تعليمات منح درجة البكالوريوس في
جامعة اربد األهلية

المادة ( )1تسمى هذه التعليمات " تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اربد األهلية "
المادة ( )2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثماا وردت فاي هاذه التعليماات المعاامي الم

اة

لها أدماه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الجامعة  :جامعة اربد األهلية
المجلس  :مجلس عمداء جامعة اربد األهلية

رئيس الجامعة  :رئيس جامعة اربد األهلية

المادة ( )3تطبق هذه التعليمات على كليات الجامعة

الماااادة ( )4تسااارح أحكااااا هاااذه التعليماااات علاااى الطلباااة المنت ماااي المساااجلي لنيااا درجاااة
البكالوريوس في الجامعة .
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الخطط الدراسية
المادة()5

يقر المجلس ال طط الدراسية التي تؤدح إلى مي درجة البكالوريوس في الت

ات

التي تقدمها كليات الجامعة وذلك بناء على توصية مجالس الكليات .
المادة( )6أ) تحدد ك خطة دراسية عدد الساعات المقررة للمتطلبات ضم الحدود الدميا والعليا .
ب) تكون الساعات المعتمدة المطلوبة للح ول على درجة البكالوريوس على النحو اآلتي :
اسم الكلية

الحد األدمى

الحد األعلى

كلية الشريعة والقامون

121

111

كلية اآلداب والفنون

121

111

كلية العلوا اإلدارية والمالية

121

111

كلية العلوا وتكنولوجيا المعلومات

121

111

كلية التمريض

121

111

كلية العلوا التربوية

121

111

ج) تثبت جميع المواد التي يدرسها الطالب في سجله وتدخ عالماتها في معدله التراكمي باستثناء المادة
المعادة فتحسب في معدلة التراكمي مره واحدة ،مع مراعاة ما ورد في المادة (/15أ،ب،ج،د)
د*) على جميع الطلبة الملتحقين بالجامعة أن يتقدموا المتحانات المستوى في اللغة العربية
واللغة االنجليزية والحاسوب وفي حال عدم نجاح الطالب في أي من هذه االمتحانات عليه أن
يدرس المادة االستدراكية وال تدخل في معدلة التراكمي أو الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج .
هـ ) مع مراعاة مص الفقرة (د) م المادة(.)1
( )1يعفى الطالب الحاص على امتحان تعليم اللغة االمجليزية لغير الناطقي بها ( )Toeflكما يلي:
 الطلبة الحاصالون علاى عالماة ( )144-144أو ماا يعادلهاا يعفاون ما امتحاان المساتو وماادة االمجليازحاالستدراكي .
 الطلبااة الحاصاالون علااى عالمااة ( )044فااثكثر أو مااا يعادلهااا يعفااون م ا امتحااان المسااتو ومادة االمجلياازحاالستدراكي ومادة مهارات اللغة االمجليزية (.)1
( )2يعفى الطلبة المقبولون بموجب شهادة  GCEأو IGCSEم امتحان مستو اللغة االمجليزية ودراسة مادة
االمجليزح االستدراكي ومادة مهارات اللغة االمجليزية(.)1
( )3يعفى الطلبة المقبولون بموجب امتحان  IELTSم دراسة المساقات التالية كما يلي:
أ) يعفى الطلبة الحاصالون علاى عالماة ( )0-1حساب مقيااس االمتحاان ما امتحاان المساتو وماادة االمجليازح
االستدراكي .
ب) يعفى الطلبة الحاصلون على عالمة( )1أو أكثر ،حسب مقياس االمتحان م امتحان المستو
_______________________________________________________________
*
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ومادة االمجليزح االستدراكي ومادة مهاارات اللغاة االمجليزياة ( )1علماا باثن أعلاى عالماة حساب هاذا االمتحاان
تحسب م ( )4مقاط
( )1يعفى الطلبة المقبولون بموجب امتحان  Michigan Testعلى النحو التالي :
 الطلبة الحاصلون على عالمة ( )%14-%04يعفون م امتحان المستو ومادةاالمجليزح االستدراكي .
 -الطلبة الحاصلون على عالمة ( ) %74فثكثر يعفون م امتحان المستو

ومادة االمجليزح االستدراكي وماادة

مهارات اللغة االمجليزية (.)1
 يعفى الطالب م امتحان المستو ومادة االمجليزح االستدراكي ومادة مهاراتاللغة االمجليزية( ،)1إذا كامت متيجته في االمتحان(ماجح )Pass /حيا أن بعاض امتحاماات  Michiganتكاون
متيجتها ( ماجح  /راسب) فقط.
 يعفااى الطلبااة المقبولااون بموجااب شااهادة البكااالوريوس الدوليااة ( )IBم ا امتحااان المسااتو ومااادة االمجلياازحاالستدراكي ومادة مهارات اللغة االمجليزية(.)1
* يعفى الطالب الذي يحمل شهادة رخصاة يياادة الحاساوب الدولياة ( )ICDLمان التقادم المتحاان المساتوىفي الحاسوب أو دراسة مادة حاسوب استدراكي.
المادة ()7
أ)

ص تمنح فيه درجة البكالوريوس المتطلبات التالية:

تشم ال طط الدراسية في ك ت

متطلبات الجامعة  :وعددها ( )27سبع وعشرون ساعة معتمدة وهي -:
 ( -1المجال األول) متطلبات الجامعة اإلجبارية وعددها ( )12ساعة معتمدة.
السااااااعات

الرقم

رقم المادة

اسم المادة

-1

241144

اللغة العربية

3

-2

242141

مهارات في اللغة االمجليزية ()1

3

-3

240147

العلوا العسكرية

3

-1

240114

التربية الوطنية

3

المعتمدة

يعفى الطلبة غير األردميي م دراسة مادة العلوا العسكرية

 -2متطلبات الجامعة االختيارية وعدد ( )10ساعات معتمدة ي تارها الطالب م المجاالت
( الثامي والثال والرابع) بحد أدمى مادة واحدة م ك مجال وبحد أق ى مادتي .
المجال الثامي ( العلوا اإلمسامية )
اسم المادة

الساعات المعتمدة

الرقم رقم المادة
-1

240141

القضية الفلسطينية

3

-2

240140

قضايا معاصرة

3

-3

240144

تاريخ القدس

3

-1

240112

الثقافة اإلسالمية

3

-0

240112

الحضارة العربية اإلسالمية

3

* عدل بقرار مجلس العمداء رقم ( )2414/7/2تاريخ 2414/12/1ا.

3

المجال الثال ( العلوا االجتماعية واالقت ادية)
السااااااااااااااااااااعات

الرقم

رقم المادة

اسم المادة

-1

240144

مدخ إلى علم االجتماع

3

-2

240141

المجتمع األردمي

3

-3

240122

القامون في حياتنا

3

-4

240240

قضايا مالية معاصرة

3

-5

240214

حقوق اإلمسان

3

-6

240110

مبادئ التجارة االلكترومية

3

المعتمدة

المجال الرابع (العلوا والتكنولوجيا والزراعة وال حة)
السااااااااااااااااااااعات

الرقم

رقم المادة

اسم المادة

-1

240111

مبادئ ال حة النفسية

3

-2

240224

علم التغذية  /لغير طلبة التمريض

3

-3

240141

تاريخ العلوا

3

-4

240140

إسعافات ألولية

3

-5

240111

تطبيقااات تكنولوجيااا المعلومااات ( غياار 3

المعتمدة

طلبة العلوا وتكنولوجيا المعلومات)
ب) متطلبات الكلية :
 -1تشم متطلبات الكلية مواد إجبارية وأخر اختيارية وي

ص لها م بي ( )27-21ساعة معتمدة.

 -2يجوز أن تقت ر متطلبات الكلية على المواد اإلجبارية.
 -3يراعى أن تكون المواد االختيارية م ( )1-3ساعات معتمدة حسب ال طة الدراسية .
اسم الكلية

الحد األدمى

الشريعة والقامون

21

27

اآلداب والفنون

21

27

العلوا اإلدارية والمالية

21

27

العلوا وتكنولوجيا المعلومات

21

27

التمريض

21

27

العلوا التربوية

21

27

1

الحد األعلى

ج) متطلبات القسم التخصصية -:
تكون الساعات المعتمدة على النحو التالي -:
اسم الكلية

الحد األدنى

الحد األعلى

الشريعة والقامون

11

09

اآلداب والفنون

11

09

العلوا اإلدارية والمالية

11

09

العلوا وتكنولوجيا المعلومات

11

09

التمريض

11

09

العلوا التربوية

11

09

د) متطلبات حرة*  :ي تار الطالب ( )1-3ساعات معتمدة م خارج ت

ه وخطته الدراسية .

(علما بثمه يمك للطلبة اختيار مواد حرة م مجموعة الجامعة االختيارية )
المادة( ** )1أ) يكون توزيع متطلبات الح ول على درجة البكالوريوس على الوجه التالي :
تكون ال طة الدراسية لجميع كليات الجامعة ( )132ساعة معتمدة وفقا
لإلصدارات الم تلفة لل طط الدراسية في جميع األقساا األكاديمية موزعة على النحو التالي :
متطلبات اختيارية
متطلبات إجبارية
ساعة معتمدة
10
12
27
متطلبات جامعة
1-3
12 -10
21
متطلبات كلية
21-4
70-14
21
متطلبات قسم
3
مواد حرة
ب) األصل في المواد القسم اإلجبارياة أن تكاون مان داخال القسام ويجاوي أن يكاون بع اها مان يسام أو أيساام
أخرى ويتم ذلك بعد دراسة مشتركة للموضوع بين القسمين وتعتبر مواد مساندة.
المادة()0
أ) تحدد الساعات المعتمدة لك مادة بثالث ساعات ويجوز بقرار م مجلس العمداء أن تزيد أو تق ع ذلك.
ب) يجرح تقويم الساعات المعتمدة لك مادة على أساس أن المحاضرة األسبوعية أو الندوة هي ساعة
معتمدة واحدة في الف

الدراسي  ،أما ساعات الم تبرات والتطبيق فيجرح تقويمها لك مادة على حدة،

وفي جميع الحاالت ال يق حساب الساعة ال يفية ع ساعتي تطبيقيتي .
المادة()19
أ ) ت نف المواد التي يقدمها ك قسم وكذلك المواد التي ترد فاي ال طاة الدراساية علاى أسااس مساتويات أربعاة
وتعطى ك مادة رقما يدل على مستواها ،كما يذكر إزاء ك مادة المتطلب السابق الذح يجب على الطالب تساجيله
والمواظبااة عليااه والتقاادا المتحامات اه دون الن اار إلااى النج ااح فيااه أو عدمااه ،ويااذكر إزاء ك ا مااادة عاادد الساااعات
المعتمدة وعدد المحاضرات األسبوعية.
*المواد الحرة طلبة  )4( 1444-1441ساعات معتمدة.
طلبة  )1( 2443-2444ساعات معتمدة
طلبة  2441فما بعد ( )3ساعات معتمدة
طلبة  2447فما بعد ( )1ساعات معتمدة

0

** تطبق اعتبارا م العاا الجامعي 2441/2444
ب) ال يجوز للطالب أن يدرس مادة قب أن يدرس متطلبها السابق  ،وفي حالاة حادوث ذلاك فا ن تساجيله وعالمتاه
في تلك المادة يعدان ملغيي .
ج) ال يجوز للطالب أن يدرس مادة ما ومتطلبها الساابق فاي الف ا مفساه إال إذا كاان قاد درس المتطلاب الساابق
ورسب فيه  ،أو إذا كان ت رجه يتوقف على ذلاك ويكاون ذلاك بتنسايب ما مادرس الماادة وبموافقاة رئايس القسام
والعميد الم تص.
العبء الدراسي ومدة الدراسة
المادة ()11
أ)  -1ال يجوز للطالب أن يح

ع الدرجة الجامعية األولى في مدة تق ع ثالث سنوات دراسية مع

مراعاة الفقرة(ج) م المادة ( ،)12والسنة الدراسية تعني ف لي دراسيي وقد يضاف إليهم ف

صيفي.

 -2ال يجوز أن تزيد المدة التي يقضيها الطالب مساجال فاي الدراساة للح اول علاى درج البكاالوريوس علاى
سبع سنوات دراسية .
 -3يحسم ف

دراسي واحد م الحد األعلى لسنوات الت رج مقاب كا ( )10سااعة معتمادة تحساب للطالاب

المنتق سواء أكان االمتقال م داخ الجامعة أو خارجها .
ب) تكون مدة الف

الدراسي ستة عشر أسبوعا بما في ذلك االمتحامات  ،أما الف

ال يفي فتكون مدته ثمامياة

أسابيع بما في ذلك االمتحامات .
ج)  -1مااع مراعاااة الحااد األعلااى لماادة الدراسااة للح ااول علااى درجااة البكااالوريوس الااواردة فااي الفقاارة (أ) م ا
هااذه المااادة يكااون الحااد األدمااى للساااعات المعتماادة التااي يدرسااها الطالااب المسااج لني ا درجااة جامعيااة ( العاابء
الدراسي) ( )12ساعة معتمدة للف

 ،والحد األعلى ( )12ثمامي عشرة ساعة.

ويجوز أن يتعد عدد الساعات إلى إحد وعشري ساعة بموافقة عميد الكلية في أح م الحاالت التالية :
أ) أن ال يق معدل عالمات الطالب الف لي في الف

السابق ع (.)%24

ب) أن يكون ت رج الطالب متوقفا على السماح له بدراسة ( )21ساعة في الف

الذح يت رج فيه.

 -2يجااوز أن ي ا ( العاابء الدراسااي) للطالااب فااي ف ا الت اارج ( )22ساااعة معتماادة إذا كاماات الساااعة
المضافة ساعة تدريب أو ساعة م تبر بموافقة العميد.
 * -3يكون العبء الدراسي للطالب في الفصل الصيفي من ( )0-3ساعات ويجاوي للطالاب المتوياع تخرجاه
في نهاية الفصل الصيفي أن يدرس ( )12ساعة معتمدة بموافقة عميد الكلية المختص وألغراض التخرج .
-4

يجوز للطالب دراسة أح عدد م الساعات المعتمدة تق ع الحد األدمى في الف

المتوقع ت رجه فياه

شريطة أن تكون هذه الساعات مستكملة ل طته للح ول على درجة البكالوريوس .
د) الطلبة المسجلون في الجامعة لني الدرجة الجامعية األولى على أربعاة مساتويات  :السانة األولاى  ،السانة
الثامية  ،السنة الثالثة  ،السنة الرابعة  .ويعد الطالب بمستو السنة الثامية أو الثالثة أو الرابعة إذا كاان قاد مجاح فاي
دراسة ما ال يق ع  44 ،11 ،33ساعة معتمدة على التوالي .

*
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أحكام المواظبة
المادة (:)12
أ) تشااترط المواظبااة لجميااع طلبااة الجامع اة علااى حضااور ك ا المحاضاارات والمناقشااات والح ااص العمليااة
حسب الساعات المقررة لك مادة في ال طة .
ب) ال يسمح للطالب بالتغيب ع أكثر م ( )%10م الساعات المقررة لك مادة
ج) إذا غاب الطالب أكثر م ( )%10ما مجماوع السااعات المقاررة للماادة دون عاذر مرضاي أو قهارح يقبلاه
عميد الكلية ،يحرا الطالب م التقدا لالمتحان النهائي وتعتبر متيجته في تلك المادة (صفرا) ،وعلياه إعاادة دراساة
تلك المادة إذا كامت إجبارية  ،وفي جميع األحوال تادخ متيجاة ذلاك الرساوب فاي حسااب معادل عالماات الطالاب
الف لي والتراكمي ألغراض اإلمذار والف

م الت

ص أو الكلية .

د) إذا غاب الطالب أكثر م ( )%10م السااعات المقاررة لماادة ماا وكاان هاذا الغيااب بسابب المارض أو لعاذر
قهرح يقبله عمياد الكلياة يعتبار منساحبا ما تلاك الماادة وتطباق علياه أحكااا االمساحاب علاى أن يبلام عمياد الكلياة
المعنى مدير دائرة القبول والتسجي بذلك قب موعد االمتحامات النهائية بثسبوعي على األق .
هـ) يشترط في العذر المرضى أن يكون بشهادة صادرة ع طبيب جامعاة ارباد األهلياة ،أو معتمادة مناه وأن تقادا
هذه الشهادة إلى عميد الكلية خالل مدة ال تتجاوز أسبوعي م تاريخ امقطاع الطالب عا المواظباة وفاي الحااالت
القاهرة األخر يقدا الطالب ما يثبت عذره القهرح خالل أسبوع م تاريخ زوال أسباب الغياب .
و ) يقااوا عمااداء الكليااات وأعضاااء هييااة التاادريس والمحاضاارون وماادير دائاارة القبااول والتسااجي بتنفيااذ أحكاااا
المواظبة األمفة الذكر .
ي) مااع مراعاااة مااا ورد فااي الفقاارة (د) م ا المااادة ( )12يعااد الطالااب الااذح يتجاااوز مجمااوع غيابااه ( )%10م ا
الساعات المقررة للمادة منسحبا م تلك المادة ويثبت في سجله مالح ة منسحب.
ح) يسمح للطلبة الذي يمثلون الجامعة أو المملكة في النشاطات الرسامية الغيااب مسابة ال تتجااوز ( )%24بقارار
رسمي م الجهة المكلفة .
االمتحانات والعالمات والمعدالت
المادة()13
أ) يجرح احتساب العالمات وتسجيلها لك مادة م مائة مع بيان عدد ساعاتها المعتمدة.
ب)  -1العالمة النهائية لك مادة هي مجموع عالمة االمتحان النهائي وعالمات األعمال الف الية  ،ويساتثنى ما
ذلك امتحان العلوا العسكرية أو اللغة االمجليزية االستدراكية حي تسج متائجه بناجح أو راسب دون عالمات .
 -2يعقااد االمتحااان النهااائي لك ا مااادة فااي مهاي اة الف ا  ،ويكااون االمتحااان تحريريااا وشااامال لمقاارر المااادة
وي

ص له( )%04م العالمة اإلجمالية للمادة .

ويجوز أن يشتم االمتحان النهائي امتحامات عملية يحددها مجلاس الكلياة بنااء علاى توصاية ما القسام الم اتص
النسبة التي ت

ص لها م عالمة االمتحان النهائي للطلبة.
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 -3تشم األعمال الف لية للمادة على ما يلي :
أ) االختبارات الشفوية أو التقارير أو البحوث .
ب) اختباااري تحريااريي وي

ااص لكاا منهمااا( )%20ماا العالمااة إال إذا كلااف الطالااب ببحااوث في

ااص

لها %14م العالمة .
 -4يعقد االختبار األول في موعد أق اه األسبوع السادس م الف لي األول والثامي م العااا الدراساي ( مهاياة
األسبوع الثال الف

ال يفي) ويعقد االختبار الثامي في موعد أق اه مهاية األسبوع الثامي عشار ما الف الي

األول والثامي ( مهاية األسبوع السادس م الف

ال يفي).

ج) في حالة المواد متعددة الشعب يعي مجلس القسم أحد مدرسي المادة منسقا
لتدريس المادة ،ويتم تحديد مواعيد االختبارات واالمتحامات المشتركة واألسلوب الموحد للتقييم ،وذلك بالتعااون
مع مدرسي المادة.
د) يستثنى مما ورد في ثاميا م البند ()2و( )3م الفقرة (ب) م هذه المادة مواد الندوات والبحوث والم تبرات
والت اميم الهندسية واالختبارات الساريرية واالختباارات العملياة التاي لهاا سااعات معتمادة ،إذ يقارر مجلاس كا
كلية متطلبات النجاح وطرق تقويم مستو تح ي الطالب في ك منها.
هـ) مادرس الماادة مساؤول عا ت احيح أوراق االختباارات واالمتحاماات ال اصاة بماواده وعا مقلهاا إلاى قاوائم
العالمات بشك صحيح ومهائي .
و) -1ترد أوراق االختبار للطالب بعد ت حيحها  ،وترس عالمته إلى رئيس القسم المعناي وتعاد العالماة مهائياة
بعد امقضاء أسبوع على رد أوراق االختبار للطالب.
 -2تحفظ أوراق االمتحان النهائي لد عمادة الكلية لمدة ثالثاة ف اول دراساية للرجاوع إليهاا عناد الحاجاة ،ثام
يجرح الت رف بها باالتفاق بي عميد الكلية الم تص  ،ومدير دائرة القبول والتسجي .
 -3ترس كشوف العالمات النهائية في ك مادة بتف يالتها إلى القسم لدراستها ورفعها إلى عميد الكلياة  ،وذلاك
للبت فيها م قب مجلس الكلية ،وإرسالها إلى مدير دائرة القبول والتسجي وذلاك خاالل مادة ال تتجااوز  72سااعة
م موعد إجراء االمتحان .
ي) ك م يت غيب عا االمتحاان النهاائي المعلا عناه دون عاذر يقبلاه عمياد الكلياة تعاد عالمتاه فاي ذلاك االمتحاان
صفرا .
ح)  -1ك م يتغيب ع اختبار ف لي معل عنه بعذر ،عليه أن يقدا ما يثبات عاذره لمادرس الماادة خاالل ثالثاة
أياا م تاريخ زوال العذر وفي حالة قبول العذر على المدرس المادة إجراء اختبار معوض للطالب .
 *-2كل من يتغيب عن االمتحان النهائي المعلان عناه بعاذر ،علياة أن يقادم ماا يربال عاذره لعمياد كليتاه خاالل
أسبوع من انتهاء االمتحانات النهائية أو يوال العذر ،وفي حال يبول العذر يبلغ عميد الكلية ياراره بقباول العاذر
لدائرة القبول والتسجيل ولمدرس المادة إلجراء امتحان معوض للطالب في مدة أيصاها ثمانية أسابيع من بداياة
الفصل الذي يلي الفصل الذي لم يتقدم لالمتحان فيه.
*

عدل بقرار مجلس العمداء رقم ( )2414/7/2تاريخ 2414/12/1ا.
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ي) أوالا  :يجوز للطالب أن يطلب مراجعة عالمته النهائية في أح مادة خالل مادة أق ااها ()34ثالثاون يوماا ما
تاريخ إعالن النتائج  ،إذا كان :
 -1راسبا في المادة المطلوب مراجعة عالمته فيها .
 -2معرضا للف

بسبب معدله التراكمي.

وللعميد في هاتي الحالتي أن يقوا بالتحقق م عدا وجود خطث مادح في جمع العالمات أو مقلها وم عادا وجاود
أسيلة غير م ححة ،وذلك ع طريق لجنة م ثالثة أش اص هم  :العميد أو م ينيبه ،و رئيس القسام  ،ومادرس
المادة أو احد مدرسيها.
ثانيا  :يجوز للطالب أن يتقدا بطلب للعميد لمراجعة جمع عالمته النهائية ومق مفرداتها  ،وللعمياد فاي هاذه الحالاة
أن يقوا هاو ورئايس القسام ومادرس الماادة باالتحقق ما عادا وجاود خطاث ماادح ،وت احيح ال طاث إن وجاد وذلاك
خالل( )34يوما م تاريخ إعالن النتائج .
ثالرا ا  :يدفع الطالب رسما قدرة دينار ع ك طلب يتقدا به لمراجعة أح عالمة م عالماته .
ك)  -1الحد األدمى لعالمة النجاح في المادة هو (.)%04
 -2في حالة امسحاب الطالب م أح مادة ما  ،تسج له مالح ة ( منسحب ) إزاء تلك المادة ،وال تؤثر الماادة
المنسحبة على العبء التدريسي الف لي المسج للطالب.
 -3تسج مالح ة ( غير مكتم ) للمادة التي يتغيب فيها الطالب ع االمتحان النهائي بعذر مقبول.
* -4يجااب علااى الطالااب أن يعم ا علااى أن ت ازال عنااه مالح ااة " غياار مكتم ا " للمااادة التااي يتغيااب فيهااا ع ا
االمتحااان النهااائي بعااذر مقبااول فااي ماادة أق اااها ثماميااة أسااابيع ما الف ا الااذح يليااه أو الف ا الااذح يناات م فيااه
بالجامعااة .أمااا إذا كااان الف ا الااذح يليااه ف ااال صاايفيا فعلاى الطالااب أن يزيا مالح ااة " غياار مكتما " فااي ماادة
أق اها أربعة أسابيع  ،أما إذا لام ياتمك الطالاب ما تقاديم االمتحاان الماذكور فاي المادة المقاررة فا ن عالمتاه فاي
االمتحان النهائي تكون صفرا.
ل) ت

ص للنسب الميوية للعالمات التقديرات المبينة إزاء ك منها.
النسبة الميوية للعالمة
%144-44
%24-24
%74-74
%14-14
%04-04
دون %04

م) ت

التقدير
ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
ضعيف
راسب

ص للنسب الميوية للمعدل الف لي والتراكمي التقديرات المبينة إزاء ك منها:
التقدير

المعدل التراكمي

ممتاز
%144-21
جيد جدا
%23.4-71
جيد
%70.4-12
مقبول
%17.4-14
______________________________________________________________
*عدل في اجتماع مجلس االمناء ريم ( )2991/3تاريخ 2991/3/27م.

4

عبارة ع معدل عالمات المواد التي درسها الطالب مجاحا أو رسوبا في ذلك الف

 -1يكون معدل الف

.

 -2يكون المعدل التراكمي عبارة ع معدل عالمات جميع المواد التي درسها الطالب مجاحا أو رسوبا حتى تاريخ
احتساب ذلك المعدل الذح يحسب وفقا ألحكاا المادة( )10م هذه التعليمات.
-3يجرح احتساب أح م المعدالت السابقة وذلاك بضارب النسابة الميوياة لكا ماادة بعادد السااعات المعتمادة لكا
مادة داخلة في المعدل وقسمة حواص الضرب الناتجة على مجموع عدد الساعات المعتمدة .
 -4في حالة رسوب الطالب تثبت عالمة الرسوب إذا كامات ( )%30فماا فاوق وتجبار كا عالماة دون ال()%30
إلى ( )%30ألغراض احتساب عالمة المادة.
 -5ثبت القيمة اإلجمالية للمعدل الف لي أو التراكمي ألقرب منزلة عشرية.
ن)  -1يوضع اسم الطالب على لوحة شرف الجامعة في أح ف

( عدا الف

ال يفي) يح

فياه علاى معادل

( )%44وأكثر ،ويثبت ذلك في سجله األكاديمي شريطة أن ال يق عبؤه الدراسي ع ( )12ساعة معتمدة في ذلك
الف

.

 -2يوضع اسم الطالب علاى لوحاة شارف الكلياة فاي أح ف ا ( عادا الف ا ال ايفي) يح ا فياه الطالاب علاى
معدل ( )%24.4-%21ويثبت في سجله األكاديمي ،شريطة أن ال يق عبؤه الدراسي ع ( )12ساعة معتمدة في
ذلك الف

.

الوضع تحل المرايبة واإلنذار والفصل
المادة  14أ) يوضع الطالب تحت المراقبة في حالتي :
 -1عندما ينهي بنجاح ( )44ساعة ضم خطته الدراسية ومعدله التراكمي أق م (. )%14
 -2عندما يح

على معدل تراكمي بي (.)%04.4-04

ب) ينااذر الطالااب إذا مقااص معدلااه التراكمااي عا  %04فااي مهايااة اح ف ا دراسااي باسااتثناء أول ف ا دراسااي
للطالب في الجامعة .
*ج) على الطالب الذح أمذر أن يزي األسباب التي أدت إلى إمذاره في مدة أق اها ف االن دراسايان بعاد الف ا
الذح أمذر فيه بسبب متائجه ،ويجوز لمجلس الكلية بتنسايب ما مجلاس القسام إعطااء الطالاب ف اال دراسايا آخار
ولمرة واحدة طيلة فترة دراسته إذا تبي أن الطالب يمك أن يزي اإلمذار في الف

اإلضافي المشار إليه.

د) أذا لم يتمك الطالب م إزالة األسباب التي أدت إلى إمذاره بموجب الفقرتي (ب،ج) م هذه المادة يف ا ما
قسم الت

ص.

هـ) ال يعد الف

ال يفي ف ال دراسيا ألغراض إمذار أو ف

الطالب الذح يح

علاى معادل تراكماي أقا

م .%04
_____________________________________________________________________
* تم تعديل (ج,د) من المادة ( )14في اجتماع مجلس األمناء ريم ( )2990/2تاريخ 2990/3/5م.
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إعادة دراسة المواد
 المااادة 15أ) للطالااب إعااادة دراسااة ك ا مااادة يح ا فيهااا علااى متيجااة راسااب وتكااون اإلعااادة إجباريااة للمااواد
اإلجبارياة فاي ال طااة  ،وأماا إذا كاان الرسااوب فاي مااادة اختيارياة فيجاوز للطالااب دراساة ماادة أخاار ما المااواد
االختيارية في القسم حسب ال طة واإلمكاميات المتوافرة.
ب) في حالة إعادة الطالاب لدراساة ماادة ماا بسابب رساوبه أو ألح سابب آخار ،فا ن سااعات تلاك الماادة تادخ فاي
حساب عدد الساعات المطلوبة للت رج مرة واحدة.
ج)* يجوي للطالب إعادة دراسة أي مادة نجح فيها لغايات رفع معدله التراكمي .
د) في جميع الحاالت يتم رصد العالمة األعلى للطالب وتدخ في المعدل التراكمي .
االنسحاب واإلضافة من المواد
المادة 16أ) يسمح للطالب باالمسحاب م مواد سجلها وإضافة مواد أخر خالل أسبوع ما بداياة الف ا األول
والف

الثامي وخالل ثالثة أياا م بداية الف

ال يفي ،وال تثبت لاه فاي ساجله مالح اة االمساحاب ما الماادة

التي سحبها أو استبدلها خالل المدة المذكورة.
ب)  -1مع مراعاة المادة ()11فقرة (جـ) بند( )1ما تعليماات مانح درجاة البكاالوريوس يجاوز للطالاب االمساحاب
م دراسة مادة أو أكثر خالل مدة أق اها األسبوع الرابع عشار ما بداياة الف ا األول والثاامي ومهاياة األسابوع
السابع م بداية الف

ال يفي.

 -2يتم االمسحاب في هذه الحالة حسب مموذج خااص تعاده دائارة القباول والتساجي علاى أن يتضام هاذا النماوذج
تنسيب مدرس المادة والمرشد األكاديمي ومدير دائرة القبول والتسجي  ،وموافقة عميد الكلية الم تص .
 -**3إذا لم ينسحب الطالب خالل المدة المذكورة في البند األول م هذه الفقرة يعتبر ملتزما بالمواد التي ساجلها،
وفي ك األحوال ال يجوز متيجة هذا االمسحاب أن يق عدد الساعات المسج لها ع الحد األدمى للعبء الدراسي
المسموح به وفق هذه التعليمات ،ولك يجاوز بموافقاة العمياد أن ي ا العابء الدراساي للطالاب إلاى ( )4سااعات
فقط.
ج) يجوز للطالب أن يتقدا لعميد الكلية باالمسحاب م جميع المواد التاي ساجلها لاذلك الف ا وبعاد موافقاة العمياد
على ذلك تعتبر دراسته فاي ذلاك الف ا مؤجلاه وعلاى الطالاب أن يتقادا بمثا هاذا الطلاب قبا موعاد االمتحاماات
النهائية بثسبوعي على األق مع مراعاة الفقرة(د) م المادة(.)17
د) إذا عد منسحبا م جميع مواد الف

تكون دراسته لذلك الف

مؤجله مع مراعااة ماا ورد فاي الفقارة (د) ما

المادة (. )17

**تم تعدي المادة ( )10في اجتماع مجلس األمناء رقم ( )2444/3تاريخ2444/1/2ا
* عدل بقرار مجلس العمداء رقم ( )2414/7/2تاريخ 2414/12/1ا.
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تأجيل الدراسة
*المادة( )17أ) مع مراعاة ما ورد في الفقرة(هـ) م هذه المادة ال يجوز أن تزيد مادة التثجيا علاى ساتة ف اول
دراسية سواء كامت مت لة أا منف لة .
الدراسي وفي مدة أق اها مهاية الف

ب) للطالب أن يتقدا بطلب لتثجي دراسته قب بداية الف

الدراسي الذح

يود تثجيله إذا توافرت لدية أسباب تقتنع بها الجهة الم ت ة بالموافقة على التثجي وذلك وفقا لما يلي :
 -1عميد الكلية ،إذا كان التثجي لمدة ف

دراسي واحد.

 -2مجلس الكلية  ،إذا كان التثجي لمدة تتجاوز الف

الدراسي وال تزيد على أربعة ف ول.

 -3مجلس العمداء  ،إذا كان التثجي لمدة تتجاوز أربعة ف ول وال تزيد على ستة ف ول.
ج) إذا امتهااى الف ا الدراسااي  ،ولاام يك ا الطالااب مسااجال أو مااؤجال لااذلك الف ا  ،يعتباار تسااجيله فااي الجامعااة
منقطعا ،إال أن لمجلس العمداء الموافقة على إعادة تسجيله إذا قدا عذرا قهريا يقبله المجلس.
د) ال يجوز تثجي دراسة الطالب الجديد أو المنتق إليها م جامعة أخر بعاد مضاي ف ا دراساي علاى التحاقاه
بالجامعة .
هـ) إذا أوقعت على الطالاب عقوباة تثديبياة تتضام إلغااء تساجي جمياع الماواد التاي ساجلها فاي ف ا دراساي أو
الف

المؤقت لمدة ف

أو أكثر فيعتبر هذا الف

 /الف ول مؤجله ،وتحسب ضم الحد األعلاى لمادة التثجيا

لغايات تنفيذ العقوبة التثديبية فقط.
و) ال تحسااب ماادة التثجي ا م ا الحااد األعلااى للماادة المسااموح بهااا للح ااول علااى درجااة البكااالوريوس وهااي ساابع
سنوات.
االنتقال من الجامعات األخرى وكليات المجتمع ( التجسير)
المادة( )11مع مراعاة ما ورد في المادة( )17م هذه التعليمات يسمح بامتقال الطلبة إلى جامعة ارباد األهلياة فاي
حالة وجود شواغر لهم حسب الشروط التالية:
أ) استيفاء شروط القبول في الجامعة.
ب)  -1أن يكون الطالب منتقال م جامعة أو كلية جامعية أو معهد جامعي تعترف بها جامعة اربد األهلية.
 -2يقب الطلبة خريجو كليات المجتمع التي تعترف بهاا جامعاة ارباد األهلياة فاي برماامج التجساير وبالت

اات

المكافية لها في الجامعة( المقررة م قب مجلاس التعلايم العاالي ) ،شاريطة الح اول علاى المعادل المقار ما قبا
مجلس التعليم العالي .
ج)** أن يكمل بنجاح في الجامعة ما ال يقل عن ( )66ساعة معتمدة لحين تخرجه.
د)أن يكون معدلاه فاي الثاموياة العاماة مقباوال فاي الكلياة المنتقا إليهاا فاي جامعاة ارباد األهلياة سانة ح اوله علاى
الثاموية العامة أو سنة تسجيله في الجامعة التي يريد االمتقال منها ،أو سنة تسجيله في جامعة اربد األهلية .
هـ) تحسب للطالب المواد التي مجح فيها فاي الجامعاة المنقاول منهاا إذا كامات ضام خطتاه الدراساية المقاررة فاي
جامعة اربد األهلية كما يلي :

*تم تعدي المادة ( )17م التعليمات في اجتماع مجلس األمناء الموقر في جلستة رقم ( )2442/12تاريخ .2442/12/21
** عدل بقرار مجلس العمداء رقم ( )2414/7/2تاريخ 2414/12/1ا.
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* -1ال تزيد عن ( )66ساعة معتمدة للطلبة غير الخريجين على أن ال تزيد الفترة الزمنية التي انقطاع فيهاا عان
الجامعة المنقول منها على سبع سنوات وفاي حاال تجااوي المادة تحساب للطالاب الماواد ذات التصاني

( جامعاة

إجباري ،جامعة اختياري ،مواد حرة) فقط
** -2ال تزيد عن ( )66ساعة معتمدة للطلباة الخاريجين الاذين ياودون االلتحااس بانفس التخصاص أو بتخصاص
آخر بغض النظر عن فترة االنقطاع .
و) ال تحتسب عالمات المواد التي سبق للطالب أن يدرساها فاي جامعاة أخار ضام معدلاة التراكماي فاي جامعاة
اربد األهلية .
ي) تشك لجنة قبول امتقال الطلبة م عميد الكلية ورئيس القسم المنتق إليه الطالب ومدير دائرة القباول والتساجي
للن ر في طلبات امتقال الطلبة إلى جامعة اربد األهلية م الجامعات األخر  ،حسب الشروط النافذة وتقوا اللجنة
باحتساب الساعات المعتمدة التي درسها الطالب في جامعته أو كلية المجتمع في ضوء ال طة الدراسية فاي جامعاة
اربد األهلية التي سايتبعها فاي القسام الاذح يناوح الت

اص فياه ،بعاد أخاذ رأح القسام الم اتص عا طرياق لجناة

المعادلة .
ح) يجوز أن يقب الطالب في السنة األولى إذا توافر فيه الشرط الوارد في الفقرة(د) وفاي هاذه الحالاة تقاوا اللجناة
المذكورة في الفقرة (ز) بحساب المواد التي درسها الطالب في الجامعة المنتق منها ،إذا كان معدله في المادة التي
درسها ماجحا في تلك الجامعة.
ط)يتم تقديم طلبات االمتقال إلى دائرة القبول والتسجي وي در قرار القبول م لجنة االمتقال.
االنتقال من تخصص إلى آخر داخل الجامعة
ص فاي الكلياة إلاى قسام أو ت

المادة( )10أ) يجوز امتقال الطالب م قسم أو ت

اص آخار فاي الكلياة مفساها،

وم كلية إلاى أخار ولمارة واحادة خاالل دراساته فاي الجامعاة إذا تاوافر لاه مقعاد شااغر فاي الكلياة التاي يرغاب
االمتقال إليها وامطبق علية احد الشروط التالية:
 ***-1أن يكون معدل عالمته في الرانوية العامة يد يبل في الكلية التي يرغب في االنتقال إليها سانة حصاوله
على الرانوية العامة  ،أو في السنة التي يرغب في االنتقال فيها.
 -2أن يكون معدل القبول في الكلي ة التي يرغب في االمتقال إليها أق م معدل القبول في الكلية المنتقا منهاا فاي
السنة التي التحق فيها بتلك الكلية.
 -3يتم االمتقال خالل األسبوع االول م الف

الدراسي األول أو الثامي م ك عاا دراسي مع مراعااة الفقارات

أ،ب،جـ م المادة (.)14
___________________________________________________________________
* عدل بقرار مجلس العمداء رقم ( )2414/7/2تاريخ 2414/12/1ا.
** عدل بقرار مجلس العمداء رقم ( )2414/7/2تاريخ 2414/12/1ا.
*** عدل بقرار مجلس العمداء رقم ( )2414/7/2تاريخ 2414/12/1ا.
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ب)* عند انتقال الطالب إلى تخصص آخر يحق له أن يطلب احتساب أياة ماادة يختارهاا مان الماواد التاي درساها
فااي التخصااص المنتقاال منااه شااريطة أن تكااون المااادة تحماال نفااس الااريم واالساام فااي التخصااص الجديااد ،وتاادخل
عالمااات تلااك المااادة أو المااواد فااي المعاادل التراكمااي للطالااب ،ويكااون احتساااب ومعادلااة المااواد اإلجباريااة فااي
التخصص الجديد ملزما ا مهما كانل نتائجها.
م الكلية.

ج) يعام الطالب المنتق إلى الكلية معاملة الطالب الجديد ،وذلك لغايات اإلمذار والف
**د) تقدا طلبات االمتقال إلى دائرة القبول والتسجي في االسبوع الثامي عشر م ك ف

دراسي فقط ،وللطلبة

المف ولي أكاديميا في األسبوع الذح يلي إعالن النتائج النهائية فقط وذلك على النماذج المقررة لهذا الغرض.
هـ) ال يجوز للطالب القبول أو االمتقال إلى ت

ص سبق وان ف

أو تحول منه ،وفي حال امقطاع الطالاب عا

الجامعة أكثر م المدة المحددة للتثجي ( ستة ف ول) فيجوز له االلتحااق بانفس الت

اص الاذح ف ا أو تحاول

منه شريطة الح ول على سج أكاديمي جديد وعدا احتساب أية مواد م سجله السابق.
و) لجنة امتقال الطلبة المن وص عليها في الفقرة (ز) م المادة ( )12م هذه التعليمات هي التي تبت في طلبات
امتقال الطلبة .
ي) عند امتقال الطالب م قسم إلى آخر داخ الجامعاة تطباق علياه ال طاة الدراساية للقسام المنتقا إلياه سانة قبولاه
بالجامعة.
متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
المادة( )29تمنح درجة البكالوريوس للطلبة بعد إتماا المتطلبات التالية:
أ)  -1النجاح في جميع المواد المطلوبة للت رج في ال طة الدراسية .
 -2الح ول على معدل تراكمي في هذه المواد ال يق ع (.)%14
ب) قضاء المدة المطلوبة للح ول على الدرجة وعدا تجاوز المدة الق و  ،حسبما ورد في المادة (.)11
ج)*** ي ااء سانتين فاي الجامعاة بالنسابة للطالاب المنتقال علاى أن يكاون مان ضامنها الفصاالن األخياران مان
دراسته وعلى أن يكون يد أتم دراسة ما ال يقل عن ( )66ساعة معتمدة في جامعة اربد األهلية.
د) التقدا المتحان الكفااءة الجامعياة وفقاا للتعليماات التاي ت ادر عا مجلاس التعلايم العاالي  /وزارة التعلايم العاالي
والبح العلمي .
أحكام عامة
المادة ( )21أ) تمنح وثائق الت رج عند استحقاقها في مهاية ك ف
في مهاية الف

الثامي ما لم ير مجلس العمداء خالف ذلك.

**عدل في اجتماع األمناء رقم ( )2442/3تاريخ 2442/3/27ا.
** عدل بقرار مجلس العمداء رقم ( )2414/7/2تاريخ 2414/12/1ا.
*** عدل بقرار مجلس العمداء رقم ( )2414/7/2تاريخ 2414/12/1ا.
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ويكون حفا الت ارج مارة واحادة فاي العااا

ب) ال يجوز للطالب المسج في جامعة اربد األهلية دراسة ف

أو ف ول في جامعة أخر ألغراض احتساابها

ضاام ال طااة الدراسااية إال إذا تاارا الطالااب الجامعااة لف ا أو أكثاار ورغااب الرجااوع واالحتفاااظ بسااجله السااابق
وحسب الشروط التالية:
 -1أن تكون الجامعة معترفا بها م قب جامعة اربد األهلية .
 -2أن يكون معدله التراكمي عند ترا الجامعة ( )%14فثكثر.
 -3أن ال يزيد عادد السااعات المعتمادة التاي تحتساب للطالاب ما الجامعاة األخار علاى ( )34سااعة معتمادة ماع
مراعاة مص الفقرة(هـ) م المادة ( )12م هذه التعليمات.
 -4تحتسااب كا مااادة ح ا فيهااا الطالااب علااى عالمااة ( )%14فااثكثر بشاارط أن تكااون مماثلااة للمااواد فااي خطتااه
الدراسية .
 -*5أن ال يكون الطالب ماؤجال أو مف اوال ف اال مؤقتاا أثنااء هاذه الفتارة ماع مراعااة ماص الماادة( )17ما هاذه
التعليمات.
ج) يجوز للطالب درا ساة الف ا ال ايفي فاي جامعاة أخار بتنسايب ما عمياد الكلياة الم اتص وبموافقاة رئايس
الجامعة مع مراعاة مص الفقرة(ب) م المادة( )14م هذه العلميات .
د) في جميع الحاالت السابقة يجب أن يقضي الطالب ف لي دراسيي ( باستثناء الف

ال يفي) علاى األقا قبا

ت رجه م الجامعة.
هـ)** تكون األولوية في حال تعارض المواد اإلجبارياة عناد إعطااء ماادة بديلاة لماادة إجبارياة للطالاب المتوياع
تخرجااه حساااب الترتيااب التاااالي ( إجبااااري تخصااص ،إجبااااري كليااة ،إجبااااري جامعاااة) باسااترناء ماااادة العلاااوم
العسكرية.
المادة ( )22أ) إذا توقف احتمال ت ارج طالاب علاى ماادة واحادة إجبارياة وكامات هاذه الماادة غيار مطروحاة فاي
الف

الذح يت رج فيه ،أو كامت مطروحة ومتعارضة مع مادة إجبارياة أخار فللعمياد بعاد تنسايب رئايس القسام

أن يوافق على أن يدرس الطالب مادة أخر بديلة عنها ومماثلة لها تكون م قسم المادة اإلجبارية المستبدلة مفساه
أو القسم األقرب على أن يعلم مدير دائرة القبول والتسجي بذلك .
ب) إذا توقف احتمال ت رج طالب على مادة واحدة اختيارية فللعميد ،بتنسيب ما رئايس القسام أن يوافاق علاى أن
تستبدل بثح مادة يحددها القسم ،على أن يعلم مدير دائرة القبول والتسجي بذلك.
جااـ) إذا توقااف احتمااال ت اارج طالااب علااى مااادة واحاادة اجباريااة  ،ولاام يااتمك م ا دراسااة هااذه المااادة ألسااباب
اضطرارية  ،فلمجلس الكلية أن يسمح له بدراسة مادة أخر بديلة عنها.
د) إذا رسب الطالب في أح مادة إجبارية ثالث مرات فيجوز لعميد الكلية بتنسيب م مجلس القسم اساتبدالها بماادة
أخر ألغراض الت رج على أن ال يستفيد م دراسة مادة بديلة أخر بموجب بنود المادة( )22مفسها.
___________________________________________________________________
*تم تعديل نص المداة حسب يرار مجلس االمناء الموير في جلستة ريم ( )2995/5تاريخ .2995/4/21
** عدل بقرار مجلس العمداء رقم ( )2414/7/2تاريخ 2414/12/1ا.
*** عدل بقرار مجلس العمداء رقم ( )2414/7/2تاريخ 2414/12/1ا.
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هـ)* لمجلس الكلية ،وألسباب اضطرارية يقدرها ،الموافقاة علاى أن يادرس الطالاب ماادة بديلاة ثامياة ،شاريطة أن
تكون مماثلة للمادة المستبدلة م حي مستواها وعدد ساعاتها المعتمدة.
و) على الطالب أن يح

على براءة ذمة م الجامعة الستكمال إجراءات ت رجه.

ي) يجوز للطالب الذح ت رج م الجامعة أن يدرس فاي الجامعاة ت
حسبت في الت

اا آخار ،وال تادخ عالماات الماواد التاي

ص المقبول فيه ضم احتساب معدالته،ويحسام ف ا دراساي واحاد ما الحاد األعلاى لسانوات

الت رج مقاب ك ( )10ساعة معتمدة تحتسب له على أن ال تحسب له أكثر م ( )11ساعة معتمدة .
ح) إذا ح
مكتم ) في الف

الطالب على ( غير مكتم ) في مادة أو أكثر على الف

المتوقع ت رجه فياه ،وتقادا المتحاان(غيار

الذح يليه ،فيعد الطالب خريجا في مهاية الف ا الاذح اكتملات فياه عالمتاه أو عالماتاه وتحما

الشهادة تاريخ استحقاقها في مهاية ذلك الف

مع مراعاة مص المادة(.)24

ط)* إذا استنفذ الطالب المدة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس ،وتوي

تخرجه على اجتياي ما ال

يزياد عان ( )21سااعة يعطاى فرصاة دراساة فصال واحاد (اساترناء) ،وذلاك بموافقاة مجلاس العماداء بنااءاا علاى
تنسيب من عميد الكلية المعني.
المااادة( )23ال يجااوز ألح طالااب أن يحااتج بعاادا علمااه بهااذه التعليمااات أو إطالعااه علااى النشاارات ال ااادرة ع ا
الجامعة أو على ما ينشر على لوحة إعالماتها فيما يتعلق بهذه التعليمات .
المادة ( )24رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومدير دائرة القبول والتسجي مكلفون بتنفيذ أحكاا هذه التعليمات.
المادة ( )25يبت مجلس العمداء في الحاالت التي تنشأ عن تطبيق هذه التعليمات.

* عدل في اجتماع مجلس األمناء رقم ( )2442/3تاريخ 2442/3/27ا.
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