جامعة عمان األهلية

Al-Ahliyya Amman University

تعليمات منح درجة البكالوريوس

في جامعة عمان األهلية

استناداً لقانون الجامعات األردنية رقم ( )20لسنة 2009

المادة (:)1
المادة (:)2

تسمى هذه التعليمات تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة عمان األهلية" ،ويعمل بها اعتبا ار من
تاريخ إقرارها.
يكووون للملمووات والعبووارات اآلتيووة حيثمووا وردت فووي هووذه التعليمووات المعوواني المدننووة لهووا لدنوواه مووا ل و توود
القرينة على غير ذلك:
الجامعة

المجلس

:

العميد

:

الرئيس
الكلية

القسم

:
:
:

الفصل الدراسي العادي

:

العبء الدراسي

:

الساعة المعتمدة

المادة (:)3

:

:

جامعة عمان األهلية.
مجلس عمداء جامعة عمان األهلية.
رئيس جامعة عمان األهلية.
عميد الملية الملتحق بها الطالب.
لي من كليات الجامعة.
لي قس لماديمي في الملية.
الفنل الدراسي األو لو الثاني من كل عا جامعي.
وحدة قياس لماديمي تقابلها ( )16محاضرة نظرية.
عدد الساعات المعتمدة التي يسمح للطالب تسجيلها في الفنول الد ارسوي
الواحد.

تطبق هذه التعليمات على جميع طلبة كليات الجامعة المسجلين لنيل درجة البكالوريوس.

الفصل األول :الخطة الدراسية
المادة (:)4
المادة (:)5

يقر المجلس الدطط الدراسية التوي تويدي إلوى نيول درجوة البكوالوريوس فوي التدننوات التوي تقودمها األقسوا
في كليات الجامعة ،وذلك بناء على تونية من مجالس المليات وتنسيب مجالس األقسا .
يك ووون الح وود األدن ووى لمجم وووت الس وواعات المعتم وودة المطلوب ووة لني وول درج ووة البك ووالوريوس ف ووي الدط ووط الد ارس ووية
للتدننات التي تقدمها كليات الجامعة كما يأتي:
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رقم الكلية

اسم الكلية

01

اآلداب والعلو

03

تقنية المعلومات

04

الحقوق

05

األعما

06

التمريض

08

الهندسة

09

النيدلة والعلو الطبية

10

العمارة والتنمي

المادة (:)6

Al-Ahliyya Amman University

التخصص

الساعات المعتمدة

اللغة اإلنجليزية وآدابها

132

اللغة اإلنجليزية والترجمة

132

التربية الدانة

132

عل النفس

132

هندسة البرمجيات

132

عل الحاسوب

132

الشبكات ولمن المعلومات

132

حقوق

141

إدارة األعما

132

المحاسبة

132

التسويق

132

اإلدارة الفندقية والسياحة

132

نظ المعلومات اإلدارية

132

العلو المالية والمنرفية

132

األعما والتجارة اإللمترونية

132

تمريض

132

هندسة الحاسوب

160

الهندسة الطبية

160

الهندسة المدنية

160

هندسة اإللمترونيات واالتناالت

160

الهندسة المهربائية

160

النيدلة
التحاليل الطبية
السمع والنطق
عل البنريات

161
136
142
132

هندسة العمارة

166

التنمي الدادلي

135

التنمي الجرافيكي

135

التنمي السينمائي والتلفزيوني والمسرحي

135

تشمل الدطط الدراسية لمل تدنص تمنح فيه درجة البكالوريوس المتطلبات اآلتية ،على لن تحدد كل دطة
دراسية عدد الساعات المعتمدة المقررة للمتطلبات ضمن الحدود الدنيا والعليا كما يأتي:
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متطلبات الجامعة:

تشكل متطلبات الجامعة لرضوية مشوتركة لجميوع طلبوة الجامعوة ،الهود

منهوا زيوادة قودرة الطالوب

على التوانل والتعبير باللغتين العربية واإلنجليزية إضافة إلوى اسوتددا الحاسووب رواثوراء معرفتوه
في المجاالت اإلنسانية واالجتماعية والعلمية ،وتعزيز فهمه لحضارة لمته وفكرها.

تتمون متطلبات الجامعة من ( )27ساعة معتمدة ،موزعة على النحو اآلتي:
أ.

المواد اإلجبارية وهي بواقع ( )12ساعة معتمدة على النحو اآلتي:
رقم المادة

ب.

اسم المادة

الساعات
المعتمدة

0161101

مهارات االتنا باللغة العربية ()1

3

0161200

العلو العسكرية

3

0161201

التربية الوطنية

3

حسب الملية

مهارات االتنا باللغة اإلنجليزية ()1

3

الم وواد االدتياريووة وهووي بواقووع ( )15سوواعات معتموودة يدتارهووا الطالووب موون بووين الجووداو
الثالثة اآلتية:

الجدو األو  :العلو اإلنسانية ،ويدرس الطالب منه ( )6ساعات معتمدة.
اسم المادة

رقم المادة

الساعات
المعتمدة

0411100

حقوق اإلنسان

3

0152102

مهارات االتنا باللغة اإلنجليزية ()2

3

0161300

الثقافة اإلسالمية

3

0162102

مهارات االتنا باللغة العربية ()2

3

0162301

تاريخ األردن وفلسطين

3

الجو وودو الثو وواني :العلو ووو االجتماعيو ووة واالقتنو ووادية ،ويو وودرس الطالو ووب منو ووه ( )3سو وواعات
معتمدة.
اسم المادة

رقم المادة

الساعات
المعتمدة

0132200

عل النفس والحياة

3

0143301

مهارات ريادية

3

0162302

اإلعال والعالقات العامة

3

0561500

السياحة واآلثار

3
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الجدو الثالث :العلوو والتمنولوجيوا والز ارعوة والنوحة ،ويودرس الطالوب منوه ( )6سواعات
معتمدة.
رقم المادة

ثانياً:

اسم المادة

الساعات
المعتمدة

0161303

الرياضة والنحة

3

0162305

البيئة والسالمة العامة

3

0162306

العل والحياة

3

متطلبات الكلية:

تمووون السوواعات المعتم وودة لمتطلبووات الملي ووة بواقووع ( )15%عل ووى األقوول م وون مجموووت الس وواعات
المعتمدة للدطة الدراسية للتدنص.

ويجوووز لن تشوتمل متطلبووات المليووة مووادا إجباريووة ولدوورت ادتياريوة ،وفووي هووذه الحالووة ي ارعووى لال
تزيد المواد االدتيارية عن ( )40%من متطلبات الملية.
ثالثاً:

متطلبات القسم التخصصية:

تمون الساعات المعتمدة لمتطلبات التدنص بواقع ( )60%علوى األقول مون مجمووت السواعات
المعتمدة للدطة الدراسية للتدنص.

أ.

ب.

تشمل مواد القس التدننية على مواد إجبارية ولدرت ادتيارية.

يكون الحد األعلى للمواد االدتيارية بواقع ( )20%مون مجمووت سواعات متطلبوات القسو
التدننية.

رابعاً:

خامساً:

متطلبات القسم المساندة:

أ.

يدتووار كوول قس و الم وواد المسوواندة موون األقسووا األدوورت فووي المليووة لو موون سووائر كليووات

ب.

تمون المواد المساندة وثيقة النلة بطبيعة التدنص في القس .

الجامعة األدرت.

المتطلبات الحرة:

يج وووز لن تشو وتمل الدط ووة الد ارس ووية للتدن ووص عل ووى متطلب ووات حو ورة بح وود لقن ووى ( )6س وواعات

معتمدة على لن ال تمون من متطلبات الجامعة االدتيارية.
سادس ااً:

علووى الطالووب إنجوواز ( )10سوواعات عموول تطوووعي وددم وة مجتمووع كمتطلووب تدوور (لم ورة واحوودة
دوال فتورة د ارسووته) وفقووا لتعليمووات "العموول التطووعي وددمووة المجتمووع المحلووي الدوواص بمتطلووب
التدر لدرجة البكالوريوس في جامعة عمان األهلية".

Ref.: Trustees Council Session (04/2015-2016) Decision No: 14, Rev. c
Date: 31/08/2016
4-17

جامعة عمان األهلية
المادة (:)7
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تدنووص لموول مووادة ( )3سوواعات معتموودة ويجوووز فووي حوواالت تقتضوويها طبيعووة المووادة لن يكووون عوودد

ل.

الساعات لقل من ذلك لو لمثر بقرار من المجلس.

ب.

يجري تقوي الساعات المعتمدة لمل مادة على لساس لن المحاضرة األسبوعية هي ساعة معتمدة ،لما
ساعة المدتبور لو الموادة العمليوة فيجوري تقويمهوا لمول موادة علوى حودة ،وفوي جميوع الحواالت يجوب لال

يقل حساب الساعة المعتمدة عن ساعتين عمليتين لو ساعتي مدتبر ،وال تزيد عن لربع ساعات.

المادة (:)8

تننف المواد التي يطرحها كل قس وكذلك المواد التي ترد في الدطة الدراسية على لساس مستويات

ل.

لربعة لو دمسة حسب التدنص ،وتعطى كل مادة رقما يد علوى المليوة ،القسو  ،المسوتوت ،المجوا
ب.
.
د.

المعرفي والرق التسلسلي للمادة ضمن مجالها المعرفي.

تحدد المتطلبات السابقة لو المتزامنة لمل مادة (إن وجدت) وتثبت هذه المتطلبات إزاء كل مادة.
ال يجوووز للطالووب لن يوودرس مووادة مووا قبوول لن يوودرس متطلبهووا السووابق ،وفووي حووا حوودوث ذلووك فوو ن
تسجيله وعالمته في تلك المادة يعتبران ُملغيين.

يجوز للطالب لن يدرس مادة ما ،ومتطلبها السابق بشكل متزامن في الفنول نفسوه ،إذا كوان قود درس

المتطلووب السووابق ول و يوونجح فيووه ،لو إذا كووان مسووجال فووي الفنوول المتوقووع تدرجووه فيووه وكووان تدرجووه

يتوقووف علووى د ارسووة تلووك المووادة ،لو إذا كووان منق ووال موون جامعووة لدوورت ش وريطة حنوووله علووى موافقووة
العميد.

المادة (:)9

أ.

.1

تتمون السنة الدراسية من فنلين دراسيين عاديين هما الفنل األو والفنل الثاني.

.2

يجوز للجامعة لن تطرح مواد في الفنل النيفي وال يعتبر هذا الفنل فنال دراسيا.

.3

تمووون موودة الد ارسووة لنيوول الدرجووة الجامعيووة األولووى بعووبء د ارسووي عووادي ثمانيووة فنووو (لربووع
سوونوات د ارسووية) للتدننووات ذات السوونوات األربووع ،وعش ورة فنووو (دمووس سوونوات د ارسووية)
للتدننات ذات السنوات الدمس.

.4

ال يج وووز لن تزي وود الم وودة الت ووي يقض وويها الطال ووب مس ووجال ف ووي الد ارس ووة للحن ووو عل ووى الدرج ووة
الجامعيو ووة األولو ووى فو ووي التدنو ووص الواحو وود ع و ون لربعو ووة عش و ور فنو ووال (سو ووبع سو وونوات د ارسو ووية)
للتدننات ذات لربع سنوات ،وستة عشر فنال (ثماني سونوات د ارسوية) للتدننوات ذات
دمس سنوات.

.5

يجوز للمجلس منح فنل دراسي إضافي واحد للطالب الذي استنفد المدة الزمنية المسموح بها
للحنو على درجة البكالوريوس شريطة لن ييدي ذلك إلى تدرجه في ذلك الفنل.

ب.

تموون مودة الفنوول الد ارسوي سووتة عشور لسوبوعا بمووا فوي ذلووك االمتحانوات ،لموا الفنوول النويفي فتمووون
مدته ثمانية لسابيع بما في ذلك االمتحانات.

.

.1

يكووون الحوود األدنووى للسوواعات المعتموودة التووي يدرسووها الطالووب المسووجل لنيوول درجووة البكووالوريوس

( )12ساعة معتمدة في الفنل ،ويجوز بموافقة العميد لن يدرس ( )9ساعات معتمدة.
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.2

يكون الحد األعلى للساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب ( )19ساعة معتمدة في الفنل.

.3

يجوز لن ينل العبء الدراسي للطالب في لي فنل إلوى ( )21سواعة معتمودة شوريطة لن ال
يقل معدله الفنلي في الفنل السابق عن (.)80%

.4

يجوووز بموافقووة العميوود لن ينوول العووبء الد ارسووي للطالووب فووي فنوول التدوور إلووى ( )22سوواعة

معتمدة.

.5

يكون الحد األعلى للعبء الدراسي للطالب في الفنل النيفي ( )10ساعات معتمدة ،ويجوز
بموافقوة العميود زيووادة عودد السوواعات إلوى ( )12سوواعة معتمودة إذا كووان ذلوك يوويدي إلوى تدرجووه
في الفنل نفسه لو الفنل األو الذي يليه مباشرة.

يجووز للطالووب المتوقوع تدرجووه فووي الفنول األو لو الثوواني موون العوا الجووامعي تسووجيل ()24

.6

سوواعة معتموودة علووى لن يكووون موون ضوومنها مووادة اسووتدرامية لو لمثوور (وهووي م وواد دووار الدطووة
د.

الدراسية للتدنص) ،وعلى لن ال يكون ضمن الساعات المسجلة مواد بديلة.

ينوونف الطلبووة المسووجلون فووي الجامعووة لنيوول درجووة البكووالوريوس علووى لربعووة لو دمسووة مسووتويات هووي
مستوت السنة األولى والسنة الثانية والسنة الثالثة والسونة الرابعوة والسونة الدامسوة ،ويعتبور الطالوب فوي
مسووتوت السوونة الثانيووة لو الثالثووة لو الرابعووة لو الدامسووة إذا كووان قوود نجووح فووي د ارسووة مووا ال يقوول عوون
( )132( ،)99( ،)66( ،)33ساعة معتمدة على التوالي.

ه.

يلغى تسجيل الطالب في لي فنل إذا ل يسدد الرسو الدراسية المقررة في المواعيد المحددة في ذلك

الفنل.

الفصل الثاني :المواظبة على الدوام
المادة (:)10

أ.

تشترط المواظبة على الحضور لجميع الطلبة حسب الساعات المقررة لمل مادة في الدطة الدراسية.

ب.

ال يسمح للطالب بالتغيب عن لمثر من ( )15%من مجموت الساعات المقررة للمادة.

.

إذا غوواب الطالووب عوون لمثوور موون ( )15%موون مجموووت السوواعات المقووررة للمووادة دون عووذر مرضووي لو

قهوري يقبلوه العميود الوذي تطورح الموادة فوي كليتووه ،ف نوه يحور مون التقود لالمتحوان النهوائي لتلوك المووادة
ويعتبوور ارسووبا فيهووا ،وعليووه إعووادة د ارسووتها إذا كانووت إجباريووة ،وفووي جميووع األح ووا تووددل نتيجووة ذلووك
الرس وووب ف ووي حس وواب معو وود عالم ووات الطال ووب الفن وولي والترامم ووي ألغو وراض اإلن ووذار والفن وول م وون

د.

التدنص.

إذا غوواب الطالووب عوون لمثوور موون ( )15%موون السوواعات المقووررة لمووادة مووا وكووان هووذا الغيوواب لعووذر

مرضي لو قهري يقبله العميد ،يمكن اعتبار الطالب منسحبا من تلك الموادة بقورار مون العميود ،وتطبوق
عليووه ف ووي هووذه الحالووة لحك ووا االنسووحاب ،ويبل و العمي وود م وودير القب ووو والتسووجيل ب ووذلك ،وتثبووت كلمووة

هو.

(منسحب) إزاء تلك المادة في السجل األماديمي للطالب.

يسمح للطلبة الذين يمثلون المملمة األردنية الهاشمية لو الجامعة في النشواطات الرسومية دادول الوبالد
لو دارجها بالتغيب بنسبة ال تتجاوز (.)25%
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يجووب تنبيووه الطالووب دطيووا موون قبوول موودرس المووادة قبوول إيقووات عقوبووة الحرمووان بحقووه وبموجووب نموووذ
داص معد لهذه الغاية.

ز.

يت حرمان الطالب من ددو االمتحان النهائي بقرار من العميد وبتونية من رئيس القس بنواء علوى

ح.

يشوترط فوي العوذر المرضوي لن يكووون بشوهادة نوادرة عون طبيوب عيوادة الطلبوة فوي الجامعوة لو عيووادة

تنسيب مدرس المادة.

معتموودة منووه لو نووادرة عوون المستشووفى المعتموود موون قبوول الجامعووة ،ولن تقوود هووذه الشووهادة إلووى العميوود

دال مدة ال تتجاوز لسبوعين من تاريخ انقطات الطالب عن المواظبة ،وفي الحاالت القواهرة األدورت

يقد الطالب ما يثبت عذره القهري دال لسبوت من تاريخ زوا لسباب الغياب.
ط.

عم ووداء الملي ووات وريس وواء األقس ووا ولعض وواء هيئ ووة التووودريس والمحاض وورون ومووودير القبوووو والتسوووجيل

مسيولون عن تنفيذ لحكا المواظبة.

الفصل الثالث :االمتحانات والعالمات والمعدالت
المادة (:)11

أ.
ب.

يجري احتساب العالمات وتسجيلها لمل مادة بالنسبة المئوية مع بيان عدد ساعاتها المعتمدة.
.1
.2

العالمة النهائية لمل مادة هي مجموت عالمة االمتحان النهائي وعالمات لعما الفنل.

يعقوود االمتحووان النهووائي لموول مووادة فووي نهايووة الفنوول ،ويكووون االمتحووان تحريريووا شووامال لمقوورر
الم ووادة ،ويدن ووص ل ووه ( )50%م وون العالم ووة اإلجمالي ووة للم ووادة ،ويج وووز لن يش وومل االمتح ووان
النهائي امتحانات عملية ،يحدد مجلوس القسو النسوبة التوي تدنوص لهوا مون عالموة االمتحوان

النهائي ،على لن يعتمد هذا التوزيع من مجلس الملية المدتنة.
.3

تقووو مجووالس األقسووا المعنيووة ببيووان كيفيووة توزيووع العالمووات التووي توضووع للم وواد ذات الطبيع وة
العملية لو المواد البحثية لو الدانة على لن يعتمد هذا التوزيع من مجوالس المليوات المعنيوة،
وتبل به دائرة القبو والتسجيل.

.4

تشمل األعما الفنلية للمادة ما يأتي:

أوالً:
ثانياً:

االدتبارات الشفهية والقنيرة لو التقارير لو البحوث لو الواجبات.

ادتبووارين تحري وريين ،ويكووون االدتبووار األو فووي األسووبوت الدووامس لو السووادس موون
الفنل ،ويكوون االدتبوار الثواني فوي األسوبوت العاشور لو الحوادي عشور مون الفنول،

ويدنووص لموول ادتبووار تحريووري ( )20%موون العالمووة اإلجماليووة للمووادة ،وتدنووص
العالمات العشر المتبقية لما تبقى من لعما الفنل.

ثالثاً:

ل.

يج وووز ف ووي ح وواالت دان ووة االقتن ووار عل ووى ادتب ووار تحري ووري واح وود (ادتب ووار

ننووفي) ش وريطة لن يووت الحنووو علووى موافقووة المجلووس علووى ذلووك قبوول بدايووة
الفنوول ،ويدنووص لالدتبووار الننووفي فووي هووذه الحالووة ( )35%موون العالمووة
اإلجمالي ووة للم ووادة ،ويعق وود ه ووذا االدتب ووار ف ووي األس ووبوت الث ووامن لو التاس ووع م وون
الفنل.
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ب .في حوا الموواد المتعوددة الشوعب التوي يدرسوها لمثور مون مودرس ،يعوين مجلوس
القس لحد مدرسي المادة منسقا لها .يتولى المنسوق إعوداد دطوة تودريس الموادة
واإلشو و و ار

عل و ووى االدتب و ووارات واالمتحان و ووات المش و ووتركة للم و ووادة والتع و وواون م و ووع

المدرسين عند تقيي لداء الطلبة في المادة.

.

م ودرس المووادة مسوويو عوون تنووحيح لوراق االدتبووارات واالمتحانووات الدانووة بم وواده وعوون نقلهووا إلووى
كشو

د.

العالمات بشكل نحيح ونهائي.

.1

توورد لوراق االدتبووار للطالووب بعوود تنووحيحها وتعوود العالمووة نهائيووة بعوود انقضوواء لسووبوت علووى

.2

تحفظ لوراق االمتحان النهائي في الملية لمدة فنل دراسي للرجوت إليها عند الحاجة ،ث يجوري

ردها.

التنر بها إلتالفها من قبل لجنة مشكلة من الملية المعنية.
.3

تسوول كشووو

بالعالمووات النهائيووة لموول مووادة بتفنوويالتها إلووى رئوويس القس و وتقوور العالمووات فووي

مجلوس القسو بعود توودقيقها ،ثو يوت رفعهووا إلووى مجلوس المليووة إلقرارهوا ثو رفعهووا إلوى دائورة القبووو

والتسجيل.

ه.

كل طالب يتغيب عن االمتحان النهائي المعلن عنه دون عذر يقبله العميد يعتبر ارسوبا فوي االمتحوان
وترند له عالمة (نفر) في ذلك االدتبار لو االمتحان.

و.

.1

كوول موون يتغيووب عوون ادتبووار معلوون عنووه بعووذر مرضووي لو قهووري ،عليووه لن يقوود مووا يثبووت عووذره

لرئيس القس دال ثالثوة ليوا مون تواريخ زوا العوذر ،وفوي حوا قبوو هوذا العوذر ،يبلو مودرس
المادة بذلك ،وعلى مدرس المادة إجراء ادتبار تعويضي للطالب دال لسوبوت مون تواريخ تبليغوه
بقبو عذر الطالب.

.2

كوول موون يتغيووب عوون االمتحووان النهووائي المعلوون عنووه بعووذر مرضووي لو قهووري ،عليووه لن يقوود مووا
يثبوت عووذره للعميوود دووال ثالثووة ليووا موون توواريخ زوا العووذر ،وفووي حووا قبووو العووذر فو ن العميوود

يبل ق ارره لورئيس القسو الوذي يبلو بودوره مودرس الموادة إلجوراء امتحوان تمميلوي للطالوب فوي مودة
لقنوواها نهايووة األسووبوت الثوواني موون الفنوول الد ارسووي التووالي ،وال يحتسووب منهووا الفنوول النوويفي،
على لن يعل مدير القبو والتسجيل رسميا بذلك.

.3

كوول موون يتغيووب عوون االمتحووان النهووائي يسووجل غائبووا فووي ذلووك االمتحوان (غ) فووي دانووة العالمووة
النهائية من نموذ رند العالمات.

.4

تسووجل مالحظووة (غيوور مكتموول) علووى نموووذ رنوود العالمووات للمووادة التووي تغيووب الطالووب عوون
امتحانها النهائي بعذر يقبله العميد.

.5

فووي حالووة عوود زوا العووذر دووال الموودة المحووددة فووي البنوود ( )2موون الفق ورة (و) موون هووذه المووادة

يعتبور الطالوب منسوحبا مون تلوك الموادة بقورار مون العميود وفوي جميوع الحواالت يبلو مودير القبووو
والتسجيل دطيا بنتيجة الطالب.
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يجوز للطالب لن يطلب مراجعة عالمته النهائية فوي لي موادة دوال مودة لقنواها لسوبوعان مون بدايوة
الفنل التالي ،على لن يعل مدير القبو والتسجيل رسوميا بوذلك وذلوك بعود دفوع الرسو الموالي المقورر
لهذا الغرض ،وتقتنر المراجعة على التأمد من عد وقوت دطأ مادي (لسئلة غير منححة لو دطأ
في الجمع).

تتووولى مراجعووة عالمووة الطالووب لجنووة ثالثيووة مشووكلة موون العميوود ورئوويس قس و المووادة ومدرسووها ،وتبل و

ب.

اللجنة قرارها دطيا إلى مدير القبو والتسجيل.

المادة (:)13

الحد األدنى لعالمة النجاح في المادة هو (.)%50
تدنص النسب المئوية للمعد الفنلي لو المعد التراممي التقديرات المبينة إزاء كل منها:

أ.

المعدل %

التقدير

100 - 85

ممتاز

 -76لقل من 85

جيد جدا

 – 68لقل من 76

جيد

 – 60لقل من 68

مقبو

 – 50لقل من 60

ضعيف

دون 50

راسب

ب.

يكون معد الفنل عبارة عن معد عالمات جميع المواد التي درسوها الطالوب نجاحوا لو رسووبا فوي

.

يكون المعد التراممي عبارة عن معود عالموات جميوع الموواد التوي درسوها الطالوب نجاحوا لو رسووبا

ذلك الفنل ،على لن تمون هذه المواد ضمن الدطة الدراسية المقررة للطالب.
ضمن الدطة الدراسية المقررة حتى تاريخ احتساب ذلك المعد .

د .يجووري احتس وواب لي م وون المعوودالت الس ووابقة بض وورب العالمووة المئوي ووة لم وول م ووادة ف ووي ع وودد الس وواعات
المعتمدة وقسمة مجموت حوانل الضرب الناتجة على مجموت عدد الساعات المعتمدة.
هو .يثبت المعد الفنلي لو التراممي ألقرب منزلة عشرية.

الفصل الرابع :إنذار الطالب وفصله من التخصص
المادة (:)14

يعتب وور الطال ووب من ووذ ار لماديمي ووا إذا حن وول عل ووى مع وود ترامم ووي لق وول م وون( )%60ف ووي لي فن وول م وون

أ.

الفنو الدراسية باستثناء الفنل النيفي.
ب.
.

ال ينذر الطالب لماديميا في نهاية الفنل األو من التحاقه بالتدنص.
عنود حنوو الطالوب علووى إنوذار لمواديمي عليوه إلغوواء مفعولوه فوي مودة لقنوواها فنوالن د ارسويان بعوود
الفنوول ال ووذي حنوول فيووه علووى اإلن ووذار ،ويلغ ووي الطالووب مفع ووو اإلنووذار برفووع معدلووه الترامم ووي إل ووى

( )%60فأمثر.
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يفنل الطالب من التدنص ميقتا إذا ل يوتمكن مون إلغواء مفعوو اإلنوذار بعود مورور المودة المحوددة
كما ورد لعاله.

ه.

يمكن للطالب المفنو ميقتا والذي يقع معدلوه الترامموي بوين ( %50إلوى موا دون  )%60االسوتمرار

و.

يفنول نهائيوا مون التدنوص كول طالوب يحنول علوى معود ترامموي لقول مون ( )%50فوي لي فنول

في تدننه كطالب (دراسة دانة) وتطبق عليه في هذه الحالة تعليمات الدراسة االستدرامية.

من فنو السنة باستثناء الفنل األو من التحاقه بذلك التدنص وكذلك لي فنل نيفي.
ز.

ال يجوووز للطالووب لن يسووجل للد ارسووة فووي التدنووص الووذي فنوول منووه فنووال نهائيووا إال ب لغوواء قيووده
السابق وتسجيله برق جامعي جديد على لن ال تحتسب له لي من مواد دراسته الملغاة.

الفصل الخامس :إعادة د ارسة المواد
المادة (:)15

علووى الطالووب إعووادة د ارسووة كوول مووادة يحنوول فيهووا علووى نتيجووة ارسووب ،وتمووون اإلعووادة إجباريووة للموواد

ل.

اإلجبارية في الدطة ،ولما إذا كان الرسوب في مادة ادتيارية فيجوز للطالوب إعوادة د ارسوة هوذه الموادة

لو لي موادة لدورت ضوومن قائموة الموواد االدتياريووة فوي دطتووه الد ارسوية ،وتعتبور هووذه الموادة التعويضووية
كمادة معادة بالنسبة للمادة االدتيارية التي رسب فيها من حيث حسواب عالمتهوا فوي المعود الفنولي

والتراممي.
ب.

للطالب إعادة دراسة لي مادة حنل فيها على عالمة لقل من ( )68%ألغراض رفع معدله التراممي
وتحتسب له في هذه الحالة العالمة األعلى فقط.

.

في حا رسوب الطالب فوي موادة إجباريوة تثبوت نتيجوة الرسووب لتلوك الموادة فوي سوجله ،وعنود إعادتهوا

تحتسب له العالمة األعلى .لما الموواد االدتياريوة فلوه حوق إعادتهوا لو اسوتبدالها بموادة ادتياريوة لدورت
من دطته مع حذ

د.

العالمة السابقة.

في حا إعادة الطالوب د ارسوة موادة بسوبب رسووبه ،لو ألي سوبب آدور فو ن سواعات تلوك الموادة توددل
فووي حسوواب عوودد السوواعات المطلوبووة للتدوور وفووي حسوواب المعوود التراممووي م ورة واحوودة وتحتسووب لووه
العالمة األعلى.

الفصل السادس :الدراساة الخاصة (حرة أو استدراكية)
المادة (:)16

ل.

المادة (:)17

يجوووز لن يسووجل للد ارسووة الح ورة فووي بعووض الموواد فووي الجامعووة الطلبووة الووذين يدرسووون فووي جامعووات لو معاهوود

تشتمل الدراسة الدانة على نوعين من الدراسة هما:
.1

الدراسة الحرة.

.2

الدراسة االستدرامية.

عليووا دادوول األردن لو دارجووه مم وون يرغبووون فووي د ارس ووة هووذه الم وواد دووال فن وول د ارسووي لو لمثوور ،وك ووذلك

Ref.: Trustees Council Session (04/2015-2016) Decision No: 14, Rev. c
Date: 31/08/2016
10-17

جامعة عمان األهلية

Al-Ahliyya Amman University

األشداص الراغبون في تعميق معارفه التدننية بغية تحسين لدائه ومهواراته فوي األعموا لو الوظوائف

التي يقومون بها ،لو إلثراء معرفته الثقافية لو األماديمية.

المادة (:)18

يشترط في قبو الطالب للتسجيل في الدراسة الحرة ما يأتي:
لن يكون حانال على شها دة الثانوية العامة األردنية لو ما يعادلها على لن ال يقول معدلوه فوي شوهادة

ل.
ب.

المادة (:)19

الثانوية العامة عن الحد األدنى للقبو في الجامعة.

يستثنى من الشرط السابق (ل) الطلبة المسجلون للدراسة في جامعات لو معاهد عليا غير الجامعة.

يجوز لن يقبل في الدراسة االستدرامية طالب البكالوريوس المفنو فنال ميقتا من الدراسة المنتظمة بسبب
تدني معدله التراممي عن ( )60%وفق الشروط اآلتية:
إذا كووان معوود الطالووب التراممووي ال يقوول عوون ( )50%فانووه يموونح (لربعووة فنووو د ارسووية) لرفووع هووذا

ل.

المعد إلى ( )60%فأمثر ،ف ذا لدفق في رفع معدله يت فنله لماديميوا مون التدنوص الملتحوق بوه
إال إذا كووان قوود لنهووى مووا مجموعووه ( )75%موون الس وواعات المعتموودة لمتطلبووات التدوور لو كووان معدلووه
التراممووي ال يقوول عوون ( ،)59%وفووي هووذه الحالووة يعطووى فن والن د ارسوويان إضووافيان يفنوول بعوودهما

ب.

الطالب لماديميا من التدنص إذا ل يتمكن من رفع معدله إلى ( )60%فأمثر.

يحق للمجلس منح الطالب فنال دراسيا استدراميا نهائيا بعد استنفاده المودة القانونيوة حسوب الفقورة (ل)
من هذه المادة لغايات رفع معدله التراممي إلى ( )60%فوأمثر ،فو ذا لدفوق الطالوب بوذلك ف نوه يفنول
من التدنص فنال نهائيا.

المادة (:)20

يحق للطالب المفنو فنال نهائيا مون تدننوه فوي الجامعوة ألسوباب تتعلوق بتودني معدلوه الترامموي وعود
قدرته على تسوية وضعه ،لن يحو إلى تدنوص آدور طالموا لنوه يحقوق شوروط القبوو فيوه ،علوى لن ينهوي

درجووة البكووالوريوس فووي موودة لقنوواها ( )7سوونوات موون قبولووه فووي الجامعووة (للتدننووات ذات لربووع سوونوات)

و( )8س وونوات (للتدنن ووات ذات دم ووس س وونوات) ،ويعام وول الطال ووب ف ووي ذل ووك معامل ووة الطال ووب المس ووتجد لو
المنقو من لي جامعة لدرت وال يحق في هذه الحالة للطالب الرجوت الى التدنص الذي فنل منه.

المادة (:)21

يكووون الحوود األعلووى للعووبء الد ارسووي للطالووب المحووو موون الد ارسووة المنتظمووة إلووى الد ارسووة االسووتدرامية ()15
ساعة معتمدة في الفنل العادي و( )9ساعات معتمدة في الفنل النيفي ،ويستثنى من ذلك فنل التدر
حيث تطبق عمليا المادة ( )9فقرة ( ) بند ( )4شريطة لن ال يقل معد الطالب التراممي عن (.)59%

المادة (:)22
المادة (:)23

إذا تمكوون الطالووب موون رفووع معدلووه إلووى ( )60%فوأمثر فووي لي فنوول موون فنووو الد ارسووة االسووتدرامية يحووو
حكما إلى الدراسة المنتظمة.
تطبق على المسجلين في الدراسة الدانة شروط المواظبة واالمتحانات والعالمات الوواردة فوي تعليموات مونح
درجة البكالوريوس.
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المادة (:)24

يستفيد طالب الدراسة الدانة من جميع الددمات والتسهيالت الجامعية المتوافرة ويمنح هوية جامعية.

المادة (:)25

تحتسب فترة الدراسة االستدرامية ضمن الحد األقنى لسنوات الدراسة في الجامعة.

المادة (:)26

تطبق تعليمات االنقطات والتأجيل على الطلبة المسجلين في الدراسة االستدرامية.

المادة (:)27

يضا

( )%50من رسو الساعة المعتمدة لمل ساعة معتمدة يسجلها الطالب لثناء الدراسة االستدرامية.

الفصل السابع :السحب واإلضافة
المادة (:)28

يسمح للطالب بالسحب واإلضافة دال لسوبوعين مون بدايوة الفنول بحود لقنوى ،لموا بالنسوبة للفنول

أ.

النوويفي فيسوومح للطالووب بالس و وحب واإلضووافة دووال لس و وبوت موون بدايووة الفنوول وال يثبووت لووه فووي سووجله

مالحظة (منسحب) مون الموادة التوي سوحبها ،لو التوي اسوتبد بهوا غيرهوا دوال المودة الموذكورة ،وذلوك
في الحاالت اآلتية:
.1

إذا ت تغيير تدننه.

.2

إذا ك ووان تدرج ووه متوقع ووا ف ووي الفن وول ال ووذي س ووجل في ووه ،وكان ووت عملي ووة الس ووحب لو اإلض ووافة
ضرورية لتدرجه في ذلك الفنل.

.3

إذا للغيت مادة ما من البرنامج الدراسي للطالب ورغب في إضافة مادة لدرت بدال عنها.

.4

إذا عد موعد طرح مادة ما رسميا وترتب على ذلك تعارض في جدو الطالب الدراسي.

.5

إذا ت طرح مادة جديدة بعد انتهاء موعد تسجيل الطالب ورغب في إضافة هذه المادة.

.6

إذا كووان معوود الطالووب الفنوولي فووي الفنوول السووابق ( )80%فووأمثر ورغووب بد ارسووة لمثوور موون

.7

إذا رسب في مادة ما في الفنل السابق لو حنل فيها علوى عالموة لقول مون ( )68%ورغوب

ثمانية عشر ( )18ساعة معتمدة في الفنل العادي التالي.
في إعادة دراسة المادة نفسها.
.8

إذا وقع دطأ في إرشاد الطالب.

.9

إذا كان الطالب تحت مفعو اإلنذار األماديمي لو الدراسة االستدرامية ورغب في د ارسوة موادة

.1

يسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مادة لو لمثر دال مدة لقنواها نهايوة األسوبوت الدوامس

ما لرفع معدله التراممي إلى الحد األدنى.
ب.

عشوور موون بدايووة الفنوول األو والثوواني ،واألسووبوت السووابع موون بدايووة الفنوول النوويفي وبدسووارة
مالية ،وفي هذه الحالة يثبت في سوجله عبوارة (منسوحب) ،وال يجووز نتيجوة لهوذا االنسوحاب لن
يقل عدد السواعات المسوجلة للطالوب عون الحود األدنوى للعوبء الد ارسوي المسوموح بوه وفوق هوذه

التعليمات.
.2

يت االنسحاب بدسارة مالية حسب نموذ داص تعده دائرة القبو والتسجيل على لن يتضمن
هذا النموذ موافقة العميد المدتص واعتماد مدير القبو والتسجيل.
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إ ذا ل ينسحب الطالب دوال المودة الموذكورة فوي البنود األو مون هوذه الفقورة ف نوه يعتبور ملتزموا
بالمواد التي سجلها.

.

ال يسوومح بانتقووا الطالووب المسووجل فووي شووعبة معينووة إلووى شووعبة لدوورت إال فووي الحوواالت التووي تقتضوويها

د.

مووع م ارعوواة مووا ورد فووي الفقورة (د) موون المووادة ( )10يعوود الطالووب الووذي يتجوواوز مجموووت غيابووه ()15%

لحكا الفقرة (ل) من هذه المادة والحاالت التي يقدرها العميد التي تتولى طرح المادة.

من الساعات المقررة للمادة بعذر مقبو من العميد منسحبا من تلك المادة ويثبت فوي سوجله مالحظوة
هو.

(منسحب).

يعتبر الطالب المنسحب من جميع مواد الفنل ميجال لدراسته لذلك الفنل .ويحق للطالوب لن يتقود

بطلب االنسحاب من جميع المواد المسجلة في الفنل إلى العميد قبل نهاية األسبوت الرابع عشر مون
الفنوول األو لو الثوواني لو األسووبوت السووابع موون الفنوول النوويفي .وفووي هووذه الحالووة يبووت العميوود فووي
و.

طلب االنسحاب ويبل دائرة القبو والتسجيل بق ارره.

للمجلووس الموافقووة علووى سووحب مووادة لو لمثوور موون فنوول د ارسووي سووابق إن اقتنووع المجلووس باألسووباب
الموجبة ،وال يجوز نتيجة لهذا االنسحاب لن يقل عدد الساعات المسجلة للطالب في ذلك الفنل عن
الحد األدنى للعبء الدراسي المسموح به وفق هذه التعليمات.

الفصل الثامن :تأجيل الدراسة
المادة (:)29

يحووق للطالووب لن يتقوود بطلووب لتأجيوول د ارسووته لفنوول مووا إذا ت ووافرت لديووه لسووباب تقتنووع بهووا الجهووة

أ.

المدتنة بالموافقة على التأجيل وذلك وفقا لما يأتي:
.1

مجلس الملية ،إذا تقد بطلبه قبل نهاية األسبوت ال اربع من بدء الفنل العادي لو الثاني من

.2

المجلس فيما عدا ذلك.

الفنل النيفي.

ب.
.

إذا ل يتقد الطالب بطلب التأجيل قبل نهاية األسبوت السادس عشر يعتبر منقطعا عن الدراسة.
يحووق للطالووب تأجيوول لربووع فنووو د ارس وية متنوولة لو متفرقووة ،وفووي حوواالت يقتنووع بهووا المجلووس يمكوون
زيادة عدد فنو التأجيل إلى ستة فنو بحد لقنى.

إذا لوقعت عقوبة الفنل التأديبي الميقت على لي طالب لمدة فنول لو لمثور فيعتبور الطالوب مويجال

د.

حكما.
ه.

ال تحسب مدة التأجيل من الحد األعلى للمدة المسموح بها للحنو على درجة البكالوريوس.

و.

يبل مدير القبو والتسجيل رسميا بقرار التأجيل النادر عن مجلس الملية لو المجلس.

الفصل التاسع :االنقطاع عن الدراسة
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إذا انقطع الطالب عن الدراسة لفترة تتجاوز فنال دراسيا واحدا يعتبر تسجيله في الجامعة ملغوى ،إال
لن للمجلس الموافقة على إعادة تسجيله إذا قد عذ ار قهريا يقبله المجلس.

ب.

تحتسب مدة االنقطات عن الدراسة من الحد األعلى للمدة المسموح بها للدراسة.

د.

يجووز معادلووة الموواد التووي درسووها الطالوب فووي الجامعووة إذا انقطووع عوون الد ارسوة لموودة ال تزيوود عوون سووبع

.

ال يحق للطالب لن ينقطع عن الدراسة لمدة تزيد عن ستة ( )6فنو دراسية متنلة لو متفرقة.
سنوات على لن يجري إعوادة تسوجيله بورق جوامعي جديود فوي لي تدنوص لو يفنول منوه سوابقا طبقوا
ألسس القبو المعمو بها.

ه.

إذا ل يتقد الطالب بطلب تأجيل دراسته وفقا للمادة ( )28يعتبر منقطعا عن الدراسة.

الفصل العاشر :االنسحاب من الجامعة
المادة (:)31

إذا رغب الطالب االنسحاب من الجامعة فعليه لن يتقد بطلوب مون دوال النمووذ المعتمود إلوى دائورة

أ.

القبو والتسجيل وذلك قبل نهاية األسبوت ال اربوع عشور مون الفنول الد ارسوي األو والثواني لو األسوبوت
السووابع موون الفنوول النوويفي المسووجل بووه الطالووب ،وفووي ه ووذه الحالووة تثبووت لووه فووي س ووجله مالحظووة

"منسحب من الجامعة" ويعتبر تسجيله في الجامعة ملغى.
ب.

إذ تقوود الطالووب بطلووب االنسووحاب موون الجامعووة بعوود الفت ورة الزمنيووة ال وواردة فووي (ل) لعوواله فترنوود لووه
العالموات التووي حنوول عليهووا فووي الموواد التووي تقوود المتحاناتهووا ،لمووا الموواد التووي لو يتقوود المتحاناتهووا
فترند له عبارة (منسحب) من تلك المادة.

.

يحووق للطالووب المنسووحب موون الجامعووة لن يتقوود قبوول مضووي لربووع سوونوات علووى انسووحابه بطلووب إلووى
المجلووس للنظوور فووي إعووادة تسووجيله فووي نفووس التدنووص ،فو ذا لعيوود تسووجيله يحووتفظ بسووجله األموواديمي

كامال على لن يكمل متطلبات التدر وفق الدطة الدراسية المعمو بها عند إعادة تسجيله ،وفي هذه
الحالوة تحسووب لووه مودة الدارسووة السووابقة ضومن الحوود األعلووى للمودة المسووموح بهووا للحنوو علووى درجووة
د.

البكالوريوس.

علووى الطالووب المنسووحب موون الد ارسووة ف وي الجامعووة لن يبوورت ذمتووه موون الجامعووة قبوول البووت فووي طلووب

انسحابه.

الفصل الحادي عشر :االنتقال من الجامعات األخرى
المادة (:)32

يسمح بانتقا الطلبة غير المفنولين تأديبيا من جامعة معتر بها إلى الجامعة وفقا للشروط اآلتية:
ل.

لن يكون معدله في الثانوية العامة لو ما يعادلها مقبوال في الملية المنتقل إليها سنة قبوله في تلك

ب.

لن يكون الطالب مسجال في جامعة لو معهد عا يتبعان نظا المواظبة (ال يقبل االنتساب) وعلى

الجامعة.

لن تمون الجامعة والتدنص معتر بهما.
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لن ال تقوول النسووبة المئويووة لعوودد السوواعات المعتموودة التووي سيدرسووها الطالووب فووي جامعووة عمووان األهليووة
عوون ( )50%موون مجموووت س وواعات الدطووة الد ارسووية ف ووي التدن ووص المنق ووو ل ووه الطالووب .وف ووي ك وول
األحوا ال يحتسب للطالب لي مادة دراسية مضى على دراستها لمثر من ( )7سنوات.

تحتسووب للطالووب الم وواد التووي نجووح فيهووا فووي الجامعووة المنتقوول منهووا إذا كانووت ضوومن دطتووه الد ارسووية

د.

المقررة في الجامعة ،على لن يت معادلة المواد مرة واحدة في الفنل الذي يلتحق به بالجامعة.

ال تحتسب عالمات المواد التي سبق للطالب لن درسها فوي جامعوة لدورت ضومن معدلوه الترامموي فوي

هو.

الجامعة.

يقبوول الطالووب الووذي حنوول علووى درجووة البكووالوريوس موون جامعووة معتوور بهووا فووي لي تدنووص فووي

و.

ال جامعة شريطة استيفاء شروط القبو المقررة لهذا التدنص على لن يدرس ما ال يقل عن ()50%
من مجموت ساعات الدطة الدراسية المعتمدة للتدنص في الجامعة.
ز.

يقبل الطالب الذي اجتاز امتحان الشامل لمليات المجتمع األردنية في التدنص المناظر شريطة لن

ح.

يقبوول الطالووب الووذي لنهووى شووهادة دبلووو كليووات المجتموع النووادرة موون دووار األردن شوريطة لن تنطبووق

تنطبق عليه لسس التجسير النادرة عن و ازرة التعلي العالي والبحث العلمي األردنية.
عليه لسس التجسير النادرة من و ازرة التعلي العالي والبحث العلمي األردنية.

يحق للعميد الموافقوة علوى معادلوة الموواد التوي درسوها الطالوب المنتقول مون جامعوة لدورت معتور بهوا،

ط.

وفووي هووذه الحالووة يقتطووع موون سووقف الموودة الزمنيووة المسووموح بهووا لنيوول الدرجووة فنووال د ارسوويا لموول ()15
ساعة معتمدة محتسبة.

المادة (:)33

إذا قبل طالب في تدنص ما ،وسبق له لن درس بنجاح مواد دراسة دانة حرة في الجامعة وكانوت ضومن
دطتووه الد ارسووية فووي التدنووص الووذي قبوول فيووه ،تحسووب لووه هووذه الم وواد ،وتووددل عالماتهووا فووي حسوواب معدلووه

التراممي شريطة لن ال يكون قد مضى على دراسته لها لمثر من ( )7سنوات.

الفصل الثاني عشر :االنتقال من تخصص إلى آخر في الجامعة
المادة (:)34

يجوز انتقا الطالب من تدنص إلى آدور فوي الجامعوة إذا كوان معود عالماتوه فوي الثانويوة العاموة

ل.

ييهله لاللتحاق بالتدنص الجديد.
تقد طلبات االنتقا إلى مدير القبو والتسجيل على النماذ المدننة لهذا الغرض وبموافقة عميد

ب.

الملية المنتقل إليها الطالب دطيا.
.

عند انتقا الطالب إلى تدنص آدر يحوق لوه احتسواب لي موادة مون الموواد التوي درسوها ونجوح بهوا،

على لن تمون ضمن موواد الدطوة الد ارسوية للتدنوص المنتقول إليوه ،وتوددل عالموات تلوك الموادة فوي
المعد الفنلي والمعد التراممي للطالب.
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يعاموول الطالووب المنتقوول موون تدنووص إلووى آدوور دادوول الجامعووة معاملووة الطالووب الجديوود وذلووك لغايووات
التأجيوول واإلنووذار والفنوول موون التدنووص وتطبووق عليووه الدطووة الد ارسووية المعتموودة والمعمووو بهووا فووي
التدنص المنتقل إليه.

الفصل الثالث عشر :المواد البديلة
المادة (:)35

للعميد بعد لدوذ رلي رئويس القسو لن يوافوق علوى لن يودرس الطالوب موادتين بوديلتين بحود لقنوى علوى

ل.

لن تمون المادة البديلوة مماثلوة للموادة األنويلة مون حيوث عودد السواعات المعتمودة ،وعلوى لن ال يكوون
متطلب سابق ل يدرسه الطالب ،وذلك في الحاالت اآلتية:
للمادة البديلة
ٌ
إذا توقف احتما تدر الطالب على مادة واحدة لو مادتين إجباريتين وكانت لي منهما غير
.1
مطروحة في الفنل الذي يتوقع لن يتدر فيه لو كانت مطروحة ومتعارضة مع مادة
إجبارية لو ادتياريه لدرت من تدننه سجلها الطالب في ذات الفنل.

.2
ب.
.

د.

إذا رسب الطالب ثالث مرات لو لمثر في مادة إجبارية وبحد لقنى مادتين.

تمون المادة البديلة من نفس قس المادة اإلجبارية المستبدلة ،وفي حا تعذر ذلك فمن نفس

الملية ،روان تعذر ذلك فمن كلية لدرت.
تطبق تعليمات المادة المعادة على المادة البديلة.

إ ذا رسب الطالب في المادة البديلة وطرحت المادة األنيلة في الفنل التالي ،عليه دراسة المادة
األنيلة وتطبق عليها تعليمات المادة المعادة.

ه.

إذا نجح الطالب في المادة البديلة ول يتدر في ذلك الفنل ث طرحت المادة األنيلة يعفى من
دراستها.

الفصل الرابع عشر :أحكام عامة
المادة (:)36

المادة (:)37

يتووولى قس و التدنووص متابعووة السوويرة األماديمي وة للطلبووة المسووجلين فيووه حسووب إج وراءات يقرهووا المجلووس لهووذا
الغرض.
على الطالب الذي يتوقع تدرجوه فوي نهايوة فنول موا ،لن يقوو بتعبئوة نمووذ دواص لودت القسو الوذي يطورح
التدنص في مدة لقناها نهاية الفنل الذي يسبق فنل التدر حيوث يتوولى كول مون القسو ودائورة القبوو

والتسجيل معا مهمة التحقق من استيفائه شروط التدر .

المادة (:)38

يجوز بموافقة مسبقة من المجلس ألسباب قهرية وبناء علوى تنسويب العميود المدوتص السوماح للطالوب بد ارسوة
ما ال يزيد عن ( )15سواعة معتمدة وبواقع فنل دراسوي واحد في جامعو وة لدرت دوار المملموة معتور بهوا،
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شريطة لن تمون هذه المواد مكافأة لموواد منواظرة مون دطوة الطالوب وبموا ال يتعوارض موع الموادة ( ،)31علوى
لن يكون ذلك لمرة واحدة فقط.

المادة (:)39

تمنح درجة البكالوريوس للطلبة بعد إتما المتطلبات اآلتية:
النجاح فوي جميوع الموواد المطلوبوة للتدور فوي الدطوة الد ارسوية والحنوو علوى معود ترامموي ال يقول

ل.

عن (.)60%

قضاء المودة المطلوبوة للحنوو علوى الدرجوة وعود تجواوز المودة القنووت حسوبما ورد مون لحكوا فوي

ب.
.
د.

المادة (:)40
المادة (:)41
المادة (:)42

المادة ( )9من هذه التعليمات.

لن يقضي الطالب فنل التدر في الجامعة.
لن يحنل على وثيقة تثبت براءة ذمته من الجامعة.

ال يقبل عذر الطالب بعد علمه بهذه التعليمات لو بعد اطالعه على النشرات النادرة عن الجامعة ،لو موا
ينشر على لوحة إعالناتها فيما يتعلق بهذه التعليمات.
الو ورئيس وعم ووداء الملي ووات وريس وواء األقس ووا األماديمي ووة وم وودير القب ووو والتس ووجيل مس وويولون ع وون تنفي ووذ ه ووذه
التعليمات.
يبت المجلس في الحاالت التي ل يرد نص بدنونها في هذه التعليمات.
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