تعليمات رقم )  ( 6لسنة 2008
تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك
الصادرة بموجب نظام منح الدرجات العليمة والشھادات
في جامعة اليرموك رقم ) (76لسنة 1976
المادة  : 1تسمى ھذه التعليمات )تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك ( لسنة  2008ويعمل بھا ابت داء م ن الع ام
الجامعي . 2009/2008
المادة  : 2تسري أحكام ھ ذه التعليم ات عل ى الطلب ة المنتظم ين المس جلين للحص ول عل ى درج ة البك الوريوس ف ي كلي ات الجامع ة
الواردة في المادة ) (3من ھذه التعليمات
المادة  : 3يقر مجلس العمداء الخطة الدراسية الت ي ت ؤدي إل ى الحص ول عل ى درج ة البك الوريوس ف ي الكلي ات التالي ة ،بن اء عل ى
تنسيب من مجالس الكليات واقتراحات من مجالس األقسام األكاديمية المختصة :
 .1كليــة العلــــــوم .
 .2كليــة اآلداب .
 .3كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية .
 .4كلية التربية .
 .5كلية الحجاوي للھندسة التكنولوجية .
 .6كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية .
 .7كلية التربية الرياضية .
 .8كلية القانون .
 .9كلية الفنون الجميلة .
 .10كلية اآلثار واالنثروبولوجيا .
 .11كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب .
 .12كلية اإلعــالم .
 .13كلية السياحة والفنادق
المادة  : 4الحد األدنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في الجامعة ھو كما يلي :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

) (134ساعة معتمدة
) (132ساعة معتمدة
) (132ساعة معتمدة
) (132ساعة معتمدة
) (167ساعة معتمدة
) (132ساعة معتمدة
) (132ساعة معتمدة
) (141ساعة معتمدة
) (132ساعة معتمدة
) (132ساعة معتمدة
) (134ساعة معتمدة
) (132ساعة معتمدة
) (132ساعة معتمدة

كلية العلوم
كلية اآلداب
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
كلية التربية
كلية الحجاوي للھندسة التكنولوجية
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
كلية التربية الرياضية
كلية القانون
كلية الفنون الجميلة
كلية اآلثار واالنثروبولوجيا
كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب
كلية اإلعــالم
كلية السياحة والفنادق
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الخطـــــــة الدراسيـــة
المادة  : 5تشمل الخطة الدراسية في كل تخصص تمنح فيه درجة البكالوريوس المتطلبات التالية :
أ  .متطلبات الجامعة  :وتخصص لھا ) (27ساعة معتمدة وتشمل :
 .1متطلبات إجبارية :
يدرسھا جميع طلبة الجامعة ويخصص لھا ) (12ساعة معتمدة موزعة كالتالي :
)(1

ع
ل.ز
س.ه
)( 2
ع.ع

101
101
102
100

لغة عربية

مھارات اللغة اإلنجليزية
التربية الوطنية
علوم عسكرية

) (1يقوم مركز اللغات بعقد امتحان تحديد مس توى الطلب ة غي ر الع رب باللغ ة العربي ة ويص نف الطلب ة إل ى ) (3مجموع ات حس ب نت ائجھم ف ي االمتح ان .
ويعمل بھذا القرار اعتباراً من الفصل الثاني  ،1995/94قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ) (95/1تاريخ 1995/1/1
) (2يحس ب ض من الس اعات المعتم دة المق ررة للتخ رج  ،وتعط ى نت ائج ھ ذا المس اق عل ى أس اس النج اح والرس وب  ،وال ت دخل نتائج ه ف ي حس اب المع دل
التراكمي  ،ويعفى من دراسته خريجو الكليات العسكرية االردنية جامعة مؤته  .الكلية العسكرية الملكية .ومدرسة المرشحين العسكرية او ما يعادلھ ا
من كليات عسكرية اجنبية وكذلك الضباط الحاص لين عل ى دورات الص ف التاسيس ية ودورات ال وكالء التاسيس ية للرت ب االخ رى .ويج وز للطلب ة غي ر
األردنيين أن يدرسوا مساق "تاريخ األردن الحديث تخ )376أ( " مساقا ً بديالً  ،وفي ھذه الحالة تدخل عالمة ھذا المساق ف ي حس اب مع دالت الطال ب ،
قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ) (92/1تاريخ  1992/1/5ويعمل به اعتباراً من .1992/1/5
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 .2متطلبات اختيارية :
ويخصص لھا ) (15ساعات معتمدة يختارھا الطالب من خارج كليته ف ي اح د المج االت التالي ة وبح د أدن ى م ادة
واحدة من كل مجال وبحد أقصى مادتين من كل مجال وھذه المجاالت ھي :
أوالً  :مجال العلوم اإلنسانية ويضم المساقات التالية :
الرياضة في حياتنا
ت.ر 100أ
اللياقة البدنية للجميع
ت.ر 173
الثقافة الجمالية
ف.ت 100
التذوق الدرامي
ف.د 100
مساھمة األردن في الحضارة اإلنسانية
أ ث 100
نشؤ الحضارات
أ ث 102
القدس  5000عام
تخ 106أ
اللغة والثقافة الكورية
ل.ح 101ك
اللغة الفرنسية )(1
ل.ح 141أ
ل.ح 171أ
اللغة األسبانية )(1
اللغة األلمانية )(1
ل.ح 161أ
اللغة الروسية )(1
ل.ح 181أ
ثانياً◌ً  :مجال العلوم االجتماعية واالقتصادية ويضم المساقات التالية :
اإلدارة والمجتمع
ع.ا 100
االقتصاد والمجتمع األردني
ق 100
مھارات إدارية
أ د 498
حقوق اإلنسان
ح ق 101
الثقافة القانونية
ح ق 102
ثقافة إسالمية
ش.أ 100
نظام األسرة في اإلسالم
ش.د 101
نظام اإلسالم
ش.ف 100
مھارات حياتية
ت.س 100
أساسيات في رعاية الطفل
ت.أ 100
مفاھيم أساسية في التربية
ت.د 100
مھارات المعلومات
ت.د 105ب
العنف ألسري
أج 103
الموارد المائية
جغ 100
ثقافة إعالمية
ص.ح 100
ثالثاً◌ً  :مجال العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة ويضم المساقات التالية :
صحة عامة وتثقيف صحي
ب 100
الكيمياء والمجتمع
ك 100
علوم البيئة )(1
ع.ب 101أ
أساسيات علم الفلك
ف 100
الحوسبة المنزلية
ع.ح 109
المعلوماتية والمجتمع
ن.ح 109
خدمات تكنولوجيا المعلومات
ن.أ 109
الطاقة البديلة
ھق 100
أم ا فيم ا يتعل ق بامتحان ات المس توى  ،يتوج ب عل ى كاف ة الطلب ة المس تجدين اعتب اراً م ن بداي ة الفص ل األول
 2010/2009التقدم لالمتحان في اللغة العربية واللغة اإلنجليزية والحاسوب على أن يسجل الطال ب ال ذي يخف ق
في النجاح في أي من ھذه االمتحانات مساقا ً استدراكيا ً ) (099خارج خطته الدراسية  ،وھذه المساقات ھي :
ل.ز 099
ع 099
ع.ح 099

مھارات لغة إنجليزية )استدراكي(
لغة عربية )) (1استدراكي(
مھارات حاسوب )استدراكي(
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ب .متطلبات الكلية:
يقرھا مجلس العمداء بناء على تنسيب مجلس الكلية المختص وتخصص لھا الساعات المعتمدة التالية :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

أقسام كلية العلوم
أقسام كلية اآلداب
أقسام كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
أقسام كلية التربية
أقسام كلية الحجاوي للھندسة التكنولوجية
أقسام كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
أقسام كلية التربية الرياضية

.8
.9
.10
.11
.12
.13

أقسام كلية القانون
أقسام كلية الفنون الجميلة
أقسام كلية اآلثار واالنثروبولوجيا
أقسام كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب
أقسام كلية اإلعالم
أقسام كلية السياحة والفنادق

) (21ساعة معتمدة
) (18ساعة معتمدة
) (24ساعة معتمدة
) (18ساعة معتمدة
) (24ساعة معتمدة
) (24ساعة معتمدة
) (21ساعة معتمدة للذكور
) (24ساعة معتمدة لإلناث
) (27ساعة معتمدة
) (18ساعة معتمدة
) (18ساعة معتمدة
) (21ساعة معتمدة
) (24ساعة معتمدة
) (18ساعة معتمدة

ج .متطلبات القســم :
يقرھا مجلس العمداء بناء عل ى تنس يب م ن مج الس الكلي ات واقت راح م ن مج الس األقس ام األكاديمي ة وتخص ص لھ ا
الساعات المعتمدة التالية موزعة على مساقات إجبارية وأخرى اختيارية يحددھا مجلس الكلية .
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

) (86ساعة معتمدة
) (87ساعة معتمدة
) (81ساعة معتمدة
) (87ساعة معتمدة
) (116ساعة معتمدة
) (81ساعة معتمدة
) (84ساعة معتمدة للذكور
) (81ساعة معتمدة لإلناث
) (87ساعة معتمدة
) (87ساعة معتمدة
) (87ساعة معتمدة
) (86ساعة معتمدة
) (81ساعة معتمدة
) (87ساعة معتمدة

أقسام كلية العلوم
أقسام كلية اآلداب
أقسام كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
أقسام كلية التربية
أقسام كلية الحجاوي للھندسة التكنولوجية
أقسام كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
أقسام كلية التربية الرياضية
أقسام كلية القانون
أقسام كلية الفنون الجميلة
أقسام كلية اآلثار واالنثروبولوجيا
أقسام كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

أقسام كلية اإلعالم
أقسام كلية السياحة والفنادق

وتشمل متطلبات األقسام المذكورة أعاله متطلبات التخصص المنفرد أو مجموع متطلبات التخصص الرئيسي ومتطلبات
التخصص الفرعي .
المادة :6ال يجوز للطالب أن يسجل لمساق ما إذا لم يكن قد سجل المتطلب السابق في فصول سابقة )ناجح  /راسب( .ويجوز ل ه أن
يسجل لمساق ومتطلبه السابق معا ً في الفصل نفسه إذا توقف تخرجه على تسجيل المساقين معا ً .

مدة الدراسة والعبء الدراسي

المادة:(1)7
أ .الحد األعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس ھو كما يلي :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

أقسام كلية العلوم
أقسام كلية اآلداب
أقسام كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
أقسام كلية التربية
أقسام كلية الحجاوي للھندسة التكنولوجية
أقسام كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
أقسام كلية التربية الرياضية
أقسام كلية القانون
أقسام كلية الفنون الجميلة
أقسام كلية اآلثار واالنثروبولوجيا
أقسام كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 7سنوات
 7سنوات
 7سنوات
 7سنوات
 8سنوات
 7سنوات
 7سنوات
 7سنوات
 7سنوات
 7سنوات
 7سنوات
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.12
.13

أقسام كلية اإلعالم
أقسام كلية السياحة والفنادق

 7سنوات
 7سنوات

) ) (1ويعتبر الطالب الذي أنھى الحد األعلى لمدة الدراسة المنصوص عليھا ف ي الم ادة المش ار إليھ ا ول م يحق ق ش روط التخ رج مفص والً م ن الجامع ة بموج ب ق رار
لجنة مجلس الجامعة رقم ) (32تاريخ .(1986/8/10

ب .السنة الدراسية فصالن دراسيان إجباريان مدة كل منھما ستة عشر أس بوعا ً تش مل فت رة االمتحان ات  ،وفص ل ص يفي
اختياري مدته ثمانية أسابيع تشمل فترة االمتحانات .
ج .يجري تقويم الساعات المعتمدة لكل مساق على أساس أن المحاضرة األسبوعية أو الندوة لم دة س تة عش ر أس بوعا ً ھ ي
ساعة معتمدة واحدة  .أما ساعات المختب رات والتطبي ق العمل ي فيج ري تقويمھ ا لك ل مس اق عل ى ح دة عل ى أن تحس ب
الساعة المعتمدة الواحدة بساعتي مختبر أو ساعتين تطبيقيتين على األقل .
د .يتحم ل الطال ب مس ؤولية حم ل الع بء الدراس ي ال ذي يتناس ب م ع قدرات ه واس تيعابه والتس جيل لع دد م ن المس اقات م ن
ضمن خطته الدراسية بحيث تتناسب مع قدراته وتحصيله األكاديمي في الجامعة  ،ويقوم م دير القب ول والتس جيل بإلغ اء
أي مساق ألي طالب يتجاوز عبئه الدراسي في أي فصل دراسي عن الحد المسموح به وفق التعليمات المعم ول بھ ا ف ي
الجامعة  ،آخذاً بعين االعتبار ما يلي :
 .1مع مراعاة الحد األعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس الواردة ف ي الفق رة )أ( م ن ھ ذه الم ادة يك ون
الحد األدنى للساعات المعتمدة التي يدرسھا الطالب المسجل للحصول عل ى درج ة البك الوريوس ) (12س اعة للفص ل
الدراسي الواحد والحد األعلى ) (18س اعة .ويج وز أن يص ل الح د األعل ى إل ى ) (21س اعة معتم دة بموافق ة رئ يس
القسم بعد توافر أحد الشرطين التاليين :
 أن ال يقل معدل الطالب التراكمي عن ). (%80 أن يتوقف تخرج الطالب على السماح له بدراسة ) (21ساعة معتمدة في الفصل الذي سيتخرج فيه . .2يسمح للطالب بالتسجيل لعدد من الساعات يقل عن الحد األدنى ،أو االستمرار في دراسة عدد من الساعات المعتم دة
يقل عن الحد األدنى نتيجة النسحابه من بعض المساقات  ،وذلك ف ي ح االت مب ررة بموافق ة رئ يس القس م عل ى أن ال
تتجاوز مدة دراسة الطالب للحصول على درجة البكالوريوس الحد األعلى الواردة في الفقرة )أ( من ھذه المادة ويعل م
رئيس القسم األكاديمي المختص دائرة القبول والتسجيل خطيا ً بذلك .
 .3ال يزيد الحد األعلى للس اعات المعتم دة الت ي يس جل لھ ا الطال ب ف ي الفص ل الص يفي عل ى ) (10س اعات معتم دة ،
ويجوز أن يصل الحد األعلى إلى ) (12ساعة معتمدة إذا توقف تخرج الطالب في ذلك الفصل عل ى الس ماح ل ه ب ذلك
بموافقة رئيس القسم .
ھـ  .يصنف الطلبة المسجلون لنيل درجة البكالوريوس في مستوى السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة  ،إذا أتم الطالب بنج اح
دراسة ما ال يقل عن ) (33أو ) (66أو ) (99ساعة معتمدة على التوالي ضمن خطته الدراسية .

المواظبـــــــــــــــــــــة
المادة :8
أ  .تشترط المواظبة للطالب في جميع المساقات التي سجل فيھ ا  ،ويق وم م درس المس اق بتس جيل الغي اب والحض ور عل ى
كشوفات خاصة  ،ويسلمھا إلى رئيس القسم األكاديمي الذي يعطى فيه المساق في نھاية كل فصل دراسي  ،وتحف ظ إل ى
نھاية الفصل الدراسي الذي يليه .
ب .ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من ) (%15من مجموع الساعات المقررة لكل مساق .
ج  .إذا غاب الطالب أكثر م ن ) (%15م ن مجم وع الس اعات المق ررة لمس اق دون ع ذر قھ ري أو ع ذر مرض ي ،فعل ى
مدرس المس اق أن يح رم الطال ب م ن التق دم لجمي ع االمتحان ات الالحق ة .ويوض ع ل ه الح د األدن ى لعالم ة المس اق وھ و
) ، (%35وتدخل ھذه النتيجة في حساب معدالته ،ما لم يكن قد أنسحب من ذلك المساق خالل الم دة المنص وص عليھ ا
في الفقرة )ب( من المادة ) (13من ھذه التعليمات .
د .إذا غاب الطالب أكثر من ) (%15من مجموع الساعات المقررة لمساق ما وكان ھ ذا الغي اب بع ذر قھ ري يقبل ه عمي د
الكلية التي ينتمي إليھا الطال ب أو بع ذر مرض ي فيس مح العمي د للطال ب االس تمرار ف ي المس اق  ،وال يج وز أن يتج اوز
الغياب بمجموعه ) (%30من الساعات  ،وفي الحاالت التي يتجاوز فيھ ا غي اب الطال ب بع ذر قھ ري أو مرض ي نس بة
) ،(%30فلمجلس الكلية التي ينتمي إليھ ا الطال ب اعتب اره منس حبا ً  ،وذل ك قب ل بداي ة االمتحان ات النھائي ة ف ي الفص ل،
ويبلغ العميد دائرة القبول والتسجيل ورئيس القسم الذي يطرح المساق خطيا ً بذلك .
ھـ .يشترط في العذر المرضي أن يكون بش ھادة ص ادرة م ن المرج ع الطب ي المعتم د ف ي جامع ة اليرم وك وإذا تع ذر ذل ك
فلعمي د الكلي ة الت ي ينتم ي إليھ ا الطال ب أن يعتم د التقري ر المق دم أو يرفض ه ،وعل ى الطال ب أن يق دم التقري ر الطب ي
المطل وب إل ى العمي د خ الل أس بوع م ن ت اريخ زوال الع ذر ويق وم العمي د ب إبالغ مدرس ي الم واد الت ي يدرس ھا الطال ب
بقراره .
و .مع مراعاة ما ورد في الفقرات )ب ،ج ،د( من ھذه المادة يعتبر تغيب الطلبة ال ذين يقوم ون بنش اط فن ي أو رياض ي أو
كشفي أو خدمة مجتمع ضمن فرق الجامعة أو المنتخبات الوطنية تغيبا ً مشروعا ً بموجب إشعار خطي م ن عمي د ش ؤون
الطلبة أو مدير مركز االستشارات وخدمة المجتمع كل حسب اختصاصه .
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االمتحانـــــــــــــــــات
المادة :9
أ  .تحسب العالمة النھائية لكل مساق من ) (100والقرب رقم صحيح .
ب .1 .العالمة النھائية لكل مساق ھي مجموع عالمات االمتحان النھائي وعالمات األعمال الفصلية.
 .2يعقد االمتحان النھائي لكل مساق مرة واحدة في نھاية الفصل ويك ون ش امالً لمق رر المس اق ويخص ص ل ه )(%50
من العالمة النھائية للمس اق  .وق د تش مل عالم ة االمتح ان النھ ائي امتحان ات عملي ة تخص ص لھ ا نس بة مئوي ة معين ة
يحددھا مجلس الكلية بناء على توصية من مجلس القسم .
 .3في حالة وجود ثالثة امتحانات في اليوم نفسه يجوز للطالب التق دم المتح انين فق ط ف ي ھ ذا الي وم ويح دد عمي د الكلي ة
المختص موعداً لعقد االمتحان الثالث في يوم آخر .
 .4تشمل األعمال الفصلية لكل مساق امتحانين كتابيين على األقل يعلم بھما الطلبة قبل موعد عقدھما بأسبوع عل ى األق ل
على أن يعقد االمتحان األول في موع د أقص اه نھاي ة األس بوع الخ امس )األس بوع الثال ث ف ي الفص ل الص يفي( وت رد
األوراق إلى الطلبة في موعد أقصاه أسبوع من عقد االمتحان ) 72س اعة ف ي الفص ل الص يفي ( وق د تش مل األعم ال
الفصلية باإلضافة إلى االمتحانين الكتابيين الفصليين امتحانات ش فوية  ،أو تق ارير  ،أو بحوث ا ً كلھ ا أو بعض ھا حس ب
ما يقرره مجلس القسم على أن ال تتجاوز عالمة ھذه األعمال ) (%10من العالمة النھائية  .وترد أوراق االمتحانات
والتقارير والبحوث إلى الطلبة بعد تصحيحھا.
 .5قد يستثنى من بند ) (4أعاله مس اقات الن دوات والبح وث والمختب رات واألعم ال الميداني ة  ،والمش اريع ،حي ث يق رر
مجلس القسم المعني أسلوب تقويم ھذه المساقات على أن يعلن ذلك للطلبة مع بداية الفصل الدراسي .
 . 6كل من يتغيب عن امتحان نھائي معل ن عن ه ب دون ع ذر قھ ري يقب ل ب ه م درس المس اق أو ع ذر مرض ي يوض ع ل ه
)صفر( في ذلك االمتحان ،ويحسب له في عالمته النھائية.
 .7كل من يتغيب عن امتحان فصلي معلن عنه بعذر قھري يقبل به مدرس المساق  ،أو عذر مرضي  ،علي ه أن يق دم م ا
يثب ت ع ذره خ الل أس بوع م ن ت اريخ زوال الع ذر ،وف ي ھ ذه الحال ة يعق د م درس المس اق امتحان ا ً تعويض يا ً للطال ب
بالشكل الذي يراه مناسبا ً .
ج  .يكلف رئيس القس م منس قا ً لك ل مس اق متع دد الش عب )  3ش عب ف أكثر( ويت ولى التنس يق م ع مدرس ي الش عب م ن حي ث
محتوى المساق  ،والكتاب المقرر واالمتحانات والعالمات .
د .يصدر رئيس الجامعة إجراءات تسليم العالمات .
ھـ .إذا رغب الطالب باالعتراض على عالمته النھائية لمساق ما فله أن يتقدم باعتراضه خالل أسبوع مـــن ظھـــور النتيجة
النھائية لذلك المساق إلى رئيس قسم المساق  ،ويقوم رئيس القسم بتشكيل لجنة من عضوين من أعضاء ھيئـــة التدريس
في القسم )باستثناء مدرس المساق ( لمراجعة العالمة وترفع العالمة التي يستحقھا الطالب إلى عميد الكلية للعرض على
مجلس الكلية ويبلغ العميد قراره إلى دائرة القبول والتسجيل خطيا ً خالل مدة أقصاھا أسبوعان مـن ظھور النتيجــــــــــة
وترسل نسخة من القرار إلى رئيس قسم الطال ب  .ويع رض عل ى مجل س العم داء أي تع ديل ف ي العالم ة النھائي ـة ألي
طالـب من الطلبة المتوقع تخرجھم في احد الفصول الدراسية .
و .ترد جميع أوراق االمتحان ات والتق ارير ،والبح وث إل ى الطال ب بع د تص حيحھا وتس جيل عالماتھ ا ،أم ا أوراق االمتح ان
النھائي فتحفظ لدى مدرس المساق لمدة فصل دراسي واحد .
ز .إذا تغيب الطالب عن االمتحان النھائي لمساق ما بعذر يقبله عميد الكلية التي ينتمي إليھا الطالب ،يبلغ العميد ق راره بقب ول
العذر إلى مدرس المساق ليسجل له عالمة "غير مكتمل" إزاء ھذا المساق  .وعلي الطالب أن يتق دم لالمتح ان النھ ائي ف ي
المساق المذكور في مدة أقصاھا أربعة أسابيع من بداية الفصل التالي للفصل الذي حصل فيه على عالمة "غي ر مكتم ل" .
ويعتبر الفصل الصيفي فص الً دراس يا ً لھ ذا الغ رض إذا درس في ه الطال ب  .أم ا إذا ل م ي تمكن الطال ب م ن تق ديم االمتح ان
المذكور في المدة المقررة اعتبرت عالمته صفراً .
ح .1 .الحد األدنى لعالمة النجاح في المساق ھو ) (%50والحد األدنى للعالمة النھائية للمساق ھو ).(%35
 .2تصنف عالمات المساق وفق الجدول التالي :
العالمة

التقدير

الرمز بالعربية

الرمز باإلنجليزية

%100 - 90
%89 - 80
%79 - 70
%69 - 60
%59 - 50
أقل من %50

ممتاز
جيد جداً
جيــد
مقبول
ضعيف
راسب

أ
ب
ج
د
ھـ
و

A
B
C
D
E
F
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 .3مع مراعاة أحكام الم ادة ) (10يك ون المع دل التراكم ي مع دل عالم ات جمي ع المس اقات الت ي درس ھا الطال ب نجاح ا ً أو
رسوبا ً حتى تاريخ حساب ذلك المعدل  .وإذا حصل الطالب على نتيج ة "غي ر مكتم ل" ف ي بع ض المس اقات ي تم حس اب
معدالته عندما تكتمل عالمات ھذه المساقات  .وتعتبر المعدالت ذات أثر رجعي من تاريخ حص ول الطال ب عل ى نتيج ة
"غير مكتمل" وتطبق عليه جميع اإلجراءات المترتبة على ذلك ما عدا تاريخ استحقاق الشھادة فال يكون بأثر رجعي .
 .4يحدد تقدير الطالب عند تخرجه على أساس مع دل المس اقات الت ي درس ھا بنج اح ض من الخط ة الدراس ية المق ررة وف ق
الجدول التالي :
التقدير
المعدل التراكمي
ممتاز
%100 - 84
جيد جداً
 – 76أقل من %84
جيـــد
 – 68أقل من %76
مقبول
 – 60أقل من %68
 .5المعدل الفصلي ھو معدل عالمات جميع المساقات التي درسھا الطالب في ذلك الفصل .
 .6مع مراعاة أحكام المادة ) (10يجري حساب أي معدل من المعدالت السابقة بضرب عالمة كل مساق داخل في المع دل
في عدد ساعاته المعتمدة وقسمة مجموع حواصل الضرب الناتجة على مجموع الساعات المعتمدة .
 .7تحسب كل المعدالت ألقرب منزلة عشرية واحدة .
 .8يضع العميد أسم الطالب الذي يحصل على معدل فصلي مقداره ) (%84فأكثر على الئح ة ش رف الكلي ة  ،ويثب ت ذل ك
في سجله األكاديمي  ،ما لم يكن مفصوالً أو موضوعا ً تحت المراقبة األكاديمية  ،وأن ال يقل عب ؤه الدراس ي ع ن )(12
ساعة .
المادة  :10يسمح للطالب إعادة دراسة أي مساق  ،وتحسب له العالمة األخيرة ف ي معدل ه التراكم ي  ،وتثب ت عالمت ه الس ابقة ل ذلك
المساق في سجله .

وضـع الطالـب تحـت المراقبــــة
المادة:11
أ  .يوضع الطالب تحت المراقبة إذا نقص معدله التراكمي عن ) (%60في نھاية أي فصل دراسي باستثناء أول فصل
دراسي للطالب في الجامعة وكذلك الفصل الصيفي  .وتقوم دائرة القبول والتسجيل بإشعار الطالب بذلك على موقعه
االلكتروني .
ب.على الطالب الذي وضع تحت المراقبة أن يزيل األسباب التي أدت إلى وضعه تحت المراقبة في مدة أقصاھا فصالن
دراسيان )وليس منھما الفصل صيفي( بعد الفصل الذي وضع بسب نتائجه تحت المراقبة .
ج  .إذا لم يتمكن الطالب من إزالة األسباب التي أدت إلى وضعه تحت المراقبة بموجب الفقرة )ب( من ھذه المادة يفصل
من قسم التخصص .
د .يستثنى من الفصل من قسم التخصص تنفيذاً إلحكام الفقرة )ج( من ھذه المادة كل طالب أتم بنجاح ) (90ساعة
معتمدة في كليات الجامعة ما عدا كلية الحجاوي للھندسة التكنولوجية فيشترط أن يكون الطالب قد أتم بنجاح )(99
.
ساعة معتمدة على األقل
ً
ھـ .يفصل من الجامعة فصالً نھائيا وال يجوز له العودة كل طالب يحصل على معدل تراكمي يقل عن ) (%50في أي
فصل دراسي باستثناء الفصل األول اللتحاقه في الجامعة وذلك بعد دراسة ما ال يقل عن ) (12ساعة معتمدة تدخل
في حساب معدله .
المادة:12
أ  .يجوز للطالب المفصول من قسمه حسب أحكام الفقرة )ج( من المادة ) (11م ن ھ ذه التعليم ات أن يتق دم بطل ب انتق ال
إلى أقسام الجامعة األخرى قبل بداية الفصل الالحق .وال يعد الفصل الصيفي فصال لھذه الغاية اذا لم يسجل الطال ب في ه
وتطبق عليه أحكام المادة ) (18من ھذه التعليمات وإذا ل م ي تم قبول ه ف ي أي قس م آخ ر ،يج وز ل ه أن يتق دم بطل ب جدي د
للقبول في تخصص آخر على البرنامج الموازي .
ب .يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى سنوات التخرج مقابل كل ) (15ساعة معتمدة تحسب للطالب .
ج  .إذا فصل الطالب من التخصص الجديد مرة أخرى وفق أحكام المادة ) (11يفصل من الجامعة فصالً نھائيا ً  ،وال يج وز
له العودة إليھا .
ً
د) . (1يح ول الطال ب المفص ول أكاديمي ا ال ذي أنھ ى بنج اح دراس ة ) (45س اعة معتم دة عل ى األق ل ت دخل ف ي المع دل
التراكمي وكان معدل ه التراكم ي  %59ف أكثر وأق ل م ن  %60إل ى الدراس ة الخاص ة لتص ويب وض عه األك اديمي ف ي
فصلين دراس يين كح د أقص ى وي دفع ض عف الرس وم المق ررة للس اعات المعتم دة حس ب ن وع البرن امج ال ذي يقب ل في ه،
ويدفع الطالب ضعف رسوم الساعات في البرنامجين العادي والموازي.
ھـ) . (2ال يسمح للطالب المفصول من التخصص تنفيذاً إلحكام الفقرة )د( التسجيل الفصل الصيفي .
------------------------------------------------------------------- .1قرار مجلس األمناء في جلسته رقم  2010/4تاريخ .2010/8/20
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االنسحاب من المساقات وإضافتھا
المادة:13
أ  .يسمح للطالب باالنسحاب من مساقات سجل لھا  ،وإضافة مساقات جديدة خالل الخمسة أيام الدراسية األولى )دون أيام
العطل( من الفصلين الدراسيين األول أو الثاني  ،وخالل الثالثة أيام الدراسية األولى )دون أيام العطل( من الفصـــــــل
الصيفي  .وال تثبت المساقات التي أنسحب منھا في سجله األكاديمي .
ب .مع مراعاة ما ورد في الفقرة )أ( م ن ھ ذه الم ادة يس مح للطال ب باالنس حاب م ن دراس ة مس اق خ الل األس ابيع األربع ة
عشر األولى من الفصلين الدراسيين األول والثاني  ،وخالل الستة أسابيع األولى من الفصل الص يفي  ،وف ي ھ ذه الحال ة
يثبت المساق في سجل الطالب وازاؤه مالحظة "منسحب" وال يدخل ھذا المساق في عدد الس اعات الت ي درس ھا الطال ب
من حيث النجاح والرسوب ومتطلبات التخرج .وال يجوز نتيجة لھذا االنسحاب أن يق ل ع دد الس اعات المس جل لھ ا ع ن
الحد األدنى للعبء الدراسي المسموح به وفق التعليمات إال بقرار من رئيس القس م وإذا ل م ينس حب الطال ب خ الل الم دة
المذكورة فعلى مدرس المساق أن يثبت نتيجة الطالب في كشف العالمات .
ج  .وإذا اعتبر الطالب منسحبا ً من جميع المساقات التي سجل لھا في فص ل م ا بمقتض ى الفق رة )د( م ن الم ادة ) (8م ن ھ ذه
التعليمات تكون دراس ته ل ذلك الفص ل "مؤجل ة" ويحس ب ھ ذا الفص ل م ن م دة التأجي ل المس موح بھ ا ف ي الفق رة )أ( م ن
المادة ) (14من ھذه التعليمات  ،ويثبت ذلك في سجله األكاديمي .

تأجيل الدراسة واالنقطاع عنھا واالنسحاب من الجامعة
المادة:14
أ  .يجوز للطالب أن يؤجل دراسته في الجامعة مدة ال تزيد عن سنتين سواء كانت متقطعة أو متصلة .
ب .على الطالب أن يتقدم بطلب تأجيل دراسته إلى مكتب العميد في مدة أقصاھا سبعة أيام دراسية مـن بداية الفصــــــــل
الدراسي األول أو الثاني التخاذ القرار المناسب ويبلغ العميد قراره إلى مدير دائرة القبول والتسجيل وعميد شــــؤون
الطلبة ورئيس القسم المختص وأية جھة أخرى معنية .وفي حاالت الضرورة القاھرة التي تطرأ بعد المـــــــــــــــــدة
المنصوص عليھا في ھذه الفقرة  ،وقبل نھاية األسبوع الرابع عشر من بداية الفصلين األول والثاني فلمجلس الكليـــة
أن ينظر في طلب التأجيل التخاذ القرار المناسب وإبالغ الجھات المعنية .
ج  .ال تحسب مدة التأجيل من الحد األعلى لسنوات التخرج أو لغايات إزالة أسباب الوضع تحت المراقبة .
د  .إذا تجاوز الطالب مدة التأجيل التي ووفق عليھا يفقد مقعده في الجامعة  ،ويجوز له أن يتقدم بطلب جديـــــد لاللتحــاق
بالجامعة فإذا قبل في قسم التخصص نفسه يحتفظ بسجله األكاديمي كامالً على أن يكمل متطلبات التخرج  ،وفي ھــذه
الحالة تحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحد األعلى لسنوات التخرج .وإذا قبل في قسم آخـــر تطبق عليـه أحكـــام
الفقرتين )ب( و )ج( من المادة ) (18من ھذه التعليمات  .وفي الحاالت التي يفقد فيھا الطالب مقعــده بسبــب
التجـاوز
بعذر قھري فله أن يطلب من مجلس كليته اعتبار مدة التجاوز ضمن الحد األعلى لمـدة التأجيل المسموح بھــــا فـــي
الفقرة )أ( من المادة ) (14من ھذه التعليمات .
ھـ .ال تؤجل الدراسة للطالب الجديد في الجامع ة أو الطال ب المنتق ل إليھ ا  ،إال بع د مض ي فص ل دراس ي واح د عل ى األق ل
على دراسته في الجامعة .
و .إذا رغب طالب في االنسحاب من الجامعة فعليه أن يتق دم بطل ب عل ى النم وذج المق رر إل ى دائ رة القب ول والتس جيل ،
وفي ھذه الحالة تثبت له ف ي س جله مالحظ ة "منس حب م ن الجامع ة" ويفق د مقع ده فيھ ا  .وإذا رغ ب ف ي االلتح اق ثاني ة
بالجامعة فعليه أن يتقدم بطلب جديد وفي حالة قبول ه ف ي قس م التخص ص نفس ه يح تفظ بس جله األك اديمي ك امالً عل ى أن
يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية المعمول بھ ا عن د عودت ه إل ى الجامع ة ،وتحس ب ل ه م دة الدراس ة الس ابقة
ضمن الحد األعلى لسنوات التخرج  .وإذا قبل في قسم آخر تطبق عليه أحكام الفقرتين )ب( و )ج( من المادة ) (18م ن
ھذه التعليمات  ،ويجوز للطالب أن يعود للدراسة في الجامعة إذا أنسحب خالل الفصل الثاني لوضعه تحت المراقبة .
ز .إذا لم يسجل طالب منتظم في الجامعة لفصل دراسي أو أكثر  ،ولم يحصل على موافقة خطية من العميد المعن ي بتأجي ل
دراسته لھذه المدة يفقد مقعده في الجامعة وفي ھذه الحالة يج وز ل ه أن يتق دم بطل ب جدي د لاللتح اق بالجامع ة .ف إذا قب ل
في قسم التخصص نفسه يحتفظ بسجله األكاديمي كامالً على أن يكمل متطلب ات التخ رج وف ق الخط ة الدراس ية المعم ول
بھا عند عودته إلى الجامعة  ،وتحسب له مدة الدراس ة الس ابقة ض من الح د األعل ى لس نوات التخ رج .وإذا قب ل ف ي قس م
أكاديمي آخر تطبق عليه أحكام الفقرتين )ب( و )ج( من المادة ) (18من ھذه التعليم ات  .وف ي الح االت الت ي يفق د فيھ ا
الطالب مقعده بسبب عدم تسجيله لمدة فصل دراسي أو أكث ر وبع ذر قھ ري فل ه أن يطل ب م ن مجل س كليت ه اعتب ار ھ ذه
المدة ضمن الحد األعلى لمدة التأجيل المسموح بھا في الفقرة )أ( من المادة ) (14من ھذه التعليمات .
ح  .ال يجوز احتساب السجل األكاديمي للطالب إلغراض مواصلة دراسته في الجامعة إذا انقطع عن الدراس ة أرب ع س نوات
أو أكثر .
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ط  .وفي جميع األحوال التي يفقد فيھا الطالب مقعده في الجامعة لمرة ثانية ال يجوز له أن يعود للدراسة فيھا .
ي  .يلغ ي تس جيل الطال ب إذا ل م ي دفع الرس وم الجامعي ة المق ررة ف ي نھاي ة األس بوع الس ادس م ن الفص لين األول والث اني
واألسبوع الثالث من الفصل الصيفي  ،ويعد مؤجالً حكماً على أن يحسب فصل التأجيل من الحد األعلى للتأجيل .

االنتقال من الجامعات األخرى
المادة:15
أ .يج وز انتق ال الطلب ة م ن الجامع ات األخ رى إل ى جامع ة اليرم وك ف ي حال ة وج ود ش واغر لھ م وذل ك وف ق الش روط
واإلجراءات التالية :
 .1أن يستوفي الطالب شروط القبول في جامع ة اليرم وك ال واردة ف ي الم ادة ) (4م ن تعليم ات قب ول الطلب ة ف ي جامع ة
اليرموك رقم ) (4لسنة . 1984
 .2أن يكون الطالب منتقالً من جامعة أو معھد جامعي أو كلية جامعية تعترف بھا الجامعة .
 .3أن تكون دراسته السابقة في جامعة  /جامعات تأخذ بأسلوب االنتظام وأن يقدم وثيق ة تثب ت أن ه دوام م ا ال يق ل ع ن
) (%70من الدوام الرسمي .
 .4أن يكون الطالب مقبوالً في جامعته في البرنامج العادي.
 .5أن يكون معدله في الثانوية العامة مقبوالً في التخصص الذي يري د االنتق ال إلي ه ف ي جامع ة اليرم وك س نة حص وله
على الثانوية العامة أو سنة تقديمه طلب االنتقال  ،وأن يكون قد أتم بنجاح في الجامعة المنتقل منھ ا دراس ة م ا ال يق ل
عن ) (30ساعة معتمدة أو ما يعادلھا تدخل في حساب معدله التراكمي ،وبمعدل تراكمي ال يقل عن جيد جداً .
ب .تقدم طلبات االنتقال إلى دائرة القبول والتسجيل في الجامعة وتبت لجنة القبول والتسجيل فيھا وف ق الش روط ال واردة ف ي
الفقرة )أ( أعاله .
ج  .يحول مدير القبول والتسجيل الطلبات المقبولة إلى عميد الكلية المختص لحساب الساعات التي درسھا الطالب فــــــــــي
جامعته في ضؤ الخطة الدراسية للقسم الذي سينتقل إليه وتحسب للطالب جميع المواد التي نجح فيھا في جامعته المماثلة
والمعادلة لمساقات في الخطة الدراسية للقسم الذي سينتقل إليه على أن ال يحسب له أكثر من ) (60ساعة معتمــــــــدة .
د  .ال تدخل عالمات المساقات التي سبق أن درسھا الطالب في جامعة  /جامعات أخرى ضمن معدالته التراكمية في جامعة
اليرموك .
ھـ .يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج للطالب المنتقل مقابل كل ) (15س اعة معتم دة م ن الس اعات
التي تحسب له .

حساب ساعات معتمدة من خارج جامعة اليرموك لطلبتھا
المادة:16
أ  .إذا أتم الطالب ساعات معتمدة بنجاح في جامعة أخرى بعد قبول ه ف ي جامع ة اليرم وك بموافق ة عمي د الكلي ة بن اء عل ى
تنسيب من رئيس القسم فيجوز له أن يطلب من عميد الكلي ة حس اب ھ ذه الس اعات وذل ك وف ق الفق رات )ج ،د ،ھ ـ( م ن
المادة ) (15من ھذه التعليمات عل ى أن ال يزي د م ا يحس ب للطال ب بع د قبول ه ف ي الجامع ة وحت ى تخرج ه منھ ا  ،عل ى
) (18ساعة معتمدة.
ب .إذا قبل الطالب في جامعة اليرموك  ،وكان قد أت م بنج اح ف ي جامع ة أخ رى س اعات معتم دة ،فيج وز ل ه أن يطل ب م ن
عميد الكلية حساب ھذه المساقات وذلك وف ق الفق رات )ج  ،د ،ھ ـ( م ن الم ادة ) (15م ن ھ ذه التعليم ات ،ش ريطة أن ال
يكون قد انقطع عن الدراسة في جامعته أربع سنوات أو أكثر .
ج.
.1ال يجوز احتساب ساعات أتم الطالب دراستھا بنجاح في جامعة أخرى ف ي الفص لين األخي رين م ن دراس ته ف ي جامع ة
اليرموك  ،وكذلك أي فصل صيفي يقع بينھما .
 .2يستثنى م ن ذل ك الط الب المس تفيدون م ن اتفاقي ات تب ادل الطلب ة المعق ودة م ع جامع ات أخ رى وتع رض أي ة ح االت
استثنائية أخرى على مجلس العمداء التخاذ القرار المناسب بشأنھا .
د .ال يجوز للطالب دراسة أي مساق في جامعات أخرى خالل فترة التأجيل .
المادة :17ال يجوز في جميع الحاالت الواردة في المادتين ) (16 ، 15من ھ ذه التعليم ات أن يتج اوز مجم وع ع دد الس اعات الت ي
تحسب للطالب من خارج الجامعة ) (60ساعة معتمدة .

االنتقال من قسم إلى آخر في الجامعة

المادة : (1)18
أ  .تق دم طلب ات االنتق ال إل ى دائ رة القب ول والتس جيل قب ل بداي ة االمتحان ات النھائي ة للفص ل الدراس ي األول أو الث اني أو
الصيفي من كل عام  ،ويحدد مجلس الكلية المعني الشواغر ) (%10لكل فصل وبحد أقصى ال يزي د ع ن ) (%20م ن
عدد الطلبة الذين قبلوا في التخصص في ذلك العام ضمن قوائم القبول الموح د  ،ويب ت مجل س الكلي ة ف ي ھ ذه الطلب ات
في مدة أقصاھا أسبوع قبل بداية الفصل الذي يليه بما في ذلك الفصل الصيفي  ،وفق الشروط التالية:
 .1أن ال يكون قد سبق له أن انتقل من قسم إلى آخر في الجامعة .
 .2وأن ال يكون قد فصل من القسم الذي يرغب في االنتقال إليه .
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 .3وأن يكون معدل الطالب الذي سبب قبوله تنافسيا ً مقبوالً في التخصص الذي يرغب في االنتقال إليه سنة التحاق ه ف ي
الجامعة  ،أو أن يكون قد درس ما ال يقل عن ) (30ساعة معتم دة بنج اح ف ي الجامع ة ولھ ا عالم ة رقم ا ً وت دخل ف ي
خطته الدراسية وحصل فيھا على معدل تراكمي ال يقل عن جيد جداً في نھاي ة الفص ل الدراس ي  ،عل ى أن يك ون م ن
بينھا ) (6ساعات معتمدة من متطلبات الكلية اإلجبارية  ،أو متطلبات القس م اإلجباري ة  ،ف ي التخص ص ال ذي يرغ ب
في االنتقال إليه وأن ال تقل عالمة أي من المساقين عن . %70
 .4أم ا القب والت األخ رى غي ر التن افس فيج ب أن يك ون المع دل ف ي التخص ص ال ذي قب ل في ه أعل ى م ن المع دل ف ي
التخصص الذي يرغب في االنتقال إليه تنافسيا ً سنة التحاقه في الجامعة  .وفي الحاالت التي يكون فيھا مع دل الطال ب
ضمن معدالت التنافس يطبق عليه أحكام البند ) (3السابق  ،أو أن يكون قد درس ما ال يقل ع ن ) (30س اعة معتم دة
بنجاح في الجامعة ولھا عالمة رقما ً وتدخل في خطته الدراسية وحصل فيھا على معدل تراكمي ال يقل عن جيد ج داً
في نھاية الفصل الدراسي  ،على أن يكون من بينھا ) (6ساعات معتمدة من متطلبات الكلي ة اإلجباري ة  ،أو متطلب ات
القسم اإلجبارية  ،في التخصص الذي يرغب في االنتقال إليه وأن ال تقل عالمة أي من المساقين عن . %70
 .5وفي جميع األحوال يجب أن ال يقل معدله ف ي الثانوي ة العام ة ع ن الح د األدن ى المح دد للقب ول ف ي التخص ص ال ذي
يرغب في االنتقال إليه .
ب .تحسب للطالب جمي ع المس اقات الت ي درس ھا ف ي الجامع ة  ،نجاح ا ً أو رس وبا ً ض من المتطلب ات اإلجباري ة ف ي الخط ة
الدراس ية للقس م المنتق ل إلي ه أو م ا يعادلھ ا .ويج وز ل ه طل ب احتس اب مس اقات درس ھا ونج ح فيھ ا ض من المتطلب ات
االختيارية للجامعة أو الكلية أو القسم المنتقل إليه ،وذلك لمرة واحدة فقط وت دخل عالم ات جمي ع المس اقات الت ي حس بت
له في حساب معدله التراكم ي )م ع مراع اة أحك ام الم ادة ) (10م ن ھ ذه التعليم ات( ويعل م عمي د الكلي ة الت ي قب ل فيھ ا
الطالب دائرة القبول والتسجيل خطيا ً بذلك  ،وتطبق عليه الخطة الدراسية للقسم المنتقل إليه سنة انتقاله .
ج .تطبق على الطالب أحكام الوضع تحت المراقبة والفصل ويحسم فصل دراسي واحد من الح د األعل ى لس نوات التخ رج
مقابل كل ) (15ساعة معتمدة حسبت له .

متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
المادة  :19تمنح درجة البكالوريوس للطالب بعد إتمام المتطلبات التالية :
أ  .النج اح ف ي جمي ع المس اقات المطلوب ة حس ب الخط ة الدراس ية المق ررة لدرج ة البك الوريوس ف ي قس م التخص ص
والحصول على معدل في ھذه المساقات ال يقل عن ). (%60
ب .عدم تجاوز الحد األعلى لسنوات التخرج المنصوص عليھا في الفقرة )أ( من المادة ) (7من ھذه التعليمات .
ج  .أن يسجل طالبا ً منتظما ً في آخر فصلين دراسيين له في الجامعة بما فيھما الفصل الذي يتخرج فيه .
د  .التقيد بأحكام الفقرة ) (17من ھذه التعليمات حيثما يلزم .

إحكــــام عامــــــــــــــــة
المادة:20
أ

)(2

 .إذا توقف تخرج الطالب في فصل التخرج على مساق أو مساقين  ،فلمجلس القسم أن يوافق على دراسة مساق
بديـل
أو مساقين بديلين على أن يكون  /يكونا في مستوى مماثل أو أعلى وفي موضوع قريب من محتوى المساق وذلـــك
في إحدى الحاالت التالية :
 .1عدم طرح المساق في أي فصل بما فيه الفصل الصيفي .
 .2وجود تعارض ال يمكن حله في برنامج الطالب الدراسي .
 .3إذا رسب في المساق ثالث مرات.
ب) .(1إذا ل م يتخ رج الطال ب آلي س بب ف ال تعتب ر المس اقات البديل ة الت ي نج ح فيھ ا حق ا ً مكتس با ً إال ف ي حال ة الرس وب
المتكرر ،أو عدم طرح المساق األصيل في الفصل الالحق ،أو وجود تعارض ال يمكن حله بما فيه الفصل الصيفي .
ج  .إذا درس الطالب مساقا ً ضمن المتطلبات اإلجبارية لقسم تخصصه الرئيسي وكان ھذا المساق ضمن المتطلبــــــــــات
اإلجبارية لتخصصه الفرعي ،فعليه دراسة مساق اختياري يحدده قسم تخصصه الرئيسي على أن يكون لھذا المســاق
عالقة بتخصصه وبحيث أن ال يقل مستواه الرقمي عن مستوى ذلك المساق وال يحسب المساق الواحد ألكثر مــــــــن
متطلب .
ً
ً
د .يبلغ رئيس القسم المختص عميد كليته خطيا بالقرار ويتولى العميد إبالغ مدير دائرة القبول والتسجيل خطيا بذلك .
المادة  :21إذا احتاج الطالب إلى أقل من ) (12ساعة معتمدة في فصل تخرجه فله أن يسجل ما يحتاج إليه من ساعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) : (1قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ) (2011/38تاريخ  2011/9/19تعديل لقرار رقم ) (2011/578جلسة رقم ) (2011/34تاريخ . 2011/8/22
) : (2قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ) (2012/2تاريخ . 2012/1/9

المادة :22
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أ  .قسم التخصص مسؤول عن متابعة السير األكاديمي للطالب المسجل في ه والتحق ق م ن اس تيفائه لش رط التخ رج وعلي ه
أن يبلغه بذلك دوريا ً .
ب .على الطالب المتوقع تخرجه ف ي نھاي ة فص ل م ا أن يق وم بتعبئ ة نم وذج خ اص ل دى دائ رة القب ول والتس جيل ف ي م دة
أقصاه أسبوعان من بداية الفصلين األول والثاني  ،وأس بوع م ن بداي ة الفص ل الص يفي  ،حي ث يق وم المس جل ب التحقق
من استيفائه لشروط التخرج بالتنسيق مع قسم التخصص .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1قرار مجلس العمداء في جلسته رقم  2011/25تاريخ . 2011/6/14
المادة : (1)23
أ  .إذا رغ ب طال ب حاص ل عل ى درج ة البك الوريوس ف ي جامع ة اليرم وك ف ي تخص ص م ا  ،ف ي الدراس ة لدرج ة
البكالوريوس في تخصص آخر في الجامعة ،وكذلك الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس من جامعات أردنيـــــــة
أخرى  ،فعليه أن يتق دم بطل ب إل ى مكت ب القب ول الموح د للحص ول عل ى قب ول جدي د  ،وإذا قب ل الطال ب يح وُ ل م دير
القبول والتسجيل كشف عالماته إلى عميد الكلية المختص لحس اب المس اقات الت ي نج ح فيھ ا  ،والت ي تق ع ض من الخط ة
الخطة الدراسية للتخصص الجديد  ،وال تدخل المس اقات الت ي حس بت ل ه ف ي احتس اب معدالت ه  ،ويُحس م فص ل دراس ي
واحد م ن الح د األعل ى لس نوات التخ رج مقاب ل ك ل ) (15س اعة معتم دة ُتحس ب ل ه  .وعل ي أن ال يُحس ب ل ه أكث ر م ن
) (%50كحد أعلى من الساعات المقررة ف ي خط ة البك الوريوس الجدي دة الت ي يرغ ب ف ي دراس تھا  ،وأن ال يك ون ق د
مضى على تخرجه أكثر من سبع سنوات .
ب .أم ا الطال ب الحاص ل عل ى درج ة البك الوريوس م ن جامع ات غي ر أردني ة )انتظ ام( ويرغ ب ف ي الدراس ة لدرج ة
البكالوريوس في تخصص آخر في الجامعة فعليه التقدم بطلب التحاق إلى جامعة اليرموك في البرنامج الموازي وتطبق
عليه المادة ) (23فقرة )أ( كاملة باستثناء نوع البرنامج .
ج .إذا تقدم طالب منتظم في جامعة اليرموك بطلب جدي د لاللتح اق بھ ا  ،وقب ل ف ي قس م التخص ص نفس ه  ،يح تفظ بس جله
األكاديمي كامالً  ،على أن يكمل متطلبات التخرج  ،وفي ھذه الحالة تحسب له مدة الدراس ة الس ابقة ض من الح د األعل ى
لسنوات التخرج  ،وإذا قبل في قسم آخر تطبق عليه أحكام الفقرتين )ب( و )ج( من المادة ) (18من ھذه التعليمات .
المادة  : 24على الطالب أن يحصل على نموذج براءة ذمة من الجامعة الستكمال إجراءات تخرجه .
المادة  : 25تحمل درجة البكالوريوس تاريخ استحقاقھا وتمنح في نھاية كل فصل .
المادة  : 26ال يجوز ألي طالب أن يحتج بعدم علمه بھذه التعليمات أو بعدم إطالعه على النشرات الصادرة ع ن الجامع ة ،أو عل ى
ما ينشر على لوحة إعالناتھا فيما يتعلق بھذا التعليمات .
المادة  : 27يبت مجلس العمداء في اإلشكاالت التي قد تنشأ عن تطبيق ھذه التعليمات .
المادة  : 28رئيس الجامعة  ،عمداء الكليات  ،ومدير القبول والتسجيل مكلفون بتنفيذ أحكام ھذه التعليمات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) : (1قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ) (2011/38تاريخ . 2011/9/19

11

