تعليمات رقم )  ( ٦لسنة ٢٠٠٨
تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك
الصادرة بموجب نظام منح الدرجات العليمة والشھادات
في جامعة اليرموك رقم ) (٧٦لسنة ١٩٧٦
المادة  : ١ﺗﺴﻤﻰ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت )ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻨﺢ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك ( ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٨وﻳﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺎ اﺑﺘ ﺪاء ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم اﻟﺠ ﺎﻣﻌﻲ
. ٢٠٠٩/٢٠٠٨
المادة  : ٢ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ درﺟ ﺔ اﻟﺒﻜ ﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓ ﻲ آﻠﻴ ﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ
اﻟﻤﺎدة ) (٣ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
المادة  : ٣ﻳﻘﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟ ﺔ اﻟﺒﻜ ﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓ ﻲ اﻟﻜﻠﻴ ﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ،ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﻣ ﻦ
ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻜﻠﻴﺎت واﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻷﻗﺴﺎم اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ :
 .١آﻠﻴــﺔ اﻟﻌﻠــــــﻮم .
 .٢آﻠﻴــﺔ اﻵداب .
 .٣آﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ .
 .٤آﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ .
 .٥آﻠﻴﺔ اﻟﺤﺠﺎوي ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ .
 .٦آﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .
 .٧آﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ .
 .٨آﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن .
 .٩آﻠﻴﺔ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ .
 .١٠آﻠﻴﺔ اﻵﺛﺎر واﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ .
 .١١آﻠﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻋﻠﻮم اﻟﺤﺎﺳﻮب .
 .١٢آﻠﻴﺔ اﻹﻋــﻼم .
 .١٣آﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق
 .١٤آﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ ) تم إنشاء كلية الطب بموجب قرار مجلس العمداء رقم  ٢٠١٣/٢٨تاريخ (٢٠١٣/٨/١٣
 .١٥آﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ) تم إنشاء كلية الصيدلة بموجب قرار مجلس العمداء رقم  ٢٠١٤/٧تاريخ ( ٢٠١٤/٢/١٧
المادة  : ٤اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ هﻮ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩
.١٠
.١١
.١٢
.١٣
.١٤
.١٥

آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
آﻠﻴﺔ اﻵداب
آﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ
آﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
آﻠﻴﺔ اﻟﺤﺠﺎوي ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
آﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
آﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
آﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن
آﻠﻴﺔ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
آﻠﻴﺔ اﻵﺛﺎر واﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
آﻠﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻋﻠﻮم اﻟﺤﺎﺳﻮب
آﻠﻴﺔ اﻹﻋــﻼم
آﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق
آﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ
آﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ

) (١٣٤ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (١٣٢ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (١٣٢ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (١٣٢ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (١٦٧ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (١٣٢ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (١٣٢ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (١٤١ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (١٣٢ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (١٣٢ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (١٣٤ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (١٣٢ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (١٣٢ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (٢٥٧ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (١٦٥ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة

١

الخطـــــــة الدراسيـــة
المادة  : ٥ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻓﻲ آﻞ ﺗﺨﺼﺺ ﺗﻤﻨﺢ ﻓﻴﻪ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
أ  .متطلبات الجامعة  :وﺗﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ) (٢٧ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة وﺗﺸﻤﻞ :
 .١متطلبات إجبارية :
ﻳﺪرﺳﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻳﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ) (١٢ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻮزﻋﺔ آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :
لغة عربية
 ٣ساعات
101
AL
101
El
 ٣ساعات
ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
التربية الوطنية
 ٣ساعات
102
PS
علوم عسكرية والمواطنة
 ٣ساعات
A100 MIL
استدراكي
مھارات لغة إنجليزية – استدراكي
099
* EL
استدراكي
مھارات حاسوب – استدراكي
* 099 COMP
لغة عربية  -استدراكي
استدراكي
099 AL
* ﻣﺴﺎﻗﻲ  099 COMPو  099 ELهﻤﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ ﻟﻤﺴﺎق ) . 101 Elﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء رﻗﻢ  ٢٠١٦/٤٩ﺗﺎرﻳﺦ . ( ٢٠١٦/١٢/٢٦



سيكون ترميز مساق مھارات حاسوب ن.ح  )١٠٠سابقا ً( في الخطط الجديدة SCI 108علما ً بأنه متطلب إجباري كلية للكليات
اإلنسانية  .اعتباراً من الفصل األول . ٢٠١٧/٢٠١٦

 101 ALﻳﻘﻮم ﻣﺮآﺰ اﻟﻠﻐﺎت ﺑﻌﻘﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻳﺼﻨﻒ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻟ ﻰ ) (٣ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎت ﺣﺴ ﺐ ﻧﺘ ﺎﺋﺠﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻻﻣﺘﺤ ﺎن .
وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،١٩٩٥/٩٤ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ رﻗﻢ ) (٩٥/١ﺗﺎرﻳﺦ ١٩٩٥/١/١
 A 100 MILTاﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻳﺤﺴﺐ ﺿﻤﻦ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺘﺨﺮج  ،وﺗﻌﻄﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ه ﺬا اﻟﻤﺴ ﺎق ﺑﻨﻈ ﺎم اﻟﻌﻼﻣ ﺎت  ،و ﺗ ﺪﺧﻞ ﻧﺘﺎﺋﺠ ﻪ
ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺘﺮاآﻤﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ ) (٢٠١٩ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪ )ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻤﺪاء ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ رﻗﻢ  ٢٠١٩/٣٩ﺗﺎرﻳﺦ  ،(٢٠١٩/١٠/١٣وﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ دراﺳﺘﻪ :
 .١ﺧﺮﻳﺠﻮ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷردﻧﻴﺔ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺗﺔ  ،اﻟﻜﻠﻴ ﺎت اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ،وﻣﺪرﺳ ﺔ اﻟﻤﺮﺷ ﺤﻴﻦ اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ  ،ﻣﺪﻳﺮﻳ ﺔ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴ ﺔ  ،اﻟﻜﻠﻴ ﺔ اﻟﻔﻨﻴ ﺔ ﻟﺴ ﻼح
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻠﻜﻲ  ،آﻠﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮ ﻓﻴﺼﻞ ( أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ ﻣ ﻦ آﻠﻴ ﺎت أﺧ ﺮى ﻓ ﻲ اﻷﺟﻬ ﺰة اﻷﻣﻨﻴ ﺔ واﻟﻜﻠﻴ ﺎت اﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ  ،ﺷ ﺮﻳﻄﺔ أن ﻻ ﺗﻘ ﻞ ﺧﺪﻣﺘ ﻪ ﻋ ﻦ ﺳ ﻨﺔ
واﺣﺪة .
 .٢اﻟﻀﺒﺎط اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ دورات اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ودورات اﻟﻮآﻼء اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺗﺐ اﻷﺧﺮى.
٠٣اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد داﺋﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻹﺛﺒﺎت ﺁن اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮوط اﻹﻋﻔﺎء.
.٤أ -وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻏﻴﺮ اﻷردﻧﻴﻴﻦ أن ﻳﺪرﺳﻮا ﻣﺴﺎق "ﺗﺎرﻳﺦ اﻷردن اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻟﻤﻌﺎﺻﺮ  " (٤٣٤) HISTﻣﺴﺎﻗًﺎ ﺑﺪﻳ ً
ﻼ ﻋﻦ ﻣﺴﺎق اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ  ،وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻼﻣﺔ هﺬا اﻟﻤﺴﺎق ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻄﺎﻟﺐ  ،ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ رﻗﻢ ) (٩٢/١ﺗﺎرﻳﺦ  ١٩٩٢/١/٥وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ .١٩٩٢/١/٥
ب -وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻏﻴﺮ اﻷردﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ  ٢٠٢٠ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ ﻣﺴﺎﻗﻴﻦ ﺑﺪﻳﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 -١ﻣﺴﺎق ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﻣﺴﺎق ) (MILT 100Aاﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻗﺎت ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
 -٢ﻣﺴﺎق ﺑ ﺪﻳﻞ ﻋ ﻦ ﻣﺴ ﺎق ) (PS 102اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺴ ﺎﻗﺎت ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬ ﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ .ﻗ ﺮار ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻌﻤ ﺪاء ﻓ ﻲ ﺟﻠﺴ ﺘﻪ رﻗ ﻢ
) (٢٠٢٠/١١ﺗﺎرﻳﺦ .٢٠٢٠/٠٤/٠٥

 .٢متطلبات اختيارية :
وﻳﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ) (١٥ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻳﺨﺘﺎرهﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺎﻗﺎت اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ  ،وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻄﺎﻟ ﺐ ﺗﺴ ﺠﻴﻞ
أي ﻣﺴﺎق ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ﻳﻄﺮح ﻓﻲ آﻠﻴﺘﻪ .
)ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ رﻗﻢ  ٢٠١٦/٣٩ﺗﺎرﻳﺦ  ( ٢٠١٦/١٠/١٠وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ .٢٠١٧/٢٠١٦

أ  :اﻟﻤﺴﺎﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺗﻀﻢ اﻟﻤﺴﺎﻗﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
رﻣﺰ اﻟﻤﺴﺎق
ورﻗﻤﻪ
Hum 101
Hum 102
Hum 103

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء
اﻹﺳﻼم ﻓﻜﺮ وﺣﻀﺎرة

٣
٣
٣

Hum 104
Hum 105
Hum 106
Hum 107
Hum 108
Hum 109

اﻟﻔﻦ واﻟﺴﻠﻮك
إﺳﻬﺎم اﻷردن ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
اﻟﻨﻈﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

٣
٣
٣
٣
٣
٣

Hum 110
Hum 111
Hum 112
Hum 113

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻻردن
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺪس
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻷردن
اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻹﺳﻼﻣﻲ

٣
٣
٣
٣

ﻋﺪد

اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺎق

اﻟﺴﺎﻋﺎت

٢

اﻟﺤﺎﻟــــﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻃﻠﺒﺔ آﻠﻴﺔ اﻹﻋﻼم
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻃﻠﺒﺔ آﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻃﻠﺒﺔ آﻠﻴﺔ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻃﻠﺒﺔ آﻠﻴﺔ اﻵﺛﺎر واﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻃﻠﺒﺔ آﻠﻴﺔ اﻵﺛﺎر واﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻃﻠﺒﺔ آﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻃﻠﺒﺔ آﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻃﻠﺒﺔ آﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻃﻠﺒﺔ آﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻃﻠﺒﺔ آﻠﻴﺔ اﻵداب
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻃﻠﺒﺔ آﻠﻴﺔ اﻵداب
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻃﻠﺒﺔ آﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وكلية الشريعة

Hum 114
Hum 115

٣
٣

اﻟﺤﺎآﻤﻴﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة واﻟﻨﺰاهﺔ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻃﻠﺒﺔ آﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن

ب  :اﻟﻤﺴﺎﻗﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﺗﻀﻢ اﻟﻤﺴﺎﻗﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
Sci 101
Sci 102

اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

٣
٣

Sci 103
Sci 104
Sci 105
Sci 106
Sci 107

اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻔﻌَﺎل
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
اﻹدارة وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

٣
٣
٣
٣
٣

ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻃﻠﺒﺔ آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻃﻠﺒﺔ آﻠﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻋﻠﻮم
اﻟﺤﺎﺳﻮب
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻃﻠﺒﺔ آﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻃﻠﺒﺔ آﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻃﻠﺒﺔ آﻠﻴﺔ اﻟﺤﺠﺎوي ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻃﻠﺒﺔ آﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ

ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ

) ًﻋﺪﻟﺖ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء رﻗﻢ  ٢٠١٦/٤٠ﺑﺘﺎرﻳﺦ . (٢٠١٦/١٠/١٧

أﻣ ﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻣﺘﺤ ﺎن اﻟﻤﺴ ﺘﻮى  ،ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻄﻠﺒ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺠﺪﻳﻦ اﻋﺘﺒ ﺎرًا ﻣ ﻦ ﺑﺪاﻳ ﺔ اﻟﻔﺼ ﻞ اﻷول  ٢٠١٠/٢٠٠٩اﻟﺘﻘ ﺪم
ﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ  ،اﻟﻠﻐ ﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳ ﺔ واﻟﺤﺎﺳ ﻮب وﻋﻠ ﻰ اﻟﻄﺎﻟ ﺐ اﻟ ﺬي اﺧﻔ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻨﺠ ﺎح ﻓ ﻲ أي ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧ ﺎت
)اﺳ ﺘﺪراآﻲ  (٠٩٩وأن ﻳﺴ ﺠﻠﻬﺎ ﻣ ﺎدة دراﺳ ﻴﺔ  ،ﻳﺴ ﻤﺢ ﻟﻠﻄﺎﻟ ﺐ اﻟ ﺬي اﺧﻔ ﻖ ﻓ ﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧ ﺎت ﺑﻌ ﺪ دراﺳ ﺔ اﻟﻤ ﺎدة واﻟﺮﺳ ﻮب ﻓﻴﻬ ﺎ أن ﻳﺘﻘ ﺪم
ﻻﻣﺘﺤﺎن ﻣﺴﺘﻮى دون ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻣﺎدة دراﺳﻴﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ ان ﻳﻨﺠﺢ ﻓﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﺧﻼل أول ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ
) ﻋًﺪﻟﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء رﻗﻢ  ٢٠١٧/٣٦ﺑﺘﺎرﻳﺦ ( ٢٠١٧/٩/٢٥

ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺠﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﻳﺨﻔﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ أي ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﺴﺎﻗًﺎ اﺳﺘﺪراآﻴًﺎ ) (٠٩٩ﺧﺎرج ﺧﻄﺘﻪ اﻟﺪراﺳﻴﺔ  ،وهﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻗﺎت
هﻲ :
* ٠٩٩ El
* ٠٩٩ Al
* ComP
٠٩٩

ﻣﻬﺎرات ﻟﻐﺔ إﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ )اﺳﺘﺪراآﻲ(
ﻟﻐﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ )) (١اﺳﺘﺪراآﻲ(
ﻋ ﺪﻟﺖ ﺑﻘ ﺮار ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻌﻤ ﺪاء رﻗ ﻢ  ٢٠١٤/٤٤ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ
ﻣﻬ ﺎرات ﺣﺎﺳ ﻮب )اﺳ ﺘﺪراآﻲ( ) ً
 ٢٠١٤/١١/١٠اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ . ( ٢٠١٥/٢٠١٤

* مالحظة  :على الطالب أن ينھي مساقات المھارات التالية  ،المطلوبة منه ،في أول سنتين من بدء التحاقه بالدراسة في الجامعة وھي :
 ٠٩٩ ELمھارات لغة إنجليزية  /استدراكي .
 ٠٩٩ ALمھارات لغة عربية  /استدراكي .
 ٠٩٩ COMPمھارات الحاسوب  /استدراكي ُ ) .عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ) (٢٠١٦/٠٥بتاريخ  ،٢٠١٦/٠٢/٠١يطبق على الطلبة المقبولين ف ي
بداية العام الجامعي .٢٠١٧/٢٠١٦
كما قرر المجلس :
على طلبة ) (٢٠١٥فما قبل والمحولين الذين لم يستكملوا المتطلبات الجامعية االختيارية  ،إكمالھا من مواد المساقات االختيارية .
)ﻋًﺪﻟﺖ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء رﻗﻢ  ٢٠١٦/٢٥ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٢٠١/٦/١٥وﻓﻖ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٢٠١٤/٧/٢١ﻗﺮار رﻗﻢ . ( ٦ ٢٤٣

متطلبات الكلية:
ﻳﻘﺮهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ وﺗﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩
.١٠
.١١
.١٢
.١٣
.١٤
.١٥

) (٢١ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (٢١ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (٢٤ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (١٨ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (٢٤ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (٢٤ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (٢٧ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (٢٧ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (٢٤ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (٢١ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (٢٢ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (٢٤ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (٢١ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (٣٩ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (٣٢ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة

أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻵداب
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻟﺤﺠﺎوي ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻵﺛﺎر واﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻋﻠﻮم اﻟﺤﺎﺳﻮب
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻹﻋﻼم
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق
آﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ
آﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ

٣

ج .متطلبات القســم :
ﻳﻘﺮهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء ﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﻣ ﻦ ﻣﺠ ﺎﻟﺲ اﻟﻜﻠﻴ ﺎت واﻗﺘ ﺮاح ﻣ ﻦ ﻣﺠ ﺎﻟﺲ اﻷﻗﺴ ﺎم اﻷآﺎدﻳﻤﻴ ﺔ وﺗﺨﺼ ﺺ ﻟﻬ ﺎ اﻟﺴ ﺎﻋﺎت
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻗﺎت إﺟﺒﺎرﻳﺔ وأﺧﺮى اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ﻳﺤﺪدهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻜﻠﻴﺔ .
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.٦
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.٩
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) (٨٦ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (٨٤ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (٨١ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (٨٧ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (١١٦ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (٨١ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (٧٨ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (٨٧ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (٨٧ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (٨٧ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (٨٥ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (٨١ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
) (٨٧ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
)(١٩١ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
)(١٠٦ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة

أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻵداب
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻟﺤﺠﺎوي ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻵﺛﺎر واﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻋﻠﻮم اﻟﺤﺎﺳﻮب

أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻹﻋﻼم
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق
آﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ
آﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ

وﺗﺸﻤﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻤﻨﻔﺮد أو ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻔﺮﻋﻲ .
المادة:٦أ -ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ أن ﻳﺴﺠﻞ ﻟﻤﺴﺎق ﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺳﺠﻞ اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻓﺼﻮل ﺳﺎﺑﻘﺔ )ﻧﺎﺟﺢ  /راﺳﺐ( .وﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺴ ﺠﻞ
ﻟﻤﺴﺎق وﻣﺘﻄﻠﺒﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻌًﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﻧﻔﺴﻪ إذا ﺗﻮﻗ ﻒ ﺗﺨﺮﺟ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺴ ﺠﻴﻞ اﻟﻤﺴ ﺎﻗﻴﻦ ﻣﻌ ًﺎ ﻣ ﻊ اﺧ ﺬ ﺑﻌ ﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻔﻘ ﺮة )ب( ﻣ ﻦ
اﻟﻤﺎدة ) (٦أﻋﻼﻩ .
ب -ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻄﻠﺒﺔ  ٢٠١٨ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ أﻗﺴﺎم ) هﻨﺪﺳﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎت ،هﻨﺪﺳﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت  ،هﻨﺪﺳﺔ اﻟﺤﺎﺳﻮب ،هﻨﺪﺳ ﺔ اﻟﻘ ﻮى اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴ ﺔ ،هﻨﺪﺳ ﺔ
اﻟ ﻨﻈﻢ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴ ﺔ اﻟﻄﺒﻴ ﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳ ﺔ ،اﻟﻬﻨﺪﺳ ﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ – إدارة اﻹﻧﺸ ﺎء-ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎ اﻟﺒﻨ ﺎء  ،اﻟﻬﻨﺪﺳ ﺔ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎ اﻟﻬﻨﺪﺳ ﺔ
اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ،هﻨﺪﺳﺔ اﻟﻌﻤﺎرة ( آﻠﻴﺔ اﻟﺤﺠﺎوي ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎق اﻟﻼﺣﻖ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ أﻧﻬﻰ اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻨﺠﺎح .

مدة الدراسة والعبء الدراسي

المادة:(١)٧

أ  .اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﺪة اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس هﻮ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
) (١ويعتبر الطال ب ال ذي أنھ ى الح د األعل ى لم دة الدراس ة المنص وص عليھ ا ف ي الم ادة المش ار إليھ ا ول م يحق ق ش روط التخ رج
مفصوالً من الجامعة بموجب قرار لجنة مجلس الجامعة رقم ) (٣٢تاريخ .(١٩٨٦/٨/١٠
يمنح الطلبة فصل دراسي إضافي للحاالت التالية :
 .١إذا بقي على تخرجه ) (٢١ساعة معتمدة فأقل .
 .٢إذا لم يتخرج لتدني معدله التراكمي عن . %٦٠
) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء رﻗﻢ  ٢٠١٥/٧ﺗﺎرﻳﺦ . (٢٠١٥/٢/١٦
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أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻵداب
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻟﺤﺠﺎوي ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻵﺛﺎر واﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻋﻠﻮم اﻟﺤﺎﺳﻮب
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻹﻋﻼم
أﻗﺴﺎم آﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق
آﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ
آﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ

 ٧سنوات
 ٧سنوات
 ٧سنوات
 ٧سنوات
 ٨سنوات
 ٧سنوات
 ٧سنوات
 ٧سنوات
 ٧سنوات
 ٧سنوات
 ٧سنوات
 ٧سنوات
 ٧ﺳﻨﻮات
 ٨ﺳﻨﻮات
 ٨ﺳﻨﻮات

ب .اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻓﺼﻼن دراﺳﻴﺎن إﺟﺒﺎرﻳﺎن ﻣﺪة آ ﻞ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ ﺳ ﺘﺔ ﻋﺸ ﺮ أﺳ ﺒﻮﻋًﺎ ﺗﺸ ﻤﻞ ﻓﺘ ﺮة اﻻﻣﺘﺤﺎﻧ ﺎت  ،وﻓﺼ ﻞ ﺻ ﻴﻔﻲ اﺧﺘﻴ ﺎري
ﻣﺪﺗﻪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺗﺸﻤﻞ ﻓﺘﺮة اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت .
٤

ج .ﻳﺠﺮي ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ﻟﻜ ﻞ ﻣﺴ ﺎق ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس أن اﻟﻤﺤﺎﺿ ﺮة اﻷﺳ ﺒﻮﻋﻴﺔ أو اﻟﻨ ﺪوة ﻟﻤ ﺪة ﺳ ﺘﺔ ﻋﺸ ﺮ أﺳ ﺒﻮﻋًﺎ ه ﻲ ﺳ ﺎﻋﺔ
ﻣﻌﺘﻤﺪة واﺣﺪة  .أﻣﺎ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠ ﻲ ﻓﻴﺠ ﺮي ﺗﻘﻮﻳﻤﻬ ﺎ ﻟﻜ ﻞ ﻣﺴ ﺎق ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪة ﻋﻠ ﻰ أن ﺗﺤﺴ ﺐ اﻟﺴ ﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة
اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﺴﺎﻋﺘﻲ ﻣﺨﺘﺒﺮ أو ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .
د .ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺣﻤﻞ اﻟﻌﺐء اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻗﺪراﺗﻪ واﺳ ﺘﻴﻌﺎﺑﻪ واﻟﺘﺴ ﺠﻴﻞ ﻟﻌ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺎﻗﺎت ﻣ ﻦ ﺿ ﻤﻦ ﺧﻄﺘ ﻪ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻗﺪراﺗﻪ وﺗﺤﺼﻴﻠﻪ اﻷآﺎدﻳﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ  ،وﻳﻘ ﻮم ﻣ ﺪﻳﺮ اﻟﻘﺒ ﻮل واﻟﺘﺴ ﺠﻴﻞ ﺑﺈﻟﻐ ﺎء أي ﻣﺴ ﺎق ﻷي ﻃﺎﻟ ﺐ
ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺒﺌﻪ اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻲ أي ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ  ،ﺁﺧ ﺬًا ﺑﻌ ﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
 .١أ -ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﺪة اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ درﺟ ﺔ اﻟﺒﻜ ﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة )أ( ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻳﻜ ﻮن اﻟﺤ ﺪ
اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺪرﺳﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ) (١٢ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳ ﻲ اﻟﻮاﺣ ﺪ
واﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ) (١٨ﺳﺎﻋﺔ .وﻳﺠﻮز أن ﻳﺼﻞ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ إﻟﻰ ) (٢١ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﻓﺮ أﺣﺪ اﻟﺸ ﺮﻃﻴﻦ
اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ :
 أن ﻻ ﻳﻘﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺮاآﻤﻲ ﻋﻦ ). (%٨٠ أن ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺗﺨﺮج اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻪ ﺑﺪراﺳﺔ ) (٢١ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﺨﺮج ﻓﻴﻪ .ب -إذا آ ﺎن اﻟﻔﺼ ﻞ اﻷﺧﻴ ﺮ ﻟﻠﻄﺎﻟ ﺐ ﻣﺨﺼ ﺺ ﻟﻠﺘ ﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻴ ﺪاﻧﻲ ،ﻓﻴﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟ ﺬي ﻳﺴ ﺒﻘﻪ ﻓﺼ ﻞ ﺗﺨ ﺮج ﻹﻏ ﺮاض اﻟﻌ ﺐء
اﻟﺪراﺳﻲ واﻟﻤﺘﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ
 .٢ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺎت ﻳﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ،أو اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴ ﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ﻳﻘ ﻞ
ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﻗﺎت عل ى أن ال يق ل الع بء الدراس ي ع ن  ٣س اعات معتم دة  ،وﻋﻠ ﻰ أن ﻻ
ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة دراﺳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ) .ﻋ ﺪﻟﺖ ﺑﻘ ﺮار
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ رﻗﻢ  ٢٠١٤٩/٢٦ﺗﺎرﻳﺦ ( ٢٠١٤/٦/٣٠

 .٣أن ﻻ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻞ ﻟﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺼﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ) (١٢ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ.
ﺟـ  .ﻳﺼﻨﻒ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﻮن ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أو اﻟﺮاﺑﻌﺔ أو اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ  ،إذا أﺗﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﺑﻨﺠﺎح دراﺳﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ) (٣٣أو ) (٦٦أو ) (٩٩أو ) (١٤١ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺘﻪ اﻟﺪراﺳﻴﺔ .

المواظبـــــــــــــــــــــة
المادة :٨
أ  .ﺗﺸﺘﺮط اﻟﻤﻮاﻇﺒﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ  ،وﻳﻘ ﻮم ﻣ ﺪرس اﻟﻤﺴ ﺎق ﺑﺘﺴ ﺠﻴﻞ اﻟﻐﻴ ﺎب واﻟﺤﻀ ﻮر ﻋﻠ ﻰ آﺸ ﻮﻓﺎت
ﺧﺎﺻﺔ  ،وﻳﺴﻠﻤﻬﺎ إﻟﻰ رﺋ ﻴﺲ اﻟﻘﺴ ﻢ اﻷآ ﺎدﻳﻤﻲ اﻟ ﺬي ﻳﻌﻄ ﻰ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻤﺴ ﺎق ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ آ ﻞ ﻓﺼ ﻞ دراﺳ ﻲ  ،وﺗﺤﻔ ﻆ إﻟ ﻰ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ اﻟﻔﺼ ﻞ
اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ .
ب .ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺐ ﻋﻦ أآﺜﺮ ﻣﻦ ) (%١٥ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎق .
ج  .إذا ﻏ ﺎب اﻟﻄﺎﻟ ﺐ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ) (%١٥ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع اﻟﺴ ﺎﻋﺎت اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻟﻤﺴ ﺎق دون ﻋ ﺬر ﻗﻬ ﺮي أو ﻋ ﺬر ﻣﺮﺿ ﻲ ،ﻓﻌﻠ ﻰ ﻣ ﺪرس
اﻟﻤﺴﺎق أن ﻳﺤﺮم اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ .وﻳﻮﺿﻊ ﻟﻪ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻤﺴﺎق وهﻮ ) ، (%٣٥وﺗﺪﺧﻞ ه ﺬﻩ
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪﻻﺗﻪ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ أﻧﺴﺤﺐ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﺎق ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة )ب( ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة )(١٣
ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت .
د .١ .إذا ﻏﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ أآﺜﺮ ﻣﻦ ) (%١٥ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻤﺴﺎق ﻣ ﺎ وآ ﺎن ه ﺬا اﻟﻐﻴ ﺎب ﺑﻌ ﺬر ﻗﻬ ﺮي ﻳﻘﺒﻠ ﻪ ﻋﻤﻴ ﺪ اﻟﻜﻠﻴ ﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ أو ﺑﻌﺬر ﻣﺮﺿﻲ ﻳﺴﻤﺢ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎق  ،وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﺠ ﺎوز اﻟﻐﻴ ﺎب ﺑﻤﺠﻤﻮﻋ ﻪ
) (%٣٠ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺎت  ،وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺠﺎوز ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌ ﺬر ﻗﻬ ﺮي أو ﻣﺮﺿ ﻲ ﻧﺴ ﺒﺔ ) ،(%٣٠ﻓﻠﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻜﻠﻴ ﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻨﺴﺤﺒًﺎ  .وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ،وﻳﺒﻠﻎ اﻟﻌﻤﻴﺪ داﺋﺮة اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،
ورﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺬي ﻳﻄﺮح اﻟﻤﺴﺎق ﺧﻄﻴ ًﺎ ﺑﺬﻟﻚ  ) .ﻋًﺪﻟﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء رﻗﻢ  ٢٠١٢/٣٥ﺑﺘﺎرﻳﺦ .( ٢٠١٢/٩/٣
 .٢إذا آﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﺷﺘﺮاآﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ
أو ﺑﺴﺒﺐ اﺷﺘﺮاآﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺒﺎت ﻏﻴﺎﺑًﺎ ﺑﻌ ﺬر ﻗﻬ ﺮي وﻻ ﻳﺠ ﻮز أن ﻳﺘﺠ ﺎوز ﻏﻴﺎﺑ ﻪ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋ ﻪ ) (%٤٠ﻣ ﻦ
اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻤﺴﺎق ﻣﺎ  ،وإذا ﺗﺠﺎوزت ﻧﺴﺒﺔ ﻏﻴﺎﺑﻪ ) (%٤٠ﻓﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬ ﺎ اﻟﻄﺎﻟ ﺐ اﻋﺘﺒ ﺎرﻩ ﻣﻨﺴ ﺤﺒًﺎ ﻣ ﻦ
ﻼ ﻷرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل ﺳﺎﺑﻘﺔ  .وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓ ﻲ
ﻼ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻔﺼﻞ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺆﺟ ً
اﻟﻤﺴﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ وﻣﺆﺟ ً
اﻟﻔﺼﻞ ،وﻳﺒﻠﻎ اﻟﻌﻤﻴﺪ داﺋﺮة اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ  ،ورﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺬي ﻳﻄﺮح اﻟﻤﺴﺎق ﺧﻄﻴًﺎ ﺑﺬﻟﻚ .
هـ .ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺮﺿﻲ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺸﻬﺎدة ﺻﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك وإذا ﺗﻌﺬر ذﻟ ﻚ ﻓﻠﻌﻤﻴ ﺪ اﻟﻜﻠﻴ ﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟ ﺐ أن ﻳﻌﺘﻤ ﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﻤﻘ ﺪم أو ﻳﺮﻓﻀ ﻪ ،وﻋﻠ ﻰ اﻟﻄﺎﻟ ﺐ أن ﻳﻘ ﺪم اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﻄﺒ ﻲ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب إﻟ ﻰ اﻟﻌﻤﻴ ﺪ ﺧ ﻼل
أﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ زوال اﻟﻌﺬر وﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺑﺈﺑﻼغ ﻣﺪرﺳﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻳﺪرﺳﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻘﺮارﻩ .
و .ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات )ب ،ج ،د( ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻐﻴﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣ ﻮن ﺑﻨﺸ ﺎط ﻓﻨ ﻲ أو رﻳﺎﺿ ﻲ أو آﺸ ﻔﻲ أو
ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺿﻤﻦ ﻓﺮق اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ أو اﻟﻤﻨﺘﺨﺒ ﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺗﻐﻴﺒ ًﺎ ﻣﺸ ﺮوﻋًﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ إﺷ ﻌﺎر ﺧﻄ ﻲ ﻣ ﻦ ﻋﻤﻴ ﺪ ﺷ ﺆون اﻟﻄﻠﺒ ﺔ أو ﻣ ﺪﻳﺮ
ﻣﺮآﺰ اﻟﻤﻠﻜﺔ راﻧﻴﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷردﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ آﻞ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ .

٥

االمتحانـــــــــــــــــات
المادة : ٩
أ .ﺗﺤﺴﺐ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎق ﻣﻦ ) (١٠٠وﻷﻗﺮب رﻗﻢ ﺻﺤﻴﺢ .
ب .١ .اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎق هﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻼﻣﺎت اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﻋﻼﻣﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ .
ﻼ ﻟﻤﻘﺮر اﻟﻤﺴﺎق وﻳﺨﺼﺺ ﻟﻪ ) (٥٠ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺔ
 .٢ﻳﻌﻘﺪ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎق ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ وﻳﻜﻮن ﺷﺎﻣ ً
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎق .وﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻼﻣﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺤﺪدهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﺴﻢ .
 .٣ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺛﻼﺛﺔ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻘﺪم ﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻴﻮم وﻳﺤﺪد ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ
ﻣﻮﻋﺪًا ﻟﻌﻘﺪ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻳﻮم ﺁﺧﺮ .
 .٤ﺗﺸﻤﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎق اﻣﺘﺤﺎﻧﻴﻦ آﺘﺎﺑﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻬﻤﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻋﻘﺪهﻤﺎ ﺑﺄﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻠ ﻰ أن
ﻳﻌﻘﺪ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻷول ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎﻩ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺨﺎﻣﺲ )اﻷﺳ ﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻓ ﻲ اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﺼ ﻴﻔﻲ( وﺗ ﺮد اﻷوراق إﻟ ﻰ اﻟﻄﻠﺒ ﺔ
ﻓ ﻲ ﻣﻮﻋ ﺪ أﻗﺼ ﺎﻩ أﺳ ﺒﻮع ﻣ ﻦ ﻋﻘ ﺪ اﻻﻣﺘﺤ ﺎن ) ٧٢ﺳ ﺎﻋﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﺼ ﻴﻔﻲ ( وﻗ ﺪ ﺗﺸ ﻤﻞ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻔﺼ ﻠﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ
اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﻴﻦ اﻟﻔﺼﻠﻴﻴﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺷﻔﻮﻳﺔ  ،أو ﺗﻘﺎرﻳﺮ  ،أو ﺑﺤﻮﺛًﺎ آﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﺮرﻩ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﺴ ﻢ ﻋﻠ ﻰ أن ﻻ
ﺗﺘﺠ ﺎوز ﻋﻼﻣ ﺔ ه ﺬﻩ اﻷﻋﻤ ﺎل ) (%١٠ﻣ ﻦ اﻟﻌﻼﻣ ﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴ ﺔ  .وﺗ ﺮد أوراق اﻻﻣﺘﺤﺎﻧ ﺎت واﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ واﻟﺒﺤ ﻮث إﻟ ﻰ اﻟﻄﻠﺒ ﺔ ﺑﻌ ﺪ
ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ .
 . ٥وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ ) (٤أﻋﻼﻩ ﻣﺴﺎﻗــﺎت ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ وﻣﺴ ﺎق ) (sci108ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﻌﻘ ﺪ اﻣﺘﺤ ﺎن ﻓﺼ ﻠﻲ واﺣ ﺪ
ﻻ ﻣ ﻦ اﻣﺘﺤ ﺎﻧﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ان ﻻ ﺗﺘﺠ ﺎوز ﻋﻼﻣ ﺔ اﻻﻣﺘﺤ ﺎن ) (%٤٠و ) (%١٠ﻟﻸﻋﻤ ﺎل اﻷﺧ ﺮى ﻣ ﻦ اﻟﻌﻼﻣ ﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴ ﺔ  .وﻳﺴ ﺘﺜﻨﻰ
ﺑﺪ ً
آﺬﻟﻚ ﻣﺴﺎﻗﺎت اﻟﻨﺪوات واﻟﺒﺤﻮث واﻟﻤﺨﺘﺒﺮات واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ  ،واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻤﻌﻨﻲ أﺳﻠﻮب ﺗﻘﻮﻳﻢ ه ﺬﻩ
اﻟﻤﺴﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻠﻦ ذﻟﻚ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ) .ﻋﺪﻟﺖ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ رﻗﻢ  ٢٠١٤٩/٢٦ﺗﺎرﻳﺦ ( ٢٠١٤/٦/٣٠
 . ٦آﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻐﻴﺐ ﻋﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻗﻬﺮي ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﺪرس اﻟﻤﺴﺎق أو ﻋﺬر ﻣﺮﺿﻲ ﻳﻮﺿ ﻊ ﻟ ﻪ )ﺻ ﻔﺮ( ﻓ ﻲ
ذﻟﻚ اﻻﻣﺘﺤﺎن ،وﻳﺤﺴﺐ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﻣﺘﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
 .٧آﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻐﻴﺐ ﻋﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻌﻠ ﻦ ﻋﻨ ﻪ ﺑﻌ ﺬر ﻗﻬ ﺮي ﻳﻘﺒ ﻞ ﺑ ﻪ ﻣ ﺪرس اﻟﻤﺴ ﺎق  ،أو ﻋ ﺬر ﻣﺮﺿ ﻲ  ،ﻋﻠﻴ ﻪ أن ﻳﻘ ﺪم ﻣ ﺎ ﻳﺜﺒ ﺖ
ﻋﺬرﻩ ﺧﻼل أﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ زوال اﻟﻌﺬر ،وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻳﻌﻘ ﺪ ﻣ ﺪرس اﻟﻤﺴ ﺎق اﻣﺘﺤﺎﻧ ًﺎ ﺗﻌﻮﻳﻀ ﻴًﺎ ﻟﻠﻄﺎﻟ ﺐ ﺑﺎﻟﺸ ﻜﻞ اﻟ ﺬي ﻳ ﺮاﻩ
ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ .
ج  .ﻳﻜﻠﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻨﺴﻘًﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎق ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺸﻌﺐ )  ٣ﺷﻌﺐ ﻓﺄآﺜﺮ( وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺪرﺳﻲ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺴﺎق
 ،واﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻘﺮر واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت واﻟﻌﻼﻣﺎت .
د .ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ إﺟﺮاءات ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﻼﻣﺎت .
هـ ١.إذا رﻏﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺘﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎق ﻣﺎ ﻓﻠﻪ أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﺎﻋﺘﺮاﺿﻪ ﺧﻼل أﺳﺒﻮع ﻣـــﻦ ﻇﻬـﻮر اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺎق إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺴﺎق  ،وﻳﻘﻮم رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﻦ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء هﻴﺌـــﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺪرس اﻟﻤﺴﺎق ( ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ وﺗﺮﻓﻊ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ إﻟﻰ ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮض ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻜﻠﻴﺔ وﻳﺒﻠﻎ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻗﺮارﻩ إﻟﻰ داﺋﺮة اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺧﻄﻴًﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة أﻗﺼﺎهﺎ أﺳﺒﻮﻋﺎن ﻣـﻦ ﻇﻬﻮر اﻟﻨﺘﻴﺠــــــــــﺔ
وﺗﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ .
 ٢ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻷي ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺨﺮﺟﻬﻢ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ وكذلك
تعديل أي عالمة تؤدي إلى تغيير الوضع األكاديمي للطالب المفصول من الجامعة أو التخصص .
)ﻋًﺪﻟﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ رﻗﻢ  ٢٠١٥/٣٢ﺗﺎرﻳﺦ (٢٠١٥/٩/١٤

و .ﺗﺮد ﺟﻤﻴﻊ أوراق اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ،واﻟﺒﺤﻮث إﻟﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻼﻣﺎﺗﻬﺎ ،أﻣﺎ أوراق اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓ ﺘﺤﻔﻆ
ﻟﺪى ﻣﺪرس اﻟﻤﺴﺎق ﻟﻤﺪة ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ واﺣﺪ .
ز .١.إذا ﺗﻐﻴﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻦ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬ ﺎﺋﻲ ﻟﻤﺴ ﺎق ﻣ ﺎ ،ﻓﻌﻠﻴ ﻪ ان ﻳﻘ ﺪم ﻋ ﺬرﻩ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺎ ﻟﻤ ﺪرس اﻟﻤﺴ ﺎق وﻋﻤﻴ ﺪ آﻠﻴ ﺔ اﻟﻄﺎﻟ ﺐ ،ﺧ ﻼل
أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ واذا ﻗﺒﻞ،أو ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﺪرس اﻟﻤﺴﺎق ﻋﺬر اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳ ﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳ ﻞ اﻟﻄﻠ ﺐ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ًﺎ ﻟﻌﻤﻴ ﺪ
) ﻋًﺪﻟﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء رﻗﻢ  ٢٠١٩/٤٢ﺑﺘﺎرﻳﺦ ( ٢٠١٩/١١/٠٤
آﻠﻴﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻼﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻞ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ )
 .٢اﻋﺘﺒ ﺎر ﻋﻼﻣ ﺔ ﻃﻠﺒ ﺔ ﻻﻋﺒ ﻲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒ ﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻟﻠ ﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠ ﻮن اﻷردن ﻓ ﻲ اﻟﺒﻄ ﻮﻻت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ
ﻋ ﺪﻟﺖ
) ً
واﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺒ ﺎت "ﻏﻴ ﺮ ﻣﻜﺘﻤ ﻞ" إذا ﺷ ﺎرآﻮا ﻓ ﻲ اﻟﺒﻄ ﻮﻻت ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة اﻻﻣﺘﺤﺎﻧ ﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴ ﺔ .
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء رﻗﻢ ٢٠١٢/١٢٦ﺑﺘﺎرﻳﺦ . ( ٢٠١٢/٩/٣

 .٣ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ )ز١/و  ، ( ٢ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ أن ﻳﺘﻘﺪم ﻟﻼﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎق اﻟﻤﺬآﻮر على النحو التالي :
أ  .إذا كان الطالب متوقع تخرجه لذلك الفص ل ف ي م دة أقص اھا ) (٧٢س اعة م ن ت اريخ انتھ اء االمتحان ات النھائي ة حس ب التق ويم
الجامعي للفصول األول والثاني والصيفي ليتمكن من التخرج في نفس الفصل  ،وإذا لم يتقدم لالمتحان خالل ھذه الم دة تطب ق
عليه أحكام الفقرة )ب( أدناه .
ب .إذا لم يكن الطالب متوقع تخرجه في ذلك الفصل في مدة أقصاھا ثالثة أسابيع م ن بداي ة الفص ل الت الي للفص ل ال ذي حص ل في ه
على عالمة "غير مكتمل" في الفصلين األول والثاني  ،وأسبوعان في الفصل الصيفي  .ويعتب ر الفص ل الص يفي فص الً دراس يا ً
لھذا الغرض إذا درس فيه الطالب  ).يقوم مدرس المساق بإدخال العالمة التي حصل عليھا الطالب ( )ﻋُﺪﻟﺖ اﻟﻤﺎدة ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠ ﺲ ﻋﻤ ﺪاء
رﻗﻢ  ٢٠٢١/١٢ﺑﺘﺎرﻳﺦ .(٢٠٢١/٠٣/٢٢
ج .إذا لم يتمكن الطالب من تقديم االمتحان المذكور في المدة المقررة اعتبرت عالمته صفراً) .ﻗﺮار ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻌﻤ ﺪاء ﻓ ﻲ ﺟﻠﺴ ﺘﻪ رﻗ ﻢ ٢٠١٦/١٢
ﺗﺎرﻳﺦ . (٢٠١٦/٣/٧

٦

 .٤ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻞ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺎﻗﺎت ﺗﺄﺟﻴﻞ إزاﻟﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻜﺘﻤ ﻞ ﻟ ﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴ ﺎق إﻟ ﻰ اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟ ﺬي
ﻳﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
أ  .إذا أﺟﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ دراﺳﺘﻪ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﻼﺣﻖ .
ب .إذا ﻟﻢ ﻳﺴﺠﻞ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺼﻴﻔﻲ اﻟﻼﺣﻖ .
ج  .إذا ﻟﻢ ﻳﺪرس ﻋﻀﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴ ﻴﺔ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﻼﺣ ﻖ ﻓﻌﻠ ﻰ رﺋ ﻴﺲ ﻗﺴ ﻢ اﻟﻤﺴ ﺎق ﺗﺸ ﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻟﻌﻘ ﺪ اﻣﺘﺤ ﺎن ﻟﻠﻄﺎﻟ ﺐ ﻓ ﻲ
اﻟﻤﺴﺎق اﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ ﻓﻴﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻞ وإﺑﻼغ اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺧﻄﻴ ًﺎ ﺑ ﺬﻟﻚ ﺧ ﻼل اﻟﻤ ﺪة اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت
).ﻋًﺪﻟﺖ اﻟﻤﺎدة /٩ز ٤/ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ رﻗﻢ  ٢٠١٤/٤٥ﺑﺘﺎرﻳﺦ . (٢٠١٤/١١/١٧

د .١ .اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎق هﻮ ) (%٥٠واﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎق هﻮ ).(%٣٥
 .٢ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎق وﻓﻖ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ :
اﻟﻌﻼﻣﺔ

اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ

اﻟﺮﻣﺰ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻟﺮﻣﺰ ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ

%١٠٠ - ٩٠
%٨٩ - ٨٠
%٧٩ - ٧٠
%٦٩ - ٦٠
%٥٩ - ٥٠
أﻗﻞ ﻣﻦ %٥٠

ﻣﻤﺘﺎز
ﺟﻴﺪ ﺟﺪًا
ﺟﻴــﺪ
ﻣﻘﺒﻮل
ﺿﻌﻴﻒ
راﺳﺐ

أ
ب
ج
د
هـ
و

A
B
C
D
E
F

 .٣ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) (١٠ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺘﺮاآﻤﻲ ﻣﻌﺪل ﻋﻼﻣﺎت ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴ ﺎﻗﺎت اﻟﺘ ﻲ درﺳ ﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟ ﺐ ﻧﺠﺎﺣ ًﺎ أو رﺳ ﻮﺑًﺎ
ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺴﺎب ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﺪل  .وإذا ﺣﺼ ﻞ اﻟﻄﺎﻟ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ "ﻏﻴ ﺮ ﻣﻜﺘﻤ ﻞ" ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺴ ﺎﻗﺎت ﻳ ﺘﻢ ﺣﺴ ﺎب ﻣﻌﺪﻻﺗ ﻪ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ
ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻋﻼﻣﺎت هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻗﺎت  .وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻌﺪﻻت ذات أﺛﺮ رﺟﻌ ﻲ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﺣﺼ ﻮل اﻟﻄﺎﻟ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ "ﻏﻴ ﺮ ﻣﻜﺘﻤ ﻞ" وﺗﻄﺒ ﻖ
ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻋﺪا ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺸﻬﺎدة ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ .
 .٤ﻳﺤﺪد ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﺪ ﺗﺨﺮﺟﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺪل اﻟﻤﺴﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ درﺳﻬﺎ ﺑﻨﺠﺎح ﺿﻤﻦ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺪراﺳ ﻴﺔ اﻟﻤﻘ ﺮرة وﻓ ﻖ اﻟﺠ ﺪول
اﻟﺘﺎﻟﻲ :
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺘﺮاآﻤﻲ
ﻣﻤﺘﺎز
%١٠٠ - ٨٤
ﺟﻴﺪ ﺟﺪًا
 – ٧٦أﻗﻞ ﻣﻦ %٨٤
ﺟﻴـــﺪ
 – ٦٨أﻗﻞ ﻣﻦ %٧٦
ﻣﻘﺒﻮل
 – ٦٠أﻗﻞ ﻣﻦ %٦٨
 .٥اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻔﺼﻠﻲ هﻮ ﻣﻌﺪل ﻋﻼﻣﺎت ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ درﺳﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﺼﻞ .
 .٦ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) (١٠ﻳﺠﺮي ﺣﺴﺎب أي ﻣﻌﺪل ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻀﺮب ﻋﻼﻣﺔ آﻞ ﻣﺴﺎق داﺧﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺪل ﻓ ﻲ ﻋ ﺪد
ﺳﺎﻋﺎﺗﻪ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة وﻗﺴﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻮاﺻﻞ اﻟﻀﺮب اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة .
 .٧ﺗﺤﺴﺐ آﻞ اﻟﻤﻌﺪﻻت ﻷﻗﺮب ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻋﺸﺮﻳﺔ واﺣﺪة .
 .٨ﻳﻀﻊ اﻟﻌﻤﻴﺪ أﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻘﺪارﻩ ) (%٨٤ﻓﺄآﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﺷﺮف اﻟﻜﻠﻴﺔ  ،وﻳﺜﺒﺖ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺳ ﺠﻠﻪ
ﻻ أو ﻣﻮﺿﻮﻋًﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ  ،وأن ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺒﺆﻩ اﻟﺪراﺳﻲ ﻋﻦ ) (١٢ﺳﺎﻋﺔ .
اﻷآﺎدﻳﻤﻲ  ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻔﺼﻮ ً
المادة  :١٠ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ إﻋﺎدة دراﺳﺔ أي ﻣﺴﺎق  ،وﺗﺤﺴﺐ ﻟﻪ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻟﻪ اﻟﺘﺮاآﻤﻲ  ،وﺗﺜﺒﺖ ﻋﻼﻣﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺎق ﻓﻲ
ﺳﺠﻠﻪ .

وضـع الطالـب تحـت المراقبــــة
المادة:١١
أ  .ﻳﻮﺿﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ إذا ﻧﻘﺺ ﻣﻌﺪﻟﻪ اﻟﺘﺮاآﻤﻲ ﻋﻦ ) (%٦٠ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ أي ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أول ﻓﺼﻞ
دراﺳﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وآﺬﻟﻚ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺼﻴﻔﻲ  .وﺗﻘﻮم داﺋﺮة اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺈﺷﻌﺎر اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ .
ب.ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬي وﺿﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ أن ﻳﺰﻳﻞ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ وﺿﻌﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺪة أﻗﺼﺎهﺎ ﻓﺼﻼن
دراﺳﻴﺎن )وﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻟﻔﺼﻞ ﺻﻴﻔﻲ( ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬي وﺿﻊ ﺑﺴﺐ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ .
ج  .إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ إزاﻟﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ وﺿﻌﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻳﻔﺼﻞ
ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺨﺼﺺ .
د .ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺗﻨﻔﻴﺬًا ﻹﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة )ج( ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة آﻞ ﻃﺎﻟﺐ أﺗﻢ ﺑﻨﺠﺎح ) (٩٠ﺳﺎﻋﺔ
ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ آﻠﻴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا آﻠﻴﺔ اﻟﺤﺠﺎوي ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وآﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻓﻴﺸﺘﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺪ أﺗﻢ ﺑﻨﺠﺎح
) (٩٩ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
٧

هـ .ﻳﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ اﻟﻌﻮدة آﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﺗﺮاآﻤﻲ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ) (%٥٠ﻓﻲ أي
ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻻﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وآﺬﻟﻚ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺼﻴﻔﻲ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ) (١٢ﺳﺎﻋﺔ
ﻣﻌﺘﻤﺪة ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪﻟﻪ ) .ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ رﻗﻢ  ٢٠١٩/٤٠ﺗﺎرﻳﺦ .(٢٠١٩/١٠/٢١
المادة:١٢
أ  .ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻔﺼﻮل ﻣﻦ ﻗﺴﻤﻪ ﺣﺴﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة )ج( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (١١ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ أﻗﺴﺎم
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﺧﺮى ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻼﺣﻖ .وﻻ ﻳﻌﺪ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺼﻴﻔﻲ ﻓﺼﻼ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ اذا ﻟﻢ ﻳﺴﺠﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ وﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم
اﻟﻤﺎدة ) (١٨ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت وإذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻓﻲ أي ﻗﺴﻢ ﺁﺧﺮ ،ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻘﺒﻮل ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻮازي .
ب .ﻳﺤﺴﻢ ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺨﺮج ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻞ ) (١٥ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﺗﺤﺴﺐ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ .
ﻼ ﻧﻬﺎﺋﻴًﺎ  ،وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ اﻟﻌﻮدة
ج  .إذا ﻓﺼﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮة أﺧﺮى وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) (١١ﻳﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﺼ ً
إﻟﻴﻬﺎ ).ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء رﻗﻢ  ٢٠١٤/٥ﺑﺘﺎرﻳﺦ . (٢٠١٤/٢/١٣
د  .ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻔﺼﻮل ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ وﻓﻖ اﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة )هـ( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (١١ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻰ اﻗﺴﺎم
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻻﺧﺮى ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻼﺣﻖ وﻻ ﻳﻌﺪ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺼﻴﻔﻲ ﻓﺼﻼ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ اذا ﻟﻢ ﻳﺴﺠﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ وﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺣﻜﺎم
اﻟﻤﺎدة ) (١٨ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت) .ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ رﻗﻢ  ٢٠١٩/٤٠ﺗﺎرﻳﺦ (٢٠١٩/١٠/٢١
ﻳﺤﻮل اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻔﺼﻮل أآﺎدﻳﻤﻴًﺎ اﻟﺬي أﻧﻬﻰ ﺑﻨﺠﺎح دراﺳﺔ ) (٤٥ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺘﺮاآﻤﻲ وآﺎن
هـ.
ﻣﻌﺪﻟﻪ اﻟﺘﺮاآﻤﻲ  %٥٩ﻓﺄآﺜﺮ وأﻗﻞ ﻣﻦ  %٦٠إﻟﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺨﺼﺺ ،ﻟﺘﺼﻮﻳﺐ وﺿﻌﻪ اﻷآﺎدﻳﻤﻲ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ
دراﺳﻴﺔ آﺤﺪ أﻗﺼﻰ وﺗﻐﻴﻴﺮ رﺳﻮم اﻟﻔﺌﺔ )اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ( ،ﺣﺴﺐ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ) . :ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ رﻗﻢ
 ٢٠١٩/١٢ﺗﺎرﻳﺦ .(٢٠١٩/٠٩/٢٥
البرنامج الذي فُصل منه الطالب حسب فئة الرسوم
الرقم
)الفئة األولى(
ﻋﺎدي أﺑﻨﺎء ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ.
٠١
ﻧﺼﻒ ﻣﻮازي أﺑﻨﺎء ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ.
٠٢
ﻋﺎدي.
٠٣
ﻣﻮازي.
٠٤
دوﻟﻲ.
٠٥

البرنامج المُتاح للطالب للحصول على الفصل اإلضافي
حسب فئة الرسوم )الفئة الثانية(
ﻋﺎدي أﺑﻨﺎء ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ )(%١٠٠
ﻣﻮازي.
ﻋﺎدي ﺿﻌﻒ اﻟﺮﺳﻮم.
ﻣﻮازي ) (%١٥٠ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم.
دوﻟﻲ ) (%١٥٠ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم.

االنسحاب من المساقات وإضافتھا
المادة:١٣
أ  .ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻗﺎت ﺳﺠﻞ ﻟﻬﺎ  ،وإﺿﺎﻓﺔ ﻣﺴﺎﻗﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﺔ أﻳﺎم اﻷوﻟﻰ ﻣ ﻦ ﺑ ﺪء دوام أﻋﻀ ﺎء هﻴﺌ ﺔ
اﻟﺘ ﺪرﻳﺲ )دون أﻳ ﺎم اﻟﻌﻄ ﻞ( ﻣ ﻦ اﻟﻔﺼ ﻠﻴﻦ اﻟﺪراﺳ ﻴﻴﻦ اﻷول أو اﻟﺜ ﺎﻧﻲ  ،وﺧ ﻼل اﻟﺜﻼﺛ ﺔ أﻳ ﺎم اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ ﺑ ﺪء دوام أﻋﻀ ﺎء هﻴﺌ ﺔ
ﻋ ﺪل ﺑﻘ ﺮار ﻣﺠﻠ ﺲ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ )دون أﻳﺎم اﻟﻌﻄﻞ( ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺼﻴﻔﻲ  .وﻻ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻤﺴﺎﻗﺎت اﻟﺘ ﻲ أﻧﺴ ﺤﺐ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺳ ﺠﻠﻪ اﻷآ ﺎدﻳﻤﻲ ً ) .
اﻟﻌﻤﺪاء رﻗﻢ ) (٢٠١٣/٣٨ﺗﺎرﻳﺦ ( ٢٠١٣/١٠/٢٨

ب .ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣ ﺎ ورد ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة )أ( ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻳﺴ ﻤﺢ ﻟﻠﻄﺎﻟ ﺐ ﺑﺎﻻﻧﺴ ﺤﺎب ﻣ ﻦ دراﺳ ﺔ ﻣﺴ ﺎق ﺧ ﻼل اﻷﺳ ﺎﺑﻴﻊ اﻷرﺑﻌ ﺔ ﻋﺸ ﺮ
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ اﻟﺪراﺳﻴﻴﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ  ،وﺧﻼل اﻟﺴﺘﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺼﻴﻔﻲ  ،وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻳﺜﺒ ﺖ اﻟﻤﺴ ﺎق
ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ وازاؤﻩ ﻣﻼﺣﻈﺔ "ﻣﻨﺴ ﺤﺐ" وﻻ ﻳ ﺪﺧﻞ ه ﺬا اﻟﻤﺴ ﺎق ﻓ ﻲ ﻋ ﺪد اﻟﺴ ﺎﻋﺎت اﻟﺘ ﻲ درﺳ ﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟ ﺐ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻨﺠ ﺎح
واﻟﺮﺳ ﻮب وﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﺘﺨ ﺮج .وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﻬ ﺬا اﻻﻧﺴ ﺤﺎب أن ﻳﻘ ﻞ ﻋ ﺪد اﻟﺴ ﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴ ﺠﻞ ﻟﻬ ﺎ ﻋ ﻦ  ٣س اعات وإذا ﻟ ﻢ
ﻳﻨﺴﺤﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺪرس اﻟﻤﺴﺎق أن ﻳﺜﺒﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ آﺸ ﻒ اﻟﻌﻼﻣ ﺎت ) .ﻋ ﺪﻟﺖ ﺑﻘ ﺮار ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻌﻤ ﺪاء
ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ رﻗﻢ  ٢٠١٤/٢٦ﺗﺎرﻳﺦ ( ٢٠١٤/٦/٣٠

ج .وإذا اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺴﺤﺒًﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻞ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﻣﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﻘﺮة )د( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (٨ﻣﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت
ﺗﻜﻮن دراﺳﺘﻪ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻔﺼﻞ "ﻣﺆﺟﻠﺔ" وﻳﺤﺴﺐ هﺬا اﻟﻔﺼ ﻞ ﻣ ﻦ ﻣ ﺪة اﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ اﻟﻤﺴ ﻤﻮح ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة )أ( ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ) (١٤ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت  ،وﻳﺜﺒﺖ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﺠﻠﻪ اﻷآﺎدﻳﻤﻲ.

تأجيل الدراسة واالنقطاع عنھا واالنسحاب من الجامعة
المادة:١٤
أ  .ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ أن ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﺗﺄﺟﻴﻞ دراﺳﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  ،وﻋﻠﻰ اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﺨﺎص ﺑﻪ ،
ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﺼﻮل دراﺳﻴﺔ ،ﺳﻮاء ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ او ﻣﺘﺼﻠﺔ  ،وﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ  :اﻷول
ﻼ دراﺳﻴًﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﻮم اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈدﺧﺎل ﺣﺮآﺔ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ  ،وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺠﻞ اﻟﻜﻠﻴﺔ
واﻟﺜﺎﻧﻲ وﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺼﻴﻔﻲ ﻓﺼ ً
اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺮرات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ،
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،اﻻﺑﺘﻌﺎث ،وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻠﻢ )ﻟﻠﺬآﻮر( ،واﻟﻮﺿﻊ اﻷآﺎدﻳﻤﻲ  ،واﻟﻤﺴﻠﻜﻲ  ،وأﻳﺔ أﻣﻮر أﺧﺮى ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ).ﻋُﺪﻟﺖ اﻟﻤﺎدة ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻤﺪاء رﻗﻢ  ٢٠٢١/١٢ﺑﺘﺎرﻳﺦ (٢٠٢١/٠٣/٢٢
ب  .ﻻ ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﺨﺮج أو ﻟﻐﺎﻳﺎت إزاﻟﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ .
٨

ج  .إذا ﺗﺠﺎوز اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﺘﻲ ووﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻔﻘﺪ ﻣﻘﻌﺪﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  ،وﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﺟﺪﻳـــــﺪ ﻟﻼﻟﺘﺤــﺎق
ﻼ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻤﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺨﺮج  ،وﻓﻲ هــﺬﻩ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﺈذا ﻗﺒﻞ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺴﺠﻠﻪ اﻷآﺎدﻳﻤﻲ آﺎﻣ ً
اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺤﺴﺐ ﻟﻪ ﻣﺪة اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﺨﺮج .وإذا ﻗﺒﻞ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺁﺧـــﺮ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴـﻪ أﺣﻜـــﺎم
اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ )ب( و )ج( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (١٨ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت  .وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻔﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻘﻌــﺪﻩ ﺑﺴﺒــﺐ اﻟﺘﺠـﺎوز
ﺑﻌﺬر ﻗﻬﺮي ﻓﻠﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ آﻠﻴﺘﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪة اﻟﺘﺠﺎوز ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤـﺪة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬــــﺎ ﻓـــﻲ
اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (١٤ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت .
د(٢ٍ).ﻻ ﺗﺆﺟﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أو اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻨﺘﻘﻞ إﻟﻴﻬ ﺎ أو الطال ب ال ذي أنس حب م ن الجامع ة وأع اد قبول ه وك ذلك
الطالب الذي فقد مقعده وأعاد قبوله سواء كان في نف س التخص ص أو ف ي تخص ص آخ ر  ،إﻻ ﺑﻌ ﺪ ﻣﻀ ﻲ ﻓﺼ ﻞ دراﺳ ﻲ واﺣ ﺪ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ دراﺳﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وتؤجل اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻣ ﻦ ﺗﺨﺼ ﺺ إﻟ ﻰ ﺁﺧ ﺮ أو ﻓُﺼ ﻞ وﺣ ﻮًل إﻟ ﻰ ﺗﺨﺼ ﺺ ﺁﺧ ﺮ
ﻋ ﺪل ﺑﻘ ﺮار ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻌﻤ ﺪاء رﻗ ﻢ ) (٢٠١٤/١٦ﺗ ﺎرﻳﺦ
واﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ اﻟﺪراﺳﺔ وأﻋﻴﺪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﺁﺧﺮ أو ﻓﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﺘﺨﺼ ﺺً ).
(٢٠١٤/٤/٢١

هـ .إذا رﻏﺐ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣ ﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ ﻓﻌﻠﻴ ﻪ أن ﻳﺘﻘ ﺪم ﺑﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻤ ﻮذج اﻟﻤﻘ ﺮر إﻟ ﻰ داﺋ ﺮة اﻟﻘﺒ ﻮل واﻟﺘﺴ ﺠﻴﻞ  ،وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ
اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﺠﻠﻪ ﻣﻼﺣﻈﺔ "ﻣﻨﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" وﻳﻔﻘﺪ ﻣﻘﻌﺪﻩ ﻓﻴﻬﺎ  .وإذا رﻏﺐ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻌﻠﻴ ﻪ أن ﻳﺘﻘ ﺪم
ﻼ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻤ ﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﺘﺨ ﺮج وﻓ ﻖ اﻟﺨﻄ ﺔ
ﺑﻄﻠﺐ ﺟﺪﻳﺪ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺴﺠﻠﻪ اﻷآﺎدﻳﻤﻲ آﺎﻣ ً
اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﻮدﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،وﺗﺤﺴﺐ ﻟﻪ ﻣﺪة اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ ﺿ ﻤﻦ اﻟﺤ ﺪ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﺴ ﻨﻮات اﻟﺘﺨ ﺮج  .وإذا ﻗﺒ ﻞ
ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺁﺧﺮ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ )ب( و )ج( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (١٨ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت  ،ويج وز للطال ب أن يع ود للدراس ة ف ي
الجامعة إذا أنسحب خالل الفصل الثاني لوضعه تحت المراقبة .
و .إذا ﻟﻢ ﻳﺴﺠﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻔﺼﻞ دراﺳﻲ أو أآﺜﺮ  ،وﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻮاﻓﻘ ﺔ ﺧﻄﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﻴ ﺪ اﻟﻤﻌﻨ ﻲ ﺑﺘﺄﺟﻴ ﻞ دراﺳ ﺘﻪ
ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺪة ﻳﻔﻘﺪ ﻣﻘﻌﺪﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .ﻓ ﺈذا ﻗﺒ ﻞ ﻓ ﻲ ﻗﺴ ﻢ اﻟﺘﺨﺼ ﺺ
ﻼ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻤﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺨﺮج وﻓﻖ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻋﻨ ﺪ ﻋﻮدﺗ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ ،
ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺴﺠﻠﻪ اﻷآﺎدﻳﻤﻲ آﺎﻣ ً
وﺗﺤﺴﺐ ﻟﻪ ﻣﺪة اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﺨﺮج .وإذا ﻗﺒ ﻞ ﻓ ﻲ ﻗﺴ ﻢ أآ ﺎدﻳﻤﻲ ﺁﺧ ﺮ ﺗﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﻘ ﺮﺗﻴﻦ
)ب( و )ج( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (١٨ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت  .وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻔﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻘﻌﺪﻩ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻟﻤﺪة ﻓﺼﻞ دراﺳ ﻲ
أو أآﺜﺮ وﺑﻌﺬر ﻗﻬﺮي ﻓﻠﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ آﻠﻴﺘﻪ اﻋﺘﺒﺎر هﺬﻩ اﻟﻤﺪة ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﺪة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة )أ(
ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (١٤ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت .
ز  .ﻻ ﻳﺠﻮز اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺴﺠﻞ اﻷآﺎدﻳﻤﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻹﻏﺮاض ﻣﻮاﺻﻠﺔ دراﺳﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ إذا اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﺳ ﺒﻊ ﺳ ﻨﻮات أو أآﺜ ﺮ .
)ﻋﺪﻟﺖ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻤﺪاء رﻗﻢ ) (٢٠٢٠/٤٠ﺗﺎرﻳﺦ (٢٠٢٠/١٠/٢٦

ح  .وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﻔﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻘﻌﺪﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻤﺮة ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﻌﻮد ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻓﻴﻬﺎ .

ط  .يلغي تسجيل الطالب إذا لم يدفع الرسوم الجامعية المقررة في نھاية األسبوع الثالث من الفصلين األول والثاني واألسبوع الثاني من
الفصل الصيفي  ،ويعد مؤجالً حكما ً للفصلين الدراسيين  :األول والثاني  ،عل ى أن يحس ب فص ل التأجي ل م ن الح د األعل ى للتأجي ل
المسموح به "). .ﻗﺮار ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻌﻤ ﺪاء ﻓ ﻲ ﺟﻠﺴ ﺘﻪ رﻗ ﻢ ) (٢٠١٢/٢٧ﺗ ﺎرﻳﺦ  ٢٠١٢/٧/٢وﻗ ﺮار ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻌﻤ ﺪاء ﻓ ﻲ ﺟﻠﺴ ﺘﻪ رﻗ ﻢ ) ٢٠١٥/٤١ﺗ ﺎرﻳﺦ (٢٠١٥/١٢/٢١
وﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ رﻗﻢ ) ٢٠١٧/٢٤ﺗﺎرﻳﺦ . (٢٠١٧/٧/٣

االنتقال من الجامعات األخرى
المادة:١٥
أ .ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﻳﺪرس ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ رﺳﻤﻴﺔ أردﻧﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻤﻘﺒﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺘﻪ
اﻷﺻﻠﻴﺔ أو ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﺷﺎﻏﺮ ﻟﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ- :
 .١أن ﻳﻜﻮن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺣﺴﺐ أﺳﺲ اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ )اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺎدي(،
وان ﺗﻜﻮن دراﺳﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﻈﺎم.
 .٢أن ﻳﻜﻮن أردﻧﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.
٠٣أن يكون معدله في الثانوية العامة مقبوال ً تنافسيا حسب قوائم القبول الموحد في التخصص المنتقل إليه في جامعة اليرموك
سنة قبوله في جامعته المنتقل منھا .
 .٣أن يكون قد أنھى بنجاح في جامعته األصلية ما ال يقل عن ) (٣٣ساعة معتمـدة ضمن خطته الدراسية ،وال تدخل عالمات
ما يعادل من ھذه المساقات في حساب معدله التراكمي في الجامعة.
 .٤أال يكون قد حصل على أية عقوبة تأديبية في جامعته المنتقل منھا.
ب .يكون تقديم طلبات االنتقال إلى جامعة اليرموك مرة واحدة في العام الدراسي فقط ،وقبل بدء الفصل الدراسي
األول ،وتبدأ فترة تقديم طلبات االنتقال في شھر آب من كل عام في التخصصات التي يتوفر بھا شواغر.
ج  .يتم تقديم طلبات االنتقال إلكترونيا فقط في التخصصات المتاحة لالنتقال ويحدد عدد الشواغر في كل تخصص ويتم اإلعالن
عنھا قبل استقبال الطلبات ،وال يجوز النظر في الطلبات المقدمة ورقيا قبل أو بعد فتح باب التقدم الكترونيا.
د  .يتم البت بطلبات االنتقال في مدة أقصاھا أسبوعين بعد انتھاء تقديم الطلبات.
ھـ .يحول مدير القبول والتسجيل الطلبات المقبولة إلى عميد الكلية المختص لحساب الساعات التي درسھا الطالب في جامعته في
ضوء الخطة الدراسية للتخصص الذي سينتقل إليه وتُحسب للطالب جميع المواد التي نجح فيھا في جامعته المماثلة والمعادلة لمساقات
في الخطة الدراسية للتخصص الذي سينتقل إليه على أن ال يُحسب له أكثر من ) (٦٠ساعة معتمدة).ومعادلة المواد حتى نھاية الفصل
الثاني اللتحاق الطالب المنتقل إلى الجامعة وفق قرار مجلس التعليم العالي في جلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ  ٢٠١٤/٠٧/٢١قرار
رقم .(٢٤٣
٩

و .ال تدخل عالمات المساقات التي سبق أن درسھا الطالب في جامعته/جامعات أخرى ضمن معدالته التراكمية في جامعة اليرموك،
على أن يكون الحد األدنى لعالمات المساقات التي درسھا الطالب لدرجة البكالوريوس في الجامعات خارج المملكة الراغب باالنتقال
إلى جامعة اليرموك الستكمال باقي دراسته في نفس الدرجة ھو ) (%٦٠أو ما يعادله ألغراض المعادلة.
ز .ﻳﺤﺴﻢ ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﺨﺮج ﻟﻠﻄﺎﻟ ﺐ اﻟﻤﻨﺘﻘ ﻞ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ آ ﻞ ) (١٥ﺳ ﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤ ﺪة ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﺎﻋﺎت اﻟﺘ ﻲ
ﺗﺤﺴﺐ ﻟﻪ ).ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎت أﺧﺮى إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻋُﺪﻟﺖ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء رﻗﻢ  ٢٠٢١/٥٠٧ﺑﺘﺎرﻳﺦ .(٢٠٢١/١٠/٢٥

حساب ساعات معتمدة من خارج جامعة اليرموك لطلبتھا
المادة:١٦
أ .ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﻤﻌﻨﻲ وﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ اﻷآﺎدﻳﻤﻲ دراﺳﺔ ) (٩ﺳﺎﻋﺎت
ﻣﻌﺘﻤﺪة ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ
أو اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ وأن ﻻ ﺗﻜﻮن دراﺳ ﺘﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﺼ ﻠﻴﻦ اﻷﺧﻴ ﺮﻳﻦ ﻣ ﻦ دراﺳ ﺔ اﻟﻄﺎﻟ ﺐ ﻓ ﻲ ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻴﺮﻣ ﻮك  .وﻳﺤ ﻮل ﻣ ﺪﻳﺮ داﺋ ﺮة
اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ إﻟﻰ ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ آﺸﻒ ﻋﻼﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ درﺳﻬﺎ ﻟﺤﺴﺎب هﺬﻩ اﻟﺴﺎﻋﺎت وﺗﺴﺠﻞ ﻟﻪ ﻋﻼﻣﺎﺗﻬﺎ )ﻣﻌﻔﻰ(
إذا ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ ) (%٦٠ﻓﻤﺎ ﻓﻮق أو ﻣ ﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣﺴ ﺎق وذﻟ ﻚ وﻓ ﻖ اﻟﻔﻘ ﺮات )ج ،د ،ه ـ( ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ) (١٥ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﺤﺴﺐ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺣﺘﻰ ﺗﺨﺮﺟﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ) (١٨ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة) .ﻗ ﺮار ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻌﻤ ﺪاء
ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ رﻗﻢ  ٢٠١٣/١١ﺗﺎرﻳﺦ .( ٢٠١٣/٤/١

ب.إذا ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك  ،وآﺎن ﻗﺪ أﺗﻢ ﺑﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺧﺮى ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤ ﺪة ،ﻓﻴﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن ﻳﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ ﻋﻤﻴ ﺪ اﻟﻜﻠﻴ ﺔ
ﺣﺴﺎب هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻗﺎت وذﻟﻚ وﻓ ﻖ اﻟﻔﻘ ﺮات )ج  ،د ،ه ـ( ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ) (١٥ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت ،ش ريطة أن ال يك ون ق د انقط ع ع ن
الدراسة في جامعته سبع سنوات أو أكثر ) .ﻋﺪﻟﺖ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻤﺪاء رﻗﻢ  ٢٠٢١/١٨ﺑﺘﺎرﻳﺦ (.٢٠٢١/٠٥/٠٤
ج  .١.ﻻ ﻳﺠﻮز اﺣﺘﺴﺎب ﺳﺎﻋﺎت أﺗﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ دراﺳﺘﻬﺎ ﺑﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ دراﺳﺘﻪ ﻓ ﻲ ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻴﺮﻣ ﻮك
 ،وآﺬﻟﻚ أي ﻓﺼﻞ ﺻﻴﻔﻲ ﻳﻘﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .
.٢ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﻄ ﻼب اﻟﻤﺴ ﺘﻔﻴﺪون ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺗﺒ ﺎدل اﻟﻄﻠﺒ ﺔ اﻟﻤﻌﻘ ﻮدة ﻣ ﻊ ﺟﺎﻣﻌ ﺎت أﺧ ﺮى وﺗﻌ ﺮض أﻳ ﺔ ﺣ ﺎﻻت اﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ .
د .ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ دراﺳﺔ أي ﻣﺴﺎق ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎت أﺧﺮى ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ .
المادة :١٧ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ ) (١٦ ، ١٥ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت أن ﻳﺘﺠ ﺎوز ﻣﺠﻤ ﻮع ﻋ ﺪد اﻟﺴ ﺎﻋﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﺴ ﺐ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ) (٦٠ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة .

االنتقال من قسم إلى آخر في الجامعة

المادة : (١)١٨
أُ .ﻳﺸ ﻜﻞ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺗﺴ ﻤﻰ "ﻟﺠﻨ ﺔ اﻧﺘﻘ ﺎل اﻟﻄﻠﺒ ﺔ " ﺑﺮﺋﺎﺳ ﺔ أﺣ ﺪ ﻧ ﻮاب اﻟ ﺮﺋﻴﺲ وﻋﻤﻴ ﺪ اﻟﻜﻠﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﻨ ﻲ )اﻟﻜﻠﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺮﻏ ﺐ
اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻴﻬﺎ ( وﻣﺪﻳﺮ اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺗﻘﻮم ﺑﺮﻓﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ب .ﻳﻜﻮن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ،وﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول ،وﺗﺒﺪأ ﻓﺘﺮة ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎل
ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺁب ﻣﻦ آﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺑﻬﺎ ﺷﻮاﻏﺮ.
ج .ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل وﻳﺤﺪد ﻋﺪد اﻟﺸﻮاﻏﺮ ﻓﻲ آﻞ ﺗﺨﺼﺺ وﻳﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ
وﻗﺒﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ،وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ورﻗﻴﺎ ﻗﺒﻞ أو ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب
اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ.

د .ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺖ ﺑﻄﻠﺒﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﻣﺪة أﻗﺼﺎهﺎ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت.
هـ .ﻳﺠﻮز اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﺺ إﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
.١
.٢
.٣
.٤
.٥

.٦

أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ أن اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﺺ إﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .
أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻓُﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻴﻪ.
أن ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻪ ﻣﻘﻌﺪ ﺷﺎﻏﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻴﻪ.
أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺪل ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ ﻗﺪ ﻗُﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻴﻪ)ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎً( ﺳﻨﺔ اﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﻓﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ورد ﻓﻲ )هـ ،(٤/ﻳﺠﻮز اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﺺ إﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ إذا آﺎن ﻗﺪ درس ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ) (٣٣ﺳﺎﻋﺔ
ﻣﻌﺘﻤﺪة ﺑﻨﺠﺎح وﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺘﻪ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻟﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎت رﻗﻤًﺎ وﺣﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﺗﺮاآﻤﻲ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺟﻴﺪ
ﺟﺪًا ،وأن ﻻ ﻳﻘﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﻦ أدﻧﻰ ﻣﻌﺪل ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻗُﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻴﻪ
ﺳﻨﺔ ﻗﺒﻮﻟﻪ ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺤﺪود اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻤﺮاد اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻴﻪ.
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬي أُﻋﻴﺪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪ وآﺎن ﻗﺪ ﺣﻮل ﻣﻦ ﺗﺨﺼﺺ ﻵﺧﺮ أن ﻳُﺤﻮل ﻣﺮة
أﺧﺮى.
١٠

و .تقوم دائرة القبول والتسجيل ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺴﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ درﺳﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ  ،ﻧﺠﺎﺣ ًﺎ أو رﺳ ﻮﺑًﺎ ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻹﺟﺒﺎرﻳ ﺔ
ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ اﻟﻤﻨﺘﻘﻞ إﻟﻴﻪ .وﻳﺠﻮز ﻟﻪ ﻃﻠﺐ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺴﺎﻗﺎت درﺳﻬﺎ وﻧﺠﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺣﺴ ﺒﺖ ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣﺴ ﺎب ﻣﻌﺪﻟ ﻪ
أو اﻟﻜﻠﻴ ﺔ أو اﻟﺘﺨﺼ ﺺ اﻟﻤﻨﺘﻘ ﻞ إﻟﻴ ﻪ ،وذﻟ ﻚ ﻟﻤ ﺮة واﺣ ﺪة ﻓﻘ ﻂ وﺗ ﺪﺧﻞ ﻋﻼﻣ ﺎت ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﺴ ﺎﻗﺎت اﻟﺘ ﻲ ُ
اﻟﺘﺮاآﻤﻲ )ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) (١٠ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت(  ،و ُﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ اﻟﻤﻨﺘﻘﻞ إﻟﻴﻪ ﺳﻨﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ .
ز .ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻔﺼﻞ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (١١ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
ﺣﺴ ﺒﺖ ﻟ ﻪ ف ي المع دل التراكم ي نجاح ا ً
ح.ﻳﺤﺴﻢ ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﺨﺮج ﻣﻘﺎﺑﻞ آ ﻞ ) (١٥ﺳ ﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤ ﺪة ُ
ورسوبا ً وكذلك عالمات المساقات )ناجح  ،راسب( .
ﻣﻼﺣﻈﺔ  :ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ رﺳﻮم ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺤﺎق اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ إﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻓﻖ اﻟﺒﻨﺪ )أوﻻ (١/ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء اﻟ ﺬي
اﺗﺨﺬﻩ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ رﻗﻢ ) (٢٠١٣/٥اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ،٢٠١٣/٩/٩ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ :
) (٥ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺎدي .
) (١٠ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻮازي .
 ﺗﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻘﺒﻠﻮن ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ  ٢٠٢٢/٢٠٢١ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪ. ﻻ ﻳﺴ ﻤﺢ ﻟﻄﻠﺒ ﺔ ٢٠٢١ﻓﻤ ﺎ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﺴ ﺠﻴﻞ ﻟﻤﺴ ﺎﻗﺎت ﺧ ﺎرج اﻟﺨﻄ ﺔ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﺗﺨﺼﺼ ﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ اﻋﺘﺒ ﺎرًا ﻣ ﻦ ﺑﺪاﻳ ﺔ اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﺪراﺳ ﻲ اﻷول.٢٠٢٢/٢٠٢١
 ﻻ ُﺗﻄﺒ ﻖ ه ﺬﻩ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻼت ﻋﻠ ﻰ اﻟﻄﻠﺒ ﺔ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺤﻤﻠ ﻮن أرﻗﺎﻣ ﺎ ﺟﺎﻣﻌﻴ ﺔ  ٢٠٢٠ﻓﻤ ﺎ ﻗﺒ ﻞ ،وﻋﻠ ﻰ ه ﺆﻻء اﻟﻄﻠﺒ ﺔ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﺷ ﺮوط اﻻﻧﺘﻘ ﺎل اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔاﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ ﺑﻤﻮﻋ ﺪ أﻗﺼ ﺎﻩ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﺪراﺳ ﻲ اﻟﺼ ﻴﻔﻲ  ،٢٠٢٢/٢٠٢١وﻻ ﻳﺴ ﻤﺢ ﻟﻄﻠﺒ ﺔ  ٢٠٢٠ﻓﻤ ﺎ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺘﺴ ﺠﻴﻞ
ﻟﻤﺴﺎﻗﺎت ﺧﺎرج اﻟﺨﻄﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ .٢٠٢٣/٢٠٢٢
)ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺗﺨﺼﺺ إﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻋُﺪﻟﺖ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء رﻗﻢ  ٢٠٢١/٥٠٧ﺗﺎرﻳﺦ .( ٢٠٢١/١٠/٢٥
)ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ رﻗﻢ  ٢٠١٣ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٢٠١٣/٩/٩وﻳﻄﺒﻖ اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ .( ٢٠١٤/٢٠١٣

متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
المادة  :١٩ﺗﻤﻨﺢ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ إﺗﻤﺎم اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
أ  .اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﻗﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ ﻗﺴ ﻢ اﻟﺘﺨﺼ ﺺ واﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ
ﻣﻌﺪل ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻗﺎت ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ). (%٦٠
ب .ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﺨﺮج اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (٧ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت .
ج  .أن ﻳﺴﺠﻞ ﻃﺎﻟﺒًﺎ ﻣﻨﺘﻈﻤًﺎ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻓﺼﻠﻴﻦ دراﺳﻴﻴﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺮج ﻓﻴﻪ .
د  .اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ) (١٧ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻠﺰم .

إحكــــام عامــــــــــــــــة
المادة:٢٠
أ  .إذا ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺨﺮج اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺘﺨﺮج ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎق أو ﻣﺴﺎﻗﻴﻦ  ،ﻓﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﺴﻢ أن ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻣﺴﺎق ﺑﺪﻳـﻞ أو
ﻣﺴﺎﻗﻴﻦ ﺑﺪﻳﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن  /ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻤﺎﺛﻞ أو أﻋﻠﻰ وﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺴﺎق وذﻟـــﻚ
ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 .١ﻋﺪم ﻃﺮح اﻟﻤﺴﺎق ﻓﻲ أي ﻓﺼﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺼﻴﻔﻲ .
 .٢وﺟﻮد ﺗﻌﺎرض ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻠﻪ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺪراﺳﻲ .
 .٣إذا رﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎق ﺛﻼث ﻣﺮات.
)ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ رﻗﻢ ) (٢٠١٢/٢ﺗﺎرﻳﺦ .( ٢٠١٢/١/٩

ب) .(١إذا ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺮج اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻵي ﺳﺒﺐ ﻓﻼ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺴ ﺎﻗﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻧﺠ ﺢ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺣﻘ ًﺎ ﻣﻜﺘﺴ ﺒًﺎ إﻻ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺮﺳ ﻮب اﻟﻤﺘﻜ ﺮر ،أو
ﻋﺪم ﻃﺮح اﻟﻤﺴﺎق اﻷﺻﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻼﺣﻖ ،أو وﺟﻮد ﺗﻌﺎرض ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺣﻠ ﻪ بم ا في ه الفص ل الص يفي ) .ﻗ ﺮار ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻌﻤ ﺪاء ﻓ ﻲ
ﺟﻠﺴﺘﻪ رﻗﻢ ) (٢٠١١/٣٨ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠١١/٩/١٩ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻘﺮار رﻗﻢ ) (٢٠١١/٥٧٨ﺟﻠﺴﺔ رﻗﻢ ) (٢٠١١/٣٤ﺗﺎرﻳﺦ ( ٢٠١١/٨/٢٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج  .إذا درس اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺴﺎﻗًﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ ﻟﻘﺴﻢ ﺗﺨﺼﺼﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وآﺎن هﺬا اﻟﻤﺴﺎق ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒـﺎت اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ
ﻟﺘﺨﺼﺼﻪ اﻟﻔﺮﻋﻲ ،ﻓﻌﻠﻴﻪ دراﺳﺔ ﻣﺴﺎق اﺧﺘﻴﺎري ﻳﺤﺪدﻩ ﻗﺴﻢ ﺗﺨﺼﺼﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺴــﺎق ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﺨﺼﺼﻪ
وﺑﺤﻴﺚ أن ﻻ ﻳﻘﻞ ﻣﺴﺘﻮاﻩ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﺎق وﻻ ﻳﺤﺴﺐ اﻟﻤﺴﺎق اﻟﻮاﺣﺪ ﻷآﺜﺮ ﻣـﻦ ﻣﺘﻄﻠﺐ .
د .ﻳﺒﻠﻎ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻋﻤﻴﺪ آﻠﻴﺘﻪ ﺧﻄﻴًﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮار وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻌﻤﻴﺪ إﺑﻼغ ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺧﻄﻴًﺎ ﺑﺬﻟﻚ .
المادة  :٢١إذا اﺣﺘﺎج اﻟﻄﺎﻟﺐ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ) (١٢ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﺮﺟﻪ ﻓﻠﻪ أن ﻳﺴﺠﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت .
المادة  :٢٢أ  .ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺴﻴﺮ اﻷآﺎدﻳﻤﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻴﻪ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻪ ﻟﺸﺮط اﻟﺘﺨ ﺮج وﻋﻠﻴ ﻪ أن ﻳﺒﻠﻐ ﻪ
ﺑﺬﻟﻚ دورﻳًﺎ .
ب .ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺨﺮﺟﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺼﻞ ﻣ ﺎ أن ﻳﻘ ﻮم ﺑﺘﻌﺒﺌ ﺔ ﻧﻤ ﻮذج ﺧ ﺎص ﻟ ﺪى داﺋ ﺮة اﻟﻘﺒ ﻮل واﻟﺘﺴ ﺠﻴﻞ ﻓ ﻲ ﻣ ﺪة أﻗﺼ ﺎﻩ
أﺳﺒﻮﻋﺎن ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ  ،وأﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﺑﺪاﻳ ﺔ اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﺼ ﻴﻔﻲ  ،ﺣﻴ ﺚ ﻳﻘ ﻮم اﻟﻤﺴ ﺠﻞ ﺑ ﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﻴﻔﺎﺋﻪ
ﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺨﺮج ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺨﺼﺺ .
المادة :٢٣
١١

أ .إذا رﻏﺐ ﻃﺎﻟﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺎ  ،ﻓ ﻲ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻟﺪرﺟ ﺔ اﻟﺒﻜ ﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓ ﻲ
ﺗﺨﺼﺺ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،وآ ﺬﻟﻚ اﻟﻄﺎﻟ ﺐ اﻟﺤﺎﺻ ﻞ ﻋﻠ ﻰ درﺟ ﺔ اﻟﺒﻜ ﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻣ ﻦ ﺟﺎﻣﻌ ﺎت أردﻧﻴــ ـﺔ أﺧ ﺮى  ،ﻓﻌﻠﻴ ﻪ أن ﻳﺘﻘ ﺪم
ﺑﻄﻠﺐ إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل ﺟﺪﻳﺪ  ،وإذا ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺤﻮُل ﻣ ﺪﻳﺮ اﻟﻘﺒ ﻮل واﻟﺘﺴ ﺠﻴﻞ آﺸ ﻒ ﻋﻼﻣﺎﺗ ﻪ إﻟ ﻰ
ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺴﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺠﺢ ﻓﻴﻬﺎ  ،واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ اﻟﺠﺪﻳ ﺪ  ،وﻻ ﺗ ﺪﺧﻞ
اﻟﻤﺴﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺴﺒﺖ ﻟﻪ ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻌﺪﻻﺗﻪ  ،وﻳُﺤﺴﻢ ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺤ ﺪ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﺴ ﻨﻮات اﻟﺘﺨ ﺮج ﻣﻘﺎﺑ ﻞ آ ﻞ )(١٥
ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﺗُﺤﺴﺐ ﻟﻪ  .وﻋﻠﻲ أن ﻻ ﻳُﺤﺴ ﺐ ﻟ ﻪ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ) (%٥٠آﺤ ﺪ أﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﺎﻋﺎت اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻓ ﻲ ﺧﻄ ﺔ اﻟﺒﻜ ﺎﻟﻮرﻳﻮس
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ دراﺳﺘﻬﺎ  ،وأن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻗ ﺪ ﻣﻀ ﻰ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺨﺮﺟ ﻪ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺳ ﺒﻊ ﺳ ﻨﻮات  ،وال تحس ب م دة التأجي ل م ن
ﻋ ﺪﻟﺖ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗ ﺮار ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻌﻤ ﺪاء رﻗ ﻢ  ٢٠١٤/٣٣ﺗ ﺎرﻳﺦ
البكالوريوس السابق للطال ب ال ذي حص ل عل ى قب ول جدي د بك الوريوس آخ رً ) .
.( ٢٠١٤/٨/١٩

ب .أﻣﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻏﻴﺮ أردﻧﻴﺔ )اﻧﺘﻈﺎم( وﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺪرﺟ ﺔ اﻟﺒﻜ ﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓ ﻲ
ﺗﺨﺼﺺ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺤﺎق إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻮازي وﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة ) (٢٣ﻓﻘ ﺮة )أ(
آﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﻮع اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ على أن ال تقل العالمة المحتسبة عن ) . %٦٠ﻋﺪﻟﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ رﻗﻢ  ٢٠١٤/٢٦ﺑﺘﺎرﻳﺦ
(٢٠١٤/٦/٣٠

ج .إذا ﺗﻘﺪم ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك ﺑﻄﻠﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﻬﺎ  ،وﻗﺒﻞ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻧﻔﺴﻪ  ،ﻳﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﺴ ﺠﻠﻪ اﻷآ ﺎدﻳﻤﻲ
ﻼ  ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻤﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺨﺮج  ،وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺤﺴﺐ ﻟ ﻪ ﻣ ﺪة اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ ﺿ ﻤﻦ اﻟﺤ ﺪ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﺴ ﻨﻮات اﻟﺘﺨ ﺮج ،
آﺎﻣ ً
وإذا ﻗﺒﻞ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﺁﺧﺮ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ )ب( و )ج( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (١٨ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت .
المادة  : ٢٤اﺣﺘﺴﺎب ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻘﻂ  ،ﻣﻀ ﻰ ﻋﻠ ﻰ دراﺳ ﺘﻬﺎ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺳ ﺒﻊ ﺳ ﻨﻮات  ،ﻹﻏ ﺮاض اﻟﺤﺼ ﻮل
ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ  ،ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ) . ٢٠١٥/٢٠١٤أﺿ ﻴﻒ اﻟﻤ ﺎدة  ٢٤ﺑﻘ ﺮار ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻌﻤ ﺪاء ﻓ ﻲ ﺟﻠﺴ ﺘﻪ رﻗ ﻢ  ٢٠١٤/٤٣ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ
. (٢٠١٤/١١/٣

المادة  :٢٥ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج ﺑﺮاءة ذﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات ﺗﺨﺮﺟﻪ .
المادة  : ٢٦أ -ﺗﺤﻤﻞ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ وﺗﻤﻨﺢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ آﻞ ﻓﺼﻞ .
المادة  : ٢٧ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻌﺪم ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت أو ﺑﻌﺪم إﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺮات اﻟﺼ ﺎدرة ﻋ ﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ ،أو ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻳﻨﺸ ﺮ
ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ إﻋﻼﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت .
المادة  : ٢٨ﻳﺒﺖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء ﻓﻲ اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت .
المادة  : ٢٩رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  ،ﻋﻤﺪاء اﻟﻜﻠﻴﺎت  ،وﻣﺪﻳﺮ اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻜﻠﻔﻮن ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ رﻗﻢ ) (٢٠١٤/٢٤اﻟﺘﻲ اﻧﻌﻘﺪت ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٢٠١٤/٦/١٦ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
 إذا ﻓﺼﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ )آﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ( ﻓﻲ أي ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ  ،ﺗﺮﺻﺪ ﻟ ﻪ ) (%٥٠ﻣ ﻦ اﻟﺮﺳ ﻮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺤﻘﺔ اﻟﺘ ﻲ دﻓﻌﻬ ﺎﻟﺬﻟﻚ اﻟﻔﺼﻞ وﻟﻤﺮة واﺣﺪة  ،وإذا ﻓﺼﻞ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻼ ﺗﺮد ﻟﻪ اﻟﺮﺳﻮم .
 إﻟﻐﺎء ﺗﺮﺻﻴﺪ اﻟﺮﺳﻮم ﺁﻟﻴًﺎ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ إذا ﻗﺎم ﺑﺴﺤﺐ ﻣﺴﺎﻗﺎت ﺳﺠﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﺧﻄﺘﻪ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺤﺐ واﻹﺿﺎﻓﺔ .ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ رﻗﻢ ) (٢٠١٥/٤١اﻟﺘﻲ اﻧﻌﻘﺪت ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٢٠١٥/١٢/٢١ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء رﻗﻢ ) (٢٠١٠/١٥١ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ رﻗﻢ ) (٢٠١٠/١٠ﺑﺘﺎرﻳﺦ : ٢٠١٠/٣/١٥
.١اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ ﻓﻲ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟﻤﺴﺎق ) (٠٩٩ compﻣﻬﺎرات ﺣﺎﺳﻮب – اﺳﺘﺪراآﻲ  ،ﻣﻦ دراﺳﺔ هﺬا اﻟﻤﺴﺎق ،
وإذا رﺳﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻓﻌﻠﻴﻪ دراﺳﺔ اﻟﻤﺴﺎق .
.٢ﻳٌﺤﺴ ﺐ ﻟﻠﻄﺎﻟ ﺐ اﻟﺤﺎﺻ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أي ﻣ ﻦ ﺷ ﻬﺎدﺗﻲ ) ، (ICDLأو ﺷ ﻬﺎدة آ ﺎﻣﺒﺮدج  ،ﺑ ﺪل ﻣﻬ ﺎرات اﺳ ﺘﺪراآﻲ ﺣﺎﺳ ﻮب )(٣)(comp099
ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ أول ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻻﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻌﺐء اﻟﺪراﺳﻲ ﻋ ﻦ ) (١٨ﺳ ﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤ ﺪة ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل اﺣﺘﺴ ﺎﺑﻬﺎ ﻓ ﻲ
اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ و) (١٢ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺼﻴﻔﻲ  ،وﻳﺠﻮز أن ﻳﺼﻞ اﻟﻌ ﺐء اﻟﺪراﺳ ﻲ ) (٢١ﺳ ﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤ ﺪة ﻓ ﻲ اﻟﻔﺼ ﻠﻴﻦ :
اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ إذا آﺎن ﻣﻌﺪﻟﻪ اﻟﺘﺮاآﻤﻲ ) (%٨٠ﻓﺄآﺜﺮ )،واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ .(٢٠١٧/٢٠١٦
 .٣ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻹﻋﻼم ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺴﺎﻗﺎت ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋ ﻦ ﻣﻜ ﺎن اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ )داﺧﻠ ﻲ أو
ﺧﺎرﺟﻲ (وﻟﻦ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ أي ﻃﺎﻟﺐ درس ﻣﺴﺎق ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻴ ﺪاﻧﻲ )ﻗ ﺮار ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻌﻤ ﺪاء ﻓ ﻲ ﺟﻠﺴ ﺔ رﻗ ﻢ  ٢٠١٧/٢٦ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ
. ٢٠١٧/٧/١٧

١٢

تعليمات التخصص الفرعي
المادة ) :(١ﺗﺴﻤﻰ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت "ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك" وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
.٢٠١٨/٢٠١٧
المادة ) :(٢ﻳﺘﻘﺪم اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮاﻏﺐ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﺺ ﻓﺮﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺬي ﻳﻄﺮح اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻔﺮﻳﻊ ﺿﻤﻦ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.
المادة ) :(٣ﻳﻘﻮم ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻔﺮﻳﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .١ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺎﻏﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻔﺮﻋﻲ.
 .٢أن ﻳﻜﻮن ﻓﺮع اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺆهﻠﻪ ﻟﻠﻘﺒﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻔﺮﻋﻲ.
 .٣أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ اﺟﺘﺎز ﺑﻨﺠﺎح ) (٤٥ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
 .٤ﻻ ﻳﺸﺘﺮط أي ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ اﻟﻔﺮﻋﻲ.
 .٥ﻳﺒﻠﻎ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻔﺮﻋﻲ داﺋﺮة اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ آﺘﺎب ﺧﻄﻲ ﻣﺮﻓﻖ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻔﺮﻋﻲ.

في حال فقدان الھوية الجامعية ،سارع إلى قسم اإلعارة في
مكتبة الجامعة للتبليغ عنھا حتى ال يستغلھا الغير ،وبعدھا
عليك مراجعة عمادة شؤون الطلبة/قسم أحوال الطلبة
للحصول على بدل فاقد.
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