تعلٌمات رقم ( )6لسنة 2013
تعلٌمات منح درجة البكالورٌوس فً الطب فً جامعة الٌرموك
صادرة عن مجلس العمداء بموجب نظام منح الدرجات العلمٌة والشهادات
فً جامعة الٌرموك رقم ( )76لسنة 1976
المادة (: )1

المادة (: )2

تسمى هذه التعلٌمات (تعلٌمات منح درجة البكالورٌوس فً الطب فً جامعة الٌرموك) ،و ٌُعمل
بها اعتباراً من بدء العام الجامعً .2014/2013
ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة المعانً الواردة إزاءها ،ما لم تدل القرٌنة على خالؾ ذلك:
 الجامعة :جامعة الٌرموك.
 العمٌد :عمٌد كلٌة الطب فً الجامعة.
 الكلٌة :كلٌة الطب فً الجامعة.
 المجلس :مجلس الكلٌة.
 القسم :أي قسم فً الكلٌة.
 السنة الدراسٌة :ثالثة فصول إجبارٌة (األول والثانً والصٌفً ) مدة كل من الفصل األول
والثانً ستة عشر أسبوعا ً تشمل فترة االمتحانات ،والفصل الصٌفً مدته ثمانٌة أسابٌع ،تشمل
فترة االمتحانات.
 الساعة المعتمدة :وحدة تقوٌم أكادٌمً تعنً حضور الطالب (  )16ستة عشرة محاضرة نظرٌة
أو ما ال ٌقل عن (  )32ساعة تدرٌب عملً أو مٌدانً أو سرٌري ،وٌعادل كل أسبوع تدرٌب
سرٌري  %1,125ساعة معتمدة.
 العبء الدراسً :عدد الساعات المعتمدة التً ٌسمح للطالب بتسجٌلها فً الفصل الدراسً الواحد
أو السنة الدراسٌة.
تطبق هذه التعلٌمات على طلبة كلٌة الطب المسجلٌن المنتظمٌن لنٌل درجة البكالورٌوس فً الطب
فً الجامعة.

الخطة الدراسٌة
المادة (: )3
المادة (: )4

ٌقر مجلس العمداء الخطة الدراسٌة التً تؤدي إلى نٌل درجة البكالورٌوس فً الطب بتوصٌة من
بناء على اقتراحات مجالس األقسام فٌها .
مجلس الكلٌة ً
أ .الخطة الدراسٌة لنٌل درجة البكالورٌوس فً الطب خطة سنوٌة إجبارٌة فً جمٌع سنوات
الدراسة.
ب.
ٌ .1خصص لكل مساق من مساقات الخطة الدراسٌة ساعات معتمدة خاصة به ومبٌنة فً
بناء على توصٌة من مج لس األقسام وتنسٌب
الخطة الدراسٌة بقرار من مجلس العمداء ً
مجلس الكلٌة.
ٌُ .2عطى كل مساق من مساقات الخطة الدراسٌة رقما ً خاصا ً به.
ٌُ .3ذكر إزاء كل مساق فً الخطة الدراسٌة عدد الساعات المعتمدة وعدد المحاضرات أو عدد
ساعات المختبر األسبوعٌة أو عدد ساعات التدرٌب المٌدانً أو عدد أسابٌع التدرٌب
السرٌري ،و ٌُذكر أٌضا ً إزاء كل مساق مدة دراسته فً السنة الدراسٌة وتكون نتائج
المساق فصلٌا ً أو سنوٌا ً.
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المادة (: )5

جٌ .تم تقوٌم الساعات المعتمدة لكل مساق فً السنوات األولى والثانٌة والثالثة على أساس أن
المحاضرة أو الندوة أو حلقة النقاش لمدة (  )16أسبوعا ً هً ساعة معتمدة واحدة ،أما
ساعات المختبر والتطبٌق العملً ومشروع البحث فٌجري تقٌٌمها لكل مساق على حد ه وفً
جمٌع الحاالت ال ٌقل حساب الساعة المعتمدة عن ساعتٌن أسبوعٌا ً لمدة (  )16أسبوعا ً.
دٌ .تم احتساب الساعات المعتمدة فً السنوات الرابعة والخامسة والسادسة على أساس أن كل
أسبوع واحد تدرٌب سرٌري ٌعادل (  )1,125ساعة معتمدة.
أٌ .كون الحد األدنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالورٌوس فً الطب
هو ( )257مائتان وسبع وخمسون ساعة معتمدة.
ب .توزع الساعات المعتمدة على النحو التالً:
المتطلبات

عدد الساعات
المعتمدة اإلجبارٌة

عدد الساعات
المعتمدة االختٌارٌة

متطلبات الجامعة
متطلبات الكلٌة
متطلبات التخصص

12
15
206

15
0
9

المجموع الكلً

233

24

المجموع

27
15
215
257

مدة الدراسة والعبء الدراسً
المادة (: )6

أ.
ب.
ج.
د.

ه.
و.

مدة الدراسة لنٌل درجة البكالورٌوس فً الطب هً ست سنوات دراسٌة وتبٌن الخطة
الدراسٌة المواد التً تدرس فً كل سنة دراسٌة.
الحد األعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة البكالورٌوس فً الطب هو (  )8ثمانً سنوات
دراسٌة.
مع مراعاة نص الفقرة (ب) من هذه المادة ال ٌجوز أن ٌقضً الطالب أكثر من سنتٌن
دراسٌتٌن فً أي من السنوات الخمس األولى وأكثر من ثالث سنوات فً السنة السادسة.
ٌكون الحد األعلى لعدد الساعات المعتمدة المسموح التسجٌل به فً الفصلٌن الدراسٌٌن األول
أو الثانً (  )18ساعة معتمدة و(  )10ساعات معتمدة فً الفصل الدراسً الصٌفً من
السنوات األولى والثانٌة والثالثة ،وٌجوز أن ٌصل العبء الدراسً المسموح به فً السنوات
المذكورة وفً الفصلٌن األول أوالثانً (  )21ساعة معتمدة وفً الفصل الدراسً الصٌفً
( )12ساعة معتمدة وذلك بحاالت مبررة وبموافقة العمٌد.
السنة الدراسٌة فصالن دراسٌان مدة كل منهما ستة عشر أسبوعاً ،تشمل فترة االمتحانات،
ومن فصل دراسً صٌفً مدته (  )8أسابٌع بما فً ذلك االمتحانات.
تضع كلٌة الطب التقوٌم الجامعً الخاص بها فً بداٌة كل عام جامعً بعد إقراره من مجلس
العمداء.

المواظبة
المادة (: )7

أ.
ب.
ج.

د.

تشترط مواظبة الطالب فً حضور المحاضرات النظرٌة والمناقشات والتدرٌب العملً
والسرٌري والزٌارات المٌدانٌة المقررة لكل مساق فً الخطة الدراسٌة ،وٌقوم مدرس
المساق بتسجٌل الحضور والؽٌاب وذلك على كشوفات خاصة.
ال ٌسمح للطالب بالتؽٌب عن أكثر من (  )%15من مجموع الساعات لكل مساق.
إذا ؼاب الطالب أكثر من (  )%15من مجموع الساعات المقررة دون عذر قهري أو عذر
مرضً ٌقبل به مدرس المساق  ،فعلى مدرس المساق أن ٌحرم الطالب من التقدم لجمٌع
)%35
االمتحانات الالحقة لذلك المساق ،وٌوضع له الحد األدنى لعالمة المساق وهو (
"محروم بسبب الؽٌاب" ،وتدخل هذه النتٌجة فً حساب معدالت تلك السنة.
إذا ؼاب الطالب أكثر من (  )%15من مجموع الساعات المقررة لمساق ما وكان هذا الؽٌاب
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بعذر قهري ٌقبله عمٌد الكلٌة ،أو بعذر مرضً فٌسمح العمٌد للطالب االستمرار فً المساق،
وال ٌجوز أن ٌتجاوز الؽٌاب بمجموعه (  )%30من الساعات ،وفً الحاالت التً ٌتجاوز فٌها
ؼٌاب الطالب بعذر قهري أو مرضً نسبة (  ،)%30فلمجلس الكلٌة اعتباره منسحبا ً من
السنة الدراسٌة ،وذلك قبل بداٌة االمتحانات النهائٌة فً الفصل ،وٌبلػ عمٌد الكلٌة دائرة
القبول والتسجٌل خط ٌّا ً أو الكترون ٌّا ً بذلك (وٌعتبر بذلك مؤجالً لدراسته تلك السنة) باستثناء
الفصل األول لقبوله ،وٌستثنى من ذلك مساقات متطلبات الجامعة حٌث تطبق علٌها التعلٌمات
العامة فٌما ٌخص االنسحاب من المساقات.
هٌ .شترط فً العذر المرضً أن ٌكون بتقرٌر طبً صادر من المرجع الطبً المعتمد فً جامعة
الٌرموك ،وإذا تعذر ذلك فلعمٌد الكلٌة أن ٌعتمد التقرٌر المقدم أو ٌرفضه ،وعلى الطالب أن
ٌقدم التقرٌر الطبً المطلوب إلى العمٌد خالل أسبوع من تارٌخ زوال العذر وٌقوم العمٌد
بإبالغ مدرسً المواد التً ٌدرسها الطالب بقراره.
 )%25من مدة التدرٌب ،وكان
و .إذا انقطع الطالب عن التدرٌب العملً لفترة ال تتجاوز (
االنقطاع لعذر قهري أو مرضً ٌقبل به العمٌدٌ ،جوز للعمٌد السماح للطالب بتعوٌض فترة
التدرٌب التً تؽٌب عنها إذا رأى العمٌد أن ذلك ال ٌؤثر على التدرٌب من الناحٌة الفنٌة ،وال
ٌشمل التدرٌب العملً فً المستشفٌات والعٌادات الذي ٌتم بإشراؾ أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة.

االمتحانات والعالمات والمعدالت
المادة (: )8

أ .تحسب العالمة النهائٌة لكل مساق من (  )100وألقرب رقم صحٌح.
ب.
 .1العالمة النهائٌة لكل مساق هً مجموع عالمات االمتحان النهائً وعالمات األعمال
الفصلٌة.
ٌ .2عقد االمتحان النهائً لكل مساق مرة واحدة فً نهاٌة الفصل أو فً نهاٌة السنة ،وذلك
حسب طبٌعة المساق ،وٌكون هذا االمتحان كتابٌا ً وشامالً لمقرر المساق ،وٌجوز أن
ٌشمل االمتحان النهائً جزءاً شفوٌا ً أو عملٌا ً أو تقارٌر لها نسبة مئوٌة معٌنة من
العالمة ٌحددها القسم المعنً.
 .3تشمل األعمال الفصلٌة لكل مادة ما ٌلً:
أ .االختبارات الشفوٌة أو التقارٌر أو البحوث.
ب .امتحانات فصلٌة أو سنوٌة حسب طبٌعة المادة ،تحدد للطلبة فً بداٌة الفصل أو السنة.
 .4كل من ٌتؽٌب عن امتحان فصلً أو سنوي معلن عنه بعذر قهري ٌقبل به عمٌد الكلٌة
التً تطرح المساق ،أو عذر مرضً ،علٌه أن ٌقدم ما ٌثبت عذره خالل أسبوع من
تارٌخ زوال العذر ،وفً هذه الحالة ٌعقد مدرس المساق امتحانا ً تعوٌضٌا ً للطالب بالشكل
الذي ٌراه مناسبا ً.
 .5كل من ٌتؽٌب عن امتحان نهائً معلن عنه بدون عذر قهري ٌقبل به عمٌد الكلٌة أو عذر
مرضً ٌوضع له (صفر) فً ذلك االمتحان ،وٌحسب له فً عالمته النهائٌة.
 .6ترد جمٌع أوراق االمتحانات والتقارٌر ،والبحوث إلى الطالب بعد تصحٌحها وتسجٌل
عالماتها ،أما أوراق االمتحان النهائً فتحفظ لدى مدرس المساق لمدة فصل دراسً
واحد.
 .7إذا تؽٌب الطالب عن االمتحان النهائً لمساق ما بعذر ٌقبله العمٌدٌ ،بلػ العمٌد قراره
بقبول العذر إلى مدٌر دائرة القبول والتسجٌل ومدرس المساق لٌسجل له عالمة
"ؼٌر مكتمل" إزاء هذا المساق ،وعلى الطالب أن ٌتقدم لالمتحان النهائً فً المساق
المذكور فً مدة اقصاها أربعة أسابٌع من بداٌة الفصل التالً للفصل الذي حصل فٌه
على عالمة "ؼٌر مكتمل" وٌعتبر الفصل الصٌفً فصالً دراسٌا ً لهذا الؽرض إذا درس
فٌه الطالب ،أما إذا لم ٌتمكن الطالب من تقدٌم االمتحان المذكور فً المدة المقررة
اعتبرت عالمته صفراً.
 .8ال ٌجوز للطالب الحاصل على مالحظة "ؼٌر مكتمل" تأجٌل دراسته فً الجامعة للفصل/
الفصول الالحقة إال بعد إزالة هذه المالحظة ضمن الفترة المحددة فً هذه المادة وخالؾ
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المادة (: )9

ذلك تسجل له دائرة القبول والتسجٌل العالمة المستحقة من األعمال الفصلٌة فً ذلك
المساق.
جٌ .كون اإلطار العام لالمتحانات ومواعٌدها على النحو التالً:
 .1مساقات السنوات األولى والثانٌة والثالثة والفصل الدراسً األول من السنة الرابعة:
أ .المساقات النظرٌة والمساقات النظرٌة التً تحوي ججزاً عملٌا ًٌ :خصص لألعمال
الفصلٌة ( )%50حٌث ٌجرى اختباران فصلٌان على األقل وقد تكون هذه االختبارات
على شكل امتحانات تحرٌرٌة ،شفوٌة ،عملٌة ،أو بواسطة الحاسوب أو تقارٌر أو
بحوث كلها أو بعضها على أن ٌتم تحدٌد طبٌعة االمتحانات ومواعٌدها للطلبة فً بداٌة
كل فصل دراسً وحسب ما ٌقرره مجلس القسم الذي ٌطرح المساق وتناقش أوراق
االمتحانات مع الطلبة بعد تصحٌحها وتعلن نتائج األعمال الفصلٌة للطلبة قبل بداٌة
االمتحان النهائً وٌخصص لالمتحان النهائً (.)%50
بٌ .قوم مجلس القسم الذي ٌطرح المساق ببٌان كٌفٌة توجٌع العالمات التً توضع
للمساقات العملٌة قبل بداٌة الفصل الدراسً.
 .2مساقات السنة الرابعة (الفصل الدراسً الثانً) والسنة الخامسة ،توزع العالمات
النهائٌة التً توضع لكل مساق كما ٌلً:
أ )%10( .لتقٌٌم مدرس المساق أو لمعدل تقٌٌم مدرسً المساق أثناز التدرٌب السرٌري.
ب )%40( .لالمتحان السرٌري النهائً الذي ٌجري بعد االنتهاز من التدرٌب السرٌري.
ج )%50( .لالمتحان الكتابً الذي ٌعقد فً نهاٌة السنة حسب مواعٌد ٌحددها مجلس
الكلٌة فً بداٌة كل عام جامعً.
 .3مساقات السنة السادسة ،تكون نتٌجة المساقات االختٌارٌة (متطلبات الكلٌة االختٌارٌة)
ناجح أو راسب ،وتوزع العالمات النهائٌة التً توضع لباقً مساقات السنة السادسة
كما ٌلً:
أ )%40( .لألعمال الفصلٌة والتً توزع كما ٌلً:
 ( )%10لتقٌٌم مدرس المساق أو مدرسً المساق أثناز التدرٌب السرٌري. ( )%30لالمتحان السرٌري.ب )%60( .لالمتحان النهائً والتً توزع كما ٌلً:
 ( )%50لالمتحان الكتابً. ( )%10لالمتحان الشفوي.ٌ .4حدد عمٌد الكلٌة بالتنسٌق مع دائرة القبول والتسجٌل مواعٌد االمتحانات النهائٌة فً
مطلع كل عام دراسً.
 .5تقوم مجالس األقسام بتحدٌد أسلوب تقٌٌم أي مساق ذي طبٌعة خاصة أو بحثٌة ،وتحدٌد
أعداد ونوعٌة الممتحنٌٌن الخارجٌٌن ،وبٌان كٌفٌة توزٌع العالمات التً توضع لهذه
المواد على أن ٌعتمد هذا التوزٌع من مجلس الكلٌة فً بداٌة كل فصل أو عام دراسً.
أ .تناقش أوراق االختبارات الفصلٌة مع الطلبة بعد تصحٌحها ،وترد جمٌع أوراق االمتحانات
والتقارٌر والبحوث إلى الطالب بعد تصحٌحها ،أما اوراق االمتحان النهائً فتحفظ لدى
مدرسً المساق لمدة فصل دراسً واحد.
ب .إذا رؼب الطالب باالعتراض على عالمته النهائٌة لمساق ما فله أن ٌتقدم باعتراضه خالل
أسبوع من ظهور النتٌجة النهائٌة لذلك المساق إلى رئٌس قسم المساق ،وٌقوم رئٌس القسم
بتشكٌل لجنة من عضوٌن من أعضاء هٌئة التدرٌس فً القسم (باستثناء مدرس المساق)
لمراجعة العالمة وترفع العالمة التً ٌستحقها الطالب إلى عمٌد الكلٌة للعرض على مجلس
الكلٌة وٌبلػ العمٌد القرار إلى دائرة القبول والتسجٌل خطٌا ً خالل مدة أقصاها أسبوعان من
ظهور النتٌجة وترسل نسخة من القرار إلى رئٌس قسم الطالب ،وٌعرض على مجلس العمداء
أي تعدٌل فً العالمة النهائٌة ألي طالب من الطلبة المتوقع تخرجهم.
ج .مدرس /مدرسو المساق ومنسقوها مسؤولون عن تصحٌح جمٌع أوراق االختبارات
واالمتحانات للمساقات التً ٌدرسونها ،وعن رصد عالماتها بشكل صحٌح ونهائً.
دٌ .دفع الطالب مبلؽا ً قدره ثالثة دنانٌر عن كل طلب ٌتقدم به لمراجعة أي عالمة من عالماته.
4

المادة (: )10

 )%50والحد األدنى للعالمة النهائٌة للمساق
أ .الحد األدنى لعالمة النجاح فً المساق هو (
هو ( ،)%35والحد األدنى للنجاح فً السنة هو ( .)%60
ب .تصنؾ عالمات المساق وفق الجدول التالً:
العالمة
% 100 – 90
%89 – 80
% 79 – 70
% 69 – 60
% 59 – 50
أقل من % 50

ج.

د.
ه.
و.

التقدٌر
ممتاز
جٌد جداً
جٌد
مقبول
ضعٌؾ
راسب

الرمز بالعربٌة
أ
ب
ج
د
هـ
و

ٌكون المعدل التراكمً معدل عالمات جمٌع المساقات التً درسها الطالب نجاحا ً أو رسوبا ً
حتى تارٌخ حساب ذلك المعدل ،وإذا حصل الطالب على نتٌجة "ؼٌر مكتمل" فً بعض
المساقات ٌتم حساب معدالته عندما تكتمل عالمات هذه المساقات ،وتعتبر المعدالت ذات أثر
رجعً من تارٌخ حصول الطالب على نتٌجة "ؼٌر مكتمل" وتطبق علٌه جمٌع اإلجراءات
المترتبة على ذلك.
ٌحسب المعدل السنوي بضرب العالمة النهائٌة بعدد الساعات المعتمدة عن كل مساق ٌأخذه
الطالب فً السنة الدراسٌة وقسمة مجموع حاصل الضرب الناتج على مجموع عدد الساعات
المعتمدة.
تدخل نتائج جمٌع المساقات من متطلبات الجامعة اإلجبارٌة واالختٌارٌة التً ٌدرسها الطالب
والمشموله فً الخطة الدراسٌة فً حساب المعدل السنوي للسنة األولى حسب الخطة.
ٌحدد تقدٌر الطالب على أساس معدل المساقات التً ٌدرسها بنجاح ضمن الخطة الدراسٌة
المقررة وفق الجدول التالً:
المعدل السنوي /المعدل العام

ز.
ح.

ط.
ي.
ك.

الرمز باالنجلٌزٌة
A
B
C
D
E
F

التقدٌر

% 100 – 84

ممتاز

 – 76أقل من % 84
 – 68أقل من % 76
 – 60أقل من % 68

مقبول

جٌد جداً
جٌد

تحسب كل المعدالت ألقرب منزلة عشرٌة واحدة.
ٌضع العمٌد اسم الطالب الذي ٌحصل على معدل سنوي مقداره (  )%84فأكثر على الئحة
شرؾ الكلٌة ،وٌثبت ذلك فً سجله األكادٌمً ،ما لم ٌكن مفصوالً ،أو رسب سابقا ً فً أحد
المساقات وال ٌقل عبئه الدراسً عند (  )12ساعة معتمدة فً الفصل الواحد أو موضوعا ً
تحت المراقبة األكادٌمٌة.
عام على الفوج الذي
ٌعتبر الطالب األول فً الكلٌة هو الطالب الحاصل على أعلى معدل
تخرج معه ،شرٌطة أن ال تزٌد مدة الدراسة الفعلٌة عن (  )6سنوات.
ٌكلؾ رئٌس القسم منسقا لكل مساق متعدد الشعب (  3شعب فأكثر) وٌتولى التنسٌق مع
مدرسً الشعب من حٌث محتوى المساق ،والكتاب المقرر واالمتحانات والعالمات.
ٌتكون المعدل العام للطالب فً كلٌة الطب عند التخرج من:
 )%75( .1للمعدل السنوي لكل من السنوات الخمس األولى بالتساوي.
 )%25( .2للمعدل السنوي للسنة السادسة.

االنتقال من سنة إلى أخرى
المادة ( : )11
المادة (: )12

ٌنتقل الطالب من سنة دراسٌة إلى السنة الدراسٌة التً تلٌها إذا حقق الشرطٌن التالٌٌن:
أ .النجاح فً كل مساق من المساقات التً درسها فً تلك السنة والمقررة فً الخطة الدراسٌة.
ب .الحصول على معدل سنوي (  )%60فأكثر حسب تعرٌؾ المعدل السنوي فً ( المادة .)10
أ .شروط االنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانٌة:
 .1الحصول على معدل سنوي (  )%60فأكثر ،والنجاح فً جمٌع المساقات العلمٌة وهً:
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(ب  ،101ك  ،101ف  ،101ك  ،215ط  ،110ط  ،111ط  ،112ط . )113
 .2إذا رسب الطالب فً مساق أو مساقٌن علمٌٌن على األكثر من المساقات العلمٌة المبٌنة فً
الفقرة (أ )1 /من هذه المادةٌ ،حق له تقدٌم امتحان إكمال فً مساق أو مساقٌن على األكثر،
وذلك قبل بدز الفصل الدراسً األول من العام الجامعً التالً فً موعد ٌحدده عمٌد الكلٌة
التً تطرح المساق.
 .3إذا كان الطالب ناجحا ً فً جمٌع المساقات العلمٌة المبٌنة فً الفقرة (أ )1 /من هذه المادة،
وحاصل على معدل أقل من ( ٌ )%60حق له التقدم إلى امتحان إكمال فً مساق أو مساقٌن
ٌختارهما الطالب ،وذلك قبل بدز الفصل الدراسً األول من العام الجامعً التالً فً موعد
ٌحدده عمٌد الكلٌة التً تطرح المساق.
بٌ .عتبر الطالب راسبا ً فً السنة األولى إذا:
 )1من هذه
 .1رسب فً أكثر من مساقٌن علمٌٌن من المساقات العلمٌة المبٌنة فً الفقرة (أ/
المادة.
 .2إذا رسب الطالب بعد امتحان اإلكمال فً أكثر من (  )3ساعات معتمدة فال ٌنتقل إلى السنة
الثانٌة وٌعتبر راسبا ً فً السنة األولى.
 .3إذا لم ٌحصل الطالب على معدل سنوي ( )%60فأكثر بعد إجراز امتحان اإلكمال.
ج.
د.

ه.
و.
ز.

إذا رسب الطالب فً السنة األولى ٌسمح له بإعادة دراستها لمرة واحدة فقط.
فً حالة رسوب الطالب فً السنة األولىٌ ،طبق علٌه ماٌلً:
)110
 .1إعادة دراسة جمٌع المساقات التً تطرحها كلٌة الطب وهً :التشرٌح العام (ط
والفٌجٌولوجٌا العامة (ط  ،)112وبٌولوجٌا خلوٌة وأنسجة (ط  )111والحاصل فٌها على
عالمة أقل من ( ،)%60وفً حالة اإلعادة تحتسب له العالمة الجدٌدة للمساق المعاد.
 .2إعادة دراسة مساق الكٌمٌاز الحٌوٌة العامة (ط  )113والحاصل فٌها على عالمة أقل من
( ،)%60وفً حالة اإلعادة تحسب له العالمة الجدٌدة للمساق المعاد.
أما المواد العلمٌة األخرى المقررة للسنة األولى وهً (ؾ  )101و(ب  )101و(ك )101
والتً نجح فٌها الطالب بعالمة أقل من (  )%60فً تلك السنة ٌجوز له إعادة تلك المساقات
أو عدم إعادتها حسب رؼبته ،وفً حالة اإلعادة تحسب له العالمة الجدٌدة للمساق المعاد.
تحتسب عالمة امتحان اإلكمال بدالً من العالمة النهائٌة المستحقة للمساق العلمً.
الطلبة الراسبون فً السنة األولى بعد اإلكمال:
ٌ .1سمح للطلبة الراسبٌن فً السنة األولى بعد اإلكمال تسجٌل (  )6ساعات معتمدة من
مساقات السنة الثانٌة على األكثر فً الفصل الدراسً األول أو الثانً مع إبقاء الطالب
فً مستوى السنة األولى وفق الشروط التالٌة:
أ .أن ٌكون معدل الطالب ( )%60فأكثر.
ب .أن ٌكون مجموع الساعات التً ٌجب على الطالب إعادتها (  )6ساعات معتمدة على
األكثر من المساقات العلمٌة المبٌنة فً المادة (/12د).
ج .أن تكون المواد التً ٌرغب الطالب بالتسجٌل لها من السنة الثانٌة ضمن الخطة
 220الجهاج التنفسً) ،و(ط 221
الدراسٌة وٌستثنى من ذلك المواد التالٌة ( :ط
الجهاج الدوري) ،و(ط  222الجهاج الدموي واللمفاوي).
دٌ .كون مجموع ما ٌسمح للطالب بتسجٌله خالل الفصل الدراسً الواحد (  )9ساعات
معتمدة كحد أعلى شامالً ذلك المواد المعادة من السنة األولى.
ٌ .2سمح للطلبة المحولٌن للسنة األولى تسجٌل (  )9ساعات معتمدة من السنة الثانٌة على
األكثر فً الفصل الدراسً األول وكذلك الفصل الدراسً الثانً مع إبقاء الطالب بمستوى
السنة األولى.
 .3إذا رسب الطالب فً أي من مواد السنة الثانٌة ال ٌحق له التقدم إلى امتحان إكمال لهذه
المواد فً هذه السنة وٌجب علٌه إعادة دراسة هذه المواد.
 .4تطبق تعلٌمات النجاح والرسوب واإلكمال على المواد المعادة من السنة األولى.
ٌ .5تحمل الطالب مسؤولٌة التسجٌل فً المواد من السنة التالٌة فً حالة رسوبه فً السنة.
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شروط االنتقال فً السنوات الالحقة ،بعد السنة األولى
المادة (: )13

أٌ .نتقل الطالب من سنة إلى السنة التً تلٌها فً السنوات الالحقة بعد السنة األولى إذا
حقق ما ٌلً:
 .1النجاح فً جمٌع المساقات المقررة لتلك السنة حسب الخطة والحصول على معدل
سنوي ( )%60فأكثر.
 .2إذا رسب الطالب فً مساقات مجموع عدد ساعاتها المعتمدة (  )9ساعات معتمدة فاقل
من مساقات السنة الثانٌة أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة كل على حده ٌحق له التقدم
إلى امتحان إكمال فً المساقات التً رسب بها وذلك قبل بدء الفصل الدراسً التالً من
العام الجامعً التالً فً موعد ٌحدده عمٌد الكلٌة وإذا رسب الطالب بعد امتحان اإلكمال
فً أي منها فال ٌنتقل إلى السنة التالٌة وٌعتبر راسبا ً فً تلك السنة.
 .3إذا رسب الطالب فً مساقات مجموع ساعاتها المتعمدة (  )9ساعات معتمدة فأقل من
مساقات السنة السادسة ٌحق له التقدم إلى امتحان إكمال فً المساقات التً رسب بها
وذلك بعد إعادة التدرٌب السرٌري فً المساقات التً رسب بها فإذا نجح فً ذلك
االمتحان ٌعتبر ناجحا فً السنة السادسة وإذا رسب ٌعتبر راسبا فً السنة السادسة
وعلٌه إعادة دراسة جمٌع المساقات التً ٌقل عالمتها عن ( .)%60
 .4إذا كان الطالب ناجحا ً فً جمٌع المساقات المقررة للسنوات الثانٌة والثالثة والرابعة
والخامسة والسادسة ،وحاصل على معدل سنوي أقل من ( ٌ )%60حق له التقدم إلى
امتحان إكمال فً مساقات مجموع عدد ساعاتها المعتمدة (  )9ساعات معتمدة على
األكثرٌ ،ختارها الطالب من مساقات تلك السنة ،وذلك قبل بدء العام الجامعً التالً فً
موعد ٌحدده عمٌد الكلٌة وإذا أخفق فً رفع المعدل السنوي إلى (  )%60فأكثر ال ٌنتقل
إلى السنة التالٌة وٌعتبر راسبا ً فً تلك السنة.
ب .مع مراعاة ما ورد فً الفقرة (أ) من هذه المادةٌ ،عتبر الطالب راسبا ً فً أي سنة من
السنوات الثانٌة والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة:
 .1إذا رسب فً مساقات عدد ساعاتها المعتمدة أكثر من ( )9ساعات معتمدة.
 .2إذا لم ٌحصل على معدل ( )%60فأكثر بعد إجراز امتحان اإلكمال.
 .3إذا رسب الطالب بعد امتحان اإلكمال فً أي مساق فال ٌنتقل إلى السنة التالٌة وٌعتبر
راسبا ً فً تلك السنة.
ج .فً حال رسوب الطالب فً أي من السنوات الثانٌة والثالثة والرابعة والخامسة ٌسمح له
بإعادة دراستها لمرة واحدة فقط (شرٌطة عدم تجاوز الحد األعلى المنصوص علٌه فً
التعلٌمات).
د .إذا رسب الطالب فً السنة السادسة ٌسمح له بإعادة دراستها مرتٌن على األكثر شرٌطة
عدم تجاوز الحد األعلى المنصوص علٌه فً التعلٌمات ).
ه .فً حال رسوب الطالب فً أي من السنوات (الثانٌة ،الثالثة ،الرابعة ،الخامسة ،السادسة)
ٌطبق علٌه ما ٌلً :إعادة دراسة جمٌع المساقات المقررة لتلك السنة من داخل كلٌة الطب
والحاصل فٌها على عالمة أقل من (  )%60وفً حالة اإلعادة تحتسب العالمة الجدٌدة.
و .إذا تقدم الطالب المتحان إكمال فً مساقات مجموع عدد ساعاتها المعتمدة (  )9ساعات
فأقل تثبت له العالمة الجدٌدة التً ٌحصل علٌها بعد اإلكمال فً كشؾ العالمات مع
مراعاة ما ٌلً:
 .1إذا كان معدله السنوي قبل اإلكمال أقل من ( ٌ )%60ثبت له العالمة الجدٌدة التً
 )%60بعد
ٌحصل علٌها فً كشف العالمات بما ال ٌتجاوج معدله فً تلك السنة (
اإلكمال إذا تجاوج معدله ذلك.
 .2إذا كان معدله السنوي قبل اإلكمال ( )%60فأكثر تثبت له العالمة الجدٌدة التً ٌحصل
علٌها فً كشف العالمات على أن ٌرصد له فً ذلك المساق ألغراض معدله النهائً
7

المادة (: )14

فً تلك السنة ( )%60كحد أقصى حتى لو كانت عالمته فً امتحان اإلكمال تجٌد عن
(.)%60
مع مراعاة ما ورد فً المادة (  )12من هذه التعلٌمات إذا أعاد الطالب دراسة أي سنة من سنوات
الدراسة تحسب له العالمة الجدٌدة فقط ،وٌعٌد فقط المساقات التً لم ٌحصل فٌها على عالمة
( )%60فأكثر من المساقات المطلوبة حسب الخطة الدراسٌة.

الفصل من الكلٌة
المادة (: )15

أٌُ .فصل الطالب من الكلٌة فً الحاالت التالٌة:
 .1إذا رسب لمرتٌن فً أي سنة من السنوات الخمس األولى.
 .2إذا رسب بأي ثالث سنوات دراسٌة خالل مدة الدراسة.
 .3إذا لم ٌستطع إكمال دراسته خالل مدة ( )8سنوات المقررة.
ب .مع مراعاة ما ورد فً المادة (  )6فقرة (ب) و(ج) من هذه التعلٌمات ،لمجلس العمداء فً
حاالت خاصة ،النظر فً تمدٌد مدة الدراسة لسنة واحدة فقط لمن رسب فً السنة السادسة
فً كلٌة الطب ،واستنفذ الحد األعلى المقرر للدراسة وذلك بتنسٌب من مجلس الكلٌة.
ج .تصدر جمٌع قرارات الفصل سواء من القسم أو الكلٌة أو الجامعة من قبل مجلس العمداء
بناء على تنسٌب من مدٌر دائرة القبول والتسجٌل ،وتقوم دائرة القبول والتسجٌل بإشعار
ً
الطالب الكترونٌا ً على رابط نظام معلومات الطلبة (  )SISمن خالل موقع الجامعة.

تأجٌل الدراسة
المادة (: )16

أ.
ب.

ج.
د.
ه.

و.
ز.
ح.

على الطالب أن ٌتقدم بطلب تأجٌل دراسته إلى مكتب العمٌد فً مدة أقصاها سبعة أٌام
دراسٌة من بداٌة العام الدراسً الذي ٌود تأجٌله .
ٌجوز للطالب أن ٌؤجل دراسته فً الجامعة لمدة سنتٌن بقرار من مجلس الكلٌة ولثالث
وٌبلػ العمٌد القرار الى
سنوات بقرار من مجلس العمداء ،سواء كانت متقطعة أو متصلة
مدٌر دائرة القبول والتسجٌل وعمٌد شؤون الطلبة ورئٌس القسم المختص وأي جهة أخرى
معنٌة.
ال تحسب مدة التأجٌل من الحد األعلى المسموح بها للحصول على درجة البكالورٌوس فً
الطب .
ال ٌجوز تأجٌل دراسة الطالب الجدٌد أو المنتقل إال بعد مضً سنة دراسٌة واحدة على
التحاقه بالكلٌة.
إذا رؼب طالب فً االنسحاب من الجامعة فعلٌه أن ٌتقدم بطلب على النموذج المقرر إلى
دائرة القبول والتسجٌل ،وفً هذه الحالة تثبت له فً سجله مالحظة "منسحب من الجامعة"،
وٌفقد مقعده فٌها ،وإذا رؼب فً االلتحاق ثانٌة بالجامعة فعلٌه أن ٌتقدم بطلب جدٌد وفً
حالة قبوله ٌحتفظ بسجله األكادٌمً كامالً على أن ٌكمل متطلبات التخرج وفق الخطة
الدراسٌة المعمول بها عند عودته إلى الجامعة وتحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحد
األعلى لسنوات التخرج على أن ٌكون طلبه باإللتحاق مرة أخرى فً مدة ال تزٌد عن أربع
سنوات من تارٌخ انسحابه.
ٌعتبر الطالب الذي ٌتجاوز مجموع ؼٌابه بعذر مقبول (  )%30من الساعات المقررة لجمٌع
المواد الدراسٌة منسحبا ً من السنة الدراسٌة ،وٌثبت فً سجله مالحظة منسحب ،وتعتبر
دراسته لتلك السنة الدراسٌة مؤجلة.
ال تحسب السنة الدراسٌة التً ٌفصل منها الطالب بسبب عقوبة تأدٌبٌة من ضمن الحد
األعلى لمدة الدراسة وٌعامل الفصل الدراسً سنة دراسٌة .
إذا لم ٌسجل طالب منتظم فً الجامعة لفصل دراسً أو أكثر ،ولم ٌحصل على موافقة خطٌة
من عمٌد الكلٌة بتأجٌل دراسته لهذا الفصل /الفصول ٌفقد مقعده فً الجامعة ،وفً حال
وجود عذر قهري فله أن ٌطلب من مجلس الكلٌة اعتبار هذه المدة ضمن مدة التأجٌل
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المسموح بها وفً جمٌع األحوال التً ٌفقد فٌها الطالب مقعده فً الجامعة لمرة ثانٌة ال
ٌجوز له أن ٌعود للدراسة فٌها .
ط .فً حال الموافقة على تأجٌل الدراسة ٌكون للسنة الدراسٌة بأكملها.
يٌُ .لؽى تسجٌل الطالب إذا لم ٌدفع الرسوم الجامعٌة المقررة فً نهاٌة األسبوع السادس من
الفصلٌن األول والثانً واالسبوع الثالث من الفصل الصٌفً ،وٌعد مؤجالً حكما ً لسنة كاملة
على أن تحسب سنة التأجٌل من الحد األعلى للتأجٌل .

التدرٌب السرٌري
المادة (: )17

أ.

ب.

المادة (: )18

أ.
ب.

ٌسمح لطلبة السنوات (الرابعة ،الخامسة ،السادسة) التدرٌب سرٌرٌا ً فً مستشفى أو مركز
أو معهد خاص بالتشخٌص والعالج فً األردن وذلك طبقا ً لمعاٌٌر تضعها كلٌة الطب وٌتم
بناء على تنسٌب مجلس كلٌة
تحدٌد المستشفٌات والمراكز والمعاهد بقرار من رئٌس الجامعة ً
الطب.
ٌسمح لطلبة السنة السادسة بقضاء فترة ال تزٌد عن الشهرٌن من مدة التدرٌب السرٌري
المقررة فً الخطة الدراسٌة لتلك السنة فً مستشفى تعلٌمً جامعً أو معهد سرٌري داخل
أو خارج األردن ٌعتمده مجلس الكلٌة لهذه الؽاٌة ،وٌتقدم الطالب بطلب خطً إلى عمٌد الكلٌة
بناء على تنسٌب
قبل شهرٌن على األقل من بدء التدرٌب ،وٌصدر القرار عن عمٌد الكلٌة ً
القسم المختص وال تتحمل الجامعة أٌة نفقات مالٌة تترتب على ذلك.
تتم مراقبة التدرٌب السرٌري لطلبة كلٌة الطب فً السنوات السرٌرٌة (الرابعة ،الخامسة،
السادسة) من خالل سجل ٌومً للتدرٌب السرٌري خاص بكل قسم من األقسام السرٌرٌة،
وعلى الطالب إعادته وتسلٌمه إلى رئٌس القسم فً حال انتهاء فترة التدرٌب السرٌري.
ٌق ٌّم الطالب استناداً للمعلومات المدونة والواردة فً سجل تدرٌبه السرٌري الخاص به وأي
تقارٌر أخرى مطلوبة.

متطلبات الحصول على درجة البكالورٌوس فً كلٌة الطب
المادة (: )19

تمنح درجة البكالورٌوس فً الطب بعد إتمام المتطلبات التالٌة:
أ .النجاح فً جمٌع المواد المطلوبة حسب الخطة الدراسٌة المقررة.
ب .الحصول على معدل عام ال ٌقل عن ( .)%60
ج .عدم تجاوز الحد األعلى لسنوات التخرج المنصوص علٌها فً التعلٌمات.

أحكام عامة
المادة (: )20
المادة (: )21
المادة (: )22
المادة (: )23
المادة (: )24
المادة (: )25

تمنح شهادات التخرج عند استحقاقها فً نهاٌة كل عام دراسً ،وٌكون حفل التخرج مرة واحدة
فً نهاٌة العام الدراسً.
ال ٌجوز ألي طالب أن ٌعترض لعدم علمه بهذه التعلٌمات أو بعدم إطالعه على النشرات الصادرة
عن الجامعة أو الكلٌة أو ما ٌنشر على لوحة إعالناتها أو على موقع الجامعة أو ما ٌرسل إلى
برٌده االلكترونً فٌما ٌتعلق بهذه التعلٌمات.
على الطالب أن ٌحصل على نموذج براءة ذمة من الجامعة الستكمال اجراءات تخرجه .
تحمل درجة البكالورٌوس تارٌخ استحقاقها وتمنح فً نهاٌة كل عام .
ٌبت مجلس العمداء فً الحاالت التً لم ٌرد علٌها نص فً التعلٌمات .
رئٌس الجامعة وعمٌد الكلٌة ومدٌر دائرة القبول والتسجٌل مكلّفون بتنفٌذ أحكام هذه التعلٌمات.
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