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  2008( لسنة  6تعليمات رقم ) 

 تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك
 الصادرة بموجب نظام منح الدرجات العليمة والشهادات

 1976( لسنة 76في جامعة اليرموك رقم )

 
مل بهاا ابتادام مال العااج الجاامعي  ويع  2008تسمى هذه التعليمات )تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك ( لسنة :   1المادة 

2008/2009   . 
 

تسري أحكاج هذه التعليمات على الطلبة المنتظميل المسجليل للحصول علاى درجاة البكاالوريوس فاي كلياات الجامعاة الاوارد  فاي :   2المادة 
 ( مل هذه التعليمات3الماد  )

 
الحصول على درجة البكاالوريوس فاي الكلياات التالياةا بناام علاى تنساي  مال  يقر مجلس العمدام الخطة الدراسية التي تؤدي إلى  : 3المادة 

 مجالس الكليات واقتراحات مل مجالس األقساج األكاديمية المختصة :
 كليــة العلــــــوج . .1
 كليــة اآلدا  . .2
 . األعمالكلية  .3
 كلية التربية . .4
 كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية . .5
 إلسالمية .كلية الشريعة والدراسات ا .6
 كلية التربية الرياضية . .7
 كلية القانول . .8
 كلية الفنول الجميلة . .9
 كلية اآلثار واالنثروبولوجيا . .10
 كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوج الحاسو  . .11
 كلية اإلعــالج . .12
 كلية السياحة والفنادق .13
 ( 13/8/2013تاريخ  28/2013تم إنشاء كلية الطب بموجب قرار مجلس العمداء رقم  )  كلية الط  .14

 ( 17/2/2014تاريخ  7/2014) تم إنشاء كلية الصيدلة بموجب قرار مجلس العمداء رقم  كلية الصيدلة .15

  كلية التمريض. .16
 

 على درجة البكالوريوس في الجامعة هو كما يلي :الحد األدنى للساعات المعتمد  المطلوبة للحصول   : 4المادة 
 ( ساعة معتمد 134) كلية العلوج .1

 ( ساعة معتمد 132) كلية اآلدا    .2

 ( ساعة معتمد 132) األعمالكلية  .3

 ( ساعة معتمد 132) كلية التربية                                                 .4

 ( ساعة معتمد 167) كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية                                     .5

 ( ساعة معتمد 132) عة والدراسات اإلسالمية                      كلية الشري .6

 ( ساعة معتمد 132) كلية التربية الرياضية                                      .7

 ( ساعة معتمد 141) كلية القانول                                                 .8

 ( ساعة معتمد 132)                                   كلية الفنول الجميلة       .9

 ( ساعة معتمد 132) كلية اآلثار واالنثروبولوجيا                                .10

 ( ساعة معتمد 134) كلية تكنولوجيا المعلومات  وعلوج الحاسو               .11

 ( ساعة معتمد 132) كلية اإلعــالج   .12

 ( ساعة معتمد 132) كلية السياحة والفنادق .13

 ( ساعة معتمد 257) كلية الط  .14

15. 

16. 
 كلية الصيدلة
 كلية التمريض

 ( ساعة معتمد 165)
 ( ساعة معتمد 141)
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 الخطـــــــة الدراسيـــة
 لية :تشمل الخطة الدراسية في كل تخصص تمنح فيه درجة البكالوريوس المتطلبات التا  :5المادة 

 ( ساعة معتمد  وتشمل :27وتخصص لها ) الجامعة:أ .  متطلبات                
 إجبارية:. متطلبات 1                   

 ( ساعة معتمد  موزعة كالتالي :15يدرسها جميع طلبة الجامعة ويخصص لها )                      
 

 
 ( . 26/12/2016تاريخ  49/2016. )قرار مجلس العمدام رقج   HUM120هما متطلبيل سابقيل لمساق EL  099و  COMP 099*  مساقي     
 

( مجموعاات حسا  نتاامجهج فاي االمتحاال . ويعمال بهاذا 3ج مركز اللغات بعقد امتحال تحديد مستوى الطلبة غير العر  باللغة العربية ويصنف الطلباة إلاى )يقو  
   1/1/1995( تاريخ 1/95ا قرار مجلس العمدام في جلسته رقج )94/1995القرار اعتباراً مل الفصل الثاني 

  A 100  MILT ا و تادخل نتامجاه  وتعطاى نتاامه هاذا المسااق بنظااج العالمااتحس  ضمل الساعات المعتمد  المقرر  للتخار  ا كرية والمواطنة يالعلوج العس

 : ا ويعفى مل دراسته(13/10/2019تاريخ  39/2019)قرار مجلس عمدام في جلسته رقج  ( فما بعد 2019لطلبة )في حسا  المعدل التراكمي 
ا مديرياة الخادمات الطبياة ا الكلياة الفنياة لساال  العساكرية  ا ومدرساة المرشاحيلالعساكرية الملكياة ا الكلياات مؤتاةجامعاة ) األردنياةرية العساكات خريجو الكلي. 1 

ه عال سانة ال تقال خدمتا ألا شاريطة  األجنبياةعساكرية األمنياة والكلياات ال األجهاز أخارى فاي  تماا يعادلهاا مال كلياا أوفيصال (  األميارالصيانة الملكي ا كلية 
 واحد   .

 .  األخرىللرت   بالنسبة التأسيسيةودورات الوكالم  التأسيسيةعلى دورات الصف  الحاصليل. الضباط 2
 الطال  المعني تنطبق عليه شروط اإلعفام. آلالموافقة على اعتماد دامر  التعليج الجامعي التابعة لهذه المديرية إلثبات 03
ا وفااي هااذه عال مساااق العلااوج العساكرية ( ر مساااقاً بااديالً 434) HISTوالمعاصار  أل يدرسااوا مسااق رتاااريخ األردل الحاادي   ويجاوز للطلبااة غيار األردنياايل -أ.4

ويعماال بااه اعتباااراً ماال  5/1/1992( تاااريخ 1/92تاادخل عالمااة هااذا المساااق فااي حسااا  معاادالت الطالاا  ا قاارار مجلااس العماادام فااي جلسااته رقااج ) الحالااة 
 فما قبل(. 2019)لطلبة .5/1/1992

 
 فما بعد دراسة مساقيل بديليل على النحو التالي: 2020ويجوز للطلبة غير األردنييل المقبوليل في العاج الجامعي  - 
 ( العلوج العسكرية والمواطنة مل مساقات متطلبات الجامعة االختيارية التي تطرحها الجامعة.MILT 100Aمساق بديل عل مساق ) -1
فاي جلساته رقاج ( التربية الوطنياة مال مسااقات متطلباات الجامعاة االختيارياة التاي تطرحهاا الجامعاة. قارار مجلاس العمادام HUM 124ق )مساق بديل عل مسا -2

 .05/04/2020( تاريخ 11/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد  اسم المساق رمز المساق

 الساعات

 الكلية المعنية

 أو المركز المعني

 مكان توطين البرنامج القسم المعني

HUM 117 المساقات الخدمية اإلنسانية إدارة األعمال االقتصاد 1 الريادة واالبتكار 

HUM 118  المساقات الخدمية اإلنسانية اإلدارة العامة االقتصاد 1 القيادة والمسؤولية المجتمعية 

HUM119 المساقات الخدمية اإلنسانية المناهج والتدريس التربية 1 المهارات الحياتية 

HUM120  المساقات الخدمية اإلنسانية اللغة اإلنجليزية مركز اللغات 3 )لغة إنجليزية( مهارات االتصال والتواصل 

HUM121  ( لمهارات االتصال والتواصل)المساقات الخدمية اإلنسانية اللغة العربية مركز اللغات 3 غة عربية 

HUM 124 المساقات الخدمية اإلنسانية العلوم السياسية اآلداب 3 التربية الوطنية 

MILT 100A شعبة العلوم العسكرية   3 العلوم العسكرية والمواطنة 

EL 099   مركز اللغات استدراكي استدراكي –مهارات لغة إنجليزية   

AL 099   مركز اللغات استدراكي استدراكي –لغة عربية   

COMP 099    كلية  استدراكي استدراكي –مهارات حاسوIT   

SA 100   عمادة شؤون الطلبة  عمادة شؤون الطلبة  0  )ناجح/راس (األخالقيات والعمل التطوعي 
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 .  متطلبات اختيارية : 2               

ا وال يجاوز للطالا  تساجيل أي مسااق مال مل أحد الخيااريل التاالييل يختارها الطال ( ساعات معتمد  12ويخصص لها )                     
 متطلبات الجامعة االختيارية يطر  في كليته .

 2022لطلباة 2022/2023العاج الجاامعي ( ويعمل بهذا القرار مل بداية  21/03/2022تاريخ  12/2022)قرار مجلس العمدام في جلسته رقج                      
 فما بعد.

 
 مل الحزج األربعة التاليةا أو  ( ساعات في كل حزمة3مساق واحد بواقع ثال  ): الخيار األول    -

األعلاى ( ساعة في لغة واحاد  فقاط مال حزماة اللغااتا وال يحتسا  للطالا  إال مسااق واحاد )12أربعة مساقات بواقع اثنتي عشر ): الخيار الثاني -

 ألربعة مساقات في لغة واحد .( مل حزمة اللغات إذا لج يستكمل دراسة اعالمة
 

 اإلنسانية:العلوم  مساقات حزمة (1)

 رمز المساق
 المساقاسم 

الساعات 

 المعتمدة

لجميع الطلبة  الكلية المعنية

:كلية ةباستثناء طلب  

 القسم الذي يرح المساق

HUM 101 المساقات الخدمية اإلنسانية االعالم االعالم 3 الثقافة اإلعالمية 

HUM 104 المساقات الخدمية اإلنسانية الفنون الفنون 3 لسلوكالفن وا 

HUM 105 المساقات الخدمية اإلنسانية األثار األثار 3 إسهام االردن في الحضارة اإلنسانية 

HUM 106 المساقات الخدمية اإلنسانية األثار األثار 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

HUM 107 المساقات الخدمية اإلنسانية انونالق القانون 3 حقوق اإلنسان 

HUM 109 المساقات الخدمية اإلنسانية الشريعة الشريعة 3 النظم اإلسالمية 

HUM 110 المساقات الخدمية اإلنسانية السياحة السياحة 3  الثقافة السياحية والفندقية 

HUM 113 انيةالمساقات الخدمية اإلنس الشريعة التربية 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

HUM 115 المساقات الخدمية اإلنسانية القانون القانون 3 التربية القانونية 

HUM 123 المساقات الخدمية اإلنسانية الفنون الفنون 3 الفنون األدائية 

 :االجتماعية واالقتصادية العلوم حزمة مساقات (2)

 رمز المساق
 المساقاسم 

الساعات 

 المعتمدة

 الطلبة لجميع الكلية المعنية

 :كليةة طلب باستثناء

المساق رحيط الذي القسم  

HUM 102  المساقات الخدمية اإلنسانية - اآلداب 3 المواطنة واالنتماء 

HUM 103  المساقات الخدمية اإلنسانية الشريعة الشريعة 3 اإلسالم فكر وحضارة 

HUM 108 المساقات الخدمية اإلنسانية - التربية 3 مهارات التفكير 

HUM 111 المساقات الخدمية اإلنسانية اآلداب اآلداب 3 تاريخ القدس 

HUM 112 المساقات الخدمية اإلنسانية اآلداب اآلداب 3 مقدمة في جغرافية األردن 

HUM 114 المساقات الخدمية اإلنسانية - التربية 3 الحاكمية الرشيدة والنزاهة 

HUM 116 اقات الخدمية اإلنسانيةالمس األثار األثار 3 كتابات األردن القديمة 

HUM 122 المساقات الخدمية اإلنسانية االقتصاد االقتصاد 3 االقتصاد والمجتمع 

SCI 103 المساقات الخدمية العلمية التربية الرياضية التربية الرياضية 3 اللياقة البدنية للجميع 

SCI 104 العلميةالمساقات الخدمية  التربية التربية 3 مهارات التواصل الفعال 

SCI 106 المساقات الخدمية العلمية االقتصاد االقتصاد 3 اإلدارة وتنمية المجتمع 

 :والتكنولوجية مساقات العلميةالحزمة  (3)

رمز 

 المساق
 المساق اسم 

الساعات 

 المعتمدة

لجميع الطلبة باستثناء  الكلية المعنية

:كلية ةطلب  

 القسم الذي يطرح المساق

SCI 101  العلميةالمساقات الخدمية  العلوم العلوم 3 العامةالبيئة والصحة 

SCI 102 العلميةالمساقات الخدمية  تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

SCI 105 العلميةالمساقات الخدمية  كلية الحجاوي للهندسة العلوم 3 الطاقة المتجددة 

SCI 107 العلميةالمساقات الخدمية  - العلوم 3 البحث العلمي 

SCI 109 العلميةالمساقات الخدمية  تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات 3 الثقافة الرقمية 

SCI 110 التنمية والبيئة 
 العلميةالمساقات الخدمية  - العلوج 3

SCI 111 المجتمعيةمناعة المبادئ الوبائيات و 
 العلميةالمساقات الخدمية  - الط ا الصيدلةا العلوج 3

 اللغات مساقات حزمة  (4)

 مساقات اللغة الفرنسية

 
ورقجرمز   

 المساق

 

 مساقات اللغة الفرنسية

الساعات 

 المعتمدة

المركز /الكلية المعنية

 المعني
 

مكان توطين 

 البرنامج

 
المتطلب 

 السابق

 
 تخصصات ةلجميع الطلبة باستثناء طلب

LCF 101 فرنسي، فرنسي/انجليزي - مركز اللغات مركز اللغات 3 1فرنسية مهارات في اللغة ال 

LCF 102  مركز اللغات مركز اللغات 3 2مهارات في اللغة الفرنسية LCF 101 فرنسي، فرنسي/انجليزي 

LCF 103  مركز اللغات مركز اللغات 3 3مهارات  في اللغة الفرنسية LCF 102 فرنسي، فرنسي/انجليزي 

LCF 104 مركز اللغات مركز اللغات 3 4في اللغة الفرنسية   مهارات LCF 103 فرنسي، فرنسي/انجليزي 

 مساقات اللغة األلمانية
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ورقج رمز 
 مساقات اللغة األلمانية  المساق

الساعات 

 المعتمدة
المركز /الكلية المعنية

 المعني

مكان توطين 
 البرنامج

المتطلب 
 السابق

 تخصص ةلجميع الطلبة باستثناء طلب

LCG 101  ألماني/انجليزي - مركز اللغات مركز اللغات 3 1مهارات في اللغة األلمانية 

LCG 102  مركز اللغات مركز اللغات 3 2مهارات في اللغة األلمانية LCG 101 ألماني/انجليزي 

LCG 103  مركز اللغات مركز اللغات 3 3مهارات في اللغة األلمانية LCG 102 ألماني/انجليزي 

LCG 104  مركز اللغات مركز اللغات 3 4مهارات في اللغة األلمانية LCG 103 ألماني/انجليزي 

  مساقات اللغة االسبانية

ورقج رمز 
 مساقات اللغة األلمانية  المساق

الساعات 
 المعتمدة

المركز /الكلية المعنية

 المعني

مكان توطين 

 البرنامج
المتطلب 

 السابق
 خصصت ةلجميع الطلبة باستثناء طلب

LCS 101  مركز اللغات مركز اللغات 3 1مهارات في اللغة اإلسبانية - - 

LCS 102  مركز اللغات مركز اللغات 3 2مهارات في اللغة اإلسبانية LCS 101 - 

LCS 103  مركز اللغات مركز اللغات 3 3مهارات في اللغة اإلسبانية LCS 102 - 

LCS 104  مركز اللغات مركز اللغات 3 4مهارات في اللغة اإلسبانية LCS 103 - 

لصينيةمساقات اللغة ا  

ورقج رمز 
 مساقات اللغة األلمانية  المساق

الساعات 

 المعتمدة
المركز /الكلية المعنية

 المعني

مكان توطين 
 البرنامج

المتطلب 
 السابق

 تخصص ةلجميع الطلبة باستثناء طلب

LCC 101  مركز اللغات غاتمركز الل 3 1مهارات  في اللغة الصينية - - 

LCC 102  مركز اللغات مركز اللغات 3 2مهارات  في اللغة الصينية LCC 101 - 

LCC 103  مركز اللغات مركز اللغات 3 3مهارات  في اللغة الصينية LCC 102 - 

LCC 104  مركز اللغات مركز اللغات 3 4مهارات  في اللغة الصينية LCC 103 - 

ةالتركيمساقات اللغة   

ورقج رمز 
 مساقات اللغة األلمانية  المساق

الساعات 
 المعتمدة

المركز /الكلية المعنية

 المعني

مكان توطين 

 البرنامج
المتطلب 

 السابق
 تخصص ةلجميع الطلبة باستثناء طلب

LCT 101 تركي - مركز اللغات مركز اللغات 3 1 تركيةمهارات  في اللغة ال 

LCT 102  مركز اللغات مركز اللغات 3 2 يةالتركمهارات  في اللغة LCE 101 تركي 

LCT 103  مركز اللغات مركز اللغات 3 3 التركيةمهارات  في اللغة LCE 102 تركي 

LCT 104  مركز اللغات مركز اللغات 3 4 التركيةمهارات  في اللغة LCE 103 تركي 

 متحااالالالتقاادج   2009/2010جديل اعتباااراً ماال بدايااة الفصاال األول علااى كافااة الطلبااة المساات يجاا المسااتوى ا  أمااا فيمااا يتعلااق بامتحااال   
علاى الطالا  الاذي اخفاق فاي النجاا  فاي أي مال هاذه االمتحاناات واللغة اإلنجليزية والحاساو  , في اللغة العربية  المستوى

لمااد  والرساو  فيهاا أل سجلها ماد  دراسية , يسمح للطال  الذي اخفق فاي االمتحاناات بعاد دراساة األ ي( 099)استدراكي 
  مل الدراسةيتقدج المتحال مستوى دول تسجيلها ماد  دراسية شريطة ال ينجح في االمتحال خالل أول سنتيل 

 
 2022لطلباة 2022/2023( ويعمل بهذا القرار مل بداية العاج الجاامعي  21/03/2022تاريخ  12/2022)قرار مجلس العمدام في جلسته رقج                      

 فما بعد.

 
ا وهااذه ( خااار  خطتااه الدراسااية 099كياً )علااى أل يسااجل الطالاا  الااذي يخفااق فااي النجااا  فااي أي ماال هااذه االمتحانااات مساااقاً اسااتدرا      

 المساقات هي  :
 

 *El 099 )مهارات لغة إنجليزية )استدراكي 
 *Al  099 ( 1لغة عربية)استدراكي( ) 

 *ComP  
099 

بتااريخ  44/2014)ًعادلت بقارار مجلاس العمادام رقاج  دراكي(مهارات حاساو  )اسات

 .(  2014/2015اعتباراً مل الفصل الثاني  10/11/2014

        
 * مالحظة : على الطالب أن ينهي مساقات المهارات التالية ، المطلوبة منه، في أول سنتين من بدء التحاقه بالدراسة في الجامعة وهي :           

EL               099 . مهارات لغة إنجليزية / استدراكي 
             AL   099 يمهارات لغة عربية / استدراك . 
             COMP 099 . يطبق علىى الطلبىة المقبىولين فىي ، 01/02/2016( بتاريخ 05/2016)ُعدلت بقرار مجلس العمداء رقم ) مهارات الحاسوب / استدراكي

 .2016/2017بداية العام الجامعي 
 كما قرر المجلس :           
   ( فما قبل والمحولين الذين لم يستكملوا المتطلبات الجامعية االختيارية ، إكمالها من مواد المساقات االختيارية .2015على طلبة )           

 . (  6 243قرار رقج  21/7/2014ج العالي في جلسته الثامنة المنعقد  بتاريخ وفق قرار مجلس التعلي 15/6/201بتاريخ  25/2016)ًعدلت بقرار مجلس العمدام رقج             
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 متطلبات الكلية: 
 يقرها مجلس العمدام بنام على تنسي  مجلس الكلية المختص وتخصص لها الساعات المعتمد  التالية :

 ( ساعة معتمد 21) أقساج كلية العلوج .1

 ( ساعة معتمد 21)  أقساج كلية اآلدا   .2

 ( ساعة معتمد 24) األعمالأقساج كلية  .3

 ( ساعة معتمد 18) أقساج كلية التربية                                                 .4

 ( ساعة معتمد 24) أقساج كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية                                     .5

 ( ساعة معتمد 24) ة الشريعة والدراسات اإلسالمية                      أقساج كلي .6

 ( ساعة معتمد 27) أقساج كلية التربية الرياضية                                      .7

 ( ساعة معتمد 27) أقساج كلية القانول                                                 .8

 ( ساعة معتمد 24) ة الفنول الجميلة                                        أقساج كلي .9

 ( ساعة معتمد 21) أقساج كلية اآلثار واالنثروبولوجيا                                .10

 ( ساعة معتمد 22) أقساج كلية تكنولوجيا المعلومات  وعلوج الحاسو               .11

 ( ساعة معتمد 24) ة اإلعالجأقساج كلي .12

 ( ساعة معتمد 21) أقساج كلية السياحة والفنادق .13

 ( ساعة معتمد 39) كلية الط  .14

15. 

.16 
 كلية الصيدلة
 كلية التمريض

 ساعة معتمد  (32)
 )( ساعة معتمد 

               
 ج.    متطلبات القســم :         

مدام بنام على تنساي  مال مجاالس الكلياات واقتارا  مال مجاالس األقسااج األكاديمياة وتخصاص لهاا السااعات يقرها مجلس الع                 
 المعتمد  التالية موزعة على مساقات إجبارية وأخرى اختيارية يحددها مجلس الكلية .     

 ( ساعة معتمد 86) أقساج كلية العلوج .1

 ( ساعة معتمد 84) أقساج كلية اآلدا    .2

 ( ساعة معتمد 81)                            األعمالأقساج كلية  .3

 ( ساعة معتمد 87) أقساج كلية التربية                                                 .4

 ( ساعة معتمد 116) أقساج كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية                                     .5

 ( ساعة معتمد 81) اج كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية                      أقس .6

 ساعة معتمد ( 78) أقساج كلية التربية الرياضية                                      .7

 ( ساعة معتمد 87) أقساج كلية القانول                                                 .8

 ( ساعة معتمد 87) اج كلية الفنول الجميلة                                        أقس .9

 ( ساعة معتمد 87) أقساج كلية اآلثار واالنثروبولوجيا                                .10

 ( ساعة معتمد 85) أقساج كلية تكنولوجيا المعلومات  وعلوج الحاسو               .11

 ( ساعة معتمد 81) اج كلية اإلعالجأقس .12

 ( ساعة معتمد 87) أقساج كلية السياحة والفنادق .  13

 (ساعة معتمد 191) كلية الط  .14

15. 

16. 
 كلية الصيدلة
 كلية التمريض

 (ساعة معتمد 106)
 )(ساعة معتمد 

و مجموع متطلبات  التخصص الرميسي ومتطلبات وتشمل متطلبات األقساج المذكور  أعاله متطلبات التخصص المنفرد أ           
 . التخصص الفرعي

 

ال يجوز للطال  أل يسجل لمساق ما إذا لج يكل قد سجل المتطل  السابق في فصول سابقة )ناجح / راس (. ويجوز له أل يساجل   -أ:6المادة
( مال ماع اخاذ بعايل االعتباار الفقار  ) عااً لمساق ومتطلبه السابق معاً في الفصل نفسه إذا توقف تخرجاه علاى تساجيل المسااقيل م

 . أعاله( 6الماد  )
هندسة االلكترونيات ,هندسة االتصاالت , هندسة الحاسو  ,هندساة القاوى الكهربامياة ,هندساة  ) أقساجفما بعد في  2018ال يجوز لطلبة  - 

ا تكنولوجيااا الهندسااة يااا البنااام , الهندسااة الصااناعيةتكنولوج-اإلنشااام إدار  –الاانظج والمعلوماتيااة الطبيااة الحيويااة ,الهندسااة المدنيااة 
 المتطل  السابق بنجا  . أنهىلج يكل قد  ( كلية الحجاوي لتسجيل المساق الالحق ما الميكانيكية والتصميجا هندسة العمار 

 .2022/2023يطبق على جميع الطلبة مل بداية الفصل الدراسي الثاني  -
  ( 12/10/2022تاريخ  480/2022عدلت بقرار مجلس العمدام رقج  مع هذا القرار. إلغام أية قرارات صادر  تتعارض -
قارار مجلاس العمادام  فماا بعاد.) 2022عدج السما  ألي طال  في كلية العلوج بالتسجيل ألي مساق قبل اجتيازه لمتطلبه السابق بنجا  لطلباة  - 

 (21/11/2022تاريخ  560/2022رقج 
  

 

 دراسيمدة الدراسة والعبء ال
 :(1)7المادة
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  الحد األعلى لمد  الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس هو كما يلي :أ .         

ويعتبر الطالىب الىذي أنهىى الحىد األعلىى لمىدة الدراسىة المنصىوف عليهىا فىي المىادة المشىار إليهىا ولىم يحقىق شىروط التخىرج   (1)
 (.10/8/1986( تاريخ 32الجامعة رقم )مفصوالً من الجامعة بموجب قرار لجنة مجلس 

 يمنح الطلبة فصل دراسي إضافي للحاالت التالية :                  
 . ( ساعة معتمدة فأقل21. إذا بقي على تخرجه )1                  

 % .60. إذا لم يتخرج لتدني معدله التراكمي عن 2                  

 ( .16/2/2015تاريخ  7/2015العمدام رقج ) قرار مجلس                   

 سنوات 7 أقساج كلية العلوج .1

 سنوات 7 أقساج كلية اآلدا    .2

 سنوات 7                            األعمالأقساج كلية  .3

 سنوات 7 أقساج كلية التربية                                                 .4

 سنوات 8 وي للهندسة التكنولوجية                                    أقساج كلية الحجا .5

 سنوات 7 أقساج كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية                       .6

 سنوات 7 أقساج كلية التربية الرياضية                                      .7

 سنوات 7                                أقساج كلية القانول                  .8

 سنوات 7 أقساج كلية الفنول الجميلة                                         .9

 سنوات 7 أقساج كلية اآلثار واالنثروبولوجيا                                .10

 سنوات 7    أقساج كلية تكنولوجيا المعلومات  وعلوج الحاسو            .11

 سنوات 7 أقساج كلية اإلعالج .12

 سنوات  7 أقساج كلية السياحة والفنادق .13

 سنوات 8 كلية الط  .14

15. 

16. 
 كلية الصيدلة
 كلية التمريض

 سنوات 8
 

وفصل صيفي اختياري مدتاه  االمتحاناتا .  السنة الدراسية فصالل دراسيال إجباريال مد  كل منهما ستة عشر أسبوعاً تشمل فتر           
 االمتحانات.ثمانية أسابيع تشمل فتر  

عشار أسابوعاً هاي سااعة  لماد  ساتة . يجري تقويج السااعات المعتماد  لكال مسااق علاى أسااس أل المحاضار  األسابوعية أو النادو             
حاد  علاى أل تحسا  السااعة المعتماد   فيجاري تقويمهاا لكال مسااق علاى يساعات المختبرات والتطبياق العملا أما واحد .معتمد  

 الواحد  بساعتي مختبر أو ساعتيل تطبيقيتيل على األقل .
د. يتحمل الطال  مسؤولية حمل الع م الدراسي الذي يتناس  مع قدراته واستيعابه والتساجيل لعادد مال المسااقات مال ضامل خطتاه         

ا ويقاوج مادير القباول والتساجيل بءلغاام أي مسااق ألي طالا  ي الجامعاة الدراسية بحي  تتناس  مع قدراته وتحصيله األكاديمي ف
ا آخاذاً بعايل االعتباار ي في أي فصل دراسي عل الحد المسمو  به وفق التعليمات المعمول بها فاي الجامعاة سيتجاوز عبمه الدرا

 ما يلي :

بكاالوريوس الاوارد  فاي الفقار  )أ( مال هاذه المااد  يكاول الحاد مع مراعا  الحد األعلى لمد  الدراسة للحصول على درجاة ال -أ. 1           
( ساعة للفصل الدراسي الواحاد 12األدنى للساعات المعتمد  التي يدرسها الطال  المسجل للحصول على درجة البكالوريوس )

د توافر أحد الشرطيل ( ساعة معتمد  بموافقة رميس القسج بع21( ساعة. ويجوز أل يصل الحد األعلى إلى )18والحد األعلى )
 التالييل :

 %( .80أل ال يقل معدل الطال  التراكمي عل )   -                  
 ( ساعة معتمد  في الفصل الذي سيتخر  فيه .21أل يتوقف تخر  الطال  على السما  له بدراسة )   -                  

 العاا مإلغااراض باار الفصاال الااذي يساابقه فصاال تخاار  ,فيعتتاادري  الميااداني لخياار للطالاا  مخصااص لكااال الفصاال األ إذا - 
 الدراسي والمتطل  السابق

. يسمح للطال  بالتسجيل لعدد مل الساعات يقل عل الحد األدنىا أو االستمرار في دراسة عدد مل الساعات المعتماد  يقال 2                   
علاى أل ال وا  سىاعات معتمىدة 3يقىل العىبء الدراسىي عىن علىى أن ال عل الحد األدنى نتيجة النسحابه مل بعض المساقات 

)عادلت بقارار  .تتجاوز مد  دراسة الطال  للحصول على درجة البكالوريوس الحد األعلى الوارد  في الفقر  )أ( مل هذه الماد  

  ( 30/6/2014تاريخ  26/20149مجلس العمدام في جلسته رقج 
( ساااعة معتمااد  لجميااع 12) الا  فااي الفصاال الصاايفي علااىلااى للساااعات المعتمااد  التااي سااجل لهااا الطأل ال يزياد الحااد األع. 3                

 الطلبة.
 
ا إذا أتج الطال   أو الخامسة ـ .  يصنف الطلبة المسجلول لنيل درجة البكالوريوس في مستوى السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعةج              

 ساعة معتمد  على التوالي ضمل خطته الدراسية .( 141أو )( 99( أو )66( أو )33بنجا  دراسة ما ال يقل عل )
 

 المواظبـــــــــــــــــــــة
 :8المادة 

للطال  في جميع المساقات التي سجل فيهاا ا ويقاوج مادرس المسااق بتساجيل الغياا  والحضاور علاى كشاوفات  ةأ . تشترط المواظب
اديمي الاذي يعطاى فياه المسااق فاي نهاياة كال فصال دراساي ا وتحفاظ إلاى نهاياة الفصال خاصة ا ويسلمها إلى رمايس القساج األكا

 الدراسي الذي يليه .
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 %( مل مجموع الساعات المقرر  لكل مساق .15 . ال يسمح للطال  بالتغي  عل أكثر مل )
ذر مرضاايا فعلااى ماادرس %( ماال مجماوع الساااعات المقاارر  لمساااق دول عااذر قهاري أو عاا15. إذا غاا  الطالاا  أكثاار ماال )     

%( ا وتدخل هذه 35المساق أل يحرج الطال  مل التقدج لجميع االمتحانات الالحقة. ويوضع له الحد األدنى لعالمة المساق وهو )
( 13النتيجة في حسا  معدالتها ما لج يكل قد أنسح  مل ذلك المساق خالل المد  المنصوص عليهاا فاي الفقار  ) ( مال المااد  )

 عليمات .مل هذه الت
%( مل مجموع الساعات المقرر  لمساق ما وكاال هاذا الغياا  بعاذر قهاري يقبلاه عمياد الكلياة 15إذا غا  الطال  أكثر مل ). 1د.  

التي ينتمي إليها الطال  أو بعذر مرضي يسمح العميد للطال  االستمرار في المساق ا وال يجوز أل يتجااوز الغياا  بمجموعاه 
%(ا فلمجلاس الكلياة 30ي الحاالت التي يتجاوز فيها غيا  الطال  بعذر قهاري أو مرضاي نسابة )%( مل الساعات ا وف30)

ا وذلك قبل بداية االمتحانات النهامية في الفصلا ويبلغ العميد دامر  القبول والتسجيل . التي ينتمي إليها الطال  اعتباره منسحباً 
.ورميس القسج الذي يطر  المساق خطياً بذلك 

  (
 (. 3/9/2012بتاريخ  35/2012بموج  قرار مجلس العمدام رقج  ًعدلت

غيابه بسب  اشتراكه في البطوالت الدولية والرسمية واإلقليمية والعربياة  يعتبرإذا كال الطال  مل العبي المنتخبات الوطنية .  2       
%( مال 40ز أل يتجااوز  غياباه بمجموعاه )أو بسب  اشتراكه في المعسكرات التدريبية للمنتخبات غياباً بعذر قهاري وال يجاو

%( فلمجلس الكلية التي ينتمي إليهاا الطالا  اعتبااره منساحباً مال 40الساعات المقرر  لمساق ما ا  وإذا تجاوزت نسبة غيابه )
لنهامية فاي وذلك قبل بداية االمتحانات ا فصول سابقة . لخمسةالمساقات التي سجل فيها ومؤجالً لذلك الفصل إذا لج يكل مؤجالً 

 . ورميس القسج الذي يطر  المساق خطياً بذلك ا الفصلا ويبلغ العميد دامر  القبول والتسجيل
هـ. يشترط في العذر المرضي أل يكول بشهاد  صادر  مل المرجع الطبي المعتمد في جامعة اليرموك وإذا تعذر ذلك فلعمياد الكلياة 

مقادج أو يرفضاها وعلاى الطالا  أل يقادج التقريار الطباي المطلاو  إلاى العمياد خاالل التي ينتمي إليها الطال  أل يعتماد التقريار ال
 أسبوع مل تاريخ زوال العذر ويقوج العميد بءبالغ مدرسي المواد التي يدرسها الطال  بقراره .

أو رياضاي أو كشافي أو و. مع مراعا  ما ورد في الفقرات ) ا  ا د( مل هذه الماد  يعتبر تغي  الطلبة الذيل يقوماول بنشااط فناي 
خدمة مجتمع ضمل فرق الجامعاة أو المنتخباات الوطنياة تغيبااً مشاروعاً بموجا  إشاعار خطاي مال عمياد شاؤول الطلباة أو مادير 

 كل حس  اختصاصه . مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمع
  

 االمتحانـــــــــــــــــات

 :  9المادة 

 صحيح.( وألقر  رقج 100العالمة النهامية لكل مساق مل )تحس   أ.            
 الفصلية.. العالمة النهامية لكل مساق هي مجموع عالمات االمتحانال النهامي وعالمات األعمال 1 .          

( مل العالمة 50ص له ). يعقد االمتحال النهامي لكل مساق مر  واحد  في نهاية الفصل ويكول شامالً لمقرر المساق ويخص2              
النهامية للمساق. وقد تشمل عالمة االمتحال النهامي امتحانات عملية تخصص لها نسبة مموية معينة يحددها مجلس الكلية بنام 

 على توصية مل مجلس القسج .
هذا اليوج ويحدد عميد الكلية المختص . في حالة وجود ثالثة امتحانات في اليوج نفسه يجوز للطال  التقدج المتحانيل فقط في 3              

                                               موعداً لعقد االمتحال الثال  في يوج آخر .
. تشمل األعمال الفصلية لكل مساق امتحانيل كتابييل على األقل يعلج بهما الطلبة قبل موعد عقدهما بأسبوع على األقل على أل 4

ول في موعد أقصاه نهاية األسبوع الخامس )األسبوع الثالا  فاي الفصال الصايفي( وتارد األوراق إلاى الطلباة يعقد االمتحال األ
وقااد تشاامل األعمااال الفصاالية باإلضااافة إلااى  ساااعة فااي الفصاال الصاايفي ( 72فااي موعااد أقصاااه أساابوع ماال عقااد االمتحااال )

و بحوثاً كلها أو بعضها حس  ما يقرره مجلاس القساج علاى أل ال االمتحانيل الكتابييل الفصلييل امتحانات شفوية ا أو تقارير ا أ
البحااو  إلااى الطلبااة بعااد %( ماال العالمااة النهاميااة . وتاارد أوراق االمتحانااات والتقااارير و10تتجاااوز عالمااة هااذه األعمااال )

 .تصحيحها 
( بحيا  يعقاد امتحاال فصالي واحاد sci108( أعاله مساقــات متطلبــات الجامعــة اإلجبارية ومسااق )4ويستثنى مل البند ) . 5

%( لألعماال األخارى مال العالماة النهامياة . ويساتثنى 10%( و )40بدالً مال امتحاانيل علاى ال ال تتجااوز عالماة االمتحاال  )
مساقات الندوات والبحو  والمختبرات واألعمال الميدانية ا والمشاريعا حي  يقرر مجلس القسج المعني أسلو  تقويج هاذه  كذلك

 ( 30/6/2014تاريخ  26/20149)عدلت بقرار مجلس العمدام في جلسته رقج  بداية الفصل الدراسي .لمساقات على أل يعلل ذلك للطلبة مع ا

. كل مل يتغي  عل امتحال نهامي معلل عنه بدول عذر قهري يقبل به مدرس المساق أو عذر مرضي يوضاع لاه )صافر( فاي  6   
 مته النهامية. ذلك االمتحالا ويحس  له في عال

. كل مل يتغي  عل امتحال فصلي معلل عناه بعاذر قهاري يقبال باه مادرس المسااق ا أو عاذر مرضاي ا علياه أل يقادج ماا يثبات 7 
ياراه عذره خالل أسبوع مل تاريخ زوال العذرا وفي هاذه الحالاة يعقاد مادرس المسااق امتحانااً تعويضاياً للطالا  بالشاكل الاذي 

 مناسباً . 
ويتولى التنسيق مع مدرسي الشع  مل حي   محتوى المساق شع  فأكثر(  3) لف رميس القسج منسقاً لكل مساق متعدد الشع  يك   .     

 ا والكتا  المقرر واالمتحانات والعالمات .
 يصدر رميس الجامعة إجرامات تسليج العالمات .  د.        

 
  ـور النتيجةه خالل أسبوع مـــل ظهلنهامية لمساق ما فله أل يتقدج باعتراضباالعتراض على عالمته اإذا رغ  الطال   1هـ.         

 النهامية لذلك المساق إلى رميس قسج المساق ا ويقوج رميس القسج بتشكيل لجنة مل عضويل مل أعضام هيمـــة التدريس             
 ع العالمة التي يستحقها الطال  إلى عميد الكلية للعرض على في القسج )باستثنام مدرس المساق ( لمراجعة العالمة وترف             
 ل ظهور النتيجــــــــــةـمجلس الكلية ويبلغ العميد قراره إلى دامر  القبول والتسجيل خطياً خالل مد  أقصاها أسبوعال م             
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 وترسل نسخة مل القرار إلى رميس قسج الطال  .             
وكذلك  ى مجلس العمدام أي تعديل في العالمة النهامية ألي طال  مل الطلبة المتوقع تخرجهج في أحد الفصول الدراسية  يعرض عل  2      

 تعديل أي عالمة تؤدي إلى تغيير الوضع األكاديمي للطالب المفصول من الجامعة أو التخصف .
 ( 14/9/2015تاريخ  32/2015قرار مجلس العمدام في جلسته رقج ًعدلت بموج  )              

ترد جميع أوراق االمتحانات والتقاريرا والبحو  إلى الطال  بعد تصحيحها وتسجيل عالماتهاا أما أوراق االمتحال النهامي فاتحفظ و.      
 لدى مدرس المساق لمد  فصل دراسي واحد .

لمادرس المسااق وعمياد كلياة الطالا ا خاالل  إلكترونياا عاذرهفعلياه ال يقادج  مااا إذا تغي  الطال  عل االمتحال النهامي لمسااق . 1ز.     
ً ياتج تحويال الطلا  الطال   اأو لج يقبل مدرس المساق عذرواذا قبل ةالنهامي اتاالمتحان تاريخ انتهاممل  أسبوعيل لعمياد  إلكترونياا

 ( 04/11/2019بتاريخ  42/2019ًعدلت بموج  قرار مجلس العمدام رقج ) لطال  )لغير مكتمل  عالمة كلية الطال  العتماد
اعتبااار عالمااة طلبااة العبااي المنتخبااات الوطنيااة اللااذيل يمثلااول األردل فااي البطااوالت الدوليااة والرساامية واإلقليميااة والعربيااة . 2        

) ًعادلت  . واالشتراك في المعسكرات التدريبية للمنتخبات رغيار مكتمالر إذا شااركوا فاي البطاوالت خاالل فتار  االمتحاناات النهامياة

 ( . 3/9/2012بتاريخ  126/2012بموج  قرار مجلس العمدام رقج
 على النحو التالي :( ا على الطال  أل يتقدج لالمتحال النهامي في المساق المذكور  2و 1. مع مراعا  ما ورد في الفقرتيل )ز/3

ة مىن تىاريخ انتهىاء االمتحانىات النهاحيىة حسىب التقىويم ( سىاع72أ . إذا كان الطالب متوقع تخرجه لذلك الفصىل فىي مىدة أقصىاها )         
، وإذا لم يتقدم لالمتحان خالل هىذ  المىدة تطبىق الجامعي  للفصول األول والثاني والصيفي ليتمكن من التخرج في نفس الفصل 

 عليه أحكام الفقرة )ب( أدنا  .
مىن بدايىة الفصىل التىالي للفصىل الىذي حصىل فيىه  أسابيع ثالثةب. إذا لم يكن الطالب متوقع تخرجه في ذلك الفصل في مدة أقصاها          

في الفصل الصيفي . ويعتبىر الفصىل الصىيفي فصىالً دراسىياً  سبوعانوأعلى عالمة "غير مكتمل" في الفصلين األول والثاني ، 
قرار مجلاس عمادام ُعدلت الماد  ب) يقوم مدرس المساق بإدخال العالمة التي حصل عليها الطالب ( )لهذا الغرض إذا درس فيه الطالب .

 .(22/03/2021بتاريخ  12/2021رقج 
 12/2016)قرار مجلس العمدام فاي جلساته رقاج  ج. إذا لم يتمكن الطالب من تقديم االمتحان المذكور في المدة المقررة اعتبرت  عالمته صفراً.        

 ( .7/3/2016تاريخ 

إزالة عالمة غير مكتمال لاذلك المسااق إلاى الفصال الاذي  يجوز للطال  الحاصل على عالمة غير مكتمل في أحد المساقات تأجيل. 4  
 يليه  في الحاالت التالية :

 أ . إذا أجل الطال  دراسته للفصل الالحق .   
 ذا لج يسجل للفصل الصيفي الالحق . . إ  

رس عضو الهيمة التدريسية خاالل الفصال الالحاق فعلاى رمايس قساج المسااق تشاكيل لجناة لعقاد امتحاال للطالا  فاي   . إذا لج يد
المساق الذي لديه فيه عالمة غير مكتمل وإبالغ القبول والتسجيل خطياً باذلك خاالل الماد  المنصاوص عليهاا فاي التعليماات 

 ( .17/11/2014بتاريخ  45/2014ته رقج بموج  قرار مجلس العمدام في جلس 4/ز/9.)ًعدلت الماد  

 %(.35%( والحد األدنى للعالمة النهامية للمساق هو )50. الحد األدنى لعالمة النجا  في المساق هو )1 د.                
 . تصنف عالمات المساق وفق الجدول التالي :2                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أو رساوباً  ( يكول المعدل التراكمي معدل عالمات جميع المساقات التاي درساها الطالا  نجاحااً 10. مع مراعا  أحكاج الماد  )3             
حتى تاريخ حسا  ذلك المعدل . وإذا حصل الطالا  علاى نتيجاة رغيار مكتمالر فاي بعاض المسااقات ياتج حساا  معدالتاه عنادما 
تكتمل عالمات هذه المساقات . وتعتبر المعدالت ذات أثر رجعاي مال تااريخ حصاول الطالا  علاى نتيجاة رغيار مكتمالر وتطباق 

 لك ما عدا تاريخ استحقاق الشهاد  فال يكول بأثر رجعي .عليه جميع اإلجرامات المترتبة على ذ
   . يحدد تقدير الطال  عند تخرجه على أساس معدل المساقات التي درسها بنجا  ضمل الخطة الدراسية المقارر  وفاق الجادول 4                    

 التالي :
 
 
 
 
 
 

 المعدل الفصلي هو معدل عالمات جميع المساقات التي درسها الطال  في ذلك الفصل . . 5

 الرمز باإلنجليزية الرمز بالعربية التقدير العالمة

 A أ ممتاز 100%  - 90

 B   جيد جداً  89%  - 80

 C   جيــد 79%  - 70

 D د مقبول 69%  - 60

 E هـ ضعيف 59%  - 50

 F و راس  %50أقل مل 

 التقدير المعدل التراكمي

 ممتاز 100%  - 84

 جداً  جيد %84أقل مل  – 76

 جيـــد %76أقل مل  – 68

 مقبول %68أقل مل  – 60
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عادد ( يجري حسا  أي معدل مل المعدالت السابقة بضر  عالمة كل مساق داخل في المعادل فاي 10مع مراعا  أحكاج الماد  ) . 6         
 ساعاته المعتمد  وقسمة مجموع حواصل الضر  الناتجة على مجموع الساعات المعتمد  . 

 تحس  كل المعدالت ألقر  منزلة عشرية واحد  . . 7         
ه فاي ساجل %( فأكثر على المحة شرف الكلية ا ويثبت ذلك 84يضع العميد أسج الطال  الذي يحصل على معدل فصلي مقداره ) . 8         

تادخل فاي  ( سااعة12األكاديمي ا ما لج يكل مفصوالً أو موضاوعاً تحات المراقباة األكاديمياة ا وأل ال يقال عباؤه الدراساي عال )
 . حسا  معدله التراكمي

ً في العالمةفي معدله التراكمي ا  األعلىيسمح للطال  إعاد  دراسة أي مساق ا وتحس  له العالمة  10:المادة   شريطة أل يكول ناجحا
األخير  للمساقا وتثبت العالمات األخرى لذلك المساق في سجله األكاديمي ويطبق على الطلبة الذيل سيقبلول في بداية العاج 

 (25/04/2022بتاريخ  201/2022قرار مجلس عمدام رقج . )2022/2023الجامعي 

 وضـع الطالـب تحـت المراقبــــة
 :11المادة

 %( في نهاية أي فصل دراسي باستثنام أول فصل60المراقبة إذا نقص معدله التراكمي عل ) يوضع الطال  تحت  أ .            
 على موقعهدراسي للطال  في الجامعة وكذلك الفصل الصيفي . وتقوج دامر  القبول والتسجيل بءشعار الطال  بذلك                 
 .االلكتروني                 

 وضع تحت المراقبة أل يزيل األسبا  التي أدت إلى وضعه تحت المراقبة في مد  أقصاها فصالل   .على الطال  الذي           
 دراسيال )وليس منهما الفصل صيفي( بعد الفصل الذي وضع بس  نتامجه تحت المراقبة .                 
 مراقبة بموج  الفقر  ) ( مل هذه الماد  يفصل   . إذا لج يتمكل الطال  مل إزالة األسبا  التي أدت إلى وضعه تحت ال           

 مل قسج التخصص .                  
 ( ساعة90يستثنى مل الفصل مل قسج التخصص تنفيذاً إلحكاج الفقر  ) ( مل هذه الماد  كل طال  أتج بنجا  )  د.             
فيشترط أل يكول الطال  قد أتج بنجا   وكلية الصيدلة هندسة التكنولوجيةمعتمد  في كليات الجامعة ما عدا كلية الحجاوي لل                 

 ساعة معتمد  على األقل.  (99)
 %( في أي50وال يجوز له العود  كل طال  يحصل على معدل تراكمي يقل عل ) القسجهـ. يفصل مل            

( ساعة 12بعد دراسة ما ال يقل عل ) وذلك الفصل الصيفي ذلككعة والفصل األول اللتحاقه في الجام مفصل دراسي باستثنا                
 .(21/10/2019تاريخ  40/2019قرار مجلس العمدام في  جلسته رقج ) في حسا  معدله . معتمد  تدخل

 : 12المادة
ً  أ . يجوز للطال  المفصول          ج بطل  انتقال إلى أقساج الجامعة ( مل هذه التعليمات أل يتقد11مل قسمه وفق أحكاج الماد  ) أكاديميا

 أحكاج االنتقال التالية : لهذه الغاية اذا لج يسجل الطال  فيه وتطبق عليه عد الفصل الصيفي فصالً األخرى قبل بداية الفصل الالحقا وال يُ 
ا .1

 يكولبشرط أل ما يعادلها ينقل الى تخصص آخر حس  معدل عالماته في الثانوية العامة أو  : يجوز ال  المقبول تنافسيا طال ال  
 معدله الذي قُبل تنافسيا  بناًم عليه مقبوالً في التخصص الذي يرغ  في االنتقال إليه  سنة التحاقه في الجامعة.

ا .2
التحاقه في لمعدل تخصصه سنة  ذي معدل تنافسي أدنى او مساو   ينقل الى تخصص آخر طال  غير  المقبول تنافسياً: يجوز ال ال 

 .الجامعة
ا .3

ذا لج يتج قبول الطال  في أي قسج آخرا يجوز له أل يتقدج بطل  جديد للقبول في تخصص آخر على البرنامه الموازي او الموازي ا
 الدولي حس  جنسية الطال .

ي .4
 (.18طبق على الطال  أحكاج الفقر  )و . ز .   ( مل الماد  )ي

و .5
 وكذلك التخصصات المسمو  اإلنتقال إليها. مول بها في الجامعةفي جميع االحوال يج  األخذ بعيل اإلعتبار أسس القبول المعو

 للطال . معتمد  تحس ( ساعة 15يحسج فصل دراسي واحد مل الحد األعلى سنوات التخر  مقابل كل )   .         
نهامياً ا وال يجوز له العود  ( يفصل مل الجامعة فصالً 11  . إذا فصل الطال  مل التخصص الجديد مر  أخرى وفق أحكاج الماد  )         

 ( .13/2/2014بتاريخ  5/2014)قرار مجلس العمدام رقج إليها .

        
( ساعة معتمد  على األقل تدخل في المعدل التراكمي وكال 45طال  المفصول أكاديمياً الذي أنهى بنجا  دراسة )اليحول   .    د          

خالل لتصوي  وضعه األكاديمي  ضمل نفس التخصصا إلى الدراسة الخاصة %60% فأكثر وأقل مل 59معدله التراكمي 
قرار مجلس األمنام في جلسته رقج ) .وتغيير رسوج الفمة )الرسوج التي يدفعها الطال (ا حس  الجدول التالي: كحد أقصى  سنة دراسية

 (.25/09/2019تاريخ  12/2019

 رسومالبرنامج الذي فُصل منه الطالب حسب فحة ال الرقم
 )الفحة األولى(

البرنامج الُمتاح للطالب للحصول على الفصل اإلضافي 
 حسب فحة الرسوم )الفحة الثانية(

 %(100عادي أبنام عامليل ) عادي أبنام عامليل. 01

 موازي. نصف موازي أبنام عامليل. 02

 عادي ضعف الرسوج. عادي. 03

 %( مل الرسوج.150موازي ) موازي. 04

 %( مل الرسوج.150ولي )د دولي. 05

 15/08/2022بتاريخ  363/2022ُعدلت بموج  )قرار مجلس العمدام رقج 
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 االنسحاب من المساقات وإضافتها
                        :13المادة

هيماة مال بادم دواج أعضاام  يسمح للطال  باالنسحا  مل مساقات سجل لها ا وإضافة مساقات جديد  خالل الخمسة أياج األولى أ .
مال بادم دواج أعضاام هيماة  )دول أيااج العطال( مال الفصاليل الدراساييل األول أو الثااني ا وخاالل الثالثاة أيااج األولاى التدريس
ًعادل بقارار مجلاس ) )دول أياج العطل( مل الفصل الصيفي . وال تثبت المساقات التي أنساح  منهاا فاي ساجله األكااديمي . التدريس

28/10/2013ريخ ( تا38/2013العمدام رقج )
 
)
 

مع مراعا  ماا ورد فاي الفقار  )أ( مال هاذه المااد  يسامح للطالا  باالنساحا  مال دراساة مسااق خاالل األساابيع األربعاة عشار  .              
األولى مل الفصليل الدراسييل األول والثاني ا وخالل الستة أسابيع األولى مل الفصل الصيفي ا وفي هذه الحالة يثبات المسااق 

ي سجل الطال  وازاؤه مالحظة رمنسح ر وال يادخل هاذا المسااق فاي عادد السااعات التاي درساها الطالا  مال حيا  النجاا  ف
وإذا لااج   سىىاعات 3والرسااو  ومتطلبااات التخاار . وال يجااوز نتيجااة لهااذا االنسااحا  أل يقاال عاادد الساااعات المسااجل لهااا عاال 

جلاس العمادام )عادلت بقارار م .أل يثبت نتيجة الطال  في كشاف العالماات ينسح  الطال  خالل المد  المذكور  فعلى مدرس المساق 

 ( 30/6/2014تاريخ  26/2014في جلسته رقج 

( مل هاذه التعليماات 8 . وإذا اعتبر الطال  منسحباً مل جميع المساقات التي سجل لها في فصل ما بمقتضى الفقر  )د( مل الماد  )           
( مال هاذه 14مؤجلةر ويحس  هذا الفصل مال ماد  التأجيال المسامو  بهاا فاي الفقار  )أ( مال المااد  )تكول دراسته لذلك الفصل ر

 .التعليمات ا ويثبت ذلك في سجله األكاديمي

 

 

 

 

 تأجيل الدراسة واالنقطاع عنها واالنسحاب من الجامعة
 :14المادة
لكترونيا مل خالل موقع الجامعة , وعلى اسج المستخدج الخاص به , أ . يجوز للطال  أل يقدج طل  تأجيل دراسته في الجامعة ا            

, سوام متقطعة او متصلة , وقبل نهاية األسبوع الرابع عشر مل بداية الفصليل : األول خمسة فصول دراسيةمد  ال تزيد عل 
كة التأجيل , وعلى مسجل الكلية , بحي  يقوج الطال  بءدخال حروال يعتبر الفصل الصيفي فصالً دراسياً لهذا الغرض والثاني 

المعني في دامر  القبول والتسجيل النظر في طل  التأجيل الكترونيا بعد االطالع على المبررات التي تسمح للطال  بالتأجيل , 
 مل حي  األمور المالية , االبتعا , وخدمة العلج )للذكور( ,والوضع األكاديمي , والمسلكي , وأية أمور أخرى لها عالقة

 (22/03/2021بتاريخ  12/2021قرار مجلس عمدام رقج ُعدلت الماد  ب).بالتأجيل 
 

 . ال تحس  مد  التأجيل مل الحد األعلى لسنوات التخر  أو لغايات إزالة أسبا  الوضع تحت المراقبة .             
 اق ــد لاللتحـــــجامعة ا ويجوز له أل يتقدج بطل  جدي. إذا تجاوز الطال  مد  التأجيل التي ووفق عليها يفقد مقعده في ال            

   ذه  ــبالجامعة فءذا قبل في قسج التخصص نفسه يحتفظ بسجله األكاديمي  كامالً على أل يكمل متطلبات التخر  ا وفي ه               
 اج ـــه أحكـر تطبق عليـــ  .وإذا قبل في قسج آخالحالة تحس  له مد  الدراسة السابقة ضمل الحد األعلى لسنوات التخر               
 اوز ـ  التجــده بسبــ( مل هذه التعليمات . وفي الحاالت التي يفقد فيها الطال  مقع18الفقرتيل ) ( و ) ( مل الماد  )               
 يـــا فــــد  التأجيل المسمو  بهـعلى لمبعذر قهري فله أل يطل  مل مجلس كليته اعتبار مد  التجاوز ضمل الحد األ                
 ( مل هذه التعليمات .14الفقر  )أ( مل الماد  )                 

وكىذلك ذي أنسىحب مىن الجامعىة وأعىاد قبولىه أو الطالىب الىال تؤجل الدراسة للطال  الجديد في الجامعة أو الطال  المنتقل إليهاا ( 2).د         
ا إال بعاد مضاي فصال دراساي واحاد  تخصىف خخىرفىي كان في نفىس التخصىف أو  أعاد قبوله سواءالطالب الذي فقد مقعد  و

الدراسة للطال  المنقول مل تخصص إلاى آخار أو فُصال وحاًول إلاى تخصاص آخار  وتؤجلعلى األقل على دراسته في الجامعة 
( تااريخ 16/2014دل بقارار مجلاس العمادام رقاج )ًعا).والطال  الذي على مقعد الدراسة وأعيد قبوله في تخصص آخر أو في نفس التخصص

21/4/2014) 

إذا رغ  طال  في االنسحا  مل الجامعاة فعلياه أل يتقادج بطلا  علاى النماوذ  المقارر إلاى دامار  القباول والتساجيل ا وفاي هاذه   .ـه        
االلتحاق ثانية بالجامعة فعلياه أل يتقادج  . وإذا رغ  فيويفقد مقعده فيها  الحالة تثبت له في سجله مالحظة رمنسح  مل الجامعةر

بطل  جديد وفي حالة قبوله في قسج التخصص نفسه يحتفظ بسجله األكاديمي كامالً على أل يكمال متطلباات التخار  وفاق الخطاة 
وإذا قبال الدراسية المعمول بها عند عودته إلى  الجامعةا وتحس  له مد  الدراسة السابقة ضامل الحاد األعلاى لسانوات التخار  . 

للدراسىة فىي  أن يعىود  ويجىوز للطالىب( مل هذه التعليمات ا 18في قسج آخر تطبق عليه أحكاج الفقرتيل ) ( و ) ( مل الماد  )
 الجامعة إذا أنسحب خالل الفصل الثاني لوضعه تحت المراقبة .

لاى موافقاة خطياة مال العمياد المعناي بتأجيال دراساته . إذا لج يسجل طال  منتظج في الجامعة لفصل دراسي أو أكثر ا ولج يحصل عو         
لهذه  المد  يفقد مقعده في الجامعة وفي هذه الحالة يجوز له أل يتقدج بطل  جديد لاللتحاق بالجامعة. فءذا قبال فاي قساج التخصاص 

عند عودتاه إلاى الجامعاة ا نفسه يحتفظ بسجله األكاديمي كامالً على أل يكمل متطلبات التخر  وفق الخطة الدراسية المعمول بها 
وتحس  له مد  الدراسة السابقة ضمل الحد األعلى لسنوات التخر . وإذا قبل فاي قساج أكااديمي آخار تطباق علياه أحكااج الفقارتيل 

( مل هذه التعليمات . وفي الحاالت التي يفقد فيها الطال  مقعده بسب  عدج تسجيله لمد  فصل دراساي 18) ( و ) ( مل الماد  )
كثر وبعذر قهري فله أل يطل  مل مجلس كليته اعتبار هذه المد  ضمل الحد األعلى لمد  التأجيل المسمو  بها فاي الفقار  )أ( أو أ

 ( مل هذه التعليمات .14مل الماد  )
 نوات أو أكثار .سا سابع. ال يجوز احتسا  السجل األكاديمي للطال  إلغراض مواصلة دراسته في الجامعة إذا انقطع عل الدراسة  ز         

 (26/10/2020( تاريخ 40/2020)عدلت بقرار مجلس عمدام رقج )
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 . ال يجوز له أل يعود للدراسة فيها ثالثةوفي جميع األحوال التي يفقد فيها الطال  مقعده في الجامعة لمر  .            

من  الثانيمن الفصلين األول والثاني واألسبوع  الثالثاية األسبوع يلغي تسجيل الطالب إذا لم يدفع الرسوم الجامعية المقررة في نه . ط         

للتيجيبل  األعلبىوالثاني , على أن يحسبب فصبل التيجيبل مبن الحبد  األولللفصلين الدراسيين : الفصل الصيفي ، ويعد مؤجالً حكماً 

( 21/12/2015تااريخ  41/2015ر مجلاس العمادام فاي جلساته رقاج )وقرا  2/7/2012( تاريخ 27/2012قرار مجلس العمدام في جلسته رقج )). المسموح به ".

 ( .3/7/2017تاريخ  24/2017وقرار مجلس العمدام في جلسته رقج )
 

 
 االنتقال من الجامعات األخرى

 :15المادة

في جامعته نفس التخصص المقبول به  في اليرموكجامعة  إلىأردنية االنتقال  رسميةيجوز للطال  الذي يدرس في جامعة أ.    
 -التالية: له وفقًا للشروط  وجود شاغر في تخصص مناظر لذلك التخصص في حال أو األصلية
 (احس  أسس القبول العامة الصادر  عل مجلس التعليج العالي )البرنامه العادي األصليةأل يكول الطال  مقبوال في جامعته  .1

 وال تكول دراسته فيها باالنتظاج.
 .الجنسية أردنيأل يكول  .2

جامعة اليرموك في التخصص المنتقل إليه في  الموحد القبول حسب قوائم مقبوال ً تنافسيا أن يكون معدله في الثانوية العامة .3

 . منها في جامعته المنتقل قبوله سنة

                 خطته الدراسية، وال تدخل عالمات ضمن( ساعة معتمـدة 33ما ال يقل عن ) األصليةأن يكون قد أنهى بنجاح في جامعته  .4

 في حساب معدله التراكمي في الجامعة. المساقاتا يعادل من هذه م

 .في جامعته المنتقل منهاعقوبة تيديبية  أيةيكون قد حصل على  أال .5

قبل بدء الفصل الدراسي و ،مرة واحدة في العام الدراسي فقط جامعة اليرموكاالنتقال إلى تقديم طلبات يكون  .               

 .في التخصصات التي يتوفر بها شواغرمن كل عام  آب فترة تقديم طلبات االنتقال في شهر أوتبد ،ألولا

يتم تقديم طلبات االنتقال إلكترونيا فقط في التخصصات المتاحة لالنتقال ويحدد عدد الشواغر في كل تخصص ويتم اإلعالن    . 

 بعد فتح باب التقدم الكترونيا. ات المقدمة ورقيا قبل أوقبل استقبال الطلبات، وال يجوز النظر في الطلب عنها

 يتم البت بطلبات االنتقال في مدة أقصاها أسبوعين بعد انتهاء تقديم الطلبات.د .    

. يحول مدير القبول والتسجيل الطلبات المقبولة إلى عميد الكلية المختص لحساب الساعات التي درسها الطالب في جامعته في ـه

صص الذي سينتقل إليه وتُحسب للطالب جميع المواد التي نجح فيها في جامعته المماثلة والمعادلة لمساقات طة الدراسية للتخضوء الخ

)ومعادلة المواد حتى نهاية الفصل ( ساعة معتمدة.60في الخطة الدراسية للتخصص الذي سينتقل إليه على أن ال يُحسب له أكثر من )

قرار رقم  21/07/2014نتقل إلى الجامعة وفق قرار مجلس التعليم العالي في جلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ الثاني اللتحاق الطالب الم

243.) 

و. ال تدخل عالمات المساقات التي سبق أن درسها الطالب في جامعته/جامعات أخرى ضمن معدالته التراكمية في جامعة اليرموك، 

قات التي درسها الطالب لدرجة البكالوريوس في الجامعات خارج المملكة الراغب باالنتقال على أن يكون الحد األدنى لعالمات المسا

 %( أو ما يعادله ألغراض المعادلة.60إلى جامعة اليرموك الستكمال باقي دراسته في نفس الدرجة هو )

التاي   ( سااعة معتماد  مال السااعات15) بال كال. يحسج فصل دراسي واحد مل الحد األعلى لسنوات التخر  للطال  المنتقل مقاز            
 .(25/10/2021بتاريخ  507/2021)جميع تعليمات االنتقال مل جامعات أخرى إلى جامعة اليرموك ُعدلت بناًم على قرار مجلس العمدام رقج .تحس  له 

 حساب ساعات معتمدة من خارج جامعة اليرموك لطلبتها
 :16المادة

( ساعات 9المعني ومدير دامر  القبول والتسجيل بنام على تنسي   رميس القسج األكاديمي دراسة ) موافقة العميديجوز للطال  بأ.           

معتمد  بحد أقصى في الفصول الدراسية الصيفية في إحدى الجامعات األردنية الرسمية شريطة أل ال تكول مل متطلبات الجامعة 
ي الفصاليل األخياريل مال دراساة الطالا  فاي جامعاة اليرماوك . ويحاول مادير دامار  أو الكلية اإلجبارية وأل ال تكول دراساتها فا

وتسجل له عالماتها )معفى(  حسا  هذه الساعاتالمعني كشف عالمات بالمساقات التي درسها لعميد الكلية القبول والتسجيل إلى 
( مال هاذه 15ات ) ا دا هاـ( مال المااد  )الفقار وذلاك وفاق %( فما فوق أو ما يعادلها فاي كال مسااق60إذا حصل على عالمة )

)قرار مجلاس العمادام  .( ساعة معتمد 18على ) وله في الجامعة وحتى تخرجه منهاالتعليمات على أل ال يزيد ما يحس  للطال  بعد قب

(. 1/4/2013تاريخ  11/2013في جلسته رقج 
 

في جامعة أخرى ساعات معتماد ا فيجاوز لاه أل يطلا  مال عمياد الكلياة  إذا قبل الطال  في جامعة اليرموك ا وكال قد أتج بنجا  .          
شىريطة أن ال يكىون قىد انقطىع عىن ( مال هاذه التعليماات ا15حسا  هذه المساقات وذلك وفق الفقارات )  ا دا هاـ( مال المااد  )

 .(04/05/2021بتاريخ  18/2021عدلت بقرار مجلس عمدام رقج ) سنوات أو أكثر . سبعالدراسة في جامعته 

ال يجوز احتسا  ساعات أتج الطال  دراستها بنجا  في جامعة أخرى في الفصليل األخيريل مل دراسته فاي جامعاة اليرماوك  .1  .         
 ا وكذلك أي فصل صيفي يقع بينهما .

وتعارض أياة حااالت اساتثنامية  يستثنى مل ذلك  الطاال  المساتفيدول مال اتفاقياات تباادل الطلباة المعقاود  ماع جامعاات أخارى.2           
 أخرى على مجلس العمدام التخاذ القرار المناس  بشأنها .

 ال يجوز للطال   دراسة أي مساق في جامعات أخرى خالل فتر  التأجيل .د.         
السااعات التاي تحسا   ( مال هاذه التعليماات أل يتجااوز مجماوع عادد16ا  15ال يجوز في جميع الحاالت الاوارد  فاي الماادتيل ) :17المادة

 ( ساعة معتمد  .60للطال  مل خار  الجامعة )
 



 12 

 
 االنتقال من قسم إلى خخر في الجامعة

 :( 1)18المادة 
شكل رمايس الجامعاة لجناة تسامى رلجناة انتقاال الطلباة ر برماساة أحاد ناوا  الارميس وعمياد الكلياة المعناي )الكلياة التاي يرغا  يُ أ.             

إليها ( ومدير القبول والتسجيل للنظر في طلبات انتقال الطلبة وتقوج برفع توصياتها إلى رميس الجامعة للمصادقة الطال  االنتقال 
 .عليها

وقبل بدم الفصل الدراسي األولا وتبدأ فتر  تقديج طلبات االنتقال  الدراسيافي العاج  االنتقال مر  واحد  فقطتقديج طلبات يكول .       
 . عاج في التخصصات التي يتوفر بها شواغرمل كل  آ  في شهر

 
عنها  اإلعاللفي كل تخصص ويتج يتج تقديج طلبات االنتقال إلكترونيا فقط في التخصصات المتاحة لالنتقال ويحدد عدد الشواغر   .

بعد فتح با   رقيا قبل أوالمشار إليها في الفقر  )أ(ا وال يجوز النظر في الطلبات المقدمة ومل قبل اللجنة  وقبل استقبال الطلبات
 .التقدج الكترونيا

 .يتج البت بطلبات االنتقال في مد  أقصاها أسبوعيل بعد انتهام تقديج الطلباتد. 

         يجوز انتقال الطال  مل تخصص إلى آخر في الجامعة وفق الشروط التالية: .هـ     

 ة .أل ال يكول قد سبق له أل انتقل مل تخصص إلى آخر في الجامع .1
 أل ال يكول قد فُصل مل التخصص الذي يرغ  في االنتقال إليه. .2
 .يتوافر له مقعد شاغر في التخصص الذي يرغ  في االنتقال إليه أل .3
التحاقه في سنة  )تنافسياً(أل يكول معدل عالماته في الثانوية العامة أو ما يعادلها قد قُبل في التخصص الذي يرغ  في االنتقال إليه .4

 الجامعة.
( ساعة 33قد درس ما ال يقل عل )كال  إذايجوز انتقال الطال  مل تخصص إلى آخر في الجامعة (ا 4/ـالرغج مما ورد في )هب .5

ولها عالمات رقماً وحصل فيها على معدل تراكمي ال يقل عل جيد وتدخل ضمل خطته الدراسية الحالية في الجامعة معتمد  بنجا  
لثانوية عل ثالثة معدالت مل أدنى معدل تنافسي قُبل في التخصص الذي يرغ  في االنتقال إليه ال يقل معدل الطال  في اا وأل جداً 

 ا مع مراعا  الحدود الدنيا لمعدالت القبول في التخصص المراد االنتقال إليه.سنة قبوله
تخصص آلخر أل يُحول مر  يجوز للطال  الذي أُعيد قبوله في الجامعة بناًم على معدل ثانوية عامة جديد وكال قد حول مل   .6

 أخرى.

              

باحتسا  المساقات التي درسها الطال  فاي الجامعاة ا نجاحااً أو رساوباً ضامل المتطلباات اإلجبارياة  تقوم داحرة القبول والتسجيل .و         
المتطلبات االختيارية للجامعة  المنتقل إليه. ويجوز له طل  احتسا  مساقات درسها ونجح فيها ضمل لتخصصفي الخطة الدراسية ل

ساابت لااه فااي حسااا   معدلااه المنتقاال إليااها وذلااك لماار  واحااد  فقااط وتاادخل عالمااات جميااع المساااقات التااي حُ  تخصااصأو الكلياة أو ال
 . المنتقل إليه سنة انتقاله للتخصصطبق عليه الخطة الدراسية ( مل هذه التعليمات( ا وتُ 10التراكمي )مع مراعا  أحكاج الماد  )

 ( مل هذه التعليمات.11الوارد  في الماد  )تطبق على الطال  أحكاج الوضع تحت المراقبة والفصل  .ز         
فىي المعىدل التراكمىي نجاحىاً سابت لاه ( سااعة معتماد  حُ 15بل كل )مقا يحسج فصل دراسي واحد مل الحد األعلى لسنوات التخر   .

 . (اسبناجح ، ر)ورسوباً وكذلك عالمات المساقات 
( مل قرار مجلس األمنام الذي 1وفق البند )أوال/مالحظة : تج تحديد رسوج طل  التحاق التحويل مل قسج إلى آخر في الجامعة                 

 على النحو التالي :ا 9/9/2013( المنعقد  بتاريخ 5/2013اتخذه في جلسته رقج )
 الطلبة المقبوليل على البرنامه العادي .( خمسة دنانير مل 5)                            
 ( عشر  دنانير مل الطلبة المقبوليل في البرنامه الموازي .10)                            

 فما بعد. 2021/2022تطبق هذه المواد المعدلة على الطلبة الذيل سيقبلول مل بداية العاج الجامعي  -
مساااقات خااار  الخطااة لجميااع تخصصااات الجامعااة اعتباااراً ماال بدايااة الفصاال الدراسااي األول فمااا بعااد التسااجيل ل 2021ال يساامح لطلبااة -

2021/2022. 
فماا قباالا وعلااى هااؤالم الطلباة تحقيااق شااروط االنتقااال الحاليااة  2020طباق هااذه التعااديالت علااى الطلباة الااذيل يحملااول أرقامااا جامعيااة ال تُ  -

فماا قبال التساجيل  2020ا وال يسامح لطلباة 2021/2022صال الدراساي الصايفي المعمول بها قبل التعديل بموعد أقصاه نهاياة الف
 .2022/2023لمساقات خار  الخطة اعتبارا مل بداية العاج الجامعي 

 
 .( 25/10/2021تاريخ  507/2021قرار مجلس العمدام رقج ُعدلت بناًم على  تخصص إلى آخرجميع تعليمات االنتقال مل )          
 (. 2013/2014ويطبق اعتباراً مل الفصل الثاني  9/9/2013بتاريخ  2013)قرار مجلس أمنام الجامعة في جلسته رقج                        
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 متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس

 تمنح درجة البكالوريوس للطال  بعد إتماج المتطلبات التالية :: 19المادة 
المساقات المطلوبة حس  الخطة الدراسية المقرر  لدرجة البكالوريوس في قسج التخصاص والحصاول علاى  النجا  في جميع أ .              

 %( .60معدل في هذه المساقات ال يقل عل )
 ( مل هذه التعليمات .7عدج تجاوز الحد األعلى لسنوات التخر  المنصوص عليها في الفقر  )أ( مل الماد  ) .              
 . أل يسجل طالباً منتظماً في آخر فصليل دراسييل له في الجامعة بما فيهما الفصل الذي يتخر  فيه .               
 ( مل هذه التعليمات حيثما يلزج .17بأحكاج الفقر  ) دد . التقي              

 

 إحكــــام عامــــــــــــــــة
 :20المادة

أو  لـلتخر  على مساق أو مساقيل ا فلمجلس القسج أل يوافق على دراسة مساق بديأ . إذا توقف تخر  الطال  في فصل ا             
 ك ـــمساقيل بديليل على أل يكول / يكونا في مستوى مماثل أو أعلى وفي موضوع قري  مل محتوى المساق وذل

 في إحدى الحاالت التالية :                 
 ل بما فيه الفصل الصيفي .عدج طر  المساق في أي فص. 1                 
 ي برنامه الطال  الدراسي .. وجود تعارض ال يمكل حله ف2                 

  .ثال  مرات. إذا رس  في المساق 3                 
 (. 9/1/2012( تاريخ 2/2012قرار مجلس العمدام في جلسته رقج ))                 
طال  آلي سب  فال تعتبر المساقات البديلاة التاي نجاح فيهاا حقااً مكتساباً إال فاي حالاة الرساو  المتكاررا أو إذا لج يتخر  ال  .(1)              

مجلاس العمادام فاي )قارار  . الفصىل الصىيفيبمىا فيىه  و وجود تعارض ال يمكل حلاهأا عدج طر  المساق األصيل في الفصل الالحق

 ( 22/8/2011( تاريخ 34/2011( جلسة رقج )578/2011رقج )قرار ل تعديل 19/9/2011( تاريخ 38/2011جلسته رقج )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلجبارية ات ـميسي وكال هذا المساق ضمل المتطلب  . إذا درس الطال  مساقاً ضمل المتطلبات اإلجبارية لقسج تخصصه الر                
عالقة بتخصصه  اقــفعليه دراسة مساق اختياري يحدده قسج تخصصه الرميسي على أل يكول لهذا المس لتخصصه الفرعيا

 متطل  .ل ـق وال يحس  المساق الواحد ألكثر موبحي  أل ال يقل مستواه الرقمي عل مستوى ذلك المسا
 ميد إبالغ مدير دامر  القبول والتسجيل خطياً بذلك .د.  يبلغ رميس القسج المختص عميد كليته خطياً بالقرار ويتولى الع              

 
 ( ساعة معتمد  في فصل تخرجه فله أل يسجل ما يحتا  إليه مل ساعات .12إذا احتا  الطال  إلى أقل مل ): 21المادة 
رط التخار  وعلياه أل يبلغاه ه لشمأ . قسج التخصص مسؤول عل متابعة السير األكاديمي للطال  المسجل فيه والتحقق مل استيفا:  22المادة 

 بذلك دورياً .
أقصااه  فاي ماد   دامار  القباول والتساجيل تخرجه في نهاية فصل ماا أل يقاوج بتعبماة نماوذ  خااص لادى  . على الطال  المتوقع              

حقق مال اساتيفامه باالت مساجلمل بداية الفصال الصايفي ا حيا  يقاوج ال  الفصليل األول والثاني ا وأسبوعمل بداية  أسبوعال 
 .  قسج التخصصلشروط التخر  بالتنسيق مع 

 :23المادة 
إذا رغ  طال  حاصل على درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك في تخصص ما ا في الدراساة لدرجاة البكاالوريوس فاي أ .            

فعلياه أل يتقادج ا أخارى  ةــاـدنيتخصص آخر في الجامعةا وكذلك الطالا  الحاصال علاى درجاة البكاالوريوس مال جامعاات أر
ا وإذا قبل الطال  يحُول مدير القباول والتساجيل كشاف عالماتاه إلاى  دمكت  القبول الموحد للحصول على قبول جديبطل  إلى 

عميد الكلية المختص لحسا  المساقات التي نجح فيها ا والتي تقع ضمل الخطة الخطة الدراسية للتخصص الجديد ا وال تادخل 
( 15ات التي حسبت له في احتسا  معدالته ا ويُحسج فصل دراسي واحد مل الحد األعلاى لسانوات التخار  مقابال كال )المساق

%( كحاد أعلاى مال السااعات المقارر  فاي خطاة البكاالوريوس 50ساعة معتمد  تُحس  له . وعلي أل ال يُحس  لاه أكثار مال )
وال تحسىب مىدة التأجيىل مىن ا لاى تخرجاه أكثار مال سابع سانوات الجديد  التي يرغ  في دراستها ا وأل ال يكول قاد مضاى ع

تااريخ  33/2014)ًعادلت بموجا  قارار مجلاس العمادام رقاج البكالوريوس السابق للطالىب الىذي حصىل علىى قبىول جديىد بكىالوريوس خخىر. 

19/8/2014 .) 

انتظاج( ويرغ  في الدراسة لدرجة البكاالوريوس فاي أما الطال  الحاصل على درجة البكالوريوس مل جامعات غير أردنية ) .              
( فقر  )أ( 23تخصص آخر في الجامعة فعليه التقدج بطل  التحاق إلى جامعة اليرموك في البرنامه الموازي وتطبق عليه الماد  )

 26/2014ام فاي جلساته رقاج )عادلت بموجا  قارار مجلاس العماد% . 60علىى أن ال تقىل العالمىة المحتسىبة عىن كاملة باستثنام نوع البرناامه 

 (30/6/2014بتاريخ 

 . إذا تقدج طال  منتظج في جامعة اليرموك بطل  جديد لاللتحاق بها ا وقبل في قسج التخصص نفسه ا يحاتفظ بساجله األكااديمي              
د األعلاى لسانوات التخار  ا كامالً ا على أل يكمل متطلبات التخر  ا وفي هذه الحالة تحس  له ماد  الدراساة الساابقة ضامل الحا

 ( مل هذه التعليمات .18آخر تطبق عليه أحكاج الفقرتيل ) ( و ) ( مل الماد  ) تخصصوإذا قبل في 
 

الحصاول  متطلبات الجامعة فقط ا مضاى علاى دراساتها أكثار مال سابع سانوات ا إلغاراض  تتوافق معاحتسا  ساعات معتمد  :  24المادة 
تااريخ ب 43/2014بقرار مجلس العمدام في جلساته رقاج  24أضيف الماد  ).  2014/2015الفصل الدراسي الثاني  على درجة علمية ا مل بداية

3/11/2014. )  
 

 على الطال  أل يحصل على نموذ  برام  ذمة مل الجامعة الستكمال إجرامات تخرجه .: 25المادة 
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 نح في نهاية كل فصل .تحمل درجة البكالوريوس تاريخ استحقاقها وتم  -أ : 26المادة 

 
ال يجوز ألي طال  أل يحته بعدج علمه بهذه التعليمات أو بعدج إطالعه على النشرات الصادر  عال الجامعاةا أو علاى ماا ينشار  : 27المادة 

 على لوحة إعالناتها فيما يتعلق بهذا التعليمات .
 

 يق هذه التعليمات .يبت مجلس العمدام في اإلشكاالت التي قد تنشأ عل تطب  : 28المادة 
 

 رميس الجامعة ا عمدام الكليات ا ومدير القبول والتسجيل مكلفول بتنفيذ أحكاج هذه التعليمات.  : 29المادة 
 

 ما يلي : 16/6/2014( التي انعقدت بتاريخ 24/2014قرر مجلس العمدام في جلسته رقج )
  
%( مل الرساوج الجامعياة المساتحقة التاي دفعهاا 50ي فصل دراسي ا ترصد له )إذا فصل طال  مل طلبة الجامعة )كعقوبة تأديبية( في أ -  

 .لذلك الفصل ولمر  واحد  ا وإذا فصل مر  أخرى فال ترد له الرسوج 
 فتر  السح  واإلضافة . انتهامإلغام ترصيد الرسوج آلياً للطال  إذا قاج بسح  مساقات سجلها مل خار  خطته الدراسية بعد  -  
 

 ما يلي : 21/12/2015( التي انعقدت بتاريخ 41/2015العمدام في جلسته رقج ) قرر مجلس
 
 : 15/3/2010( بتاريخ 10/2010( في جلسته رقج )151/2010الموافقة على تعديل قرار مجلس العمدام رقج ) 
تدراكي ا مل دراساة هاذا المسااق اس –( مهارات حاسو  comp 099.الموافقة على إعفام الطلبة الناجحيل في امتحال المستوى لمساق )1

 ا وإذا رس  الطال  في االمتحال فعليه دراسة المساق .
( 3)(comp099)( ا أو شااهاد  كااامبرد  ا باادل مهااارات اسااتدراكي حاسااو  ICDLيٌحساا  للطالاا  الحاصاال علااى أي ماال شااهادتي ).2

( سااعة معتماد  فاي حاال احتساابها فاي 18م الدراسي عل )ساعات معتمد  في أول سنتيل اللتحاقه في الجامعة فقطا على أل ال يزيد الع 
( سااعة معتماد  فاي الفصاليل : 21( ساعات معتمد  في الفصل الصيفي ا ويجوز أل يصل الع م الدراسي )12الفصليل األول والثاني و)

 .(2016/2017%( فأكثر ا)والعمل به مل بداية العاج الجامعي 80إذا كال معدله التراكمي )لثاني وااألول 
 
بتسجيل مساقات بالتزامل مع التدري  الميداني وبغض النظر عل مكاال التادري  )داخلاي أو  واإلعالجالهندسة . عدج السما  لطلبة الجامعة 3

بتااريخ  26/2017تعتمد نتيجة أي طال  درس مساق بالتزامل مع التدري  الميداني )قارار مجلاس العمادام فاي جلساة رقاج  للخارجي (و
17/7/2017 . 

   
 
 
 

تعليمات التخصف  الفرعي
التعليمات رتعليمات التخصص تسمى هذه (: 1المادة )

تباراً ر ويعمل بها اعاليرموك الفرعي في جامعة 

مل بداية العاج الجامعي  .2017/2018

 
الطال  الراغ  بالحصول على يتقدج (: 2المادة )

القسج الذي يطر  التخصص   إلىتخصص فرعي 
   التفريع ضمل التخصصات المسمو  بها مل قبل قسج التخصص الرميسي.الفرعي بالنظر في طل

 في طل  التفريع ضمل الشروط التالية:يقوج قسج التخصص الفرعي بالنظر (: 3المادة )

 توفر الشاغر في التخصص الفرعي. .1
 أل يكول فرع الثانوية العامة يؤهله للقبول في التخصص الفرعي. .2
 ساعة معتمد  على األقل.( 45أل يكول قد اجتاز بنجا  ) .3
 ال يشترط أي متطل  سابق للتخصص الفرعي. .4
 يبلغ قسج التخصص الفرعي دامر  القبول والتسجيل بالموافقة بموج  كتا  خطي مرفق نموذ  التخصص الفرعي. .5

 
 
 
 
 
    

ي في حال فقدان الهوية الجامعية، سارع إلى قسم اإلعارة ف

مكتبة الجامعة للتبليغ عنها حتى ال يستغلها الغير، وبعدها 

عليك مراجعة عمادة شؤون الطلبة/قسم أحوال الطلبة 

 للحصول على بدل فاقد.


