تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة مؤتة /الجناح المدني وتعديل ته
صادرة بموجب المادة (  )٤من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة مؤتة
رقم (  ) ٣٦لسنة ٢٠٠٣
المادة ( :)1تسمى هذه التعليماا " تعليماا ماح درجا البكاالررور

ووعمل بها ابتناء من مطلع العام الجامع .2008/2007

فا جامعا مؤتا /الجحاا الماني "

الخطة الدراسية:
الماادة ( :)2تم تعدددين نددف ال (دد)ة (ذددد) بدد ( ال ندددين ( )3و ( )6منهددا مددا م)اإدداة اإددادة ال دد) يم،
وذلك بموجب ق)ار مجلس العمداء رقم ( )2019/2018/367تاريخ .2019/5/20
أ-

تحظم الخطط النراسي ف الجامع بحيث يكرن الحن األديى لعند الساااا المعتمانة المطلربا

لحيل درج البكالررور

ف أي تخصص هر ( )١٣٢ساا معتمنة.

ب -يجب الى كاف الطلب المقبرلين ف الجامع ااتباا ار مان مطلاع العاام الجاامع 2010/2009
التقانم المتحاان الكفااءة فا اللغا العربيا  ،واللغا اإليجليزوا  ،والحاسار  ،والاى الطالاب الاذي
يخفا فا هاذا االمتحاان أن يانر بحجاا ماادة اساتنراكي ( )٠٩٩براقاع ( )٣ثاث

ساااا

معتمنة زوادة الى السااا المعتمنة المقررة ف خطته الن ارساي  ،وال تانخل فا حساا معنلاه
التراكما ( تددم تعدددين نددف المددادة بموجددب ق د)ار مجلددس العمددداء رقددم (2019/2018/294
تاريخ .2019/3/27
ج -يعفاى الطالاب الاذي يحصال الاى اثما ( )%80فماا فار فا امتحاان الكفااءة فا اللغا
اإليجليزوا مان د ارسا ماادة اللغا اإليجليزوا ( )101وتحساب لاه براقاع (  )٣ثاث

ساااا

معتمنة بحتيج ياج .
د -يعفى من التقنم المتحان الكفاءة فا اللغا اإليجليزوا الطالاب الاذي يحمال شاهادة تعلام اللغا
اإليجليزوا لغياار الحااايقين بهااا( )TOEFLالاانول

بنرجا ال تقاال ااان ( )٥٠٠او مااا يعادلهااا

أو ش ااهادة ( )IELTSبنرجا ا ال تق اال ا اان ( )5وتع اااد ل ااه م ااادة اللغا ا اإليجليزوا ا () ١٠١
براقع ( )٣ثث

ها -تجرى امتحايا

سااا

معتمنة بحتيج ياج ووعفى من دراس مادة لغه ايجليزي .99

الكفاءة ف الجامع حسب األسس التالي :

 .1فت شعب ف وحنة القبر والتسجيل لكل امتحان (مها ار الحاسر  ،واللغ اإليجليزوا  ،واللغا
العربي ) لتسجيل الطلب المتقنمين لثمتحان ف كل فصل دراس  ،وال يحساب التساجيل فا أي
محها من الحن األالى للمراد الت يسم للطالب بتسجيلها ف الفصل.

ج

1

 .2يكرن قبض رسرم امتحايا الكفاءة من الطالب مع إجراءا قبض الرسرم ف الفصل النراس
الذي يقبل فيه.

 .3ياتم إقارار يتااج االمتحاان فا يفاس يارم االمتحاان أو اليارم الاذي يلياه حانا أقصاى ،لياتم ترحيال
الحتاج آليا من قبل مسؤو االمتحان ف الكلي المعحي إلى وحنة القبر والتسجيل.

 .4يتم اقن االمتحان مرة واحنة كل فصل دراس بما ف ذلك الفصل الصيف  ،الى أن يكرن ذلاك
أثحاء املي التسجيل وبحفس اللجح ف الفصل الراحن.
 .5رسرم االمتحان ال ترد وال ترصن.

 .6إذا تغيب الطالب ان االمتحان الذي دفع رسمه يسم له بالتقنم إليه ف فصال آخار فا الساح
األولى ،شروط دفع الرسرم مرة ثايي .
 .7يسم للطالب أن يتقنم لثمتحان مرة واحنة فقط.
.8

يشارك ف لجح االمتحان المبرم المعح بحظام االمتحان وفح من مركز الحاسر .

المادة ( :)3مع مراااة ما ورد ف المادة (  )٢من هذه التعليما تشمل الخطط النراسي ما يل :
أ-

( )1متطلبا

الجامع اإلجبارو ووخصص لها( )12ساا معتمنة

( ) 2متطلبا

الجامع االختيارو ووخصص لها ( )15ساا معتمنة يختارها الطالب من

المبيح ف

المجاال

خطته النراسي الى ان تكرن هذه المراد من خارج كليته.

ب -متطلبا الكلي .

القسم ( التخصص).

ج -متطلبا

وتكرن مفصل وف الخطط النراسي الت يقرها مجلس العمناء ف الجامع .
المادة ( :)4يجري تقييم السااا المعتمنة لكل مادة ف الخط النراسي كما يل :
أ-

حسا ساا معتمنة واحنة لكل ست اشرة محاضرة الى األقل.

سااا معتمانة واحانة لكال سات اشارة جلسا امليا أو ميناييا مانة كال محهاا ثاث

ب -حساا

سااا .
ج -حسا ساا معتمنة واحنة لكل ست اشر لقاء محتظما ال تقل منة كل محها ان ساا لمراد
الحنوا
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والبحر .

المادة (:)5

أ -تصحف المراد الراردة ف كل خط دراسي فا مساتروا أربعا  ،وتحاند المتطلباا الساابق لكال
مادة ،وتعطى كل مادة رقما ين الى مستراها ،ووحند إزاءها اند السااا المعتمنة

وساااا االتصاا بماا فا ذلاك ااند المحاضا ار وااند ساااا المختبار أو المشاالل أو التانروب
الميناي .
ب -يجوز للطالب أن يدرس المادة بصورة متزامنة مع المتطلعب البعابه لفعا لعص الفصع نفبع
(بابتثناء مادة مشروع التخرج التص تطرح لعص لليعة الفندبعةإذ كا لعان رعد درس المتطلعب
البابه من رب ولم ينجح لي ذ أو كا تورف تخرج على كلع،ذ وبخع ف كلع ،يلتعى تبعجيل
وع مت لص تل ،المادة.
ج -إلى ال)غم مما ورد في ال ()تين (أ)و(ب) من ذ ه المددادة ي مسددمح ل لبددة كليددة ت نولوجيددا
المعلومات دراسة أي مددادة ق ددن النجدداح فددي م ل هددا السدداذل ،وُلددل( ذلددك يل ددى تسددجيله
وإلم ه في تلك المادة.
د -اذا كددال للمددادة م لددب م)افددل يجددب إلددى ال الددب تسددجيلهما مع داب ،وي مسددمح باينسددداب
بأي منهما من )داب ،وإذا ح)م من أحداذما ألي س ب كال ،مد)م من األخ)ى حكماب.

(تدددم تعددددين ندددف المدددادة بموجدددب قد د)ار مجلدددس العمدددداء رقدددم ( )2022/2021/94تددداريخ

.)2021/11/30
ه -يبمح للطالب أن يدرس مادة واحدة لقط متزامنة م متطلبفا /متطلباتفا البعابقة لعص الفصع
الكي يببه لص التخرج (بابتثناء مادة مشعروع التخعرج التعص تطعرح لعص لليعة الفندبعةإذ
شريطة الحصو على موالقة رئيس القبم المعنصذ ومدير وحدة القبو والتبجي .
( تم تعدين نف المادة بموجب ق)ار مجلس العمداء رقم ( )2017/703تاريخ )2017/12/6

مدة الدراسة:
المادة (:)6

أ .تكارن المانة التا يقضايها الطالاب مساجث فا الن ارسا لحيال درجا البكاالررور

سابع ساحرا

دراسي  ،باستثحاء كليت الهحنس والعلرم الصيناليي الت يكرن الحن األالى فيها للمنة ثماي

سحرا .
 .ال تحسب منة العقربا التأديبي للطالب المفصر من الجامع مانة فصال د ارسا أو أكثار مان

الحن األالى للمنة النراسي المقررة للحصر الى درج البكالررور .
ج .يُمنح الطالب الكي ابعتنفد المعدة الزمنيعة ال زمعة للحصعو علعى درجعة البلعالوريوس بعنة
درابية واحدة إلنفاء متطلبات الحصو عليفاذ زيادة عن المعدة الزمنيعة العواردة لعص الفقعرة
(أإ من هكه المادةذ شريطة أن تؤدي هكه البنة لتخرج وبنفس برنامج وربوم الجامعيعة.
(تم تعدين نف المادة بموجب ق)ار مجلس العمداء رقم ( )2017/59تاريخ )2017/2/1
3

د .يجوز منح الطالب الكي ابتنفد المدة القانونية للدرابعة لعص الجامععة والمعكلورة لعص الفقعرة (أإ
من هكه المادةذ وابتنفد البنة الدرابعية العواردة لعص الفقعرة (جإ معن نفعس المعادةذ بعنة درابعية
واحدة ومتواصلة بدون تأجي على نفس البرنامج وبربوم مضاعفةذ شريطة أن تؤدي هكه البعنة
لتخرج من الجامعة ( تم ضعالة الفقعرة بموجعب رعرار مجلعس العمعداء ررعم  2018/122تعاري
2018/3/7إ.
المادة ( :)7تقسم السح النراس إلى فصلين دراسيين تكرن منة الفصل الراحن سات اشار أسابراا د ارسايا
ووجارز إضااف فصال صايف آخار منتاه اشارة أساابيع د ارساي

( تددم تعددين نددف المددادة بموجددب قد)ار

مجلس العمداء رقم  2018/193تاريخ .)2018/5/2

ج

المااادة ( :)8يصااحف الطلب ا المسااجلرن ف ا الجامع ا ف ا مسااترى السااح الثايي ا أو الثالث ا أو الرابع ا أو
الخامس ا أو السادس ا

أو السااابع إذا أتاام الطالااب بحجااا د ارس ا مااا ال يقاال ااان ()30أو ( )60أو

( )90أو ()120أو( )150أو ( ) 180ساا معتمنة الى التتابع ضمن خطته النراسي ..

العبء الدراسي:

المادة (:)9

أ .يكرن الحن األديى للسااا المعتمنة الت ينرساها الطالاب المساجل لحيال درجا البكاالررور
 )٦ست سااا

(

معتمنة ف الفصل الراحن ،والحن األالى (  ) ١٨ثماي اشرة ساا معتمنة.

ب .يجرز أن يقل العبء النراس للطالب ف فصل التخرج اان الحان األدياى المحصار
الفقرة (أ) من هذه المادة.

الياه فا

ج .مع مراااة ما ورد ف المادة (  )٦من هذه التعليما يسم للطالب بالتسجيل لعند من السااا
يقل ان الحن األديى ( يتيج ايسحابه من بعض المراد) ف حاال مبررة بتحسيب

من مرشن الطالب ورجيس القسم ومرافق مان العميان ،ووعلام العميان المخاتص وحانة القبار والتساجيل
خطيا بذلك.
د .يجارز أن يزوان العابء الن ارسا للطالاب الاى الحان األالاى الاى أن ال يتجااوز (  )٢١إحانى
واشرون ساا معتمنة وذلك ف أي من إحنى الحالتين التاليتين:

 .1ف الفصل الذي يترقع تخرجه فيه.
 .2لكل يالب تجاوز معنله التراكم ()%80
 .3إذا ك ااان الفص اال ال ااذي يمض اايه الطال ااب فا ا الت اانروب المي ااناي ه اار الفص اال ال ااذي يترق ااع في ااه
تخرجه يسم له بنراس هذا العند من السااا
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ف الفصل النراس الذي يسبقه مباشرة.

هااا .يك اارن الح اان األال ااى للع اابء الن ارسا ا ف ا الفص اال الص اايف (  ) 13ث ااث
ووجرز أن يصل إلاى ( )16سات اشارة سااا معتمانة أللا ار

اش اارة س اااا معتم اانة،

التخارج فقاط ( تددم تعدددين نددف المددادة

بموجب ق)ار مجلس العمداء رقم  2018/192تاريخ .)2018/5/2
و .يسم للطالاب بتساجيل مااال يزوان الاى ( )21إحانى واشارون سااا معتمانة فا الفصال الاذي
يسب فصل التخرج .
ز .يتحمل الطالب مسؤولي العبء النراس الذي يتحاسب مع قنراته واستيعابه ووجاب الاى المرشان
أن يطلع الى سجل الطالب ليرشانه لتساجيل ااند مان الماراد ضامن خطتاه الن ارساي بحياث تتحاساب
ماع قن ارتاه وتحصايله األكااديم فا الجامعا آخاذا بعاين االاتباار الحان األدياى والحان األالاى لعاند
السااا المسمر له بتسجيلها ف الفصل النراس الراحن.

ح .يقرم منير وحنة القبر والتسجيل بإلغاء تسجيل أي مادة واثمتها ألي يالب يتجاوز اباؤه فا
أي فصل دراس الحن األالى المسمر به وف أحكام هذه التعليما .

ط .مع م اراااة ماا ورد فا الماادتين ( 5و  )6مان هاذه التعليماا يسام للطالاب بتساجيل ( )6سات
سااا معتمنة حنا أالى من خارج خطته النراسي  ،لغايا رفع المعن التراكما فقاط  ،ووقارم

منير وحنة القبر والتسجيل بإلغاء تسجيله واثمته ف أي مادة تزون الى ذلك.
ي :بااالرلم مم ااا ورد ف ا أي ي ااص آخ اار يج اارز للطال ااب المترق ااع تخرج ااه مم اان اجت ااازوا م اراد ()99
تسجيل مادة واحنة من متطلبا

الجامع اإلجبارو المحرسب فر الحن األالى المسامر باه ( تددم

اضافة ال ند بموجب ق)ار مجلس العمداء رقم ( )2019/2018-42تاريخ .2018/10/16
المادة ()10

أ .يسم للطالب بإضاف مادة أو استبنا تسجيله بمادة أخرى خث فترة السحب واالضاف من
بنايا كال فصال د ارسا وال تثبات لاه فا ساجله مثحظا )محساحب (مان الماادة التا تركهاا أو
اساتبنلها خاث المانة الماذكررة ،وترصان لاه قيما رسارم الساااا المعتمانة للماادة التا ايساحب
محها.

 .ال يسم بايتقا الطالب المسجل من شعب معيح إلى شاعب أخارى لاحفس الماادة  ،إال فا حالا
التعار

ف البريام النراس األسبرا أو إلغاء الشعب الت كان مسجث فيها.

ج .يسم للطالب بااليسحا من دراس مادة ما حتى يهاي األسبرع الرابع اشر من بناي الفصلين
األو والثاي  ،وحتى يهاي األسبرع الساد

من الفصل الصيف  ،وف هذه الحال

تثبت ف سجل الطالب مثحظ (محسحب) إزاء المادة الت ايسحب محها ،وال تنخل هذه الماادة
فا ااند الماراد التا درساها مان حياث الحجاا والرسار ومتطلباا التخارج وفا هاذه الحالا ال
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ترصان رسارم الساااا
ملزما بالمادة.

المعتمانة المنفراا  ،وإذا لام يحساحب الطالاب خاث المانة الماذكرر يعان

د .إذا ان الطالب محسحبا من جميع مراد الفصل النراس وف أحكام هذه التعليما تكارن د ارساته
لاذلك الفصال مؤجلا حكماا ووحساب هاذا الفصال مان مانة التأجيال المسامر بهاا وفا هاذه
التعليما

المواظبة:
المادة (:)11

أ .تشاتر المراظبا للطالاب فا جمياع الماراد التا يساجلها ووقارم مانر الماادة بتساجيل الغياا
والحضرر الى كشرفا خاص ووسلمها إلى رجيس القسم الذي تعطى فيه المادة ف يهايا كال
فصل دراس وتحفظ إلى يهاي الفصل النراس الذي يليه.

 .ال يسم للطالب بالتغيب أكثر مان ( )1/8ثمان مجمارع الساااا المقاررة لكال ماادة ( ،ووسام
للطالاب بالغياا

سات محاضا ار

للماادة التا تانر

براقاع ثاث

أسابريي وزمان

محاضا ار

المحاضرة ساا واحانة ،وأرباع محاضا ار للماادة التا تانر براقاع محاضارتين أسابرييا وزمان
المحاضرة ساا ويصف ،ومحاضرتين فقط للمادة الت تنر براقع محاضرة واحنة أسبرييا).

ج .إذا لا الطالاب أكثار مان ( )1/8ثمان مجمارع الساااا المقاررة لماادة دون ااذر يقبلاه مانر

المادة يحرم من التقنم لجميع االمتحايا الثحق وورضع له الحن األديى لعثم الماادة وها (
 )% ٣٥أو راسب ما لم يكن قن ايسحب من تلك المادة خث فترة االيسحا .
د .إذا لا الطالب أكثر من ( )1/8ثمن مجمرع السااا المقررة للمادة ،وكان هذا الغيا بعذر
يقبلاه مانر الماادة ،فاث يجارز أن يتجااوز الغياا

( )1/4رباع مجمارع الساااا المقاررة ،وفا

الحاال الت يتجاوز فيها الغيا بعاذر مقبار يساب ( )1/4الرباع فلمجلاس القسام الاذي تعطاى
فيه الماادة واساتحادا إلاى األااذار المقنما مان الطالاب ااتباار الطالاب محساحبا مان تلاك الماادة ،

ووبلا رجايس القسام المخاتص وحانة القبار والتساجيل خطياا باذلك قبال آخار مراان لتساليم يتااج
االمتحايا الحهاجي  ،وأما المراد الت ال تطر من قسام معاين فلمجلاس

الكليا التا تعطاى

فيها المادة ااتبار الطالب محساحبا ووبلا اميان الكليا مانير وحانة القبار والتساجيل خطياا باذلك

قبل آخر مران لتسليم يتاج االمتحايا الحهاجي .

ها .يعن تغيب الطلب الذين يمثلرن الجامع بمهما رسمي داخلي أو خارجي تغيبا مشرواا بمرجب
إشاعار خطا مان اميان شاؤون الطلبا  ،وفا جمياع الحااال
( )1/4ربع مجمرع السااا المقررة للمادة.

ج
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يجاب أن ال يتجااوز غياا

الطالاب

االمتحانات والعالمات والمعدالت:

الماادة ( :)12مانر الماادة هار المساؤو اان وضاع أسالل االختباا ار واالمتحاياا
وتانقيقها ويقال العثماا

إلاى الكشار

وتصاحي أوراقهاا

يقاث صاحيحا ويهاجياا والياه إااثم يلبتاه فا بنايا كال فصال

دراس بأسلر تقييمه لتحصيل الطالب ف المراد الت ينرسها.
المادة (:)13
أ .العثم الحهاجي لكل مادة ه مجمرع اثما األاما الفصلي واالمتحان الحهاج .
 .تشاتمل األاماا الفصالي لكال ماادة الاى اختباارون كتاابيين الاى األقال يعلام بهماا الطلبا قبال

مراان اقانهما بأسابرع الاى األقال الاى أن يعقان االختباار األو فا مراان أقصااه يهايا األسابرع
السااد

مان الفصال األو أو الثااي ويهايا األسابرع الثالاث فا الفصال الصايف  ،ووعقان االمتحاان

الثااي فا مراان أقصااه يهايا األسابرع الثااي اشار مان الفصال األو أو الثااي  ،ويهايا األسابرع
السااد

مان الفصال الصايف .وقان تشاتمل األاماا الفصالي باإلضااف إلاى االختباارون الكتاابيين

الفصليين الى اختبا ار شفهي أو تقارور أو بحر كلها أو بعضها وف ما يقرره منر المادة الى
أن ال تتجاوز اثما هذه األاما (  )%20من العثم الحهاجي .
ج .يعقن االمتحان الحهاج لكل مادة ف

يهايا الفصال الن ارسا بحياث يكارن هاذا االمتحاان كتابياا

أو محرسبا وشامث لمقررها ووخصص له ( )%50من العثما الحهاجيا اإلجماليا ووجارز أن يكارن
جزء من هاذا االمتحاان املياا ووحاند مجلاس القسام الحساب التا تخصاص لاه بحااء الاى ترصاي مان
منر المادة.

د .ترصان العثما الحهاجيا للماادة الن ارساي بالحساب الملروا ألقار ااند صاحي ماع بياان ااند

ساااتها المعتمنة.
هاا .ترصان اثماا

االختباار األو واالختباار الثاااي خاث مانة ال تتجااوز األسابرع الثالاث اشاار

م اان الفص اال األو أو الث اااي

واألس اابرع الس اااد

م اان الفص اال الص اايف

وذل ااك قب اال ايته اااء الفتا ارة

المسمر بها لثيسحا .
المااادة ( :)14يجععوز أن يُبععتثنى ممععا ورد لععص المععادة (13إ مععن هععكه التعليمععات مععواد النععدوات
والبحوث والمختبرات واألعما الميدانية والمشاري والربم الفندبص والمشاغ وربعم االتتذ
بحيث يقرر مجلس الللية وبنا ًء على تنبيب القبم المعنص مع بدايعة لع لصع درابعص أبعلوب
تقييم هكه الموادذ وت يجوز تتييرها خ الععام الجعامعص الواحعد( .تممتاتتعتيممبمواب قرم ا م ا
رلسا عي ب ءا تا()2019/2018/367اتت مخا ).2019/5/20ا
المادة (:)15
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أ.

تارد أو ار

االختبا ار .

االختباا ار

 .ترس اال كش اارفا

بعان تصاحيحها خاث مانة أقصااها اشارة أياام مان تاارو ايعقااد

العثم ااا

الحهاجيا ا لك اال م اااده بتفص اايثتها إل ااى رج اايس القس اام لعرض ااها ال ااى

مجلس القسم لنراستها ورفعها للعمين إلقرارها مان مجلاس الكليا وإاثيهاا للطلبا ثام ترسال إلاى

ما اانير وحا اانه القبا اار والتسا ااجيل -الحسا ااخ الررقيا ا مرقعا ااه ما اان قبا اال المعحيا ااين_ بعا اان إدخالها ااا
الكتروييااا وااتمادهااا ماان العمياان المعح ا لرصاانها ف ا ماانه أقصاااها ( )4أربعااه أيااام ماان تااارو
اقن االمتحان الحهاج للمادة.

ج .تحفظ أو ار االمتحان الحهاج ويتاج االمتحايا المحرسب لنى اماادة الكليا لمانة ساح واحانة
للرجرع إليها احن الحاج ثم يجاري التصار بهاا باالتفاا باين اميان الكليا ومانير وحانة القبار
والتسجيل.
المادة (:)16
أ .يجرز للطالب أن يتقانم بطلاب لعميان الكليا التا تطار الماادة لمراجعا اثمتاه الحهاجيا فا أي
مادة خث منة أقصاها أسبرع من تارو اقن آخر امتحان ،وتتم المراجع من قبل لجح برجاس
اميان الكليا واضارو كال مان رجايس القسام ومانر الماادة ،وتشامل المراجعا التأكان مان جماع

العثما أو انم وجرد أسلل لير مصحح .

 .ينفع الطالب رسما مقناره ديحار واحن لرحنة الشؤون المالي ف الجامع ان كل يلب يتقنم به
لمراجع أي اثم من اثماته.
ج .يرفا الطالاب اإليصاا الماال ماع االساتنااء المقانم لعميان الكليا المعحا بخصار
العثم .

د .فا حالا غياا

مراجعا

مانر الماادة تاتم المراجعا مان قبال رجايس القسام ومانر آخار يحانده اميان

الكلي .

هاا .تازود وحانة القبار والتساجيل بحتااج المراجعا لعثماا

االمتحاياا

الحهاجيا فا مانة أقصااها

خمسا أياام مان تاارو تقانيم يلاب المراجعا  ،وتكارن هاذه المانة ثثثا أياام بالحساب للطلبا المترقاع

تخرجهم ف ذلك الفصل.
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المادة (:)17

1

أ -كال مان يتغياب اان اختباار معلان احاه بعاذر مقبار فعلياه تقانيم ماا يثبات ااذره لمانر الماادة
خث ثثث أيام من تارو زوا العذر ليتسحى لمنر المادة اقن اختبار تعروض للطالب.

ب -كل من يتغيب ان االمتحان الحهاج المعلن احه لمادة ما ترضاع لاه مثحظا (ليار مكتمال)،
واليه أن يتقنم بعذره إلى امين الكلي المعحا بتلاك الماادة خاث مانة أقصااها أسابرع مان تاارو

اقان االمتحاان والاى العميان المعحا تشاكيل لجحا برجاساته للبات فا األااذار مجتمعاه ووترجاب
الياه تزووان القسام األكااديم المعحا ووحانة القبار والتساجيل بقبار العاذر أو انماه قبال بنايا

الفصال التاال بماا فا ذلاك الفصال الصايف  ،وبخاث

ذلاك ترصان لاه وحانة القبار والتساجيل

اثم صفر ف االمتحان الذي تغيب احه.
ج -إذا قبال العاذر الاذي تقانم باه الطالاب ياتم تبليا مانر الماادة بقارار قبار العاذر إلجاراء امتحاان
اكتما للطالب واليه إجراءه قبل يهاي األسبرع األو من الفصل الذي يل الفصل الذي تغيب
فياه الطالاب ااان االمتحااان ،بمااا فا

ذلاك الفصال الصاايف وتزووان وحاانة القبار والتسااجيل

بالحتيج خث منة أقصاها يهاي األسبرع الثاي من بناي الفصل" واليه:
 .1إذا لم يرتفع معنله التراكم إلى الحن المطلر تطب الياه أحكاام ماراد إياذار الطالاب وفصاله
من الجامع والراردة ف هذه التعليما .

 .2إذا لير الطالب تخصصه ترصن له قيم السااا

المعتمنة للمادة /للماراد التا ايساحب محهاا

والت ال تقع ضمن الخط النراسي ف تخصصه الجنين.
ج

 .3إذا فصل الطالب من الجامع ترصن له الرسرم الجامعي الت دفعها.
 .4يجرز للطالب ليار المساجل الاى الفصال الصايف تقانيم امتحاان االكتماا الاى الفصال الاذي
يليه.

 .5إذا لم يتقنم المتحان االكتما يعطى صف ار ف االمتحان الحهاج الذي تغيب احه.
د -يضع امين الكلي المعح اإلجراءا المحاسب لعقن االمتحاياا التكميليا بظارو تشابه ظارو
االمتحايا

الحهاجي من حيث وضع األسلل والمراقب وااتماد الحتاج من مجلس القسم ومجلاس

الكلي .
ذد -يعن الطالب الذي تغيب بعذر مقبر ان امتحان يهاج لمادة ماا محساحبا مان تلاك الماادة إذا لام

يتقانم المتحاان االكتماا فيهاا خاث المانة المحصار

اليهاا فا الفقارة (ج) مان هاذه الماادة بسابب اانم

زوا العذر.
( )1عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم ( )2012/389تاريخ 2012/7/31
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و -ف جميع الحاال يجب إبثغ منير وحنة القبر والتسجيل خطيا بذلك.
المادة (:)18
أ.

الحان األدياى لعثما الحجاا فا الماادة هار ( )%50والحان األدياى للعثما الحهاجيا للماادة هار

()%35
 .تسجل للطالب ف حا ايسحابه من مادة ما مثحظ ( محسحب) إزاء تلك المادة.

ج

المادة ( )19تعطى التقني ار التالي للحسب الملرو للمعن الفصل والمعن التراكم :
الحسب الملرو للمعن

التقنير

100-84

ممتاز

83.99-76

جين جنا

75.99-68

جين

67.99-60

مقبر

المادة (:)20
أ .المعان الفصال هار معان اثماا

الماراد التا درساها الطالاب يجاحاا أو رساربا فا ذلاك

 .المعان التراكما هار معان اثماا

جمياع الماراد التا درساها الطالاب يجاحاا أو رساربا حتاى

الفصل.

تارو حسا ذلك المعن  ،مع مراااة ما هر وارد ف المادة (  ) ٢١من هذه التعليما .
ج .يجاري حساا

أي مان المعانال

الساابق بضار اثما كال ماادة تانخل فا المعان بعاند

السااا المعتمنة المقررة لها وقسم مجمرع حاصل الضر الحات الى مجمرع اند السااا
المعتمنة.

د .تثبت الحسب الملرو للمعن الفصل والمعن التراكم ألقر محزل ملرو .
ه .يضع العمين أسم الطالب الذي يحصال الاى معان فصال

مقاناره ( )%84فاأكثر الاى الجحا

الشار للكليا ماا لام يكان مفصارال مان الجامعا أو محاذرا ،وأال يقال اباؤه الن ارسا اان ()15
ساا معتمنة ف ذلك الفصل ،وأال يكرن قن وقعت اليه إحنى العقربا التأديبيا المحصار

اليها ف يظام تأديب الطلب ف أحن المجالس التأديبي المختص ف الجامع .
و .يضع رجيس الجامع الى الجح الشر للجامع اسم الطالاب الاذي يتكارر وضاعه الاى الجحا
شر الكلي ثثث فصر متتالي .

ز .ماع م اراااة الفقارة (و) مان هاذه الماادة ،يضاع رجايس الجامعا الاى الجحا الشار للجامعا اسام
الطالب ف كلي الطب الذي يتكرر وضعه الى الجح شر الكلي لمنة سحتين متتاليتين.
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المادة (:)21

أ .الى الطالب إاادة دراس أي مااده إجباروا رساب فيهاا  ،وفا هاذه الحالا تحساب لاه العثما
الجنينة مهما كايات يتيجتاه فيهاا وتلغاى العثما القنيما مان معنلاه التراكما وتبقاى فا ساجله
األك اااديم أم ااا ف ا ح ااا رس اار الطال ااب ف ا م اااده اختيارو ااه فيج اارز ل ااه د ارسا ا م اااده أخ اارى
حس ااب الخطا ا الن ارس ااي وف ا ه ااذه الحالا ا ال تلغ ااى اثما ا الم ااادة األول ااى م اان حس ااا

معنل ااه

التراكم وتبقى ف سجله األكاديم .
ب .للطالااب إاااادة د ارس ا أي مااادة إجبارو ا أو اختيارو ا يج ا فيهااا ،وكاياات اثمتااه فيهااا أقاال ماان
( ،)%68وبحاان أقص ااى م ارتين فقااط ،وف ا ه ااذه الحال ا تحس ااب ل ااه العثم ا الجني اانة إذا كاي اات
أال ااى م اان العثما ا القنيما ا  ،وتلغ ااى العثما ا األدي ااى م اان معنل ااه التراكم ا  ،وتبق ااى ف ا س ااجله

األكااديم ( .تددم تعدددين ال (دد)ة بموجددب ق د)ار مجلددس العمددداء رقددم  2019/2018/417تدداريخ
 ،2019/6/24وإلددى أل معمددن ذهددا اإ بدداراب مددن ذدامددة ال

ددن ال ددي ي مددن العددام الجددامعي

)2019/2018

ج .إذا أا اااد الطال ااب د ارسا ا م ااادة م ااا رس ااب فيه ااا سااراء أكاي اات إجبارو ا أم اختياروا ا ف ا الجامعا ا
تحسااب ل ااه العثم ا األال ااى ،وتلغااى م اان معنلااه التراكم ا العثم ا األدي ااى ،وإذا أااااد الطال ااب

دراس هاذه الماادة فا جامعا أخارى ويجا فيهاا واردلات لاه فا القسام المعحا حساب ماا جااء

ف الفقرة (ج) من المادة ( ) 27فترضع له اثم "ياج " ،وتلغى الماادة واثمتهاا ال ارساب مان
حساا

معنلاه التراكما  ،وتبقاى فا سااجله األكااديم  .تددم تعدددين ال (دد)ة بموجددب قد)ار مجلددس

العمداء رقم  2019/2018/417تاريخ  ،2019/6/24وإلى أل معمن ذها اإ باراب من ذدامددة
ال

ددن ال ددي ي مددن العددام الجددامعي  ،2019/2018ومددن ددم إدددلب بموجددب ق د)ار مجلددس

العمداء رقم ( )2019/2018/581تاريخ .2019/7/28
ج

المادة (22إ:
يبمح لطلبة الجامعة بدرابة ما ت يزيد على )36إ باعة معتمعدة لعص جامععة أردنيعة ربعمية
أ.
أخرىذ وتحبب لفم هكه الباعات ذ وت تدخ لص حباب معدتتفم الترالمية وله الشروط االتية:
-1
-2
-3
-4
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أن يلون رد أنفى درابة مات يق عن (30إ باعة معتمده لص الجامعة
أن يحص الطالب على موالقة خطي مببقة من رئيس ربم وعميد لليت لدرابة المواد المطلوبة
أن يتقدم الطالب بطلب تأجي درابة للفص الكي يقوم بتبجيل لص جامعة أخرى
أن ت تتم درابة ه كه الباعات المبموح بفا لص آخر لصلين درابيين للطالب لص الجامعة ,و كا
تخللفما الفص الصيفص ليجب على الطالب درابت لص الجامعة .

ب .يبمح لطلبة الجامعة بدرابة لص واحد على األلثر لعص جامععة معتعرف بفعا خعارج األردن ذ
على أن ت يزيد عدد الباعات المعتمدة التعص يدربعفا الطالعب خع كلع ،الفصع علعى  ١٨بعاعة
معتمدةذ وتحبب ل هكه الباعات ذ وت تدخ لص حباب معدل الترالمص وله الشروط االتية:
 -1أن يلون رد أنفى درابة مات يق عن (30إ باعة معتمده لص جامع مؤتة .
 -2أن يحص الطالب علعى موالقعة خطيع مبعبقة معن رئعيس ربعم وعميعد لليتع لدرابعة المعواد
المطلوبة.
 -3أن يتقدم الطالب بطلب تأجي درابة للفص الكي يقوم بتبجيل لص جامعة أخرى على أن ت تتم
درابة هكه الباعات المبموح بفا لص آخعر لصعلين درابعيين للطالعب لعص الجامععة  ,و كا تخللفمعا
الفص الصيفص ليجب على الطالب درابت لص الجامعة .

إنذار الطالب وفصله من الجامعة:
المادة (:)23
أ .يحاذر كال يالاب يحصال الاى معان تراكما أقال مان ( )%60فا أي فصال د ارسا باساتثحاء
الفصل النراس األو اللتحاقه بالجامع .

 .الى الطالب أن يلغ مفعر اإليذار ف منة أقصاها فصثن دراسيان من تارو اإليذار ،وذلك
برفع معنله التراكم إلى ( )%60فما فر .
ج .ال يعن الفصل الصيف فصث د ارسايا أللا ار
تراكم أقل من ()%60

إياذار الطالاب وفصاله احان حصارله الاى معان

المادة (:)24
أ" .يفص من التخصص ل طالب يخفه لص لتاء مفعو اإلنعكار بععد معرور المعدة المحعددةذ
وهص لص ن درابيان من تاري اإلنكارذ ويُبتثنى من كل ،الطالعب العكي أتع رم درابعة (90إ
باعة معتمدة بنجاح لجمي التخصصات؛ بابتثناء طلبة لليتص الفندبعة والعلعوم الصعيدتنيةذ
حيث يشترط النجاح بع(110إ باعات معتمدةذ ولص جميع الحعاتت ت يجعوز أن يقع مععد
الطالب الترالمص عن (%55إ ".تتاتيبموانصا ع ممتبباب قرم ا م ا رلممسا عي ممب ءا ممتا
2017/10اتت مخا .2017/1/16ا
 .يجارز قبار الطالاب المفصار أكاديمياا مان الجحاا العساكري فا الجحاا الماني وفقاا للشارو
واألسس المعتمنة من مجلس األمحاء لهذه الغاي .
ج .يجوز للطالب المفصو من التخصص ولص جمي برامج درجة البلالوريوس ولقا ً لما ورد لععص
الفقرة (أإ من هكه المادة اتنتقا لى تخصص آخر ولقا ً لشروط اتنتقا المعمو بفععا بموجععب
هكه التعليمععاتذ أو يعطععى لرصععة لدرابععة لصععلين درابععيين متتععاليين لععص نفععس البرنععامج لععص
التخصص نفب وبربوم باعات مضاعفة لرلع معدلع الترالمععص لععى (%60إذ وت يحععه لع
التقدم بطلب تتيير تخصص لى تخصص آخر خ هكه الفرصةذ و كا رل معدلع الترالمععص
خ هكه الفرصة لى (% 60إ يعود لنفس ربوم الباعة المعتمدة لتخصص الكي رب لي عند
التحار بالجامعةذ ولص جمي األحوا يشترط أت تزيد مدة درابت لص الجامعة لص حدها األعلى
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على ما ورد بنص المادة (6إ من هكه التعليمات( .اتتاتيبموانصا ع تبباب قرم ا م
عي ب ءا تا()2020/2019/74اتت مخا.2019/10/15
د .يفصل من الجامع فصث يهاجيا:

ا رلمسا

 .1كال يالاب يحصال الاى معان تراكما أقال مان ( )%50فا أي فصال مان فصار ساحرا
تسجيله ف الجامع بعن الفصل األو من السح النراسي األولاى فا التخصاص الاذي قبال فياه
أو الذي ايتقل إليه.

 .2كل يالب ال يستكمل متطلبا

الحصر الى درج البكالررور

ف المنة المحندة والمبيح ف

المادة ( )6من هذه التعليما .
 .3كل يالب صنر بحقه قرار فصل من مجلس مختص بمرجب يظام تأديب الطلب المنييين.

 .4كل يالب يخف فا إلغااء مفعار اإلياذار بعان مارور المانة المحاندة وها فصاثن د ارسايان مان
تارو ذلك اإليذار ف التخصص الجنين الذي ايتقل إليه بمرجب هذه التعليما  .ووجرز له ف

هاذه الحالا التحروال إلاى البرياام المارازي فا التخصاص يفساه وفا خطتاه الن ارساي الساابق

ووحتفظ بسجله األكاديم كامث ،ووعطى ف هذه الحال فرص لنراس فصلين د ارسايين إللغااء
اإليذار ،وإذا أ از اإليذار يستمر ف البريام المرازي ،وبخث

ذلك يفصل من الجامع .

 .5ال يقبل ف الجامع وف جميع البرام النراسي أي يالب صنر بحقاه اقربا مسالكي بفصاله
من جامع مؤت أو أي جامع أخرى.

 .6يج اارز قب اار الطال ااب المفص اار أكاديمي ااا م اان جامعا ا مؤتا ا أو أي جامعا ا أردييا ا أخ اارى فا ا

البريام المرازي وبتخصص ليار تخصصاه الاذي فصال محاه  ،وال تحساب لاه فا هاذه الحالا
أي من المراد الت درسها سابقا ف التخصص الذي فصل محه.

هع .ت يفص من الجامعة الطالب الوالد من العدو غيعر الناطقعة باللتعة العربيعة خع
2
الدرابية الخمبة األولى من درابت ذ وت يُع ُّد الفص الصيفص لص ً لفكه التاية.

الفصعو

تأجيل الدراسة:
المادة (:)25

أ .ال يجارز تأجيال د ارسا الطالاب الجنيان أو المحتقال مان جامعا أخارى إال بعان مضا فصال د ارسا

واحن الى األقل الى التحاقه بالجامع ووعان مساتحكفا اان القبار فا الجامعا إذا ايساحب خاث

( ) 2عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم ( )2011/37تاريخ (.)2011/8/9
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فتارة الساحب واإلضااف وتارد لاه رسارم الساااا

الجامع .

المعتمانة حساب التعليماا

المعمار بهاا فا

 .الى الطالب أن يتقنم بطلب تأجيل دراسته إلاى اميان كليتاه فا مانة أقصااها سات اساابيع مان
بناي ا الفص اال الن ارس ا األو والث اااي للطلبا ا ال ااذين ل اام يس ااجلرا ف ا ذل ااك الفص اال التخ اااذ القا ارار

المحاساب  ،ووبلا العمياان قا ارره لمانير وحاانة القباار والتسااجيل واميان شااؤون الطلبا ورجاايس القساام
المختص وأي جه أخرى معحي .

ج .فا حااال الضارورة القااهرة لعميان الكليا أن يحظار فا يلاب التأجيال للطلبا المساجلين التخااذ
القرار المحاسب وإبثغ الجها المعحي بقا ارره ،وذلاك قبال بانء االمتحاياا الحهاجيا وحساب التقاروم
الجامع .
د .يجرز للطالب أن يؤجل دراسته ف الجامع لمنة ال تزون الى أربع فصر دراسي سراء أكايات
متقطع أم متصل باستثحاء الفصل الصيف .

ه .ال تحسب منة تأجيل النراس من الحن األالى لسحرا التخرج الراردة ف المادة ( )6أو لغاياا
إزال اإليذار األكاديم للطالب الراردة ف الفقرة ( ) من المادة ( )22أو لغايا التقنم المتحاان
اإلكما الراردة ف المادة ( )17فقرة (ج) من هذه التعليما .

و .إذا لم يسجل الطالب ف الجامع ف أي فصل دراس ولم يحصل الى مرافق خطي من العمين
المعح بتأجيل دراسته يفقن مقعنه ف الجامع .
ز .إذا فقن الطالاب مقعانه فا الجامعا وفقاا ألحكاام الفقارة (و)مان هاذه الماادة بالطروقا الرسامي  ،فلاه
أن يتقانم بطلاب جنيان لثلتحاا بالجامعا  ،وإذا قبال فا تخصصاه األو يفساه يحاتفظ بساجله

األكااديم كاامث  ،وإذا قبال فا تخصاص آخار تطبا اليا أحكاام االيتقاا الاراردة فا الماادة
()27مان هاذه التعليماا  ،ووحساب فصال د ارسا واحان مان الحان األالاى لبقاجاه فا الجامعا اان
كل( )15خمس اشرة ساا معتمنة حسبت له.
 .لارجيس الجامعا إاااادة قباار أي يالااب فقاان مقعاانه بساابب الغيااا

بعااذر وااتبااار فتارة االيقطاااع

فترة تأجيل مع مراااة ما ورد فا الفقارة (د) مان هاذه الماادة ،وفا حاا تجااوز المانة المحصار

اليه ااا فا ا الفقا ارة (د) م اان ه ااذه الم ااادة ،فلمجل ااس العم ااناء بح اااء ال ااى ا ااذر مقب اار إا ااادة قبرل ااه،
ش اروط أن ال تتجاااوز فت ارة االيقط اااع ااان أربع ا فصاار د ارس ااي  ،الااى أن ياانفع الطالااب رس اارم
استم اررو ان كل فصل دراس ايقطع فيه ان النراس  ( .تددم تعدددين نددف المددادة بموجددب قد)ار
مجلس العمداء رقم ( )2019/2018-43تاريخ .2018/10/16

 .ال يعتمن السجل األكاديم للطالب ألل ار

مراصل دراسته ف الجامع إذا ايقطع ان النراس

سبع سحرا متصل أو أكثر من تارو حصر الطالب الى الشهادة الجامعي .
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االنتق ال وتغيير التخصص:
المادة (:)26

أ .يسم بايتقا الطلب من الجامعا األخرى إلاى جامعا مؤتا فا حاا وجارد شارالر لهام وذلاك
وف الشرو التالي :

 .1أن يلون الطالب مقبوتً ضمن القوائم الصادرة عن وحدة تنبيه القبو الموحد لص الوزارة.
 .2أن يلون الطالب منتق ً معن جامععة أو لليعة جامعيعة أو معفعد جعامعص تعتعرف بع جامععة
مؤتة.
 .3أت يق عدد الباعات المعتمدة التعص دربعفا بنجعاح ععن (30إ ث ثعين بعاعة معتمعده ذأو أن
يلون رد أنفى بنة درابية بنجاح ودون اإلخفاق لص أية مادة بالنببة للجامعات التص ت تأخعك
بنظام الباعات المعتمدةذ ولص جمي الحاتت يجب أن ت يقع تقعدير الطالعب ععن جيعد (اتممتا
تيمممبموانمممصا ع مممتبباب قرم م ا م م ا رلمممسا عي مممب ءا مممتا()2019/2018-17اتمممت مخا
 .)2018/9/19ا
 .4يلون انتقا الطالب لى نفس تخصص الكي درس ليع لعص الجامععة المنتقع منفعا أو لعى
تخصص مناظر ل لص الجامعةذ ويلون كل ،بنا ًء على لشف ع مات لص تل ،الجامعة.
 .5أن ت يلون الطالب رد حص على أية عقوبة تأديبية بابتثناء التنبيع معن الجامععة المنتقع
3
منفا.
ب .يجاارز أن يحتقاال الااى جامع ا مؤت ا ماان كااان معنلااه ف ا الثايرو ا العام ا مقب ارال ف ا التخصااص
المحتقل إليه ف سح حصرله الى الثايرو أو سح االيتقا  ،شروط ان ال يكارن قان رساب فا
أي مادة من المراد الت درسها ف الجامع السابق .

ج .تشاكل فا

الجامعا لجحا تسامى (لجحا قبار ايتقاا الطلبا ) برجاسا ياجاب الارجيس لشاؤون

الكليا  ،واضارو كال مان اميان الكليا المطلار االيتقاا إليهاا ومانير وحانة القبار والتساجيل

للحظر ف يلبا ايتقا الطلب إلى جامع مؤت من الجامعا األخرى وترفع اللجحا ترصاياتها

إلى رجيس الجامع التخاذ القرار المحاسب بشأيها.
د .ياتم تقانيم يلباا

االيتقاا إلاى وحانة القبار والتساجيل فا بنايا الفصالين األو والثااي الاى

الحمرذج المعن لهذا الغر

ووصنر قرار القبر من رجيس الجامع .

ه .لمجلااس العمااناء معالج ا القضااايا الخاص ا بعملي ا يقاال الطلب ا ب ااين الجامعااا
البريام العادي ف الحاال

التالي :

( ) 3عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم ( )2012/30تاريخ 2012/1/17
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الرساامي ال ااى

 .1األم ار

المزمح كالسريان ولسيل الكلى وليرها :يقنم الطالب فيهاا مبار ار مقحعا

تسااتنا وجاارده قروبااا ماان الجامع ا الم اراد االيتقااا إليهااا ،وورف ا تقااارور ثبرتي ا ماان
أيبااء االختصاا

فا و ازرة الصاح واللجااان اللراجيا فا المحافظا مصانق حسااب

األصر .

 .2القضااايا العش اااجرو  :يكاارن الحق اال فيهااا مؤقت ااا لم اانة فصاال د ارس ا واحاان قاب اال للتجني اان،
الااى أن يكاارن الطالااب قاان سااجل فصااث د ارساايا واحاانا ف ا تلااك الجامع ا  ،وأن يكاارن

تارو الجلرة بعن تارو التساجيل وشاروط أن يحقا الحان األدياى لمعان القبار

(

تحافساايا) للقباار ف ا ذلااك التخصااص لسااح التحاقااه ف ا جامع ا مؤت ا واليااه أن يقاانم

كتاباا ماان الحاااكم اإلداري فا المحافظا /اللراء فا حااا اسااتمرار القضااي العشاااجرو ،
وف حا استمرار القضي واجتيااز الطالاب ألكثار مان ( )%50مان الخطا الن ارساي

ف الجامع الت ايتقل إليها أو وصل فصل التخرج فيهاا ،يكارن مجلاس اماناء هاذه

الجامع ا ه اار الجها ا المخرلا ا بمحح ااه النرج ا العلميا ا الت ا يس ااتحقها ،ووس ااتفين محه ااا

الطلبا ا المشا اامرلرن فقا ااط بقا ااايرن العشا اااجر باالتفا ااا ما ااع الجامعا ا التا ا يحتقا اال محها ااا

الطالب لحين ايتهاء القضاي  ( .تم تعدين نف المادة بموجب ق)ار مجلددس العمددداء
رقم ( )2020/2019/271تاريخ .)2020/3/11
المادة (27إ:
أ .ف حا المرافق الى ايتقا يالب لجامع مؤت يجرز أن تعاد له اند من المراد المكافل للماراد
الاراردة فا خطتاه الن ارساي بحياث ال تزوان فا مجمراهاا الاى ( )%50مان ااند ساااا

البرياام

المراد االلتحا به.
 .يقرم مجلس القسم بمعادل الماراد التا درساها الطالاب فا جامعتاه فا ضارء الخطا الن ارساي فا
جامع مؤت بعن أخذ آراء األقسام األخرى ذا العثق بالمراد الت درسها خارج القسم.

ح" .يجب أت تق ع مة أي مادة تععاد ععن (%60إ أو معا يعادلفعاذ وترصعد لفعا ع معة نعاجح
4
ألغراض التخرجذ وت تحبب ع مات هكه المواد لص المعد الترالمص للطالب".
د .تلون مادة (التربية الوطنية إ جبارية للطلبة األردنيين واختيارية لتير األردنيعين وعلعى
الطلبة غير األردنيين الكين لم يختعاروا هعكه المعادة أن يدربعوا بعدت منفعا أي معادة معن
المتطلبات أتختياري الواردة لص خطت الدرابية.
هع :يعفى الطالب من درابة مادة العلوم العبلرية لص حدى الحاتت االتية:
( ) 4عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم ( )2014/604تاريخ ()2014/11/19
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•
•
•
•

كا دربفا بنجاح لص أي جامع أردني ربمي أو خاصة.
كا لان من خريجص اللليات العبلرية األردنية (الجناح العبلري لص جامعة مؤتعةذ
اللليععة العبععلرية الملليععةذ مدربععة المرشععحين العبععلريةإ أو مايعادلفععا مععن لليععات
عبلري أجنبي .
كا لعان مععن الضعباط الحاصععلين علعى دورات الصععف التأبيبعية ودورات الععول ء
التأبيبية بالنببة للرتب األخرى .
تعتمد دائرة التعليم الجامعص بمديريعة التعلعيم والثقالعة العبعلرية إلثبعات أن الطالعب
المعنص تنطبه علي شروط اإلعفاء الواردة لص البند البابه.

االنتق ال من تخصص إلى آخر في الجامعة:
الماادة ( :)28يتم تقديم طلبات االنتقاا ما تخصا إلا آخا الكت ونياا علا مقعا وحاد القباق
والتسجيل وفي مد أعصاها أربعة أساابي ما بداياة الفصال الدراساي األو أو الثااني أو الصايفي ،
وتنظ لجنة عبق انتقا الطلبة في هاه الطلباات فاي ماد أعصااها ثمانياة أساابي ما بداياة الفصال
الدراسي ،وستة أسابي م بداية الفصل الصيفي  ،وت ف اللجنة تقصياتها إل رئيس الجامعة التخاا
الق ار المناسب بشأنها  ،وفق الش ط اآلتية:
أ .أن يترافر شالر ف القسم الذي يرلب الطالب ف االيتقا إليه.
 .يجرز ايتقا الطالب من تخصاص ذي معان أالاى إلاى تخصاص ذي معان مسااو لاه أو أدياى

محه.

ج .يجرز ايتقا الطالب من تخصص ذي معن أديى إلى تخصص ذي معن أالى إذا كان معنله
فا الثايروا العاما مقبارال تحافسايا فا القسام الاذي يرلاب فا االيتقاا إلياه حساب أساس قبرلاه ساح
التحاقه بالجامع أو سح تقنيمه يلب االيتقا .

د .إذا كان الطالب مقبرال ف التخصاص الاذي قبال فياه أدياى معان تحافسا فا الجامعا يجارز لاه

االيتقا إلى التخصص الذي يعلره ف المعن مباشرة والى أسا

التحافس.

ها .1/ف حال تغيير الطالب تخصصه تحسب له المراد التا يختارهاا مان الماراد التا درساها فا
التخصااص المحتقاال محااه وتكاارن ضاامن الخط ا الن ارسااي للتخصااص الجنياان وتاانخل اثمااا

تلااك

المراد ف المعن التراكم للطالب.
 .2يحتفظ الطالب بسجله األكاديم كامث ف التخصص الذي قبل فيه احن رجراه إلى التخصص
يفسه مرة ثايي  ،وتحسب له المراد الت سب وأن درسها فا التخصاص الاذي ايتقال إلياه ويجا فيهاا

والت تقع ضمن الخط النراسي ف تخصصه الذي التح به ف الجامع .

و .تكرن أسس االيتقاا إلاى قسام اللغا اإليجليزوا وآدابهاا مان األقساام األخارى فا الجامعا الاى الححار
التال :

 .1ترفر الشالر ف القسم.
 .2أن يحص الطالب على ع مة (%75إ لص مادة "اللتة اإلنجليزية "101/لص المرة األولى التص
17

بج ليفا المادةذ أو على نتيجة (متفوقإ لص امتحان اللفاءة للتة اإلنجليزية
 .4أن يجتاز االمتحان التصحيف الذي يقرره قسم اللغ اإليجليزو .

5

 .5أن يحق الشر الثاي قبل التقنم لثمتحان التصحيف

ز .ت ول أسس اين (ال الى تل ف ال )جمة في األقسام األخ)ى في الجامعة إلى الندو ال الي:
 -1أل مد ن ال الب إلى إلمة ي ت(ن إن ( )%75في مادة الل ة اإلنجليزية (.)101
 -2أل مد ن ال الب إلى إلمة ي ت(ن إن ( )75في مادة الل ة الع)ُية ()101
 -3أل مج از ال الب ايم دال المعد له ه ال امة ( .تم اضافة نددف المددادة وأإددادة ال دد) يم بموجددب
ق)ار مجلس العمداء رقم ( )2018/591تاريخ )2018/9/12
 .تطب األحكاام الاراردة فا الفقارتين (أ ) ،مان الماادة ( )6مان هاذه التعليماا

الاى الطالاب المحتقال

مان تخصاص إلاى تخصاص آخار ضامن البرياام يفساه (ااادي /مارازي) مان حياث المانة التا

يقضيها مسجث ف النراس لحيل درج البكالررور .
يا .يعامل الطالب الذي يحتقل من بريام إلى آخر وف تخصص آخر معامل الطالب الجنين من حيث
المنة الت يقضيها مسجث ف الن ارسا لحيال درجا البكاالررور  ،باساتثحاء الطالاب المقبار فا يفاس

التخصص إذ تطب اليه األحكام الراردة ف الفقرتين (أ ) ،من المادة(  )٦من هذه التعليما .
الماادة ( :)29يجارز للطلبا الارالبين فا تغييار تخصصااتهم ممان ال تحطبا الايهم شارو االيتقاا
المحصار

اليهاا فا الماادة ( )27مان هاذه التعليماا

االيتقاا إلاى تخصاص آخار وفا الشارو

التالي :
أ .أن يترافر شالر ف القسم الذي يرلب الطالب ف االيتقا إليه.
 .أال يزون الفر بين معن الطالب ف الثايرو العام والحن األدياى لمعان القبار فا التخصاص
المطلر االيتقا إليه.

ج .أن ي اانر الطال ااب فا ا التخص ااص ال ااذي يرل ااب ف ا االيتق ااا إلي ااه أرب ااع ما اراد يح ااندها القس اام
األكاديم المعح (بعن تقنيمه الطلب ) وواحج فيهاا بمعان اليقال اان  %76ووسام للطالاب

بإاادة دراس مادة واحنة فقط من هاذه الماراد إذا كايات اثمتاه فيهاا اقال مان  %76وفا هاذه
الحالا تحساب لاه العثما الجنيانة مهماا كاياات يتيجتاه فيهاا وتلغاى العثما القنيما مان معنلااه
وتبقى ف سجله األكاديم

د .أن ينفع الطالب رسم يلب تحرول مقناره (  ) ٥٠خمسرن ديحا ار.

( ) 5عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم  2012/507تاريخ( )2012/9/25
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ه .أن ينفع الطالب رسرم السااا المعتمانة فا الماراد األربعا التا يساجلها لغاياا التحروال كماا
ه مقررة ف التخصص الذي يرلب الطالب ف االيتقا إليه.

و .أن يتعهان الطالاب خطياا بتحمال مساؤولي أيا تبعاا ياتجا اان ذلاك مان حياث التكلفا الماديا
والحان األالاى لساحرا

الن ارسا والمعان التراكما واإلياذا ار والفصال وأيا أمارر أخارى مترتبا

الى ذلك ورد ف هذه التعليما .

منح درجة البكالوريوس:
المادة ( :)30تمح درج البكالررور

للطلب بعن إتمام المتطلبا التالي :

أ .الحجا ف جميع المراد المطلرب للتخرج ف الخط النراسي .
 .الحصر الى معن تراكم ال يقل ان ()%60

ج .أن يكرن الطالب مسجث ف الجامع ف آخر فصلين دراسيين.
د .انم تجاوز الحن األالى لسحرا التخرج المحصر

اليها ف هذه التعليما .

ج

أحكام عامة:
الم ااادة ( :)31تددددم تعدددددين نددددف المددددادة بموجددددب قدد د)ار مجلددددس العمددددداء رقددددم ( )2017/59تدددداريخ
 ،2017/2/1ل ()أ إلى الندو ال الي :ا
أ:ا كا رب طالب لص جامعة مؤتة لدرجة البلالوريوس لص تخصص ماذ ولان رد درس لص تخصص آخر
من أي جامعة أخرى معترف بفاذ ليجوز أن تعاد ل من بجل األلاديمص ما ت يزيد على (60إ بتين
باعة معتمدة ملالئة لمواد لص تخصص الجديدذ وت تحبب ع مات هكه المواد لص معدلة الترالمص
شريطة أت يلون رد مضى على درابت لفكه المواد ألثر من بب بنواتذ أ رما كا لان رد درس لص
جامعة مؤتة لتحبب ل المواد التص تق ضمن الخطة الدر ابية لتخصص الجديد بما ت يتجاوز (60إ
بتين باعة معتمدةذ وتدخ لص حباب معدلة الترالمصذ شريطة أت يلون رد مضى على درابت لفكه
المواد ألثر من بب بنواتذ ويحبب ل لص درابص واحد من الحد األعلى لبقائ لص الجامعة عن ل
( 15إ باعة معتمدة تم احتبابفا أو معادلتفا ل ما لم يلن مفصو ً
ت ألاديميا ً أو بلوليا ً من الجامعةذ م
مراعاة ما يصدر من ررارات لمجلس التعليم العالص.
ب :عند ربو طالب لص جامعة مؤتة لص برنامج (التجبيرإذ ولان ببه أن درس لص أي (للية جامعية
متوبطةإ معترف بفاذ يجوز أن تعاد ل عدد من المواد الملالئة للمواد الواردة لص خطت الدرابيةذ
بحيث ت يزيد لص مجموعفا على ( 55إ باعة معتمدةذ وأن ت تق ع مت لص تل ،المواد عن (%60إ
أو ما يعادلفاذ شريطة أن ت يلون رد مضى على درابت لفكه المواد ألثر من بب بنواتذ وت تحبب
ع مات هكه المواد لص معدل الترالمص.
ج :يجوز معادلة مواد وبحد أعلى ( 30إ باعة معتمدة للطلبة المقبولين لص الجامعةذ الكين لم يحققوا
شروط القبو لص برنامج التجبير من أي (للية جامعية متوبطةإ معترف بفاذ شريطة أن يلون معدل
لص شفادة الثانوية العامة يؤهل تلتحاق لص الجامعات األردنية ولقا ً ألبس القبو النالكة.
ج
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المادة (:)32

إا ذا ترقااف احتمااا تخاارج يالااب الااى ماااده واح اانه وكاياات هااذه المااادة لياار مطروح ا ف ا

أ)

الفصاال الااذي يتخاارج فيااه أو كاياات مطروح ا ومتعارض ا ف ا شااعبها جميعهااا مااع ماااده إجباروااه أو

اختياروه أخرى فلمجلس القسم أن يراف الى أن ينر الطالاب مااده أخارى بنيلاه احهاا بعان تقروار

ماان وحاانة القباار والتسااجيل وفا حالااه مخالفااه المااادة /المااادتين للشاارو يقاارم ماانير وحاانة القباار
والتسجيل بإلغاجها وإاثم القسم األكاديم المعح بذلك لتصروب وضع الطالب.
)

ماع م ارااااة الفقارة ( أ) مان هااذه المااادة يجارز للطالااب أن يتقاانم لعميان كليتااه بطلااب إلاطاجااه

مادة بنيله ثايي

الى أن تكرن هذه المادة من ماراد التخصاص االختيارواه إذا تحقا أحان الشارو

اآلتي :
 .1الرسر ثث م ار ف المادة المعحي .
 .2إذا تعذر ير المادة خث الفصل الساب لفصل التخرج.

 .3وف جميع الحاال ال يجرز إاطاء الطالب أكثر من مادتين بنيلتين خث دراسته ف الجامع
ضمن التخصص الراحن.
 .4إذا رسب الطالاب فا ماادة بنيلا لماادة إجباروا فيجارز لاه تساجيل الماادة األصالي أو البنيلا إذا
يرحتا ف الفصل الثح  ،وف حال تسجيل المادة األصلي تنخل اثم المادة البنيل الت

رسب فيها ف معنله التراكم  ،أما إذا سجل المادة البنيل مرة أخرى فتعامل معامل المادة المعادة.
 .5وجارد تعااار
والتسجيل.
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ال يمكاان حلااه فا بريااام الطالااب الن ارسا وبعاان تقرواار ماان ماانير وحاانه القباار

-

ا
ا
ا
ا

ى ابتثناء طلبة للية
ا رلسا عي ب ءافيا ها تا()2016/603اتت مخا،2016/11/14ا ع ق فقةاعل ا
التمريض من نص المادة ( 32إ من تعليمات منح درجععة البلععالوريوس لععص جامعععة مؤتععة /الجنععاح المععدنص
وتعدي تفا
م ا رلممسا عي ممب ءا ممتاا()2016/604اتممت مخا،2016/11/14ا ع ق فقمةاعلممىا ثممت نتءا لبممةا لمممةا
ت نقعقرمتا ع يلق تتا نانصا ع متببا()32ا مناتيلم متتا منراب رمةا عب متعق مقسافميارت يمةا تمة/ا
عرنتحا ع بنياقتيبمالتهت،اق عث تحابإع تئهتا( تبب/ا تبتمن)ا ق باببملةا مبمةاعتصصصمتتهتا منا ثمتا
هنبثةا عحتثمق /ا لممةا عهنبثمة،اأقا منا ثمتانممتا ع يلق متتا ب ممة/ا لممةا مع متو،اأقا منا ثمتا
ع متضممممتتاق حصمممتء/ا لممممةا عيلمممقت.ا (تمممتااع مممتءا عقم م اب قرم م ا م م ا رلمممسا عي مممب ءا مممتا
()2022/2021/94اتت مخا.2021/11/30
ً
ى ابععتثناء طلبععة
ررار مجلس العمداء ررم (2017/162إ تاري  – 2017/3/27البند خامبا :ع ق فقةاعلم ا
الحقوق من نص المادة (32إ مععن تعليمععات مععنح درجععة البلععالوريوس لععص جامعععة مؤتععة /الجنععاح المععدنص
وتعدي تفاذ والبماح بإعطائفم (مادة /مادتينإ مواد بديلة رريبة لتخصصاتفم من لليتععص الشععريعة والعلععوم
اتجتماعية.
ى ابتثناء طلبة للية الصععيدلة
ررار مجلس العمداء ررم (2018/241إ تاري 2018/6/25ذ ،ا ع ق فقةاعل ا
من نص المادة ( 32إ من تعليمات منح درجة البلالوريوس لص جامعة مؤتععة /الجنععاح المععدنص وتعععدي تفاذ
والبماح بإعطائفم (مادة /مادتينإ مواد بديلة رريبة لتخصصاتفم لععص لليتععص التمععريض وعلععوم الرياضععةذ
واألربام األلاديمية التالية( :الليمياءذ العلوم الحياتيةذ العلوم الطبية المخبريةإ

-

-

-

-

ج .إلى ال)غم مما ورد في ال ()تين (أ)و(ب) من ذ ه المادة ي مسددمح ل لبددة ت نولوجيددا
المعلومات دراسة أي مادة ذديلة( .تم تعدين نددف المددادة بموجددب قد)ار مجلددس العمددداء رقددم
( )2022/2021/94تاريخ .)2021/11/30

المادة ( :)33احن قبر الطالب ف الجحا المني وكان قان در ماراد فا الجحاا العساكري تحساب لاه

المراد الت يج فيها ضمن خطته النراسي المعتمنة سح قبرله وتنخل ف معنله التراكم  ،وتلغاى مان
سجله بقي المراد الت درسها ولم تحسب له مع مراااة ما ورد ف المادة (  ) ٢٧من هذه التعليما .
المادة (:)34
أ .تتارلى األقساام األكاديميا ووحانة القبار والتساجيل فا الجامعا مساؤولي يار الماراد ومتابعا
الساير األكااديم لطثبهاا والتحقا مان اساتيفاجهم شارو التخارج وتبلايغهم باذلك دورواا مان خاث
مجالس األقسام ورؤساء األقسام والمرشنين.

6

 .المراد الت ال تخاص قساما أكاديمياا بعيحاه فيتارلى اميان الكليا المعحيا مساؤولي يرحهاا للطلبا

وترزوعها الى أاضاء الهيل التنروسي  ،وذلك بالتحسي مع رؤساء األقسام المعحي .

( ) 6عدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم ( )2014/535تاريخ  )2014/10/1وذلك بإضافة عبارة "ووحدة القبول
والتسجيل"
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ج .ياتم يار الماراد المتناخلا باين التخصصاا و األقساام المختلفا بالتحساي باين رؤسااء األقساام

األكاديمي المعحي داخل الكلي أو خارجها.

الماادة ( :)35الاى الطالاب الاذي يترقاع تخرجاه فا يهايا فصال ماا أن يقارم بتعبلا يمارذج خاا

لانى

مرشانه األكااديم فا مانة أقصااها ثماييا أساابيع مان بنايا الفصالين األو والثااي وأربعا أساابيع مان
بناي الفصل الصيف لكل ااام جاامع حياث يقارم القسام باالتحق مان اساتيفاجه شارو التخارج بالتحساي
مع المسجل المعح ف وحنة القبر والتسجيل.

الماادة ( :)36ال يسام للطلبا الاذين أيهارا متطلباا

بتسجيل أي مراد أخرى لغايا

الحصار الاى درجا البكاالررور

فا الجامعا

رفع المعن التراكم .

المادة ( :)37ال يجرز ألي يالب أن يكرن مسجث لحيل درجتين الميتين ف آن واحن.
المادة ( :)38ال يجرز ألي يالب أن يحت بعنم المه بهذه التعليما أو بعنم إيثاه الى المحشر ار

الصادرة فا الجامعا أو الاى ماا تحشاره الاى لرحاا إاثياتهاا وأي تعهانا

تكرن ملزمه له وتحمل الصف القايريي

خطياه يتعهان بهاا الطالاب

وتبعاتها .

المادة ( :)39الى الطالب أن يحصل الى مصنق براءة ذم من الجامع الستكما إجراءا تخرجه.
المادة ( :)40يبت مجلس العمناء ف أي إشكا يحشأ ان تطبي هذه التعليما .

المادة ( :)41رجيس الجامع والعمناء ومنير وحنة القبر والتسجيل مساؤولرن اان تحفياذ هاذه التعليماا
.

الم ااادة ( :)42تس ااري أحك ااام ه ااذه التعليم ااا
للحصا اار الا ااى درجا ااه البكا ااالررور

المحتظمين وأي تعنيث
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ال ااى الطلبا ا المس ااجلين فا ا البري ااام الما ارازي وال اانول

وتطب ا ا الا اايهم الخط ا ا الن ارسا ااي يفسا ااها المطبق ا ا الا ااى الطلب ا ا

تجرى اليهما

