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 ته وتعديل  المدني الجناح /مؤتة  جامعة في البكالوريوس درجة منح تعليمات

 مؤتة  جامعة في والشهادات الدرجات منح نظام من (٤) المادة بموجب صادرة
 ٢٠٠٣ لسنة) ٣٦) رقم 

 

 "الماني  الجناا  /مؤتاة جامعاة فا  البكاالررور  درجة منح تعليمات  " التعليمات  هذه تسمى (:1المادة )
   .2007/2008مطلع العام الجامع   من ء  ابتنا هاب ووعمل

 الخطة الدراسية: 
، ( منهرا مرم مةاةراة دةرادة المرة يم6( و )3تم تعديل نص الفقرةة )ـرر( بفرال الينردين ) (:2المادة )

 .20/5/2019( تاريخ 367/2018/2019وذلك بموجب قةار مجلس العمداء رقم )
المطلرباة  المعتمان  الساااات  لعاند  األدياى الحان  ن يكار  بحيا   الجامعاة فا  النراساية الخطا  تانم  -أ

 .معتمن  سااة (١٣٢) هر تخصص  أي البكالررور  ف  درجة لنيل
 2009/2010الجاامع   العاام مطلاع مان ااتباارا   الجامعاة فا  المقبارلين الطلباة كافاة الاى يجا   -ب

 يخفا  الاذي الطالا   والى ،والحاسرب  ،اإليجليزوة واللغة ،العربية اللغة الكفاء  ف  المتحان التقنم

 زوااد  معتمان  ساااات  ثاث   (٣) براقاع (٠٩٩)استنراكية   ماد    بنجا  ينر  أن االمتحان ف  هذا

 ترم)  التراكما معنلا  حسااب  فا  تانخل وال النراساية، خطتا  فا  المقارر  المعتمان  الاى الساااات 
 . 27/3/2019تاريخ   294/2018/2019تعديل نص المادة بموجب قةار مجلس العمداء رقم )

 اإليجليزوة اللغة ف  الكفاء  امتحان ف  فرق  فما%(  80اثمة ) الى يحصل الذي الطال   يعفى -ج

 بنتيجاة معتمان  ساااات  ثاث  ( ٣) براقاع لا  ( وتحسا  101اللغاة اإليجليزواة ) مااد  دراساة مان

 .ياجح

 اللغااة  تعلاا شااهاد  يحماال الااذي الطالاا   اإليجليزوااة اللغااة فاا  الكفاااء  المتحااان التقاانم ماان يعفااى -د
 يعادلهاااا أواو ماااا  (٥٠٠) اااان تقااال ال الااانول  بنرجاااة (TOEFL)بهاااا الناااانقين لغيااار اإليجليزواااة

( ٣) براقااع (١٠١) اإليجليزوااة اللغااة ماااد  لاا  وتعاااد  (5ااان ) تقاال ال بنرجااة( IELTS) شااهاد 
 .99معتمن  بنتيجة ياجح ووعفى من دراسة ماد  لغ  ايجليزي  سااات  ثث  

 :التالية األسس حس   الجامعة ف  الكفاء  امتحايات  تجرى   -ها

 واللغاة اإليجليزوة، واللغة الحاسرب، مهارات ) امتحان لكل والتسجيل القبر  وحن  ف  شعبة فتح .1

 أي فا  التسجيل يحس   دراس ، وال فصل كل ف  لثمتحان المتقنمين الطلبة لتسجيل (العربية

 .الفصل ف  يلهابتسج يسمح للطال   الت  للمراد  األالى الحن  من منها
 ج

 النراس  الفصل ف  الرسرم قبض  إجراءات  مع الطال   من الكفاء  امتحايات  رسرم قبض  يكرن  .2

 في . يقبل الذي



 

 

 

2 

 ترحيال ليات  أقصاى، حانا   يليا  الاذي اليارم أو االمتحاان يارم يفاس فا  االمتحاان يتااج  إقارار يات  .3

 .والتسجيل القبر  وحن  إلى المعنية الكلية ف  االمتحان قبل مسؤو  من آليا   النتاج 

 ذلاك يكرن  أن الى الصيف ، الفصل ذلك ف  بما دراس  فصل كل واحن  مر  االمتحان اقن  يت  .4

 .الراحن  الفصل ف  اللجنة وبنفس املية التسجيل أثناء

 رسرم االمتحان ال ترد وال ترصن. .5

 السانة فا  رآخا فصال فا  إلي  بالتقنم ل  يسمح رسم  دفع الذي االمتحان ان الطال   تغي   إذا .6

 .ثايية مر  دفع الرسرم شروطة األولى،

 .فق  واحن  مر  لثمتحان يتقنم أن للطال   يسمح .7

 .الحاسرب  مركز من وفن  االمتحان بنمام المعن  المبرم  االمتحان لجنة ف  يشارك .8
 
 
 

 

 : يل ما النراسية الخط  تشمل التعليمات  هذه ( من٢) الماد  ف  ورد  ما مرااا  مع (:3المادة )
 سااة معتمن  (12) لبات الجامعة اإلجباروة ووخصص لها( متط1) -أ

( سااة معتمن  يختارها الطال  من 15( متطلبات الجامعة االختياروة ووخصص لها ) 2) 
   .المجاالت المبينة ف  خطت  النراسية الى ان تكرن هذه المراد من خارج كليت 

 

 الكلية. متطلبات  -ب

 (.)التخصص متطلبات القس   -ج

 .الجامعة ف  العمناء مجلس يقرها الت  النراسية الخط  وف  مفصلة وتكرن 
 :يل  كما النراسية الخطة ف  ماد  لكل المعتمن  السااات  تقيي  (: يجري 4الماد  ) 

 .األقل الى محاضر  اشر  ست  لكل واحن  معتمن  سااة حساب  -أ

 سااات. ثث   منها كل من  مينايية أو املية جلسة اشر  ست  لكل واحن  معتمن  سااة حساب  -ب

 لماراد  ساااة اان منهاا كال مان  تقال ال منتمماا   لقااء   اشار ساتة لكل واحن  معتمن  سااة حساب   -ج

 .الننوات والبحر  

 (: 5المادة )
 ماد ، لكل السابقة المتطلبات  أربعة، وتحند  مستروات  ف  دراسية خطة كل ف  الرارد  المراد  تصنف -أ

 االتصاا  وسااات  ،المعتمن  السااات  اند  إزاءها ووحند  مستراها، الى ين  رقما   كل ماد  وتعطى

 .الميناي  التنرو   أو المشاغل أو المختبر سااات  واند  اند المحاضرات  ذلك ف  بما
يجوز للطالب أن يدرس المااد  صواور  مازام اع مام الماطلاب اللااصف لااا لان ال وا    لا   -ب

(، إذا ااان داد درس الماطلاب )صالاث اء ماد  مشارو  الارارا الاان اطار  لان الياع الا دلاع
اللاصف من دص  ولم ي جح ليا ، أو إذا اودات اررجا   لاك ذلاخ، وصرا ت ذلاخ يللاك الاجيل  

 .و  ما  لن الخ الماد 
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الاااى الااارغ  مماااا ورد فااا  الفقااارتين )أ(و)ب( مااان هاااذه المااااد  ال يسااامح لطلباااة كلياااة تكنرلرجياااا   -ج
لساب ، وبخثف ذلك ُيلغى تسجيل  واثمت  المعلرمات دراسة أي ماد  قبل النجا  ف  متطلبها ا

 . ف  تلك الماد 

دذا كان للمادة ممطلب مةافق فيجب ةلر  الطالرب تسرجملهما معراال، وم  سرمح بامنسرفاب بر    -د
 منهما منفةداال، وإذا حةم من أحداـما أل  سيب كان،  فةم من األخةى حكماال. 

( تررراريخ 94/2021/2022) ترررم تعرررديل نرررص المرررادة بموجرررب قرررةار مجلرررس العمرررداء رقرررم)
30/11/2021.) 

يلمح للطالب أن يدرس ماد  واحد  لقط مازام ع مم ماطلصاا/ ماطلصاااا اللاصقع لان ال وا   -ه
الذي يلصف لو  الاررا )صالاث اء ماد  مشرو  الاررا الاان اطار  لان الياع الا دلاع(، 

 .لجي شريطع الحوو   لك موالقع رئيس القلم المع ن، ومدير وحد  القصو  والا

( ترررراريخ 703/2017تعررررديل نررررص المررررادة بموجررررب قررررةار مجلررررس العمررررداء رقررررم ) )تررررم    
6/12/2017) 

 

 مدة الدراسة:  
 (:6الماد  )

 ،دراسايةسانرات  سابع البكاالررور  درجاة لنيال النراساة ف  مسجث   الطال   يقضيها الت  المن  تكرن  .أ
 سنرات. ثماي  للمن  فيها األالى ن الح يكرن  الت الصيناليية الهننسة والعلرم  كليت  باستثناء

 مان أكثار أو دراسا  فصال مان  الجامعاة مان المفصار  للطالا   التأديبياة العقرباات  مان  تحسا   ال .ب 

 .البكالررور  درجة الى للحصر  المقرر  النراسية للمن  الحن األالى

ع دراليع يُم ح الطالب الذي الا  د المد  الزم يع ال زمع للحوو   لك درجع الصاالوريوس ل  .ج
واحد  إل ااء ماطلصات الحوو   لياا، زياد   ن المد  الزم يع الوارد  لن ال قر  )أ( مان ذاذ  

)ترم تعرديل   الماد ، شريطع أن اؤدي ذذ  الل ع لاررجا  وصا  س صر امجا  ورلاوم  الجامعياع.
 ( 1/2/2017( تاريخ 59/2017نص المادة بموجب قةار مجلس العمداء رقم )

 

طالب الذي الا  د المد  القا و يع للدرالع لن الجامعع والمذاور  لن ال قر  )أ( من يجوز م ح الد.  
الوارد  لن ال قر  )ا( من   س الماد ، ل ع درالايع واحاد    الل ع الدراليعذذ  الماد ، والا  د  

وماواولع صدون اأجي   لك   س الصر امج وصرلاوم مااا  ع، شاريطع أن ااؤدي ذاذ  اللا ع 
تدارخ   122/2018إضافة الفقرة بموجب قرار مجلس العمداا  رقدم   تم)جامعع  لاررج  من ال

7/3/2018.) 
 

 دراسايا   أسابراا   اشار ستة الراحن  الفصل من  تكرن  دراسيين فصلين إلى النراسة السنة (: تقس 7الماد  )

تعرديل نرص المرادة بموجرب قرةار  )ترم دراساية أساابيع اشار  منتا  آخار فصال صايف  إضاافة ووجارز
  .(2/5/2018تاريخ  193/2018س العمداء رقم مجل

 ج
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يصاانف الطلبااة المسااجلرن فاا  الجامعااة فاا  مسااترى الساانة الثاييااة أو الثالثااة أو الرابعااة أو (: 8الماااد  )
( أو 60) و( أ30أو الساااابعة إذا أتااا  الطالااا  بنجاااا  دراساااة ماااا ال يقااال اااان )السادساااة  الخامساااة أو

 . خطت  النراسية. التتابع ضمناة معتمن  الى ( سا180) و( أ150)( أو 120( أو )90)
 

 العبء الدراسي:  
 (: 9لمادة )ا
 (٦) البكاالررور  درجاة لنيال المساجل الطالا   ينرساها التا  المعتمان  للساااات  األدياى الحان  يكرن  .أ

 .معتمن  سااة اشر  ثماي  ( ١٨ ) األالى والحن  الراحن، الفصل ف  سااات معتمن  ست 
 

 فا  اليا  المنصار   األدياى الحان  اان التخارج فصال فا  للطالا   لنراسا ا العا ء يقال أن يجارز .ب

 هذه الماد .  من الفقر  )أ(

 الساااات  مان لعاند  بالتساجيل للطال   يسمح التعليمات  هذه من (٦) الماد  ف  ورد  ما مرااا  مع  .ج

 مرشان  مان بتنساي   مبارر  حااالت  فا  (الماراد  بعاض  مان ايساحاب  يتيجاة) األدياى اان الحان  يقال

 خطياا   والتساجيل القبار  وحان  المخاتص  العميان  ووعلا  العميان، مان القسا  ومرافقاة ورجايس   الطالا

 .بذلك

 واشرون ( إحنى٢١) يتجاوز ال أن الى األالى الحن  الى للطال   النراس  الع ء يزون  أن يجرز .د

 :التاليتين الحالتين إحنى من أي ف  وذلك سااة معتمن 

 .في  تخرج  يترقع الذي الفصل ف  .1
 %(80التراكم  ) معنل  تجاوز نال   لكل .2

إذا كاااان الفصااال الاااذي يمضاااي  الطالااا  فااا  التااانرو  المياااناي  هااار الفصااال الاااذي يترقاااع فيااا   .3
 تخرج  يسمح ل  بنراسة هذا العند من السااات ف  الفصل النراس  الذي يسبق  مباشر .

 

 ووجارز معتمان ، ة  سااااشار ثاث   (13) الصيف  الفصل ف  النراس  للع ء األالى  الحن   يكرن ها.  
تعرررديل نرررص المرررادة  )ترررم فقااا  التخااارج ألغااارا   معتمااان  ساااااة اشااار  سااات  (16إلاااى ) يصااال أن

     .(2/5/2018تاريخ  192/2018بموجب قةار مجلس العمداء رقم 
 

 الاااذي الفصاال فااا  معتماان  إحااانى واشاارون ساااااة (21) يزوااان الااى ماااال بتساااجيل يساامح للطالاا   .و
 التخرج. فصل يسب 

 أن المرشان  الاى ووجا   واساتيعاب  قنراتا  ماع يتناسا   الذي النراس  الع ء سؤوليةم الطال   يتحمل . ز 

 ماع تتناسا   بحيا   النراساية خطتا  ضامن الماراد  مان اند  لتسجيل ليرشنه الطال   الى سجل يطلع
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 لعاند  األالاى والحان  األدياى الحان  االاتباار بعاين آخاذا   الجامعاة فا  وتحصايل  األكااديم  قنراتا 

 .الراحن  النراس  ف  الفصل بتسجيلها  ل المسمر  السااات 

 أي فا  اباؤه يتجااوز نال   ألي واثمتها ماد  أي تسجيل بإلغاء والتسجيل القبر  وحن  منير يقرم . ح 

 .التعليمات  هذه أحكام وف  ب  المسمر  األالى الحن  فصل دراس 

 سات ( 6بتساجيل ) للطالا   يسامح التعليماات  هاذه ( مان6و  5الماادتين ) فا  ورد  ماا مراااا  ماع .ط

 منير ووقرم ،فق  التراكم  المعن  رفع لغايات  النراسية، خطت  خارج من أالى معتمن  حنا   سااات 

 .ذلك الى تزون  ماد  أي ف  واثمت  تسجيل  بإلغاء القبر  والتسجيل وحن 

( تساجيل 99بالرغ  مما ورد ف  أي يص آخر يجرز للطال  المترقع تخرج  ممن اجتازوا مراد )   :
دضرافة  )ترمن  من متطلبات الجامعة اإلجباروة المحرسبة فرق الحان األالاى المسامر  با  ماد  واح

 .16/10/2018( تاريخ 2018/2019-42اليند بموجب قةار مجلس العمداء رقم )
 

 (10المادة )
بناياة  مانواالضاافة فتر  السح   خث  أخرى  بماد  تسجيل  استبنا  أو ماد بإضافة للطال   يسمح .أ

 خث  استبنلها أو تركها الت  الماد  من) منسح   (مثحمة سجل  ف  ل  تثبت  وال  دراس فصل كل

 .منها ايسح   الت  للماد  المعتمن  السااات  رسرم قيمة ل  وترصن  المن  المذكرر ،

 حالاة فا  إال ،المااد  لانفس أخارى  شاعبة إلاى معيناة شاعبة من المسجل الطال   بايتقا  يسمح ال .ب 

 .فيها مسجث   كان الت  الشعبة إلغاء أو األسبرا  نراس ال ف  البريام  التعار  

 الفصالين بناياة مان اشار الراباع األسبرعيهاية  حتى ما ماد  دراسة من بااليسحاب  للطال   يسمح .ج

  الحالة هذه وف  الصيف ، الفصل من الساد  األسبرع يهاية والثاي ، وحتى األو 

 المااد  هاذه تانخل وال منهاا، ايساح   التا  مااد ال مثحماة )منساح ( إزاء الطال   سجل ف  تثبت ه. 

 ترصان  ال الحالاة هاذه وفا  التخارج ومتطلباات  النجا  والرسرب  حي   من درسها الت  المراد  اند  ف 

 .بالماد  ملزما   يعن  المذكرر المن  خث  ينسح  الطال   ل  وإذا المنفراة، المعتمن  السااات  رسرم

 دراسات  تكارن  التعليماات  هاذه أحكاام وفا  النراسا  لفصالا ماراد  جمياع مان منسحبا   الطال   ان  إذا . د 

 التعليمات  هذه وف  المسمر  بها التأجيل من  من الفصل هذا ووحس   حكما   الفصل مؤجلة لذلك

 
 

 

 
 المواظبة:  

  (: 11المادة )
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 والحضارر الغيااب بتساجيل المااد  مانر  ووقارم يساجلها التا   الماراد جميع ف   للطال  المراظبة تشترط .أ

 دراسا   فصال كال يهاياة فا   المااد  فيا  تعطاى  الاذي القسا  رجايس إلاى  ووسالمها خاصاة كشارفاتالاى 

 .يلي  الذي النراس   إلى يهاية الفصل وتحفظ
للطال   )ووسمحماد ،  لكل المقرر  السااات مجمرع  ( ثمن8/1من ) أكثر بالتغي  للطال  يسمح ال  . ب

 ساااة المحاضار  وزمان أسابريية ضاراتمحا ثاث  براقاع تانر  التا   للمااد  محاضارات سات بالغيااب

 ويصاف، سااة المحاضر  وزمن أسبرييا   محاضرتين براقع تنر  الت   للماد  وأربع محاضرات واحن ،

 (.أسبرييا   واحن  محاضر  براقع تنر  للماد  الت   فق  ومحاضرتين

 المااد  نر ما يقبلا  ااذر دون  لمااد  المقارر  الساااات مجمارع  ( ثمان8/1مان ) أكثار الطالا  غااب إذا . ج

 أو%(  ٣٥) وها   المااد  لعثماة األدياى  الحان لا  وورضاع الثحقاة االمتحاياات لجمياع مان التقانم يحارم

 .االيسحاب فتر  خث  الماد  تلك من ايسح  قن يكن ل  ما راس 

يقبلا   بعاذر الغيااب هاذا للمااد ، وكاان المقارر  الساااات مجمارع  ( ثمان8/1مان ) أكثر الطال  غاب إذا .د
 التا   الحااالت وفا   المقارر ، الساااات مجمارع  ( رباع4/1الغياب ) يتجاوز أن يجرز اد ، فثالم منر 

 إلى  واستنادا   الماد  في  تعطى  الذي القس  فلمجلس الربع( 4/1يسبة ) مقبر  بعذر الغياب يتجاوز فيها

 وحن  المختص القس  رجيس ووبلغ ، الماد  تلك من منسحبا   الطال  ااتبار الطال  المقنمة من األاذار

 تطر  ال  الت   المراد وأما النهاجية، االمتحايات يتاج  لتسلي  مران آخر قبل بذلك والتسجيل خطيا   القبر 

 الكلياة اميان ووبلاغ منساحبا   الطالا  ااتباار المااد  فيهاا تعطاى  التا   الكلياة      معين فلمجلس قس  من

 .النهاجية االمتحايات يتاج  تسلي ل مران آخر قبل بذلك والتسجيل خطيا   القبر  وحن  منير
إشعار  بمرج  مشرواا   تغيبا   خارجية أو داخلية رسمية بمهمات  الجامعة يمثلرن  الذين الطلبة تغي  يعنها.  

 ( رباع4/1الطالا  ) غيااب يتجااوز ال  أن يجا  الحااالت جمياع وفا   ،الطلباة شاؤون  اميان مان خطا  

 .للماد  المقرر  مجمرع السااات

غ  مما ورد ف  الفقرات السابقة من هذه الماد  تستح  الطالبة ف  حاالت الرالد  إجاز   الى الر و.       
 لمن  أسبراين متصلين، ولها أن تبنأها قبل الرالد  بأسبرع.

 والعالمات والمعدالت: االمتحانات    
 أوراقهاا وتصاحيح واالمتحاياات  االختباارات  أساللة وضاع اان المساؤو  هار المااد  مانر  (:12المرادة )

 فصال كال بناياة فا  نلبتا  إااثم واليا ويهاجياا   صاحيحا   يقاث   الكشارف العثماات إلاى ويقال وتانقيقها

 .ينرسها الت  المراد  ف  لتحصيل الطال   تقييم  بأسلرب  دراس 
 

 (: 13المادة )
 .النهاج  واالمتحان الفصلية األاما  اثمات  مجمرع ه  ماد  لكل النهاجية العثمة .أ

 مراان  قبال الطلباة بهماا يعلا  األقال الاى كتاابيين اختباارون الاى مااد  لكال فصاليةال األاماا  تشاتمل .ب 

 من الساد  األسبرع يهاية أقصاه مران  ف  األو  االختبار يعقن  أن الى األقل الى اقنهما بأسبرع
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 مراان  ف  الثاي  االمتحان ووعقن  الصيف ، الفصل ف  الثال   األسبرع ويهاية الثاي  األو  أو الفصل

 الفصال مان السااد  األسابرع اياةيهو  ،الثااي  أو األو  الفصال من اشر األسبرع الثاي  يهاية هأقصا

 اختباارات  الاى الفصاليين الكتاابيين االختبارون إلى باإلضافة األاما  الفصلية تشتمل وقن  .الصيف 

 ماات اث تتجااوز ال أن الاى المااد  مانر  يقارره ماا وفا  أو بعضاها كلها بحر   أو تقارور أو شفهية

 .النهاجية العثمة من %(20)األاما   هذه
 

 أو كتابياا   االمتحاان هاذا يكارن  بحيا   النراسا  الفصاليهاياة  فا  مااد  لكال النهااج  االمتحاان يعقان  .ج

 يكارن  أن ووجارز اإلجمالياة النهاجياة العثماة %( مان50لا  ) ووخصاص  وشاامث  لمقررهاا با  محرسا

 مان ترصاية الاى بنااء   لا  تخصاص  التا  النسابة قسا ال مجلاس املياا  ووحاند  االمتحاان هذا من جزء

 .الماد  منر 

 سااااتها ااند  بياان ماع صاحيح ااند  ألقارب  الملرواة بالنسابة النراساية للمااد  النهاجياة العثماة ترصن  . د 

 .المعتمن 

االختبار األو  واالختبار الثاي  خاث  مان  ال تتجااوز األسابرع الثالا  اشار مان   ترصن اثمات ها.  
وذلاك قبال ايتهااء الفتار  المسامر   الصايف ،السااد  مان الفصال  الثاي  واألسبرعأو  الفصل األو   
 بها لثيسحاب.

 

 

( من ذذ  الاعليمات مواد ال ادوات والصحاو  13يجوز أن يُلاث ك مما ورد لن الماد  )(:  14المادة )

صحيا  يقارر   والمراصرات واأل ما  الميدا يع والمشاريم والرلم الا دلن والمشاغ  ورلام االتت،
مجلس الاليع وص اًء  لك ا ليب القلم المع ن مم صدايع ا  لو  درالن ألالوب اقيايم ذاذ  الماواد، 

تدم تالتعداخب بموجدب قدرار مجلدس العمداا  رقدم )وت يجوز الييرذا ر   العام الجاامعن الواحاد.  

 (20/5/2019( تارخ  367/2018/2019)
 

 (: 15المادة )
 .االختبارات  ايعقاد  تاروخ من أيام اشر  أقصاها من  خث  تصحيحها ن بع االختبارات  أوراق ترد   .أ

ترسااال كشااارفات العثماااات النهاجياااة لكااال مااااده بتفصااايثتها إلاااى رجااايس القسااا  لعرضاااها الاااى   .ب 
مجلس القس  لنراستها ورفعها للعمين إلقرارها من مجلس الكلية وإاثيهاا للطلباة ثا  ترسال إلاى 

إدخالها الكتروييا  _ بعن ننسخة الررقية مرقع  من قبل المعنييال -منير وحنه القبر  والتسجيل
( أربعااا  أياااام مااان تااااروخ اقااان 4وااتمادهاااا مااان العميااان المعنااا  لرصااانها فااا  مااانه أقصااااها )

 االمتحان النهاج  للماد .

 واحان  سانة لمان  الكلياة اماد  لنى المحرسبة االمتحايات  ويتاج  النهاج  االمتحان أوراق تحفظ .ج

 القبار  وحان  ومانير الكلياة اميان  باين باالتفااق بهاا التصارف يجري  ث  الحاجة ها انن إلي للرجرع

 .والتسجيل
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 (: 16المادة )
 مااد  أي فا  النهاجياة اثمتا  لمراجعاة المااد  تطار  الت  الكلية لعمين  بطل   يتقنم أن للطال   يجرز .أ

 اميان  برجاساة لجناة قبال مان المراجعاة وتات  امتحاان، آخار اقان  تااروخ مان أسابرع من  أقصااها خث 

 أو العثماات  جماع مان التأكان  المراجعاة وتشمل الماد ، ومنر  القس  رجيس كل من واضروة الكلية

 غير مصححة. أسللة وجرد  انم
 

 

 با  يتقانم نلا   كال اان الجامعاة فا  المالياة الشاؤون  لرحن  واحن  دينار مقناره رسما   الطال   ينفع  .ب 

 أي اثمة من اثمات .  لمراجعة

 مراجعاة بخصار   المعنا  الكلياة لعميان  المقانم االساتنااء ماع الماال  اإليصاا  الطالا    يرفا .ج

 .العثمة

 .الكلية امين  يحنده آخر ومنر  القس  رجيس قبل من المراجعة تت  الماد  منر  غياب  حالة ف  . د 

 خمساة قصااهاأ مان  فا  النهاجياة االمتحاياات  لعثماات  المراجعاة بنتااج  والتساجيل القبار  وحان  تزود ها.    

 ف  تخرجه  المترقع للطلبة بالنسبة أيام ثثثة المن  هذه وتكرن  ،المراجعة نل   تقني  من تاروخ أيام

 .الفصل ذلك
 

  1:(17المادة )

 المااد  لمانر  ااذره يثبات  ماا تقاني  فعليا  مقبار  بعاذر انا  معلان اختباار اان يتغيا   مان كال -أ

 .للطال   تعروض  اختبار اقن  الماد  منر ل ليتسنى العذر زوا  من تاروخ أيام ثثثة خث 
 
 

 مكتمال(، مثحماة )غيار ترضع ل  ما لماد  ان  المعلن النهاج  االمتحان ان يتغي   من كل  -ب

 تااروخ مان أسابرع مان  أقصااها خاث  المااد  بتلاك المعنا  الكلية امين  إلى بعذره يتقنم أن والي 

 مجتمعا  ووترجا   األااذار فا  للبات  ت برجاسا لجناة تشاكيل المعنا  العميان  والاى االمتحاان اقان 

بناياة  قبال انما  أو العاذر بقبار  والتساجيل القبار  ووحان  المعنا  األكااديم  القسا  تزووان  اليا 
 والتساجيل القبار  وحان  لا  ترصان  ذلاك وبخاثف ،الصايف  الفصال ذلاك فا  بماا التاال  الفصال

 .ان  تغي   الذي ف  االمتحان صفر اثمة

امتحاان  إلجاراء العاذر قبار  بقارار المااد  مانر  تبلياغ يات  الطالا   با  متقان  الاذي العاذر قبال إذا -ج
 تغي   الذي الفصل يل  الذي الفصل من األو  األسبرع قبل يهاية للطال  والي  إجراءه اكتما 

وحان  القباار  والتسااجيل  ن الفصاال الصايف  وتزوواا ذلااك فا  بمااا االمتحاان، ااان فيا  الطالاا  
 األسبرع الثاي  من بناية الفصل" والي :   بالنتيجة خث  من  أقصاها يهاية

 

2012/ 31/7( تاريخ  389/2012عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم )   (1 )  
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إذا ل  يرتفع معنل  التراكم  إلى الحن المطلرب تطب  الي  أحكام مراد إياذار الطالا  وفصال   .1
 من الجامعة والرارد  ف  هذه التعليمات. 

إذا غير الطال  تخصص  ترصن ل  قيمة السااات المعتمن  للماد / للمراد الت  ايسح  منها  .2
 تقع ضمن الخطة النراسية ف  تخصص  الجنين.والت  ال 

 ج

 إذا فصل الطال  من الجامعة ترصن ل  الرسرم الجامعية الت  دفعها.  .3
 

يجرز للطال  غير المسجل الى الفصل الصايف  تقاني  امتحاان االكتماا  الاى الفصال الاذي  .4
 يلي .

 غي  ان .إذا ل  يتقنم المتحان االكتما  يعطى صفرا  ف  االمتحان النهاج  الذي ت .5
 

ظاروف  تشاب  بماروف التكميلياة االمتحايات  لعقن  المناسبة اإلجراءات  المعن  الكلية امين  يضع -د
 ومجلس القس  مجلس من النتاج  وااتماد  والمراقبة األسللة وضع حي   من االمتحايات النهاجية

 .الكلية

 لا  إذا المااد  تلاك مان منساحبا   ما يهاج  لماد  امتحان ان مقبر  بعذر تغي   الذي الطال   يعن  -ـر

 بسب   الماد  هذه من )ج( الفقر  ف  اليها المنصر   المن  خث  فيها المتحان االكتما  يتقنم

 .العذر زوا  انم

 .بذلك خطيا   والتسجيل القبر  وحن  منير إبثغ يج   الحاالت  جميع ف  -و
 (: 18المادة )

هار  للمااد  النهاجياة للعثماة األدياى %( والحان 50هار ) المااد  فا  النجاا  لعثماة األدياى الحان   .أ
(35 )% 

 .الماد  تلك إزاء (منسح  ) مثحمة ما ماد  من ايسحاب  حا  ف  للطال   تسجل .ب 

 التراكم :  والمعن  الفصل  للمعن  الملروة للنس   التالية التقنيرات  تعطى :(19المادة )ج

 التقنير النسبة الملروة للمعن 
 ممتاز 84-100
 جين جنا   76-83.99
 جين 68-75.99
 مقبر  60-67.99

 

 

 (: 20المادة )
 .الفصل ذلك ف  رسربا   أو يجاحا   الطال   درسها الت  المراد  اثمات  معن  هر الفصل  المعن  .أ
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 حتاى رساربا   أو يجاحاا   الطالا   درساها التا  الماراد  جمياع اثماات  معان  هار التراكما  المعان  .ب 

 .التعليمات  هذه من ( ٢١ (الماد  ف  ارد و  هر ما مرااا  مع ،المعن ذلك  حساب  تاروخ
 

 بعاند  المعان  فا  تانخل مااد  كال اثماة بضارب  الساابقة المعانالت  مان أي حسااب  يجاري  .ج

 السااات  اند  مجمرع الى النات  الضرب  حاصل مجمرع وقسمة لها المعتمن  المقرر  السااات 

 .المعتمن 

 .ملروة لةنز م رب ألق التراكم  والمعن  الفصل  للمعن  الملروة النسبة تثبت  . د 

 الجحاة %( فاأكثر الاى84) مقاناره فصال  معان  الاى يحصال الاذي الطالا   أسا  العمين  يضع .ه

( 15اباؤه النراسا  اان ) يقال وأال مناذرا، أو الجامعاة مان مفصارال   يكان لا  ماا الشارف للكلياة
 المنصار   التأديبية العقربات  إحنى الي  وقعت  قن  يكرن  سااة معتمن  ف  ذلك الفصل، وأال

 .الجامعة ف  المختصة التأديبية أحن المجالس ف  الطلبة تأدي   ف  يمام يهاال

 الجحاة الاى وضاع  يتكارر الاذي الطالا   اس  للجامعة الشرف الجحة الى الجامعة رجيس يضع .و

 ثثثة فصر  متتالية. الكلية شرف

 اسا  للجامعاة الشارف الجحاة الاى الجامعاة رجايس يضاع المااد ، )و( مان هاذه الفقار  مراااا  ماع .ز

 .متتاليتين سنتين لمن  الكلية شرف الجحة الى وضع  يتكرر الط  الذي كلية ف  الطال  
 

 (: 21المادة )
لاا  العثمااة  الحالااة تحساا  وفاا  هااذه  فيهااا،الااى الطالاا  إااااد  دراسااة أي ماااده إجباروااة رساا   .أ

ساجل   الجنين  مهما كايت يتيجت  فيها وتلغاى العثماة القنيماة مان معنلا  التراكما  وتبقاى فا 
لا  دراساة مااده أخارى حسا   اختياروا  فيجارزماده  الطال  ف األكاديم  أما ف  حا  رسرب  

الخطااة النراسااية وفاا  هااذه الحالااة ال تلغااى اثمااة الماااد  األولااى ماان حساااب معنلاا  التراكماا  
 وتبقى ف  سجل  األكاديم .

 
 

اثمتاا  فيهااا أقاال ماان للطالاا  إااااد  دراسااة أي ماااد  إجباروااة أو اختياروااة يجااح فيهااا، وكاياات  .ب
%(، وبحاان أقصااى ماارتين فقاا ، وفاا  هااذه الحالااة ُتحساا  لاا  العثمااة الجنياان  إذا كاياات 68)

أالاااى مااان العثماااة القنيماااة، وتلغاااى العثماااة األدياااى مااان معنلااا  التراكمااا ، وتبقاااى فااا  ساااجل  
تراريخ  417/2018/2019ترم تعرديل الفقرةة بموجرب قرةار مجلرس العمرداء رقرم )  األكاديم .

، وةلرر  أن  عمررل اهررا اةمبرراراال مررن ادا ررة الف ررل ال رريفي مررن العررام الجررامعي 24/6/2019
2018/2019) 

 

إذا أاااااد الطالااا  دراساااة مااااد  ماااا رسااا  فيهاااا ساااراء أكايااات إجبارواااة أم اختيارواااة فااا  الجامعاااة  .ج
تحساا  لاا  العثمااة األالااى، وتلغااى ماان معنلاا  التراكماا  العثمااة األديااى، وإذا أااااد الطالاا  
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لماد  ف  جامعاة أخارى ويجاح فيهاا واردلات لا  فا  القسا  المعنا  حسا  ماا جااء دراسة هذه ا
( فترضع ل  اثمة "ياجح"، وتلغى الماد  واثمتها الراسبة من 27ف  الفقر  )ج( من الماد  )

ترم تعرديل الفقرةة بموجرب قرةار مجلرس  .حساب معنل  التراكما ، وتبقاى فا  ساجل  األكااديم 
، وةل  أن  عمل اها اةمباراال من ادا ة 24/6/2019تاريخ   417/2018/2019العمداء رقم  

، ومررن  ررم ةرردلب بموجررب قررةار مجلررس 2018/2019الف ررل ال رريفي مررن العررام الجررامعي 
 .28/7/2019( تاريخ 581/2018/2019العمداء رقم )

 ج

 

 (:22المااة )

 رلاميع عأرد يا جامعاع لان معاماد  لاا ع ( (36 لك  يزيد  ت ما صدرالع الجامعع لطلصع لمحي  .أ

 الشاروط ولاف معادتاام الاراامياع حلااب  لان ادر  وت ، اللا ات  لام ذذ  أررى، واحلب 

 : االايع

 ( لا ع معامد  لن الجامعع  30أن ياون دد أ اك درالع مات يق   ن ) -1

 المواد  لدرالع اليا  و ميد  دلم  رئيس من ملصقع رطي  موالقع  لك الطالب  يحو  أن -2

  المطلوصع

 أررى  جامعع لن صالجيل  يقوم الذي لل و  درالع اأجي  صطلب  لب الطا أن ياقدم -3

  الجامعع،أن ت اام درالع ذذ  اللا ات الملمو  صاا لن آرر لولين دراليين للطالب لن  -4

 الجامعع.  درالا  لنوإذا ارللاما ال و  الوي ن ليجب  لك الطالب 

  لك ،األردن ارت صاا رارامع جامعع لن األاثر  لك واحد  لو  صدرالع الجامعع لطلصع يلمح .ب 

 معامد ، لا ع ١٨  لك ال و  ذلخ ر  الطالب  يدرلاا   الان المعامد   دد اللا ات  يزيد  ت أن

 االايع: الشروط ولف الاراامن معدل  حلاب  لن وت ادر  ،اللا ات  ذذ  ل  واحلب 

 مؤاع.( لا ع معامد  لن جامع  30أن ياون دد أ اك درالع مات يق   ن ) -1

 الماواد  لدرالاع الياا  و مياد  دلام  رئايس مان ملصقع رطي  موالقع  لك الطالب   يحو أن -2

 .المطلوصع

ت   لاك أنأرارى  جامعع لن صالجيل  يقوم الذي لل و  درالع اأجي  صطلب  الطالب  أن ياقدم -3

وإذا   الجامعاع،اام درالع ذذ  اللا ات الملمو  صاا لن آرر لوالين درالايين للطالاب لان  

 الجامعع. درالا  لنارللاما ال و  الوي ن ليجب  لك الطالب 

 

 إنذار الطالب وفصله من الجامعة:    
 (: 23المادة )

 الفصال باساتثناء دراسا  فصال أي %( ف 60من ) أقل تراكم  معن  الى يحصل نال   كل ينذر .أ

 .بالجامعة اللتحاق  النراس  األو 
 وذلك اإليذار، تاروخ من دراسيان فصثن أقصاها من  ف  اإليذار مفعر  يلغ  أن الطال   ىلا .ب 

 فما فرق.%( 60إلى ) معنل  التراكم  برفع
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 معان  الاى حصارل  انان  وفصال  الطالا   إياذار ألغارا   دراسايا   فصاث   الصايف  الفصال يعان  ال .ج

 %(60من ) أقل تراكم 
 

 (: 24لمادة )ا
د مرور المد  المحدد ، وذن ي و  من الاروص ا  طالب ير ف لن إللاء م عو  اإل ذار صع" .أ

( لاا ع 90لو ن دراليان من ااريخ اإل ذار، ويُلااث ك مان ذلاخ الطالاب الاذي أاامة درالاع )
معامد  ص جا  لجميم الاروواات  صالااث اء طلصاع الياان الا دلاع والعلاوم الوايدت يع، حيا  

عاد  الطالاب ( لا ات معامد ، ولن جميام الحااتت ت يجاوز أن يقا  م110يشارط ال جا  صا)
 10/2017تم تعاخب نص المدااة بموجدب قدرار مجلدس العمداا  رقدم   %(."55الاراامن  ن )

 .16/1/2017تارخ  

 للشاروط وفقاا   الماني  الجناا  فا  العساكري  الجناا  مان أكاديمياا   المفصار  الطالا   قبار  يجارز .ب 

 .الغاية لهذه األمناء من مجلس المعتمن  واألسس

اروص ولن جميم صارامج درجاع الصااالوريوس ولقااً لماا ورد لان يجوز للطالب الم وو  من ال .ا
ال قر  )أ( من ذذ  الماد  ات اقا  إلك اروص آرر ولقاً لشروط ات اقا  المعمو  صاا صموجاب ذاذ  
الاعليمات، أو يعطك لروع لدرالع لولين دراليين ماااليين لن   س الصر امج لن الاروص   ل  

%(، وت يحاف لا  الاقادم صطلاب الييار 60دلا  الاراامان إلاك )وصرلوم لا ات ماا  ع لرلام مع
اروو  إلك اروص آرر ر   ذذ  ال روع، وإذا رلم معدل  الاراامن ر   ذذ  ال رواع إلاك 

%( يعود ل  س رلوم اللا ع المعامد  لاروو  الذي دصا  ليا    اد الاحادا  صالجامعاع، ولان 60)
ن الجامعع لن حدذا األ لك  لك ماا ورد صا ص المااد  جميم األحوا  يشارط أت ازيد مد  درالا  ل

) تدددم تعددداخب ندددص المدددااة بموجدددب قدددرار مجلدددس العمددداا  رقدددم ( مااان ذاااذ  الاعليماااات. 6)
 .15/10/2019( تارخ  74/2019/2020)

 

 فصث  يهاجيا :  الجامعة من يفصل . د 

 سانرات  فصار  مان فصال أي %( فا 50مان ) أقال تراكما  معان  الاى يحصال نالا   كال .1

 فيا  قبال الاذي التخصاص  فا  األولاى النراسية السنة من األو  الفصل بعن  ف  الجامعة تسجيل 

 .إلي  ايتقل الذي أو

 ف  والمبينة المحند  المن  ف  البكالررور  درجة الى الحصر  متطلبات  يستكمل ال نال   كل .2

 ( من هذه التعليمات. 6الماد  )

 .المنييين الطلبة تأدي   اميم بمرج   مختص  مجلس من فصل قرار بحق  صنر نال   كل .3

 مان دراسايان فصاثن وها  المحاند  المان  مارور بعان  اإلياذار مفعار  إلغااء فا  يخفا  نال   كل .4

 فا  لا  ووجارز .التعليمات  هذه بمرج   إلي  ايتقل الذي الجنين  التخصص  ف  ذلك اإليذار تاروخ

 الساابقة نراسايةال خطتا  وفا  يفسا  التخصاص  فا  المارازي  البرياام  التحروال إلاى الحالاة هاذه

 إللغااء دراسايين فصلين لنراسة فرصة الحالة هذه ف  كامث ، ووعطى األكاديم  بسجل  ووحتفظ

 .الجامعة من يفصل ذلك وبخثف البريام  المرازي، ف  يستمر اإليذار أزا  وإذا اإليذار،
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بفصل  ال يقبل ف  الجامعة وف  جميع البرام  النراسية أي نال  صنر بحق  اقربة مسلكية  .5
 من جامعة مؤتة أو أي جامعة أخرى.

يجااارز قبااار  الطالااا  المفصااار  أكاديمياااا مااان جامعاااة مؤتاااة أو أي جامعاااة أرديياااة أخااارى فااا   .6
 الحالاةوال تحسا  لا  فا  هاذه  منا ،البريام  المرازي وبتخصص غيار تخصصا  الاذي فصال  

 أي من المراد الت  درسها سابقا ف  التخصص الذي فصل من .
 

الجامعع الطالب الوالد من الدو  غيار ال اطقاع صالللاع العرصياع را   ال واو   ذا. ت ي و  من

  2.الدراليع الرملع األولك من درالا ، وت يُعدُّ ال و  الوي ن لو ً لاذ  اللايع
 

 تأجيل الدراسة:  
 :(25المادة )

 راسا د  فصال مضا  بعان  إال أخارى  جامعاة مان المنتقال أو الجنيان  الطالا   دراساة تأجيال يجارز ال .أ

 خاث  ايساح   إذا الجامعاة فا  القبار  اان مساتنكفا ووعان  بالجامعة التحاق  األقل الى الى واحن 

 فا  المعمار  بهاا التعليماات  حسا   المعتمان  الساااات  رسارم وتارد لا  واإلضاافة الساح   فتار 

 .الجامعة
 مانأقصااها ساتة اساابيع  من  ف  كليت  امين  إلى دراست   تأجيل  بطل    يتقنم  أن  الطال    الى .ب 

 التخااااذ القااارار الفصااال ذلاااك فااا  يساااجلرا لااا  الاااذين للطلباااة والثااااي  األو  النراسااا  الفصااال بناياااة
 القساا  ورجاايس شااؤون الطلبااة وامياان  والتسااجيل القباار  وحاان  لماانير قااراره العمياان  ووبلااغ المناساا ،
 .معنية أخرى  جهة وأية المختص 

 التخااذ  المساجلين للطلباة أجيالالت نلا   فا  ينمار أن الكلياة لعميان  القااهر  الضارور  حااالت  ف  .ج

 التقارو  وحسا   النهاجياة االمتحاياات  بانء قبال وذلك بقراره، المعنية الجهات  المناس  وإبثغ القرار

 .الجامع 

 أكايات  ساراء دراسية فصر  أربعة الى تزون  ال لمن  الجامعة ف  دراست  يؤجل أن للطال   يجرز . د 

 .الصيف  الفصل متصلة باستثناء أم متقطعة

 لغايات  ( أو6الماد  ) ف  الرارد  التخرج لسنرات  األالى الحن  من النراسة تأجيل من  س  تحال  .ه

 المتحان التقنم لغايات  ( أو22الفقر  )ب( من الماد  ) ف  الرارد  للطال   اإليذار األكاديم  إزالة

 .( فقر  )ج( من هذه التعليمات 17ف  الماد  ) الرارد  اإلكما 

 العمين  من خطية مرافقة الى يحصل ول  دراس  فصل أي ف  لجامعةا ف  الطال   يسجل ل  إذا .و

 .الجامعة ف  مقعنه يفقن  بتأجيل دراست  المعن 

 

(. 8/2011/ 9( تاريخ )37/2011( عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم )2)  
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 فلا  الرسامية، بالطروقاة المااد  هاذه مان)و( الفقار  ألحكاام وفقاا   الجامعاة فا  مقعانه الطال   فقن  إذا .ز
 بساجل  يحاتفظ فسا ي األو  تخصصا  فا  قبال وإذا بالجامعاة، لثلتحااق جنيان  بطلا   يتقانم أن

 (27)  المااد  فا  الارارد  االيتقاا  أحكاام الية تطب  آخر تخصص  ف  قبل وإذا ،كامث   األكاديم 
 (15)كل  ان الجامعة ف  لبقاج  األالى الحن  من واحن  دراس  فصل ووحس   التعليمات، هذه من

 .ل  حسبت  معتمن  سااة اشر  خمس
 

االيقطاااع  فتار عاانه بساب  الغيااب بعاذر وااتباار لارجيس الجامعاة إاااد  قبار  أي نالا  فقان مق . 
، وفا  حاا  تجااوز المان  المنصار  الماد  هذه من( د ) الفقر  ف  ورد   ما  مرااا   تأجيل مع  فتر 

اليهاااا فااا  الفقااار  )د( مااان هاااذه المااااد ، فلمجلاااس العماااناء بنااااء  الاااى ااااذر مقبااار  إاااااد  قبرلااا ، 
  دراسااية، الااى أن ياانفع الطالاا  رساارم تتجاااوز فتاار  االيقطاااع ااان أربعااة فصاار شااروطة أن ال 

تعرديل نرص المرادة بموجرب قرةار  )ترماستمراروة ان كل فصل دراس  ايقطع فيا  اان النراساة. 
 .16/10/2018( تاريخ 2018/2019-43مجلس العمداء رقم )

 النراسة ان ايقطع إذا الجامعة ف  دراست  مراصلة ألغرا   للطال   األكاديم  السجل يعتمن  ال .ط

 .الجامعية الشهاد  الى الطال   حصر  تاروخ من أكثر أو متصلة ت سبع سنرا
 

 

 

 

 

 االنتق ال وتغيير التخصص:  
 (: 26المادة )

 وذلاك لها  شاراغر وجارد  حاا  فا  مؤتاة جامعاة إلاى األخرى  الجامعات  من الطلبة بايتقا  يسمح . أ

 الشروط التالية:  وف 
 ا ليف القصو  الموحد لن الوزار . مقصوتً امن القوائم الوادر   ن وحد الطالب ياون  أن .1

أن ياون الطالب م اق ً من جامعع أو الياع جامعياع أو معااد جاامعن اعاارت صا  جامعاع    .2
 مؤاع.

أن   معاماد ، أو( ث ثاين لاا ع  30أت يق   دد اللا ات المعامد  الان درلاا ص جاا   ان ) .3
صع للجامعات الان ت اأرذ ياون دد أ اك ل ع دراليع ص جا  ودون اإلر اق لن أيع ماد  صال ل

 )تدمص ظام اللا ات المعامد ، ولن جميم الحاتت يجب أن ت يق  اقادير الطالاب  ان جياد  
( تدددارخ  2018/2019-17تعددداخب ندددص المدددااة بموجدددب قدددرار مجلدددس العمددداا  رقدددم )

19/9/2018). 

إلاك ياون ا اقا  الطالب إلك   س اروو  الذي درس لي  لن الجامعاع الم اقا  م ااا أو     .4
 اروص م اظر ل  لن الجامعع، وياون ذلخ ص اًء  لك اشت   ماا  لن الخ الجامعع.

أن ت ياون الطالب دد حو   لك أيع  قوصع اأديصيع صالاث اء الا صي  من الجامعاع الم اقا      .5

  3م اا.

 

1/2012/ 17( تاريخ  30/2012( عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم )3)  
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يجاارز أن ينتقاال الااى جامعااة مؤتااة ماان كااان معنلاا  فاا  الثايروااة العامااة مقباارال فاا  التخصااص  . ب
سنة حصرل  الى الثايروة أو سنة االيتقا ، شروطة ان ال يكرن قن رس  ف    إلي  ف ل  المنتق

 .أي ماد  من المراد الت  درسها ف  الجامعة السابقة
 لشاؤون  الارجيس ياجا   تسامى )لجناة قبار  ايتقاا  الطلباة( برجاساة لجناة الجامعاة فا  تشاكل . ج

 والتساجيل القبار  وحان  ومانير يهااإل االيتقاا  المطلارب  الكلياة اميان  مان واضروة كال الكليات،

 ترصياتها اللجنة وترفع األخرى  الجامعات  من مؤتة جامعة الطلبة إلى ايتقا  نلبات  ف  للنمر

 المناس  بشأيها. القرار التخاذ  الجامعة رجيس إلى

 الاى والثااي  األو  الفصالين بناياة فا  والتساجيل القبار  وحان  إلاى االيتقاا  نلباات  تقاني  يات  . د

 .الجامعة رجيس من القبر  قرار ووصنر الغر   المعن لهذا النمرذج

لمجلااس العمااناء معالجااة القضااايا الخاصااة بعمليااة يقاال الطلبااة بااين الجامعااات الرساامية الااى  . ه
 البريام  العادي ف  الحاالت التالية: 

األماارا  المزمناااة كالسااارنان وغسااايل الكلاااى وغيرهااا: يقااانم الطالااا  فيهاااا مباااررات مقنعاااة  .1
قروباا  ماان الجامعاة المااراد االيتقاا  إليهااا، وورفا  تقااارور ثبرتياة ماان أنباااء تساتنا  وجاارده 

 االختصا  ف  وزار  الصحة واللجان اللراجية ف  المحافمة مصنقة حس  األصر .

القضايا العشاجروة: يكرن النقل فيها مؤقتا  لمن  فصل دراس  واحن قابل للتجنين، الاى أن  .2
واحنا  ف  تلك الجامعة، وأن يكرن تااروخ الجلار  بعان  يكرن الطال  قن سجل فصث  دراسيا  

) تنافساايا ( للقباار  فاا  ذلااك باار تاااروخ التسااجيل وشااروطة أن يحقاا  الحاان األديااى لمعاان  الق
كتابااا  ماان الحاااك  اإلداري فاا  التخصااص لساانة التحاقاا  فاا  جامعااة مؤتااة والياا  أن يقاانم 

  حاا  اساتمرار القضاية واجتيااز المحافمة/اللراء ف  حا  استمرار القضية العشاجروة، وف
ماان الخطااة النراسااية فاا  الجامعااة التاا  ايتقاال إليهااا أو وصاال  %(50الطالاا  ألكثاار ماان )

فصل التخرج فيها، يكارن مجلاس اماناء هاذه الجامعاة هار الجهاة المخرلاة بمنحا  النرجاة 
اق ماع العلمية الت  يستحقها، ووستفين منها الطلبة المشامرلرن فقا  بقاايرن العشااجر باالتفا

) ترم تعرديل نرص المرادة بموجرب  الجامعة الت  ينتقل منها الطال  لحين ايتهاء القضاية.
 (.11/3/2020( تاريخ 271/2019/2020قةار مجلس العمداء رقم )

 

 

 

 (:27المااة )
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 للماراد  المكافلاة المراد  من اند  ل  تعاد  أن يجرز مؤتة لجامعة نال   ايتقا  الى المرافقة حا  ف  .أ

مان ااند ساااات البرياام  ( %50الاى ) مجمراهاا فا  تزوان  ال بحيا   خطتا  النراساية  فا الارارد 
 المراد االلتحاق ب .

 فا  النراساية الخطاة ضارء فا  جامعتا  فا  الطالا   درساها التا  الماراد  بمعادلاة القس  مجلس يقرم .ب 

 .القس  خارج درسها الت  بالمراد  العثقة ذات  األخرى  األقسام أخذ آراء بعن  مؤتة جامعة

%( أو ماا يعادلااا، وارواد لااا   ماع  ااجح 60"يجب أت اق    مع أي ماد  اعاد   ن ) .  

 4ألغراض الاررا، وت احلب   مات ذذ  المواد لن المعد  الاراامن للطالب".
 

إجصاريع للطلصع األرد يين واراياريع للير األرد يين و لاك   الوط يع(ااون ماد  )الارصيع   .د 
الذين لم يرااروا ذاذ  المااد  أن يدرلاوا صادت م ااا أي مااد  مان الطلصع غير األرد يين  

 الماطلصات أتراياري  الوارد  لن رطا  الدراليع.
 

 ذا: يع ك الطالب من درالع ماد  العلوم العلاريع لن إحدى الحاتت االايع:

 لن أي جامع  أرد ي  رلمي  أو راوع. درلاا ص جا إذا  •

اريع األرد يع )الج ا  العلاري لن جامعع مؤاع، إذا اان من رريجن الاليات العل •
الالياع العلااريع الملاياع، مدرلاع المرشااحين العلااريع( أو مايعادلااا مان اليااات 

  لاري  أج صي .

إذا اان مان الااصاط الحاوالين  لاك دورات الوات الاأليلايع ودورات الاوا ء  •
 األررى.الاأليليع صال لصع للراب 

عن صمديريع الاعلايم والثقالاع العلااريع إلثصاات أن الطالاب اعامد دائر  الاعليم الجام •
 المع ن ا طصف  لي  شروط اإل  اء الوارد  لن الص د اللاصف.

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 االنتق ال من تخصص إلى آخر في الجامعة:  
 القبصقل وحصد  علص  مقعص الكت ونيصا  آخص  إلص  تخصص   من االنتقال طلبات  تقديم يتم (:28المرادة )

 ،الصصيفي أو الثصاني أو األول الدراسصي الفصصل بدايص  مصن أسصابي  أربعص  أعصاها مد  وفي تسجيلوال

 الفصصل بدايص  مصن أسصابي  ثمانيص  أعصصاها مصد  فصي الطلبصات  هذه في الطلب  انتقال عبقل لجن  وتنظ 

 تخصا  ال الجامع  رئيس إل  اتهتقصيا اللجن  وت ف  ،الصيفي الفصل بداي  من أسابي  وست  الدراسي،

 :الش ط اآلتي  وفق نها،بشأ المناسب  الق ار

 .إلي  االيتقا  ف  الطال   يرغ   الذي القس  ف  شاغر يترافر أن .أ
 أدياى أو لا  مسااو   معان  ذي تخصاص  إلاى أالاى معان  ذي تخصص  من الطال   ايتقا  يجرز .ب 

 .من 

 

( 19/11/2014)( تاريخ  604/2014عمداء رقم )( عدلت بموجب قرار مجلس ال 4)  
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 ف  عنل م كان إذا أالى معن  ذي تخصص  إلى أديى معن  ذي تخصص  من الطال   ايتقا  يجرز .ج

 التحاقا  سانة قبرلا  أسس حس   إلي  االيتقا  ف  يرغ   الذي القس  ف  مقبرال  تنافسيا العامة الثايروة

 .االيتقا  نل   تقنيم  سنة أو بالجامعة

 لا  يجارز الجامعاة فا  تنافسا  معان  أدياى فيا  قبال الاذي التخصاص  فا  مقبارال   الطالا   كاان إذا . د 

 .التنافس أسا  والى مباشر  لمعن ا ف  الذي يعلره التخصص  إلى االيتقا 
تغييار الطالا  تخصصا  تحسا  لا  الماراد التا  يختارهاا مان الماراد التا  درساها فا   حالاة . فا 1هاا/

التخصااص المنتقاال مناا  وتكاارن ضاامن الخطااة النراسااية للتخصااص الجنياان وتاانخل اثمااات تلااك 
 المراد ف  المعن  التراكم  للطال .

 التخصاص  إلاى رجراا  انان  فيا  قبال الاذي التخصاص  فا  كاامث    األكااديم بساجل  الطال   . يحتفظ2

 فيهاا ويجاح إليا  ايتقال الاذي التخصاص  فا  درسها وأن سب  الت  المراد  وتحس  ل  ثايية، مر  يفس 

 .الجامعة ف  ب  الذي التح  تخصص  ف  النراسية الخطة ضمن تقع والت 
 النحار الاى الجامعاة فا  األخارى  األقساام مان ابهاوآدا اإليجليزواة اللغاة قسا  إلاى االيتقاا  أسس و. تكرن 

 :التال 
 القس . ف  الشاغر . ترفر1
  " لن المر  األولك الان 101%( لن ماد  "الللع اإل جليزيع/75أن يحو  الطالب  لك   مع ). 2

  5لج  لياا الماد ، أو  لك  ايجع )ما وق( لن اماحان الا اء  لللع اإل جليزيع 
 .اإليجليزوة اللغة قس  يقرره الذي لتصنيف ا االمتحان يجتاز أن .4
 التصنيف  لثمتحان التقنم قبل الثاي  الشرط يحق  أن .5

 تكرن أسس االيتقا  إلى تخصص الترجمة ف  األقسام األخرى ف  الجامعة الى النحر التال :  ز.
 (. 101%( ف  ماد  اللغة اإليجليزوة )75أن يحصل الطال  الى اثمة ال تقل ان ) -1
 (101( ف  ماد  اللغة العربية )75أن يحصل الطال  الى اثمة ال تقل ان ) -2
إضافة يص الماد  وأااد  الترقي  بمرج  قارار  )ت أن يجتاز الطال  االمتحان المعن لهذه الغاية.   -3

 (12/9/2018( تاروخ 591/2018مجلس العمناء رق  )
 المنتقال الطالا   التعليماات الاى هذه ( من6اد  )( من المب أ، الفقرتين ) ف  الرارد  األحكام تطب   .

 التا  المان  حيا   آخار ضامن البرياام  يفسا  )ااادي/ مارازي( مان تخصاص  إلاى مان تخصاص 

 .البكالررور  درجة لنيل النراسة ف  مسجث يقضيها

 

( 9/2012/ 25)تاريخ    507/2012( عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم  5)    

 



 

 

 

18 

 حي   من الجنين  الطال   معاملة آخر تخصص  وف  آخر إلى بريام  من ينتقل الذي الطال   . يعاملنا

 يفاس فا  المقبار  الطالا   باساتثناء البكاالررور ، درجاة لنيل ف  النراسة مسجث   يقضيها لت ا المن 

 .التعليمات  هذه من (٦)الماد  ( من ب أ، الفقرتين ) ف  الرارد  األحكام الي  تطب  إذ  التخصص 
 االيتقاا  شاروط الايه  تنطبا  ال ممان تخصصااته  تغييار فا  الاراغبين للطلباة يجارز (:29المرادة )

 الشاروط وفا  آخار تخصاص  إلاى ( مان هاذه التعليماات االيتقاا 27المااد  ) فا  اليهاا لمنصار  ا

 :التالية
 .إلي  االيتقا  ف  الطال   يرغ   الذي القس  ف  شاغر يترافر أن .أ

 التخصاص  فا  القبار  لمعان  األدياى والحن  العامة الثايروة ف  الطال   معن  بين الفرق  يزون  أال .ب 

 إلي . االيتقا  المطلرب 

ن يااانر  الطالااا  فااا  التخصاااص الاااذي يرغااا  فااا  االيتقاااا  إليااا  أرباااع ماااراد يحاااندها القسااا  أ .ج
%, ووسامح للطالا  76وونجح فيها بمعن  اليقل اان   الطل (بعن تقنيم   )المعن   األكاديم   

% وفا  هاذه 76بإااد  دراسة ماد  واحن  فق  من هذه المراد إذا كايت اثمت  فيهاا اقال مان 
ماة الجنيان  مهماا كايات يتيجتا  فيهاا وتلغاى العثماة القنيماة مان معنلا  الحالة تحس  ل  العث

 وتبقى ف  سجل  األكاديم 

 .دينارا   خمسرن ) ٥٠)مقناره  تحرول نل   رس  الطال   ينفع أن . د 

 كماا التحروال لغاياات  يساجلها التا  األربعاة الماراد  فا  المعتمان  السااات  رسرم الطال   ينفع أن .ه

 .إلي  االيتقا  ف  الطال   غ  ير  الذي ف  التخصص  مقرر  ه 

 المادياة التكلفاة حيا   مان ذلاك اان ياتجاة تبعاات  أياة مساؤولية بتحمال خطياا   الطالا   يتعهان  أن .و

 مترتباة أخارى  أمارر وأياة والفصال واإلياذارات  التراكما  والمعان  لسانرات النراساة األالاى والحان 

 .التعليمات  هذه ف  وردت  ذلك الى

 

 منح درجة البكالوريوس:  
 :التالية المتطلبات  إتمام بعن  للطلبة البكالررور  تمنح درجة (:30) المادة
 .النراسية الخطة ف  للتخرج المطلربة المراد  جميع ف  النجا  .أ

 %( 60ان ) يقل ال تراكم  معن  الى الحصر  .ب 

 .دراسيين فصلين آخر ف  الجامعة ف  مسجث   الطال   يكرن  أن .ج

 .التعليمات  هذه ف  اليها نصر  الم التخرج لسنرات  األالى الحن  تجاوز انم . د 
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 أحكام عامة: 
( ترررراريخ 59/2017تررررم تعررررديل نررررص المررررادة بموجررررب قررررةار مجلررررس العمررررداء رقررررم ) (:31المااااد  )

 ، لمقةأ ةل  النفو المالي: 1/2/2017

إذا دص  طالب لن جامعع مؤاع لدرجع الصاالوريوس لن اروص ما، واان دد درس لن اروص آرر أ: 
( لااين 60عع أررى معارت صاا، ليجوز أن اعاد  ل  من لجل  األااديمن ما ت يزيد  لك )من أي جام

لا ع معامد  ماالئع لمواد لن اروو  الجديد، وت احلب   ماات ذاذ  الماواد لان معدلاع الاراامان 
ا إذا ااان داد درس لان  شريطع أت ياون دد ماك  لك درالا  لاذ  المواد أاثار مان لاصم لا وات، أماة

( 60معع مؤاع لاحلب ل  المواد الان اقم امن الرطع الدرالايع لارووا  الجدياد صماا ت ياجااوز )جا
لاين لا ع معامد ، وادر  لن حلاب معدلع الاراامن، شريطع أت ياون دد ماك  لاك درالاا  لااذ  

ن اا  المواد أاثر من لصم ل وات، ويحلب ل  لو  درالن واحد من الحد األ لك لصقائ  لن الجامعع  
( لا ع معامد  ام احالاصاا أو معادلااا ل  ما لم يان م ووتً أااديمياً أو للواياً مان الجامعاع، مام 15)

 مرا ا  ما يودر من درارات لمجلس الاعليم العالن.
 

ب:   د دصو  طالب لن جامعع مؤاع لن صر امج )الاجلير(، واان لصف أن درس لن أي )الياع جامعياع 
يجوز أن اعاد  ل   دد من المواد الماالئع للمواد الاوارد  لان رطاا  الدرالايع،   ماولطع( معارت صاا،

%( 60( لا ع معامد ، وأن ت اق    ما  لن الاخ الماواد  ان )55صحي  ت يزيد لن مجمو اا  لك )
أو ما يعادلاا، شريطع أن ت ياون دد ماك  لك درالا  لاذ  المواد أاثر من لصم ل وات، وت احلاب 

 ت ذذ  المواد لن معدل  الاراامن.  ما
 

( لا ع معامد  للطلصع المقصاولين لان الجامعاع، الاذين لام يحققاوا 30ا: يجوز معادلع مواد وصحد أ لك )
شروط القصو  لن صر امج الاجلير من أي )اليع جامعيع ماولطع( معارت صاا، شريطع أن ياون معدلا  

 لجامعات األرد يع ولقاً أللس القصو  ال الذ .لن شااد  الثا ويع العامع يؤذل  تلاحاق لن ا
 ج

 (: 32المادة )
إذا ترقااف احتمااا  تخاارج نالاا  الااى ماااده واحاانه وكاياات هااذه الماااد  غياار مطروحااة فاا  الفصاال  (أ

الذي يتخارج فيا  أو كايات مطروحاة ومتعارضاة فا  شاعبها جميعهاا ماع مااده إجباروا  أو اختياروا  
نر  الطال  ماده أخرى بنيل  انها بعن تقرور من وحن  أخرى فلمجلس القس  أن يراف  الى أن ي

القباار  والتسااجيل  ماانير وحاان القباار  والتسااجيل وفاا  حالاا  مخالفاا  الماااد / المااادتين للشااروط يقاارم 
 بإلغاجها وإاثم القس  األكاديم  المعن  بذلك لتصرو  وضع الطال .

 ماااد  إلاطاجاا  بطلاا   كليتاا  لعمياان  يتقاانم أن للطالاا   يجاارز الماااد  هااذه ماان ()أ الفقاار  مرااااا  مااع (ب 
 الشاااروط أحااان  تحقااا  الختياروااا  إذااأن تكااارن هاااذه المااااد  مااان ماااراد التخصاااص  ثايياااة الاااى بنيلااا 

 اآلتية:

 .المعنية الماد  ف  مرات  ثث   الرسرب  .1
 .التخرج لفصل الساب  الفصل خث  الماد  نر  تعذر إذا .2
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 الجامعاة فا  دراسات  خاث  بنيلتين ينمادت من أكثر الطال   إاطاء يجرز ال الحاالت  جميع وف  .3

 ضمن التخصص الراحن.
 إذا البنيلاة أو األصالية المااد  تساجيل لا  فيجارز إجبارواة لمااد  بنيلاة مااد  فا  الطالا   رسا   إذا .4

 التا  البنيلاة المااد  اثماة تانخل األصالية المااد  تساجيل حالاة الثحا ، وفا  فا  الفصال نرحتاا
 المااد  معاملاة فتعامال أخارى  مار  البنيلاة المااد  ساجل إذا أماا ،التراكما معنلا   فا  فيهاا رسا  

 .المعاد 
وجاارد تعااار  ال يمكاان حلاا  فاا  بريااام  الطالاا  النراساا  وبعاان تقرواار ماان ماانير وحاانه القباار   .5

 .والتسجيل

الاث اء طلصع اليع  على  الموافقة  ،14/11/2016( تارخ   603/2016مجلس العماا  في قراره رقم )  قرار -

( من اعليمات ما ح درجاع الصااالوريوس لان جامعاع مؤااع/ الج اا  الماد ن 32الامريض من  ص الماد  )

 واعدي ااا

علددى اثددت نا   لبددة  لخددة  وافقددةالم، 14/11/2016( تددارخ  604/2016رقددم ) قددرار مجلددس العمدداا   -

( مدن تعلخمدات مدنر ارجدة الب دالورخوس فدي جامعدة م تدة/ 32ت نولوجخا المعلومات من نص المدااة )

الجناح الماني وتعاخالتها، والثماح بإع ائهم )مااة/ مااتخن( مواا باخلة قرخبدة لتصصصداتهم مدن قثدم 

ت اإلاارخدة/  لخدة امعمداب، أو مدن قثدم هناثة الحاثدوب/  لخدة الهناثدة، أو مدن قثدم نمدم المعلومدا

)تدددم إل دددا  القدددرار بموجدددب قدددرار مجلدددس العمددداا  رقدددم الرخاضدددخات واإلحصدددا /  لخدددة العلدددوم. 

 .30/11/2021( تارخ  94/2021/2022)

الااث اء طلصاع  علدى الموافقةالص د راملاً:   –  27/3/2017( ااريخ  162/2017درار مجلس العمداء ردم ) -

( مان اعليماات ما ح درجاع الصااالوريوس لان جامعاع مؤااع/ الج اا  الماد ن 32  )من  ص المااد  الحقوق

العلاوم والشاريعع اان مان الي  واعدي ااا، واللما  صإ طائام )ماد / ماداين( مواد صديلع دريصع لارووااام

 اتجاما يع. 

من   الويدلعع الاث اء طلصع الي   على  الموافقة،  25/6/2018( ااريخ 241/2018درار مجلس العمداء ردم ) -

( مان اعليماات ما ح درجاع الصااالوريوس لان جامعاع مؤااع/ الج اا  الماد ن واعادي ااا، 32 ص الماد  )

لان الياان الاماريض و لاوم الرياااع، واللما  صإ طائام )ماد / ماداين( مواد صديلع دريصع لاروواااام 

 الطصيع المرصريع(واألدلام األااديميع الااليع: )الايمياء، العلوم الحياايع، العلوم 
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لطلبرررة تلنولوجيرررا م  سرررمح  المرررادةو)ب( مرررن ـرررا   ةلررر  الرررة م ممرررا ورد فررري الفقرررةتمن )أ(( ج
 ترررم تعرررديل نرررص المرررادة بموجرررب قرررةار مجلرررس العمرررداء رقرررم) ة اديلرررة.المعلومرررات دراسرررة أ  مررراد

 (.30/11/2021( تاريخ 94/2021/2022)

 لا  تحسا   العساكري  الجناا  فا  ماراد  در  قان  وكان المني  الجنا  ف  الطال   قبر  (: انن 33الماد  )

 مان وتلغاى ،راكما الت معنلا  فا  وتانخل قبرل  سنة المعتمن  النراسية خطت  فيها ضمن يجح الت  المراد 

 .التعليمات  هذه نم (٢٧) الماد  ف  ورد  ما مرااا  مع ل  تحس   ول  الت  درسها المراد  بقية سجل 
 

 (: 34المادة )
 الساير ومتابعاة الماراد  نار  مساؤولية الجامعاة فا  ووحان  القبار  والتساجيل األكاديمياة األقسام تترلى .أ

 مجاالس خاث  مان دورواا   باذلك وتبلايغه  التخارج شاروط مان اساتيفاجه  والتحقا  ابهالطث األكااديم 

 6 .والمرشنين األقسام ورؤساء األقسام

 للطلباة نرحهاا مساؤولية المعنياة الكلياة اميان  فيتارلى بعينا  أكاديمياا   قساما   تخاص  ال التا  الماراد  .ب 

 .المعنية األقسام رؤساء مع بالتنسي  وذلك ،التنروسية أاضاء الهيلة الى وترزوعها

 األقساام رؤسااء باين بالتنساي  المختلفاة واألقساام التخصصاات  باين المتناخلاة اد المار  نار  يات  .ج

 المعنية داخل الكلية أو خارجها. األكاديمية
 

 لانى خاا   يمارذج بتعبلاة يقارم أن ماا فصال ياةيها فا  تخرجا  يترقاع الاذي الطالا   (: الاى35المااد  )

 مان أساابيع وأربعاة والثااي  األو  صالينالف بناياة مان أساابيع ثمايياة مان  أقصااها فا  األكااديم  مرشانه

 بالتنساي  التخارج شاروط اساتيفاج  مان باالتحق  القسا  يقارم جامع  حيا   اام لكل الصيف  الفصل بناية

 القبر  والتسجيل. وحن  ف  المعن  المسجل مع

 الجامعاة فا  البكاالررور  درجاة الاى الحصار  متطلباات يهارا أ الاذين للطلباة يسامح ال (:36المرادة )

 .التراكم  المعن  لغايات رفع أخرى  مراد  أي سجيلبت

 .واحن  آن ف  الميتين درجتين لنيل مسجث   يكرن  أن نال   ألي يجرز ال (:37المادة )

 المنشررات  الى إنثا  بعنم أو التعليمات  ذهبه الم  بعنم يحت  أن نال   ألي يجرز ال (:38المادة )

تعهانات خطيا  يتعهان بهاا الطالا  وأي  ،إاثياتهاا حاات لر  الاى تنشاره ماا الاى أو الجامعاة فا  الصادر 
 القايريية وتبعاتها. الصفةتكرن ملزم  ل  وتحمل 

 .تخرج  إجراءات  الستكما  الجامعة من ذمة براء  مصنقة الى يحصل أن الطال   (: الى39المادة )
 

وذلك بإضافة عبارة "ووحدة القبول  ( 10/2014/ 1( تاريخ  535/2014( عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم )6)
 والتسجيل" 
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 .التعليمات  هذه تطبي  ان ينشأ إشكا  أي ف  العمناء مجلس يبت  (:40المادة )

 .التعليمات هذه  تنفيذ  ان مسؤولرن  والتسجيل القبر  وحن  ومنير والعمناء الجامعة رجيس (:41دة )الما

المساااجلين فااا  البرياااام  المااارازي والااانول   الطلباااةالتعليماااات الاااى  تساااري أحكاااام هاااذه (:42المرررادة )
الااااى الطلبااااة  يفسااااها المطبقااااةوتطباااا  الاااايه  الخطااااة النراسااااية   للحصاااار  الااااى درجاااا  البكااااالررور 

 .المنتممين وأي تعنيثت تجرى اليهما


