
1 
 

 ٢٠١٥) لسنة   ٤تعليمات رقم ( 

  تعليمات منح درجة البكالوريوس في الطب  في جامعة اليرموك 

  صادرة عن مجلس العمداء بموجب نظام منح الدرجات العلمية والشھادات 

  ١٩٧٦) لسنة ٧٦في جامعة اليرموك رقم (

  

في جامعة اليرموك)، وُيعمل بها   تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح درجة البكالوريوس في الطب ) :١المادة (
 .٢٠١٣/٢٠١٤اعتبارًا من بدء العام الجامعي 

  يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاءها، ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
 .الجامعة: جامعة اليرموك  
 .العميد: عميد آلية الطب في الجامعة 
 .الكلية: آلية الطب في الجامعة 
 .المجلس: مجلس الكلية 
 .القسم: أي قسم في الكلية 
  :الفصل األول والثاني ) مدة آل منوالصيفي (األول والثاني ثالثة فصول إجباريةالسنة الدراسية 

مدته ثمانية أسابيع، تشمل فترة  والفصل الصيفيستة عشر أسبوعًا تشمل فترة االمتحانات، 
 االمتحانات.

 ستة عشرة محاضرة نظرية أو ١٦أآاديمي تعني حضور الطالب ( الساعة المعتمدة: وحدة تقويم (
) ساعة تدريب عملي أو ميداني أو سريري، ويعادل آل أسبوع تدريب ٣٢ما ال يقل عن (

 % ساعة معتمدة.١,١٢٥سريري 
  العبء الدراسي: عدد الساعات المعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها في الفصل الدراسي الواحد

 راسية.أو السنة الد
تطبق هذه التعليمات على طلبة آلية الطب المسجلين المنتظمين لنيل درجة البكالوريوس في الطب   ) :٢المادة (

  في الجامعة.
 

  الخطة الدراسية 
 

بتوصية من  درجة البكالوريوس في الطب نيل يقر مجلس العمداء الخطة الدراسية التي تؤدي إلى ) :٣المادة (
 .مجلس الكلية بناًء على اقتراحات مجالس األقسام فيها

الخطة الدراسية لنيل درجة البكالوريوس في الطب خطة سنوية إجبارية في جميع سنوات   .أ  ) :٤المادة (
  الدراسة.

   .ب 
يخصص لكل مساق من مساقات الخطة الدراسية ساعات معتمدة خاصة به ومبينة في الخطة  .١

تنسيب  مجلس لس األقسام والعمداء بناًء على توصية من مج مجلس الدراسية بقرار من
 .الكلية

  ُيعطى آل مساق من مساقات الخطة الدراسية رقمًا خاصًا به. .٢
ُيذآر إزاء آل مساق في الخطة الدراسية عدد الساعات المعتمدة وعدد المحاضرات أو عدد  .٣

ساعات المختبر األسبوعية أو عدد ساعات التدريب الميداني أو عدد أسابيع التدريب 
السريري، وُيذآر أيضًا إزاء آل مساق مدة دراسته في السنة الدراسية وتكون نتائج المساق 
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 فصليًا أو سنويًا.
يتم تقويم الساعات المعتمدة لكل مساق في السنوات األولى والثانية والثالثة على أساس أن   .ج 

) أسبوعًا هي ساعة معتمدة واحدة، أما ساعات ١٦المحاضرة أو الندوة أو حلقة النقاش لمدة (
وفي جميع  هالمختبر والتطبيق العملي ومشروع البحث فيجري تقييمها لكل مساق على حد

 ) أسبوعًا.١٦يقل حساب الساعة المعتمدة عن ساعتين أسبوعيًا لمدة ( الحاالت ال
يتم احتساب الساعات المعتمدة في السنوات الرابعة والخامسة والسادسة على أساس أن آل أسبوع   .د 

 ) ساعة معتمدة.١,١٢٥واحد تدريب سريري يعادل (
للحصول على درجة البكالوريوس في الطب  هو يكون الحد األدنى للساعات المعتمدة المطلوبة   . أ ) :٥المادة (

  ) مائتان وسبع وخمسون ساعة معتمدة.٢٥٧(
 توزع الساعات المعتمدة على النحو التالي:  . ب

  عدد الساعات  المتطلبات
 المعتمدة اإلجبارية

  عدد الساعات 
 المجموع المعتمدة االختيارية

 ٢٧ ١٢ ١٥ متطلبات الجامعة
 ٣٩ ٠ ٣٩ متطلبات الكلية

 ١٩١ ٣ ١٨٨ متطلبات التخصص
 ٢٥٧ ١٥ ٢٤٢ المجموع الكلي

    
 

 
  مدة الدراسة والعبء الدراسي 

  
 

مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب هي ست سنوات دراسية وتبين الخطة الدراسية   .أ  ) :٦المادة (
  المواد التي تدرس في آل سنة دراسية.

) ثماني سنوات ٨للحصول على درجة البكالوريوس في الطب  هو (الحد األعلى لمدة الدراسة   .ب 
 دراسية.

مع مراعاة نص الفقرة (ب) من هذه المادة ال يجوز أن يقضي الطالب أآثر من سنتين دراسيتين   .ج 
 في أي من السنوات الخمس األولى وأآثر من ثالث سنوات في السنة السادسة. 

المسموح التسجيل به في الفصلين الدراسيين األول أو يكون الحد األعلى لعدد الساعات المعتمدة   .د 
) ساعات معتمدة في الفصل الدراسي الصيفي من السنوات ١٠) ساعة معتمدة و(١٨الثاني (

األولى والثانية والثالثة، ويجوز أن يصل العبء الدراسي المسموح به في السنوات المذآورة 
) ساعة ١٢في الفصل الدراسي الصيفي () ساعة معتمدة و٢١وفي الفصلين األول أوالثاني (

 معتمدة وذلك بحاالت مبررة وبموافقة العميد.
السنة الدراسية فصالن دراسيان مدة آل منهما ستة عشر أسبوعًا، تشمل فترة االمتحانات، ومن   .ه 

 ) أسابيع بما في ذلك االمتحانات.٨فصل دراسي صيفي مدته (
ي بداية آل عام جامعي بعد إقراره من مجلس تضع آلية الطب التقويم الجامعي الخاص بها ف  .و 

 العمداء.
   .ز 

  المواظبة 
  

 

تشترط مواظبة الطالب في حضور المحاضرات النظرية والمناقشات والتدريب العملي   .أ  ) :٧المادة (
والسريري والزيارات الميدانية المقررة لكل مساق في الخطة الدراسية، ويقوم مدرس المساق 

  وذلك على آشوفات خاصة.بتسجيل الحضور والغياب 
 %) من مجموع الساعات لكل مساق.١٥ال يسمح للطالب بالتغيب عن أآثر من (  .ب 
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%) من مجموع الساعات المقررة دون عذر قهري أو عذر ١٥إذا غاب الطالب أآثر من (  .ج 
، فعلى مدرس المساق أن يحرم الطالب من التقدم لجميع يقبل به مدرس المساق مرضي

%) "محروم ٣٥لذلك المساق، ويوضع له الحد األدنى لعالمة المساق وهو (االمتحانات الالحقة 
 بسبب الغياب"، وتدخل هذه النتيجة في حساب معدالت تلك السنة.

%) من مجموع الساعات المقررة لمساق ما وآان هذا الغياب ١٥إذا غاب الطالب أآثر من (  .د 
للطالب االستمرار في المساق،  بعذر قهري يقبله عميد الكلية، أو بعذر مرضي فيسمح العميد

%) من الساعات، وفي الحاالت التي يتجاوز فيها ٣٠وال يجوز أن يتجاوز الغياب بمجموعه (
%)، فلمجلس الكلية اعتباره منسحبًا من السنة ٣٠غياب الطالب بعذر قهري أو مرضي نسبة (

الكلية دائرة القبول  الدراسية، وذلك قبل بداية االمتحانات النهائية في الفصل، ويبلغ عميد
والتسجيل خطّيًا أو الكترونّيًا بذلك (ويعتبر بذلك مؤجًال لدراسته تلك السنة) باستثناء الفصل 
األول لقبوله، ويستثنى من ذلك مساقات متطلبات الجامعة حيث تطبق عليها التعليمات العامة 

 فيما يخص االنسحاب من المساقات.
بتقرير طبي صادر من المرجع الطبي المعتمد في جامعة يشترط في العذر المرضي أن يكون   .ه 

اليرموك، وإذا تعذر ذلك فلعميد الكلية أن يعتمد التقرير المقدم أو يرفضه، وعلى الطالب أن 
يقدم التقرير الطبي المطلوب إلى العميد خالل أسبوع من تاريخ زوال العذر ويقوم العميد بإبالغ 

 بقراره.مدرسي المواد التي يدرسها الطالب 
%) من مدة التدريب، وآان ٢٥إذا انقطع الطالب عن التدريب العملي لفترة ال تتجاوز (  .و 

االنقطاع لعذر قهري أو مرضي يقبل به العميد، يجوز للعميد السماح للطالب بتعويض فترة 
التدريب التي تغيب عنها إذا رأى العميد أن ذلك ال يؤثر على التدريب من الناحية الفنية، وال 

 شمل التدريب العملي في المستشفيات والعيادات الذي يتم بإشراف أعضاء الهيئة التدريسية.ي
 

 

   

  االمتحانات والعالمات والمعدالت
  

 

  ) وألقرب رقم صحيح.١٠٠تحسب العالمة النهائية لكل مساق من (  . أ ) :٨المادة (
   . ب

وعالمات األعمال العالمة النهائية لكل مساق هي مجموع عالمات االمتحان النهائي  .١
 الفصلية.

يعقد االمتحان النهائي لكل مساق مرة واحدة في نهاية الفصل أو في نهاية السنة، وذلك  .٢
حسب طبيعة المساق، ويكون هذا االمتحان آتابيًا وشامًال لمقرر المساق، ويجوز أن يشمل 

من العالمة يحددها  االمتحان النهائي جزءًا شفويًا أو عمليًا أو تقارير لها نسبة مئوية معينة
  القسم المعني.

 تشمل األعمال الفصلية لكل مادة ما يلي: .٣
 االختبارات الشفوية أو التقارير أو البحوث.  . أ
 امتحانات فصلية أو سنوية حسب طبيعة المادة، تحدد للطلبة في بداية الفصل أو السنة.  . ب

عميد الكلية التي آل من يتغيب عن امتحان فصلي أو سنوي معلن عنه بعذر قهري يقبل به  .٤
تطرح المساق، أو عذر مرضي، عليه أن يقدم ما يثبت عذره خالل أسبوع من تاريخ 
زوال العذر، وفي هذه الحالة يعقد مدرس المساق امتحانًا تعويضيًا للطالب بالشكل الذي 

 يراه مناسبًا.
و عذر آل من يتغيب عن امتحان نهائي معلن عنه بدون عذر قهري يقبل به عميد الكلية أ .٥

 مرضي يوضع له (صفر) في ذلك االمتحان، ويحسب له في عالمته النهائية.
ترد جميع أوراق االمتحانات والتقارير، والبحوث إلى الطالب بعد تصحيحها وتسجيل  .٦

 عالماتها، أما أوراق االمتحان النهائي فتحفظ لدى مدرس المساق لمدة فصل دراسي واحد.
نهائي لمساق ما بعذر يقبله العميد، يبلغ العميد قراره إذا تغيب الطالب عن االمتحان ال .٧

بقبول العذر إلى مدير دائرة القبول والتسجيل ومدرس المساق ليسجل له عالمة 
"غير مكتمل" إزاء هذا المساق، وعلى الطالب أن يتقدم لالمتحان النهائي في المساق 
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ي للفصل الذي حصل فيه على المذآور في مدة اقصاها أربعة أسابيع من بداية الفصل التال
عالمة "غير مكتمل" ويعتبر الفصل الصيفي فصًال دراسيًا لهذا الغرض إذا درس فيه 
الطالب، أما إذا لم يتمكن الطالب من تقديم االمتحان المذآور في المدة المقررة اعتبرت 

 .في ذلك االمتحان عالمته صفرًا
تأجيل دراسته في الجامعة للفصل/  ال يجوز للطالب الحاصل على مالحظة "غير مكتمل" .٨

الفصول الالحقة إال بعد إزالة هذه المالحظة ضمن الفترة المحددة في هذه المادة وخالف 
ذلك تسجل له دائرة القبول والتسجيل العالمة المستحقة من األعمال الفصلية في ذلك 

 المساق.
 :ج. يكون اإلطار العام لالمتحانات ومواعيدها على النحو التالي

  مساقات السنوات األولى والثانية والثالثة والفصل الدراسي األول من السنة الرابعة: .١
المساقات النظرية والمساقات النظرية التي تحوي جزءًا عمليًا: يخصص لألعمال   .أ 

%) حيث يجرى اختباران فصليان على األقل وقد تكون هذه االختبارات ٥٠الفصلية (
ة، عملية، أو بواسطة الحاسوب أو تقارير أو على شكل امتحانات تحريرية، شفوي

بحوث آلها أو بعضها على أن يتم تحديد طبيعة االمتحانات ومواعيدها للطلبة في بداية 
آل فصل دراسي وحسب ما يقرره مجلس القسم الذي يطرح المساق وتناقش أوراق 

قبل بداية االمتحانات مع الطلبة بعد تصحيحها وتعلن نتائج األعمال الفصلية للطلبة 
 %).٥٠االمتحان النهائي ويخصص لالمتحان النهائي (

يقوم مجلس القسم الذي يطرح المساق ببيان آيفية توزيع العالمات التي توضع   .ب 
 للمساقات العملية قبل بداية الفصل الدراسي.

مساقات السنة الرابعة (الفصل الدراسي الثاني) والسنة الخامسة، توزع العالمات النهائية  .٢
 توضع لكل مساق آما يلي: التي

 %) لتقييم مدرس المساق أو لمعدل تقييم مدرسي المساق أثناء التدريب السريري.١٠(  .أ 
 %) لالمتحان السريري النهائي الذي يجري بعد االنتهاء من التدريب السريري.٤٠(  .ب 
%) لالمتحان الكتابي الذي يعقد في نهاية السنة حسب مواعيد يحددها مجلس ٥٠(  .ج 

 داية آل عام جامعي.الكلية في ب
مساقات السنة السادسة، تكون نتيجة المساقات االختيارية (متطلبات الكلية االختيارية)  .٣

ناجح أو راسب، وتوزع العالمات النهائية التي توضع لباقي مساقات السنة السادسة 
 آما يلي:

 %) لألعمال الفصلية والتي توزع آما يلي:٤٠(  . أ
 درسي المساق أثناء التدريب السريري.%) لتقييم مدرس المساق أو م١٠( -
 %) لالمتحان السريري.٣٠( -
  %) لالمتحان النهائي والتي توزع آما يلي:٦٠(  . ب

 %) لالمتحان الكتابي.٥٠( -
 %) لالمتحان الشفوي.١٠( -

يحدد عميد الكلية بالتنسيق مع دائرة القبول والتسجيل مواعيد االمتحانات النهائية في مطلع  .٤
 آل عام دراسي.

مجالس األقسام بتحديد أسلوب تقييم أي مساق ذي طبيعة خاصة أو بحثية، وتحديد تقوم  .٥
أعداد ونوعية الممتحنيين الخارجيين، وبيان آيفية توزيع العالمات التي توضع لهذه المواد 

 على أن يعتمد هذا التوزيع من مجلس الكلية في بداية آل فصل أو عام دراسي.
االختبارات الفصلية مع الطلبة بعد تصحيحها، وترد جميع أوراق االمتحانات تناقش أوراق   .أ  ) :٩المادة (

والتقارير والبحوث إلى الطالب بعد تصحيحها، أما اوراق االمتحان النهائي فتحفظ لدى مدرسي 
  المساق لمدة فصل دراسي واحد.

ه خالل إذا رغب الطالب باالعتراض على عالمته النهائية لمساق ما فله أن يتقدم باعتراض  .ب 
أسبوع من ظهور النتيجة النهائية لذلك المساق إلى رئيس قسم المساق، ويقوم رئيس القسم 
بتشكيل لجنة من عضوين من أعضاء هيئة التدريس في القسم (باستثناء مدرس المساق) 
لمراجعة العالمة وترفع العالمة التي يستحقها الطالب إلى عميد الكلية للعرض على مجلس 
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قرار إلى دائرة القبول والتسجيل خطيًا خالل مدة أقصاها أسبوعان من الالعميد  الكلية ويبلغ
ظهور النتيجة وترسل نسخة من القرار إلى رئيس قسم الطالب، ويعرض على مجلس العمداء 

 أي تعديل في العالمة النهائية ألي طالب من الطلبة المتوقع تخرجهم.
تصحيح جميع أوراق االختبارات مدرس/ مدرسو المساق ومنسقوها مسؤولون عن   .ج 

 واالمتحانات للمساقات التي يدرسونها، وعن رصد عالماتها بشكل صحيح ونهائي.
 يدفع الطالب مبلغًا قدره ثالثة دنانير عن آل طلب يتقدم به لمراجعة أي عالمة من عالماته.  .د 

 
 %) والحد األدنى للعالمة النھائية للمساق ٥٠الحد األدنى لعالمة النجاح في المساق ھو (  .أ  ) :١٠المادة (

  %).٦٠%)، والحد األدنى للنجاح في السنة هو (٣٥هو (
 تصنف عالمات المساق وفق الجدول التالي:  .ب 

الرمز  الرمز بالعربية التقدير العالمة
 باالنجليزية

 A أ ممتاز % ١٠٠ – ٩٠
 B ب جدًاجيد  %٨٩ – ٨٠
 C ج جيد % ٧٩ – ٧٠
 D د مقبول % ٦٩ – ٦٠
 E هـ ضعيف % ٥٩ – ٥٠

 F و راسب % ٥٠أقل من 
يكون المعدل التراآمي معدل عالمات جميع المساقات التي درسها الطالب نجاحًا أو رسوبًا   .ج 

حتى تاريخ حساب ذلك المعدل، وإذا حصل الطالب على نتيجة "غير مكتمل" في بعض 
يتم حساب معدالته عندما تكتمل عالمات هذه المساقات، وتعتبر المعدالت ذات أثر المساقات 

رجعي من تاريخ حصول الطالب على نتيجة "غير مكتمل" وتطبق عليه جميع اإلجراءات 
 المترتبة على ذلك.

بضرب العالمة النهائية بعدد الساعات المعتمدة عن آل  للسنة األولى يحسب المعدل السنوي  .د 
وقسمة مجموع حاصل الضرب الناتج على  األولى ذه الطالب في السنة الدراسيةمساق يأخ

 مجموع عدد الساعات المعتمدة.
تدخل نتائج جميع المساقات من متطلبات الجامعة اإلجبارية واالختيارية التي يدرسها الطالب   .ه 

أو بعد عند التخرج  األولىوالمشموله في الخطة الدراسية في حساب المعدل السنوي للسنة 
 .االنتھاء من دراستھا

بضرب العالمة يحسب المعدل السنوي للسنوات الخمس التالية (من السنة الثانية وحتى السنة السادسة)   .و 
لكل مساق (عدا متطلبات الجامعة االختيارية واالجبارية) بعدد الساعات المعتمدة لكل مساق النھائية 

رب الناتجة على مجموع عدد الساعات المعتمدة مقرر في الخطة الدراسية وقسمة مجموع حاصل الض
  لتلك السنة او بموجب نسب مئوية يحددھا مجلس الكلية وتبين ھذه النسب في الخطة الدراسية .

 
  
يحدد تقدير الطالب على أساس معدل المساقات التي يدرسها بنجاح ضمن الخطة الدراسية   .ز 

 المقررة وفق الجدول التالي:
 التقدير العام المعدل السنوي/ المعدل

 ممتاز % ١٠٠ – ٨٤
 جيد جدًا % ٨٤أقل من   – ٧٦
 جيد % ٧٦أقل من   – ٦٨
 مقبول % ٦٨أقل من   – ٦٠

 تحسب آل المعدالت ألقرب منزلة عشرية واحدة.  .ح 
%) فأآثر على الئحة ٨٤يضع العميد اسم الطالب الذي يحصل على معدل سنوي مقداره (  .ط 

شرف الكلية، ويثبت ذلك في سجله األآاديمي، ما لم يكن مفصوًال، أو رسب سابقًا في أحد 
) ساعة معتمدة في الفصل الواحد أو موضوعًا تحت ١٢المساقات وال يقل عبئه الدراسي عند (
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 ة.المراقبة األآاديمي
على الفوج الذي  عام يعتبر الطالب األول في الكلية هو الطالب الحاصل على أعلى معدل  .ي 

 ) سنوات.٦تخرج معه، شريطة أن ال تزيد مدة الدراسة الفعلية عن (
شعب فأآثر) ويتولى التنسيق مع مدرسي  ٣يكلف رئيس القسم منسقا لكل مساق متعدد الشعب (  .ك 

 اب المقرر واالمتحانات والعالمات.الشعب من حيث محتوى المساق، والكت
 يتكون المعدل العام للطالب في آلية الطب عند التخرج من:  .ل 

 %) للمعدل السنوي لكل من السنوات الخمس األولى بالتساوي.٧٥( .١
 %) للمعدل السنوي للسنة السادسة.٢٥( .٢

 
الية احتساب اعتماد  ٤/١/٢٠١٦) بتاريخ ١/٢٠١٦تخذ في جلسته رقم (مم. قرار مجلس العمداء ال

على لمدة الدراسة حسب األسس المعدل العام للطالب المنتقل الى آلية الطب في الجامعة والحد اال
  التالية:

  الطالب المنتقل الى السنة الثانية  -١
  %) لكل سنة للسنوات الثانية حتى الخامسة .١٥(
  %) للسنة السادسة .٤٠(

  ويكون الحد األعلى لمدة الدراسة سبع سنوات.
  الطالب المنتقل الى السنة الثالثة -٢
  %) لكل سنة من السنوات الثالثة والرابعة والخامسة .٢٠(
  %) للسنة السادسة .٤٠(

  ويكون الحد األعلى لمدة الدراسة ست سنوات.
  الطالب المنتقل الى السنة الرابعة -٣
  %) لكل سنة من السنتين الرابعة والخامسة .٣٠(
  %) للسنة السادسة .٤٠(
  كون الحد األعلى لمدة الدراسة خمس سنوات.وي
 

 

  االنتقال من سنة إلى أخرى 
 

  ينتقل الطالب من سنة دراسية إلى السنة الدراسية التي تليها إذا حقق الشرطين التاليين: ) :١١المادة (
التي درسها في تلك السنة والمقررة في الخطة العلمية النجاح في آل مساق من المساقات   . أ

  الدراسية.
 ).١٠المادة %) فأآثر حسب تعريف المعدل السنوي في (٦٠الحصول على معدل سنوي (  . ب

  شروط االنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانية:  .أ  ) :١٢المادة (
%) فأآثر، والنجاح في جميع المساقات العلمية وهي: ٦٠الحصول على معدل سنوي ( .١

)Bio 111، Chem 103  ،Phys 108 ،Chem 215 ،MED110  ،MED111 ،
MED113 MED112. (  

 
إذا رسب الطالب في مساق أو مساقين علميين على األآثر من المساقات العلمية المبينة في  .٢

المادة، يحق له تقديم امتحان إآمال في مساق أو مساقين على األآثر، ) من هذه ١الفقرة (أ/
وذلك قبل بدء الفصل الدراسي األول من العام الجامعي التالي في موعد يحدده عميد الكلية 

واذا رسب الطالب بعد امتحان االكمال في أي منھما فال ينتقل الى السنة الثانية  التي تطرح المساق
  .السنة األولىويعتبر راسباً في 

 
) من هذه المادة، ١إذا آان الطالب ناجحًا في جميع المساقات العلمية المبينة في الفقرة (أ/ .٣

%) يحق له التقدم إلى امتحان إآمال في مساق أو مساقين ٦٠وحاصل على معدل أقل من (
وعد يختارهما الطالب، وذلك قبل بدء الفصل الدراسي األول من العام الجامعي التالي في م

) فأكثر ال ينتقل الى %٦٠وإذا اخفق في رفع المعدل الى ( يحدده عميد الكلية التي تطرح المساق



7 
 

 .السنة الثانية ويعتبر راسباً في السنة األولى
  

 يعتبر الطالب راسبًا في السنة األولى إذا:  .ب 
في  ھذه المادة) من ١رسب في أكثر من مساقين علميين من المساقات العلمية المبينة في الفقرة (أ/ -١

 .) من ھذه المادة٢محاولته األولى ، أو اذا رسب في امتحان االكمال الواردة في الفقرة (أ)/ بند (
 
فال ينتقل إلى السنة الثانية ويعتبر  أي من المساقات العلميةإذا رسب الطالب بعد امتحان اإلكمال في  -٢

 راسباً في السنة األولى.
 
 %) فأآثر بعد إجراء امتحان اإلآمال.٦٠نوي (إذا لم يحصل الطالب على معدل س -٣

 

 إذا رسب الطالب في السنة األولى يسمح له بإعادة دراستها لمرة واحدة فقط.  .ج 
 في حالة رسوب الطالب في السنة األولى، يطبق عليه مايلي:  .د 

) MED110إعادة دراسة جميع المساقات التي تطرحها آلية الطب وهي: التشريح العام (*
الكيمياء ، و)MED111)، وبيولوجيا خلوية وأنسجة (MED112والفيزيولوجيا العامة (

%)، وفي حالة اإلعادة ٦٠والحاصل فيها على عالمة أقل من ( )MED113الحيوية العامة (
 تحتسب له العالمة الجديدة للمساق المعاد.

) Bio 111) و(Phys 108أما المواد العلمية األخرى المقررة للسنة األولى وهي (  .ه 
والتي نجح فيها الطالب بعالمة أقل من  )Chem 215والكيمياء العضوية( )Chem 103و(
%) في تلك السنة يجوز له إعادة تلك المساقات أو عدم إعادتها حسب رغبته، وفي حالة ٦٠(

 اإلعادة تحسب له العالمة الجديدة للمساق المعاد.
 النهائية المستحقة للمساق العلمي. تحتسب عالمة امتحان اإلآمال بدًال من العالمة  .و 
 الطلبة الراسبون في السنة األولى بعد اإلآمال:  .ز 

) ساعات معتمدة من ٦تسجيل (ين في السنة األولى بعد اإلآمال يسمح للطلبة الراسب .١
مساقات السنة الثانية على األآثر في الفصل الدراسي األول أو الثاني مع إبقاء الطالب في 

 وفق الشروط التالية: مستوى السنة األولى
 %) فأآثر.٦٠أن يكون معدل الطالب (  .أ 
) ساعات معتمدة على ٦أن يكون مجموع الساعات التي يجب على الطالب إعادتها (  .ب 

 /د).١٢األآثر من المساقات العلمية المبينة في المادة (
أن تكون المواد التي يرغب الطالب بالتسجيل لها من السنة الثانية ضمن الخطة   .ج 

الجهاز التنفسي)،  MED220الدراسية ويستثنى من ذلك المواد التالية: ( 
 الجهاز الدموي واللمفاوي). MED222الجهاز الدوري)، و(MED221و(

) ساعات ٩( يكون مجموع ما يسمح للطالب بتسجيله خالل الفصل الدراسي الواحد  .د 
 معتمدة آحد أعلى شامًال ذلك المواد المعادة من السنة األولى.

) ساعات معتمدة من السنة الثانية على ٩يسمح للطلبة المحولين للسنة األولى تسجيل ( .٢
األآثر في الفصل الدراسي األول وآذلك الفصل الدراسي الثاني مع إبقاء الطالب بمستوى 

 السنة األولى.
مواد السنة الثانية ال يحق له التقدم إلى امتحان إآمال لهذه  من في أي إذا رسب الطالب .٣

 المواد في هذه السنة ويجب عليه إعادة دراسة هذه المواد.
 تطبق تعليمات النجاح والرسوب واإلآمال على المواد المعادة من السنة األولى. .٤
 لة رسوبه في السنة.يتحمل الطالب مسؤولية التسجيل في المواد من السنة التالية في حا .٥

 

  
  
 

  شروط االنتقال في السنوات الالحقة، بعد السنة األولى
 

ينتقل الطالب من سنة إلى السنة التي تليها في السنوات الالحقة بعد السنة األولى إذا حقق ما   .أ  ) :١٣المادة (
  يلي:



8 
 

المقررة لتلك السنة حسب الخطة والحصول على معدل  العلمية النجاح في جميع المساقات .١
 %) فأآثر.٦٠سنوي (

) ساعات معتمدة فاقل من ٩مجموع عدد ساعاتها المعتمدة ( في مساقات رسب الطالبإذا  .٢
آل على حده يحق له التقدم إلى الرابعة أو الخامسة  أو أو الثالثة مساقات السنة الثانية

امتحان إآمال في المساقات التي رسب بها وذلك قبل بدء الفصل الدراسي التالي من العام 
الجامعي التالي في موعد يحدده عميد الكلية وإذا رسب الطالب بعد امتحان اإلآمال في أي 

 .منها فال ينتقل إلى السنة التالية ويعتبر راسبًا في تلك السنة
) ساعات معتمدة فأقل من ٩اعاتها المتعمدة (رسب الطالب في مساقات مجموع سإذا  .٣

مساقات السنة السادسة يحق له التقدم إلى امتحان إآمال في المساقات التي رسب بها وذلك 
في المساقات التي رسب بها فإذا نجح في ذلك االمتحان  يبعد إعادة التدريب السرير

يعتبر ناجحا في السنة السادسة وإذا رسب يعتبر راسبا في السنة السادسة وعليه إعادة 
 .في تلك السنة %)٦٠دراسة جميع المساقات التي يقل عالمتها عن (

ثالثة والرابعة إذا آان الطالب ناجحًا في جميع المساقات المقررة للسنوات الثانية وال .٤
%) يحق له التقدم إلى ٦٠والخامسة والسادسة، وحاصل على معدل سنوي أقل من (

) ساعات معتمدة على ٩امتحان إآمال في مساقات مجموع عدد ساعاتها المعتمدة (
األآثر، يختارها الطالب من مساقات تلك السنة، وذلك قبل بدء العام الجامعي التالي في 

%) فأآثر ال ينتقل ٦٠إلى ( السنوي لية وإذا أخفق في رفع المعدلموعد يحدده عميد الك
 إلى السنة التالية ويعتبر راسبًا في تلك السنة.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعتبر الطالب راسبًا في أي سنة من   .ب 
 السنوات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة:

 ) ساعات معتمدة.٩عدد ساعاتها المعتمدة أآثر من (إذا رسب في مساقات  .١
 %) فأآثر بعد إجراء امتحان اإلآمال.٦٠إذا لم يحصل على معدل ( .٢
إذا رسب الطالب بعد امتحان اإلآمال في أي مساق فال ينتقل إلى السنة التالية ويعتبر  .٣

 راسبًا في تلك السنة.
والثالثة والرابعة والخامسة يسمح له السنوات الثانية أي من  في حال رسوب الطالب في  .ج 

في  بإعادة دراستها لمرة واحدة فقط (شريطة عدم تجاوز الحد األعلى المنصوص عليه
 ).التعليمات

إذا رسب الطالب في السنة السادسة يسمح له بإعادة دراستها مرتين على األآثر شريطة   .د 
 ).في التعليمات عدم تجاوز الحد األعلى المنصوص عليه

في أي من السنوات (الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة)  رسوب الطالب في حال  .ه 
من داخل آلية الطب يطبق عليه ما يلي: إعادة دراسة جميع المساقات المقررة لتلك السنة 

 في حالة اإلعادة تحتسب العالمة الجديدة.و%) ٦٠والحاصل فيها على عالمة أقل من (
) ساعات فأقل ٩إآمال في مساقات مجموع عدد ساعاتها المعتمدة ( إذا تقدم الطالب المتحان  .و 

تثبت له العالمة الجديدة التي يحصل عليها بعد اإلآمال في آشف العالمات مع مراعاة ما 
 يلي:
%) يثبت له العالمة الجديدة التي ٦٠إذا آان معدله السنوي قبل اإلآمال أقل من ( .١

%) بعد ٦٠جاوز معدله في تلك السنة (يحصل عليها في آشف العالمات بما ال يت
 اإلآمال إذا تجاوز معدله ذلك.

%) فأآثر تثبت له العالمة الجديدة التي يحصل ٦٠إذا آان معدله السنوي قبل اإلآمال ( .٢
عليها في آشف العالمات على أن يرصد له في ذلك المساق ألغراض معدله النهائي 

مته في امتحان اإلآمال تزيد عن %) آحد أقصى حتى لو آانت عال٦٠في تلك السنة (
)٦٠.(% 

 

لم يكمل جميع متطلبات الجامعة  ال يجوز ان ينتقل الطالب الى مستوى السنة الرابعة ما -ز
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 االجبارية واالختيارية. 

*اذا قبل الطالب في آلية الطب وآان قد درس مساقات في جامعة اردنية اخرى قبل التحاقه  -ه
بها وتدخل ضمن خطته الدراسية وال تدخل في معدله  المساقات التي نجحبجامعة اليرموك تحسب له 

  التراآمي وانما يعفى من دراستها.
) من هذه التعليمات إذا أعاد الطالب دراسة أي سنة من سنوات ١٢مع مراعاة ما ورد في المادة ( ) :١٤المادة (

التي لم يحصل فيها على عالمة الدراسة تحسب له العالمة الجديدة فقط، ويعيد فقط المساقات 
  %) فأآثر من المساقات المطلوبة حسب الخطة الدراسية.٦٠(
  
  

 

  الفصل من الكلية 
 

  ُيفصل الطالب من الكلية في الحاالت التالية:  .أ  ) :١٥المادة (
 إذا رسب لمرتين في أي سنة من السنوات الخمس األولى. .١
 الدراسة.إذا رسب بأي ثالث سنوات دراسية خالل مدة  .٢
 ) سنوات المقررة.٨إذا لم يستطع إآمال دراسته خالل مدة ( .٣

 
من هذه التعليمات، لمجلس العمداء في  و(ج)) فقرة (ب)٦مع مراعاة ما ورد في المادة (  .ب 

حاالت خاصة، النظر في تمديد مدة الدراسة لسنة واحدة فقط لمن رسب في السنة السادسة في 
 آلية الطب، واستنفذ الحد األعلى المقرر للدراسة وذلك بتنسيب من مجلس الكلية.

مجلس العمداء بناًء  سواء من القسم أو الكلية أو الجامعة من قبلقرارات الفصل  تصدر جميع  .ج 
على تنسيب من مدير دائرة القبول والتسجيل، وتقوم دائرة القبول والتسجيل بإشعار الطالب 

 .) من خالل موقع الجامعةSISنظام معلومات الطلبة ( على رابط الكترونيًا
 

 

  تأجيل الدراسة 
  

 

العميد في مدة أقصاها سبعة أيام دراسية على الطالب أن يتقدم بطلب تأجيل دراسته إلى مكتب   .أ  ) :١٦المادة (
   .من بداية العام الدراسي الذي يود تأجيله

يجوز للطالب أن يؤجل دراسته في الجامعة لمدة سنتين بقرار من مجلس الكلية ولثالث سنوات   .ب 
مدير دائرة الى القرار  العميد ويبلغ بقرار من مجلس العمداء، سواء آانت متقطعة أو متصلة

 .والتسجيل وعميد شؤون الطلبة ورئيس القسم المختص وأي جهة أخرى معنيةالقبول 
ال تحسب مدة التأجيل من الحد األعلى المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس في   .ج 

 الطب .
ال يجوز تأجيل دراسة الطالب الجديد أو المنتقل إال بعد مضي سنة دراسية واحدة على التحاقه   .د 

 بالكلية.
لب في االنسحاب من الجامعة فعليه أن يتقدم بطلب على النموذج المقرر إلى دائرة إذا رغب طا  .ه 

القبول والتسجيل، وفي هذه الحالة تثبت له في سجله مالحظة "منسحب من الجامعة"، ويفقد 
مقعده فيها، وإذا رغب في االلتحاق ثانية بالجامعة فعليه أن يتقدم بطلب جديد وفي حالة قبوله 

األآاديمي آامًال على أن يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية المعمول يحتفظ بسجله 
بها عند عودته إلى الجامعة وتحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحد األعلى لسنوات التخرج 

 من تاريخ انسحابه. واتسن أربع على أن يكون طلبه باإللتحاق مرة أخرى في مدة ال تزيد عن
%) من الساعات المقررة لجميع ٣٠يتجاوز مجموع غيابه بعذر مقبول ( يعتبر الطالب الذي  .و 

المواد الدراسية منسحبًا من السنة الدراسية، ويثبت في سجله مالحظة منسحب، وتعتبر دراسته 
 لتلك السنة الدراسية مؤجلة.
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 ال تحسب السنة الدراسية التي يفصل منها الطالب بسبب عقوبة تأديبية من ضمن الحد األعلى  .ز 
 .ويعامل الفصل الدراسي سنة دراسية لمدة الدراسة

إذا لم يسجل طالب منتظم في الجامعة لفصل دراسي أو أآثر، ولم يحصل على موافقة خطية   .ح 
يفقد مقعده في الجامعة، وفي حال وجود عذر قهري  تلك السنةمن عميد الكلية بتأجيل دراسته 

جميع  فيون مدة التأجيل المسموح بها فله أن يطلب من مجلس الكلية اعتبار هذه المدة ضم
 .ده في الجامعة لمرة ثانية ال يجوز له أن يعود للدراسة فيهاعاألحوال التي يفقد فيها الطالب مق

 في حال الموافقة على تأجيل الدراسة يكون للسنة الدراسية بأآملها.  .ط 
سبوع السادس من تسجيل الطالب إذا لم يدفع الرسوم الجامعية المقررة في نهاية األ ُيلغى  .ي 

لسنة آاملة الفصلين األول والثاني واالسبوع الثالث من الفصل الصيفي، ويعد مؤجًال حكمًا 
 . جيلعلى للتأسنة التأجيل من الحد األحسب على أن ت

%) فأكثر في جميع المساقات ٦٠يعتبر الطالب المعيد بسبب الرسوب والذي حصل على عالمة (  .ك 
الدراسية أو الطالب المحول من جامعة أخرى واعفي من دراسة تلك المطروحة في أحد الفصول 

 .التأجيل من الحد األعلى للتأجيل المساقات يعد مؤجالً حكماً لذلك الفصل وعلى أن ال تحسب مدة
 

 

  التدريب السريري 
 

أو مرآز أو  سريريًا في مستشفىالتدريب طلبة السنوات (الرابعة، الخامسة، السادسة) ل يسمح  . أ ) :١٧المادة (
معهد خاص بالتشخيص والعالج في األردن وذلك طبقًا لمعايير تضعها آلية الطب ويتم تحديد 

  المستشفيات والمراآز والمعاهد بقرار من رئيس الجامعة بناًء على تنسيب مجلس آلية الطب.
يسمح لطلبة السنة السادسة بقضاء فترة ال تزيد عن الشهرين من مدة التدريب السريري   . ب

المقررة في الخطة الدراسية لتلك السنة في مستشفى تعليمي جامعي أو معهد سريري داخل أو 
خارج األردن يعتمده مجلس الكلية لهذه الغاية، ويتقدم الطالب بطلب خطي إلى عميد الكلية قبل 
شهرين على األقل من بدء التدريب، ويصدر القرار عن عميد الكلية بناًء على تنسيب القسم 

 ص وال تتحمل الجامعة أية نفقات مالية تترتب على ذلك.المخت
 ) :١٨المادة (

 
 
 
 

  
 ) :١٩المادة (

تتم مراقبة التدريب السريري لطلبة آلية الطب في السنوات السريرية (الرابعة، الخامسة،   . أ
السادسة) من خالل سجل يومي للتدريب السريري خاص بكل قسم من األقسام السريرية، 

  إعادته وتسليمه إلى رئيس القسم في حال انتهاء فترة التدريب السريري.وعلى الطالب 
يقّيم الطالب استنادًا للمعلومات المدونة والواردة في سجل تدريبه السريري الخاص به وأي   . ب

 تقارير أخرى مطلوبة.
 

 
  االنتقال من جامعة أخرى الى كلية الطب

  
والتسجيل في الجامعة ، ويبت مجلس الكلية في يتم تقديم طلبات االنتقال الى دائرة القبول   . أ

 الطلبات وفق الشروط التالية:
 أن يتوفر شاغر في آلية الطب. -١
  أن يستوفي الطالب شروط القبول في الجامعة وأي شروط اخرى تطلبها الكلية. -٢
 ، أو مايعادلها، مقبوًال تنافسيًا في آلية الطب، سنةأن يكون معدله في الثانوية العامة  -٣

  حصوله على الثانوية العامة ، أو سنة تقديم الطلب.
جامعية ، تعترف بها جامعة أن يكون الطالب منتقًال من آلية الطب في جامعة،أو آلية  -٤

 اليرموك.
االنتظام ، وأن يقدم وثيقة تثبت أنه  سته السابقة في جامعة تأخذ باسلوبأن تكون درا -٥

 %) من الدوام الكامل.٨٠داوم ما ال يقل عن (
أن يكون االنتقال لمستوى السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة ، وأن ال يقل معدله عن  -٦

%) ستة وسبعين (أو ال يقل تقديره عن جيد جدًا) في جميع المواد التي درسها  ٧٦(
 في آلية الطب في تلك الجامعة.
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لكلية في ال يجوز االنتقال الى أي سنة فوق الرابعة، وعلى الطالب المنتقل الى ا -ب
) ثالث سنوات دراسية متتالية في آلية الطب بالجامعة ٣الجامعة أن يدرس على األقل (

  قبل تخرجه.
 

  متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في كلية الطب  
 

  تمنح درجة البكالوريوس في الطب بعد إتمام المتطلبات التالية: ) :٢٠المادة (
  حسب الخطة الدراسية المقررة. النجاح في جميع المواد المطلوبة  .أ 
 %).٦٠الحصول على معدل عام ال يقل عن (  .ب 
 عدم تجاوز الحد األعلى لسنوات التخرج المنصوص عليها في التعليمات.  .ج 

 
 

  أحكام عامة 
 

  ) :٢١المادة (
 

دراسي، ويكون حفل التخرج مرة واحدة في  عامتمنح شهادات التخرج عند استحقاقها في نهاية آل 
 .العام الدراسينهاية 

ال يجوز ألي طالب أن يعترض لعدم علمه بهذه التعليمات أو بعدم إطالعه على النشرات الصادرة  ) :٢٢المادة (
عن الجامعة أو الكلية أو ما ينشر على لوحة إعالناتها أو على موقع الجامعة أو ما يرسل إلى بريده 

 .االلكتروني فيما يتعلق بهذه التعليمات
 .على الطالب أن يحصل على نموذج براءة ذمة من الجامعة الستكمال اجراءات تخرجه ) :٢٣المادة (
 .تحمل درجة البكالوريوس تاريخ استحقاقها وتمنح في نهاية آل عام ) :٢٤المادة (
 .يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في التعليمات ) :٢٥المادة (
 .ومدير دائرة القبول والتسجيل مكّلفون بتنفيذ أحكام هذه التعليمات وعميد الكليةرئيس الجامعة  ) :٢٦المادة (

  


