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 6102لسنة ( 8)تعليمات رقم 

 "وتعديالتها في الجامعة الهاشمية منح درجة البكالوريوستعليمات "
 62/5/6102بتاريخ ( 0181/26/6102)العمداء رقم صادرة عن مجلس 

 بموجب نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الهاشمية

 
 

 
 (:0)المادة 

، سيعما  ل اا ابتلااةان ما  (تعليماات ما د جة ال اللواالسةيس  لاا ال امعال ال ا اميل)تسمى هذه التعليمات 
 .(6102/6102)بدء العام الجامعي 

 .ما لم تج  القةي ل بلى خالف ذلك، يوس  للولمات سالعلاةات التاليل المعا ا الساةجة إزاءها
 .ال امعل ال ا ميل:           الجامعة 
 .لا ال امعل األكاديمية/ المع ج / بميج الوليل :           دالعميـ 
 .لا ال امعل أو أكاديمية أي وليل أس مع ج:           الكليـة 
 .أي قسم لا الوليل:            القســـم 
 (.العاجي سالمسازي سالجسلا)أي لة امج م  لةامج القلس   :البرنامج الدراسي 
  

ماجة وا  م  ماا ساتل ب اة أسالسبان ت ام  ( األس  سالثاا ا)جةاسايا  إ لاةياا   لصاال :   السنة الدراسـية
ن مدة كل منهما سـبعة أسـابيت تشـمل ن اختيارياوفصالن صيفيا، لتةة االمتحا ات
 .فترة االمتحانات

 ست ب ةة( 61)سحجة تقسيم أواجيما تع اا حضسة الطالب :  المعتمدة الساعة 
  .محاضةة  ظةيل                               

   .جلجةاسا الساحا بجج السابات المعتمجة التا يسمد للطالب لتس يل ا لا الفص :   الدراسي العبء     
 

 (: 6)المادة 
تطلق هاذه التعليماات بلاى  مياط الطللال المسا لي  ل ياا  جة ال اللواالسةيس  لاا ال امعال لاساتث اء طللال 

 .الخاصل ل موليل الطب، حيث تطلق بلي م التعليمات 
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 :الخطة الدراسية
 (: 2)المادة 

ياتم إقاةاة الخطال الجةاساايل التاا تا جي إلاى  ياا  جة ال اللواالسةيس  لاا التخصصااات التاا تقاجم ا وليااات 
 .األقسام ستسصيات م ال  الوليات لقةاة م  م ل  العمجاء ل اءن بلى اقتةاحات م ال ، ال امعل

 

 :(1) المادة ا
 .ل لا إطاااة  ظام السابات المعتمجةتسضط الخطط الجةاسي .أ 
سي سز  لقةاة م  م ل  ، ثالث سابات معتمجة( 3)يخصص لو  ماجة م  مساج الخطط الجةاسيل  .ب 

 . العمجاء أ  يق  بجج السابات أس يزيج بلى ذلك
تحتسب السابات المعتمجة لوا  ماجة بلى أسا  أ  السابل ال ظةيل األسلسبيل  ها سابل معتمجة  .ج 

أما سابات العما  المخلةي أس التطليق العملا أس الم اغ  ال  جسايل لي اةي احتساال ا لوا  ساحجة، 
سلا  ميط الحاالت ال يق  حساب السابل المعتمجة الساحجة ب  سابتي  تطليقيتي  ه، ماجة بلى حج

ستحتسب مساج ال جسات ساللحسث سابل معتمجة ساحجة لو  ستل ب اة لقااءن ، أس سابتاا بم  مخلةي
 .تظمان ال تق  مجة و  م  ا ب  سابلم 

 

 : (5)المادة 
يواس  الحااج األج اى لم مااسع الساابات المعتمااجة ل ياا  جة ال اللوااالسةيس  لاا الخطااط الجةاسايل لااا التخصصااات    

 :التا تقجم ا الوليات وما يلا
 عدد الساعات المعتمدة األكاديمية/  المعهد/ الكليـــة 

 (631) العلااااااسم

 ( 631) سالعلسم اإلجاةيلاالقتصاج 

 (631) العلااااسم التةلسياال

 ال  ااجساااااال
لاستث اء تخصص ( 611)

 (671)ه جسل العماةة 

 ( 631) العلسم الطليااال المسا جة

 (631) التةليل اللج يل سبلسم الةياضل

 (631) التماااةياااااض

 (631) المساةج الطليعيل سالليئل

 ( 631) تةاثللسياحل سالالملول ةا يا 

 (631) األمية الحسي  ل  بلجاهلل الثا ا لتو سلس يا المعلسمات

 (631) الملول ةا يا للطفسلل

 (631) اآلجاب

 (611) العلسم الصيجال يل

 (026) أكاديمية األراضي الجافة
 

 (: 2)المادة 
السااابات المعتمااجة ل ياا  جة اال اللوااالسةيس  لااا ماا  هااذه التعليمااات تااسزع ( 1)مااط مةاباااة مااا سةج لااا الماااجة     

 -: ميط التخصصات التا تقجم ا وليات ال امعل بلى ال حس التالا
 :سبت وعشرون ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي( 62)  :متطلبات الجامعة. أ

 : اإلجبارية -0
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 :اثنتي عشرة ساعة معتمدة وهي( 06)
 

 المتطلب السابق المعتمدةالساعات  اسم المادة رقم المادة
 - 3 بلسم بسوةيل 666414667
 - 3 تةليل سط يل 666414661
 616116111 3 لغل بةليل 616116616
 616111111 3 لغل ا  ليزيل 616111616

 
 :يلي مت مراعاة ما

 
سلا حالل ا تياز  يتقجم الطللل غية ال اطقي  لاللغل العةليل إلى امتحا  مستسى يعجه قسم اللغل العةليل ل م، .أ

قلا  ( ساابات معتماجة 1)، لخاالف ذلاك ياجة  (616116616)الطالب االمتحا  ياجة  مااجة لغال بةليال 
( 616116111)سالوتالاااااال ( 616116117)قاةاءة ال صاسص : اللجء لجةاسل مساج الخطل، أماا الماساج ل اا

 (.616116111)سالمحاجثل 
.ب  ات المستسى لا اللغال العةليال ساللغال اإل  ليزيال سالحاساسب بلاى أ  يتس ب بلى والل الطللل التقجم المتحا 

 .خاةج خطته الجةاسيل( 111)يس   الطالب الذي يخفق لا ال  اح ل ذا االمتحا  ماجة استجةاويل 
لماا لاسق ما   11أس ماا يسااسي  411بلاى بالمال  الحاصـل( TOEFL)يعفى الطالب ال ا د لا امتحا   .ج

لأوثة يعفى م   111سلا حا  حصسله بلى بالمل ( 616111111)ليزيل استجةاويل جةاسل ماجة لغل إ  
 (.616111616)ماجة لغل إ  ليزيل 

م  جةاسل مااجة لغال إ  ليزيال ( 1،1 -1)بلى جة ل  الحاصل( IELTS)يعفى الطالب ال ا د لا امتحا   .ج
فااااى ماااا  ماااااجة اللغاااال يع( 1،1)سلااااا حااااا  حصااااسله بلااااى جة اااال أوثااااة ماااا   (616111111)اسااااتجةاويل  
 (.616111616)اإل  ليزيل 

مااا  جةاسااال مااااجة م ااااةات حاساااسب ( ICDL/IC3)يعفاااى الطالاااب ال اااا د لاااا امتحاااا  م ااااةات حاساااسب  .ه
 (.661611111)استجةاويل 

ماجة إ لاةيل ل ميط الطللل األةج يي  ساختياةيل لغيةهم، ستحسب ساابات هاذه المااجة : ماجة العلسم العسوةيل .س
. بجج السابات المعتمجة ل ي  جة ل اللوالسةيس ، سال تجخ  لا حساب المعج  الفصلا أس التةاوماضم  

أما الطللل غية األةج يي  الذي  لم يختاةسا هذه الماجة، لعلي م أ  يجةسسا ماجة أخةى م  متطللات ال امعل 
وةيل م  حيث المساظلال سال  ااح االختياةيل يحججها الطالب ب ج تس يل ا، ستعام  معاملل ماجة العلسم العس

 .سالةسسب، سبجم حسال ا لا المعج  الفصلا أس التةاوما
ماااجة إ لاةياال ل ميااط الطللاال األةج يااي  ساختياةياال لال ساالل لغيااةهم، سبلااى الطللاال غيااة : ماااجة التةلياال السط ياال .ز

ب  اا ما  متطللاات ال امعال  األةج يي  الذي  لم يختااةسا جةاسال هاذه المااجة، لعلاي م أ  يجةساسا مااجة بسضاان 
 .االختياةيل يحججها الطالب ب ج تس يل ا

 

 :أدناه، يختاةها الطالب م  المساج الملي ل خمس عشرة ساعة معتمدة( 05): االختيارية -6  
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 السابات المعتمجة اسم الماجة ةقم الماجة

 3 لغل بةليل تطليقيل 616116611

 3 لوة إسالما 666414666

 3 تاةيخ األةج  سحضاةته 666414664

 3 ملاجئ الف  سال ما  لا األجب 666414663

 3 القج  تاةيخ سحضاةة 666414661

 3 اإلسالم سقضايا العصة 666414661

 3 لغل إ  ليزيل تطليقيل 616111611

 3 تة مل ل يل 616111613

 بلم ا تماع 666414661
 3 

جاةة بلم اقتصاج 666414611  3 سا 

 3 االقا س  لا حيات  666414616

 3 م اةات الحياة 666414613

 3 الطالب سال امعل 666414616

 3 مجخ  إلى بلم ال ف  666414611

 3 األسةة ستةليل الطف  666414614

 3 ملاجئ لغل اإل اةة 666414611

 3 بلم آثاة سسياحل 666414661

 3 الطاقل سمصاجةها 661611614

 3 الحيسيل سالم تمطالتو سلس يا  661611663

 3 أساسيات ميوا يك سياةات 661611664

 3 أخالقيات الحاسسب 661611661

 3 تعزيز الصحل سالتغذيل 661611631

سعالات أسليل 661611636  3 ثقالل صحيل سا 

 3 ةياضل سصحل 661611631

 3 تسبيل ليئيل 661611633

 2 التثقيف الدوائي 011018022

 2 األعمالمناهج ريادة  050111065

 2 اإلنسانحقوق  000111012

 2 العلوم أخالقيات 011018021

 2 الفلسطينيةالقضية  010111042

 2 اللغة االيطالية 010212010

 2 لغة اسبانية 061212610
 

  .على األقل من مجموع الساعات المعتمدة للخطة الدراسية%( 05):  متطلبات الكلية .ب
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 :على األقل من مجموع الساعات المعتمدة للخطة الدراسية%( 21: )التخصصمتطلبات  .ج

ماااا  م مااااسع السااااابات %( 11 -% 11)متطللاااات التخصااااص اإل لاةياااال ستتااااةاسح  ساااالت ا مااااا لااااي  . 6  
 . المعتمجة لمتطللات التخصص

مااا  م ماااسع الساااابات %( 31 -% 61)متطللاااات التخصاااص االختياةيااال ستتاااةاسح  سااالت ا ماااا لاااي  . 1  
 . المعتمجة لمتطللات التخصص

  .ساعات معتمدة حدًا أعلى يختارها الطالب من المواد التي تقدمها كليات الجامعة( 2-2): مواد حرة. د
 

 (:2)المادة 
سي ااسز أ  يعطااى لعضاا ا ماا  قساام أس ، توااس  مااساج التخصااص اإل لاةياال ساالختياةياال ماا  قساام التخصااص. أ

 .لي  القسم المع ا ساألقسام األخةىأقسام أخةى لعج جةاسل م تةول لألمة 
 .رة واحدة على األقل  كل عام دراسيتطرح المواد اإلجبارية م. ب
ما  هاذه التعليماات يحاجج لاا وا  خطال جةاسايل باجج الساابات المعتماجة ( 1)ماط مةابااة ماا سةج لاا المااجة . ج

         .المطلسلل ل ي  جة ل اللوالسةيس 
أس لمااا يت اسااب مااط بااجج ، إ لاةياالثما ياال لصااس  جةاساايل ( 1)يعااج واا  قساام خطاال استة اااجيل مسزباال بلااى . ج

 .مقتةحان لي ا المساج التا يس ل ا الطالب لا و  لص  جةاسا، سابات الخطل الجةاسيل له
 

 (: 8)المادة 
 . و  ماجة يت اسب مط بجج الساباات المعتمجة المخصصل ل ال مخطط توصيفييسضط  . أ

 . متجة ل تصابجيان  س سات جةاسل الخطلتص ف المساج التا تتضم  ا أي خطل جةاسيل ضم  . ب
 . السنة، م از  تج  بلى الوليااال، القسم، المستسى، حق  المعةلل تسعةتعطى و  ماجة ةقمان م  . ج
 . إزاء و  ماجة( إ  س جت)لمتزام ل ا تحجج المتطللات السالقل أس. ج

يحااجج إزاء و  ماجة لا الخطل الجةاسيل بجج السابات ال ظةيل سسابات العم  المخلةي أس التطليق العملا . ها
 . األسلسبا أس الم اغ  ال  جسيل سبجج ساباته المعتمجة

حااا  حااجسث ذلااك تقااااسم سحااجة  سلااا، ال ي ااسز للطالااااب أ  يااجة  ماااجة مااا قلاا  أ  يااجة  متطلل ااا السااالق. س
لاال  ال  اات المع يال، سال يعاج ا ساحاب الطالاب أس  ةالقلس  سالتس ي  لإلغاء تس يله سبالمته لا تلك الماج سا 

  .حةما ه م  ماجة سلق أ  س ل ا جةاسل ل ا
بـالتزامن م  هذه الماجة ي سز للطالب أ  يجة  ماجة مااا سمتطلل اا الساالق ( س)مط مةاباة ما سةج لا الفقةة . ز 

 .، أو في بعض الحاالت التي يقدرها عميد الكليةفي فصل التخرج
ساالق إذا سمد للطالب لجةاسل ماجة ما متزام ل مط متطلل ا الساالق ثام حاةم ما  االساتمةاة لجةاسال متطلل اا ال. ح

م  التعليمات لإ ه يستمة لا جةاسل تلك الماجة، ما  ( 11)م  الماجة ( ب)إلى الفقةة  أس ا سحب م ه است اجان 
 .السالق متطلبال م  جةاسل غية أ  يعفيه ذلك
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 :مدة الدراسة والعبء الدراسي
 (:4)المادة 
 : .أ

وفصـــلين دراســــيين صــــيفيين ( األس  سالثااااا ا)تتواااس  السااا ل الجةاساااايل مااا  لصااالي  جةاساااايي  إ لااااةيي   -6
 . اختياريين وال يعدان فصالن دراسيان لغايات احتساب مدة الدراسة

سلط ( 7)ثالث س سات جةاسيل سالحج األبلى هس ( 3)الحج األج ى للحصس  بلى جة ل اللوالسةيس  هس  -1
 .كلية العلوم الصيدالنيةة لثماني سنوات دراسي( 8)و / س سات جةاسيل

 

 : .ب
تسااط ساابات معتمااجة سيساتث ى ماا  ( 1)يواس  الحاج األج ااى للعابء الجةاسااا للطالاب لااا الفصا  اإل لااةي  -6

كمــا يجــوز ذلااك الطالااب الااذي يتسقااف تخة ااه لااا   اياال ذلااك الفصاا  بلااى جةاساال بااجج أقاا  ماا  السااابات 
 .الحد األدنى بموافقة عميد الكليةللطالب أن يسجل عدد أقل من 

 .معتمجة تسط ب ةة سابل ( 61)الحج األبلى للعبء الجةاسا للطالب لا الفص  اإل لاةي  -1
عشــر ( 01)الحــد األعلــى للعــبء الدراســي للطالــب فــي أ  مــن الفصــلين الصــيفيين األول أو الثــاني  -2

إذا توقـف تخرجـه علـى ذلـ   معتمـدة سـاعة( 06)ساعات معتمدة وال حد أدنى له ويجوز له أن يدرس 
  . في الفصل نفسه أو يتبقى عليه التدريب فقط في الفصل التالي واألخير

 
اث تي  سب ةي  سابل معتمجة لا الفص  اإل لاةي إذا حقاق أحاج ال اةطي  ( 11)ي سز أ  يس   الطالب  -4

 : التاليي 

 . قطل( 3،1)الق ب  أ  ال يق  معج  الطالب التةاوما لا   ايل الفص  الس.   أ
ساابل معتمااجة لاا الفصا   فساه أس يتلقااى ( 11)أ  يتسقاف تخاةج الطالاب بلاى السااماح لاه لجةاسال . ب

 .لجيه التجةيب لقط لا الفص  التالا ساألخية
1-  :   

 .يتحم  الطالب مس سليل تس يله للمساج سلق خطته الجةاسيل سا  ةاءات التس ي  المتلعل لا ال امعل. أ
يقااسم مااجية القلااس  سالتساا ي  لإلغاااء أي ماااجة ألي طالااب يت اااسز بلاا ه الجةاسااا لااا لصاا  مااا الحااج . ب

لغاء تس ي  الطالب الذي يتج ى بل ه الجةاساا لاا لصا  ماا با  الحاج األج اى  األبلى المسمسح له، سا 
ماط  الكليـة عميـدالمسمسح له سلق التعليمات المعمس  ل ا لا ال امعال إال لاا حااالت ملاةةة سلمسالقال 

 .م  هذه الماجة( ب)م  الفقةة ( 6)مةاباة الل ج 
يصاا ف الطالاااب المسااا   ل يااا  جة ااال اللواااالسةيس  لاااا ولياااات ال امعااال لاااا مساااتسى السااا ل الثا يااال أس . ج

أو ( 44)أو ( 22)أو ( 22)إذا أتاااام ل  اااااح جةاساااال مااااا ال يقاااا  باااا  أس الخامساااال الثالثاااال أس الةالعاااال 
 .التسالا ضم  خطته الجةاسيلسابل معتمجة بلى  ( 026)

 
 

 :المواظبة
 (:01)المادة 
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ت ااتةط مساظلاال الطالااب بلااى حضااسة  ميااط المحاضااةات ال ظةياال سسااابات العماا  المخلااةي سالتطليااق  . أ
 . العملا سالم اغ  ال  جسيل المقةةة لو  ماجة لا الخطل الجةاسيل

 . ماجةقةةة لو  م  م مسع السابات الم%( 61)ال يسمد للطالب لالغياب ب  أوثة م   . ب

لمااجة جس  باذة مةضاا جةاسال اما  م ماسع الساابات المقاةةة ل%( 61)إذا غاب الطالب با  أوثاة ما   . ج 
ات لماا لي اا متحا االتقاجم لالحضاسة المحاضاةات س المااجة يحاةم ما   تطاةحأس ق ةي يقلله بميج الوليل التا 

، (هااا)لت ساايب ماا  المااجة  سمسالقاال العميااج سيعااج ةاساالان لااا الماااجة ستعتلااة بالمتااه لي ااا  االمتحااا  ال  ااائا
 ماااا  خااااال   ظااااام اإلة اااااج  لااااهةصااااج بالماااال الحةمااااا  الماااااجة لااااإلال  الطالااااب لااااالقةاة ستسيقااااسم مااااجة  

 إبااال  قااسائمبلااى بميااج الولياال س أباااله، األواااجيما سذلااك ب ااج ت اااسز غياااب الطالااب  ساالل الغياااب الملي اال 
 .ل لأسلسع وحج أقصىال  ائي اتاالمتحا مسبج بقج الحةما  قل  

سواا  هاذا الغيااب لعاذة مةضاا ، م  السابات المقةةة لمااجة ماا%( 61)إذا غاب الطالب ب  أوثة م  . ج
يعااج الطالاااب م سااحلان ماا  تلااك الماااجة ستطلااق بليااه أحوااام ، أس ق ااةي يقللااه بميااج الولياال التااا تطااةح الماااجة

سيللغ بمياج الوليال التاا تطاةح المااجة بمياج وليال الطالاب سماجية القلاس  سالتسا ي  قاةاةه لاذلك، اال سحاب، 
سلااا حااا  بااةض مسضااسع  ،إزاء تلااك الماااجة لااا الس ااا  األواااجيما للطالااب( م سااحب)ستثلاات مالحظاال 

أس أوثااة البتلاااةه م سااحلان ماا  ماااجة  باعتمــاد التقــارير الطبيــةالطالااب بلااى الل  اال الطلياال العليااا سأسصاات 
تقاسم سحاجة القلاس  سالتسا ي  لت فياذ  االنسـحابلالمسالقال بلاى  مجلس الكلية التي تطرح المـادةسوا  قاةاة 

( جاخا  المملوال)أماا الطللال الاذي  يمثلاس  المملوال أس ال امعال لاا ال  ااطات الةساميل . اال ساحاب ملا اةة
ليسااامد ل ااام ( خااااةج المملوااال)ميل أماااا ال  ااااطات الةسااا، %(65)ليسااامد ل ااام لالتغياااب ل سااالل ال تت ااااسز 

 .سلخالف ذلك تطلق بلي م أحوام اال سحاب %(21)لالتغيب ل سلل ال تت اسز 
سأ  يقااجم ، ي ااتةط لاا العااذة المةضااا أ  يواس  لتقةيااة طلاا صاااجة باا  طلياب ال امعاال أس معتماج م ااه. هاا

سلاا الحااالت . لاب الماةضبمياج الوليال التاا تطاةح المااجة قلا  الغيااب أس حاا  زسا  أسا إلىهذا التقةية 
الق ةياال يقااجم الطالااب مااا يثلاات بااذةه  لعميااج الولياال التااا تطااةح الماااجة حااا  زسا  األساالاب أمااا لااا حالاال 
التغيب ب  االمتحا ات ال  ائيل لي تةط لاا العاذة المةضاا أ  يواس  صااجةان با  طلياب ال امعال أس ما  

األحااسا  لل  اال الطلياال لااا ال امعاال ةلااض ئ لااا مست اافى معتمااج ماا  سزاةة الصااحل سلااا واا  ة اقساام طااس 
 .التقاةية الطليل التا ال تقت ط ل ا

، ليمااااا يخصااااه بمااااجاء الوليااااات سأبضاااااء هيئاااال التااااجةي  سالمحاضااااةس  سمااااجية القلااااس  سالتساااا ي  واااا  . س
 . مس سلس  ب  ت فيذ أحوام المساظلل

 .فترة الغياب ابتداًء من تسجيل الطلبة للمادةتحتسب . ز
 

 
 

 :لتقويمالتدريس وا
 (:00)المادة 
يضط ماجة  المااجة خطال تفصايليل لتاجةي  المااجة متضام ل األهاجاف سالمحتاسى سأسااليب التاجةي  سالتقاسيم   -أ

سالمةا اط، ستاسزع بلاى الطللال لاا مطلاط الفصا  الجةاساا لعاج ابتماجهاا ما  م لا  القسام المع اا ستحفاظ 
 . سخل م  ا لا ملف الماجة لا القسم
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متعااججة ال ااعب أس التااا يجةساا ا أس ي ااتةك لااا تجةيساا ا أوثااة ماا  مجةسااي  يعااي  م لاا   لااا حالاال الماااجة -ب
 . ستحجيج مسابيج االختلاةات المسحجة، القسم أحج مجةسا الماجة م سقان لسضط خطل تجةيس ااا

 

 : (06)المادة 
 :   .أ

الفصااا  التاااا تحتساااب العالمااال ال  ائيااال للطالاااب لاااا المااااجة بلاااى أساااا  م ماااسع بالمااااات أبماااا  . 6
 .ال  ائا لتلك المااجة حص  بلي ا سبالمل االمتحا 

تسااا   العالمااال ال  ائيااال للطالاااب لاااا المااااجة لاااالةمسز سيساااتث ى مااا  ذلاااك مااااجة العلاااسم  العساااوةيل   .1
سالمساج االستجةاويل سماجة التجةيب العملا لطللل ال  جسال ستخصاص إجاةة الف ااجق ( 666414667)

م   .بلى أسا  ال  اح أس الةسسب لقطإ  س جت سالتا تُقسَّ
 :    يوس  اإلطاة العام لالمتحا ات بلى ال حس التالا. ب

 : المواد النظرية. 6  
 اختبــارين تحريــريينماا  ال تي اال ال  ائياال بلااى أ  ي اااااةى  %(21)يخصااص ألبمااا  الفصاا   . أ

النتيجــة مــن %( 21)لكـــــل منهمــا عالمــة متســاوية وبحــد أقصــى سيخصااص ، بلااى األقاا 
سلا هذه الحالال يخصاص لوا  ما  ، إال إذا ولف الطللل أبماالن لصليل أخةى، النهائية للمادة

 . لألبما  الفصليل األخةى%( 61)سيخصص ، م  ال تي ل %(65)االختلاةي  
 .تحةيةيان  س امالن  م  ال تي ل ال  ائيل سيوس  %(11)يخصص لالمتحا  ال  ائا . ب
طلابل امتحا اته سحفظ سةيت ا ستساليم  ساخل م  اا إلاى ةئاي  القسام  مجة  الماجة مس س  ب . ج

 .لعج أجاء االمتحا 
 : العملية أو البحثيةأو  الخاصةالمواد ذات الطبيعة . 6   

تقسم م ال  األقسام لليا  ويفيل تسزيط العالمات التا تسضاط ل اذه الماساج بلاى أ  يعتماج هاذا   
  .التسزيط م  م ال  الوليات المع يل

 (: 02)المادة 
سلعااج مضاااا ، تااةج أسةاق االختلاااةات الفصااليل للطالاااب لعااج تصااحيح ا خاااال  أساالسع ماا  تااااةيخ االختلاااة. أ

تةسااا   ،أسااالسع بلاااى ةج أسةاق االختلااااة سم اق ااات ا للطالاااب، أس إبالماااه ل تي ااال االختلااااةات اإللوتةس يااال
 .  القسمالعالمل إلى ةئي  

جةاساا، ثام ي اةي التصاةف  عـامالمااجة لماجة  تطاةحاالمتحا  ال  ائا لا بماجة الوليل التاا  أسةاقتحفظ . ب
 . ل ا لاالتفاق لي  العميج سمجية القلس  سالتس ي 

مااجة  الماااجة مساا س  باا  تصااحيد االختلاااةات ساالمتحا ااات للمااساج التااا يجةساا ا، سباا  ةصااج بالمات ااا  . ج    
 .ل و  صحيد س  ائا

سالعالماات ال  ائيال لاالةمسز إلاى ، لال سب المئسيل اإللكترونية والورقيةالعالمات التفصيليل تةس  و سف . ج
ستعوا  ال تاائج ملا اةة . م ل  الوليل واعتمادها بعد موافقةالقسم لجةاست ا ستجقيق ا سةلع ا إلى العميج 

ــاً لااى سحااجة القلااس  سالتساا ي  إلااالةمسز  ( 26)مــدة أقصــاها  وخــالل لعااج ابتماجهااا ماا  العميااج الكتروني
 .للطلبةستعل   ساعة

 

 : (01)المادة 
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بليه أ  يقجم ما يثلت بذةه لمجة  الماجة خال  ثالثل ، و  م  يتغيب لعذة ب  اختلاة لصلا معل  ب ه . أ
 . ماجة لإ ةاء اختلاة تعسيضا للطالبسلا حا  قلس  هذا العذة يقسم مجة  ال، أيام م  تاةيخ زسا  العذة

ــد لــه االمتحااا  ال  ااائا يساا   غائلااان لااا ذلااك االمتحااا  واا  ماا  يتغيااب باا  .ب العالماال لااا خا اال (  ) وُترصَّ
 . ال  ائيل

 :م  هذه الماجة( ب)مط مةاباة ما سةج لا الفقةة .  ج
و  م  يتغيب ب  االمتحا  ال  ائا المعل  ب ه سلم يتقجم لعذةه خال   أسلسع م  تاةيخ زسا  العاذة  -1

سبلاى بمياج الوليال التاا ُيعتلاة ةاسالان لاا المااجة، أس تقجم لعذة لم يقلله بميج الوليل التا تطةح المااجة 
 .تطةح الماجة تزسيج سحجة القلس  سالتس ي  ل تي ته ال  ائيل لا الماجة

واا  ماا  يتغيااب باا  االمتحااا  ال  ااائا لعااذة مةضااا أس ق ااةي يقللااه بميااج الولياال التااا تطااةح الماااجة،  -1
ي ااةى لاااه امتحااا  تعسيضااا لااا مااجة أقصاااها   اياال األساالسع الثااا ا ماا  لجاياال الفصاا  التااالا للفصاا  

ًا لهذه الغايـة ويعد الفصل الصيفي األول أو الثاني فصاًل دراسيالذي لم يتقجم لياه الطالب لالمتحا ، 
 .إذا سجل الطالب لدراسته

تزسج بماجة الوليل التا تطةح المااجة سحاجة القلاس  سالتسا ي  ل تي ال اوتماا  العالمال لاا مسباج أقصااه  -3
 .  ايل األسلسع الثالث للفص  الذي تقجم ليه الطالب لالمتحا 

ما  هاذه المااجة ُيعاج الطالاب ( ج)قااةة ما  الف( 1)لا حاا  باجم زسا  العاذة خاال  الماجة المحاججة لاا الل اج .  ج
سلاا  مياط الحااالت يللاغ بمياج الوليال . م سحلان م  الماجة لقةاة خطا م  بميج الوليل التاا تطاةح المااجة

 .التا تطةح الماجة العميج سمجية القلس  سالتس ي  خطيان لال تي ل ال  ائيل للطالب
 

 (: 05)المادة 
يل التا تطةح الماجة مةا عال بالمتاه لاا االمتحاا  ال  اائا لاا تلاك ي سز للطالب أ  يطلب إلى بميج الول .أ 

سلعميج الوليل لا هذه الحالااال . اعتماد النتائج النهائية للموادالماجة خال  مجة أقصاها أسلسبا  م  تاةيخ 
أ  ي ااو  ل  اال م ااه أس ماا  ي يلااه سةئااي  القساام، سمااجة  الماااجة أس أحااج مجةسااي ا إ  تعااذة س ااسج مااجة  

 . ة للتحقق م  بجم س سج أسئلل لم يتم تصحيح ا أس س سج خطأ لا  مط العالمات أس  قل االماج
 .يجلط الطالب مللغان مقجاةه جي اةا  ب  و  طلب يتقجم له لمةا عل أي بالمل م  بالماته .ب 

مـن قببـل عميـد الكليـة التـي تطـرح المـادة فـي موعـد أقصـاه نهايـة الكترونيـًا تعتمد نتيجة مراجعة العالمـة  .ج 
الـذ  ســجل الطالـب فيــه المـادة التــي تقـدم بطلــب الــذ  يلـي الفصــل األسـبوع الرابــت مـن الفصــل الدراسـي 

 .ويطبق ذل  على الفصلين الصيفيينمراجعة عالماتها 

 

 
 

 :(02)المادة 
 .جا  لقط( ج)الحج األج ى لعالمل ال  اح لا الماجة هس  -6 . أ
 :توس  حجسج العالمات الج يا للةمسز بلى ال حس اآلتا -1 

 (.-أ)للةمز %( 71)ال تق  ب  
 (.-ب)للةمز %( 11)ال تق  ب  
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 (.-ج)للةمز %( 11)ال تق  ب  
 (.ج)للةمز %( 41)ال تق  ب  

 :تص ف بالمل الماجة وما يلا. ب
 

 النقـــــاط الرمـــــز

 4،11 +أ

 3،71 أ

 3،11 -أ

 3،11 +ب

 3،11 ب

 1،71 -ب

 1،11 +ج

 1،11 ج

 1،11 -ج

 6،71 +ج

 6،11 ج

 صفة ها

 

 : المعج  الفصلا سالمعج  التةاوما تخصص ال قاط سالتقجيةات التاليل لو  م . ج
 

 

 الرمز النقـــــاط

 ممتااز 3،11-4،11

  يج  جان  3،11-3،41

  يااج 1،11-1،11

 مقلاس  1،11-1،41

 ضعيف 1،11جس  

 : .ج
ي ااةي حساااب أي ماا  المعااجالت السااالقل لضااةب  قاااط واا  ماااجة لعااجج السااابات المعتمااجة لواا  ماااجة  . 6

 .جاخلل لا المعج  سقسمل م مسع حساص  الضةب ال ات ل بلى م مسع بجج السابات المعتمجة
ةسااسلان لااا ب   احااان  أس يوااس  معااج  الفصاا  بلاااةة باا  معااج   قاااط  ميااط المااساج التااا جةساا ا الطالاا .2

 .ذلك الفص 

م  هذه التعليماات يواس  المعاج  التةاوماا ( 61)م  الماجة ( ج)س ( ب)مط مةاباة ما سةج لا الفقةة  .3
بلاااةة باا  معااج   قاااط  ميااط المااساج التااا جةساا ا الطالااب   احااان أس ةسااسلان حتااى تاااةيخ حساااب ذلااك 

 .المعج 
 .ب ةيتي يثلت المعج  الفصلا أس التةاوما ألقةب م زلتي  . 4

 : .ها
المائال ما  لثاالث  قااط سخمساي  ( 3،11)يضط العميج اسم الطالب الذي يحص  بلى معج  لصلا .  6

( 61)ال قطاال لااأوثة بلااى الئحاال  ااةف الولياال إذا وااا  بلاا ه الجةاسااا لااا ذلااك الفصاا  ال يقاا  باا  
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ه سيثلااات ذلاااك لاااا سااا ل، ت اااا لاااا حسااااب معجلاااه الفصااالااخمااا  ب اااةة ساااابل معتماااجة تاااجخ  بالم
 .وكشف العالمات األواجيما

يصاجة الااةئي  الئحاال  ااةف ال امعاال ساا سيان تتضاام  أساماء الطللاال الااذي  سضااعسا بلااى الئحاال  ااةف .  1
 .  فسه الوليل للفصلي  األس  سالثا ا م  العام ال امعا

 

 : اإلنذار األكاديمي والفصل
 :(02)المادة 

ما  التحاقاه  الثـانيالفصا   تائ ه األواجيميل ابتلاةان ما ل اءن بلى   أس يفص  م  التخصص ي ذة الطالب.   أ   
 .أس لالتخصص لال امعال

بلاى أ  ال   قطتي  لا أي لص  ماا  الفصاس  الجةاسايل( 1)ي ذة الطالب الذي يق  معجله التةاوما ب  .  ب 
 .الغايةوال يعتبر أ  من الفصلين الصيفيين فصاًل دراسيًا لهذه   قطل (6،11)ب  معجله التةاوما يق  

 قطتااي  لمااا لااسق، ( 1)ب ااج حصااس  الطالااب بلااى إ ااذاة بليااه أ  يلغااا مفعسلااه لةلااط معجلااه التةاومااا إلااى  . ج  
وال يعتبـر أ  مـن الفصـلين الصـيفيين فصـاًل سذلك لا مجة أقصاها لصاال  جةاسايا  ما  تااةيخ اإل ااذاة، 

 .دراسيًا لهذه الغاية
ما  هاذه المااجة، سيساتث ى ما  ذلاك ( ج)الماجة المقاةةة لاا الفقاةة  يفص  الطالب م  التخصص لعج ا ت اء .  ج   

بلاى ، الساباات المعتمجة حسب خطته الجةاسايل من عددبالمئة سبعين ( %21)الطالب الذي أتم ل  اح 
ذا تااج ى معجلااه التةاومااا باا  ذلااك ، المائاال م  ااال قطاال ستسااعي   (6،11)أ  ال يقاا  معجلااه التةاومااا باا  سا 

يحقق فيـه إلى تخصص مناظر له في معدالت القبول لا أي لص  جةاسا الحق يفص  م  التخصاص 
 . شروط االنتقال

 : .ها
االسااتجةاويل طالااب اللوااالسةيس  المفصااس  ماا  الجةاساال الم تظماال الخاصاال أ  يقلاا  لااا الجةاساال  ي ااسز .6

 .م  هذه الماجة( ج)حسب الفقةة   قطتي لسلب تج ا معجله التةاوما ب  
 لخمسليفقج الطالب المقلس  لا الجةاسل الخاصل االستجةاويل حقه لا اال تقا  إلى تخصص آخة إذا أتم ا. 1

لصااس  المم سحاال لااه لااا الجةاساال الخاصاال االسااتجةاويل سلاام يااتمو  ماا  ةلااط معجلااه التةاومااا إلااى الحااج 
 .صلي  الصيفيي  لصالن جةاسيان ل ذه الغايلاألج ى المطلسب سال يعتلة أي م  الف

خمااا  ب اااةة ساااابل ( 61)يواااس  العااابء الجةاساااا للطالاااب المقلاااس  لاااا الجةاسااال الخاصااال االساااتجةاويل . 3 
لوااا  مااا   حاااجان أبلاااى تساااط ساااابات معتماااجة( 1)معتماااجة حاااجان أبلاااى لوااا  مااا  الفصااالي  األس  سالثاااا ا س

 .الفصلين الصيفيين األول والثاني
لااا الجةاساال الخاصاال االسااتجةاويل خمساال  الطالااب المقلااس  ماا دماا  هااذه الماااجة، ي( ح)مةاباااة الفقااةة مااط . 4

المطلاسب ليعااسج طاللاان م تظماان، سال يعتلاة أي ماا   األج اىالحاج  إلاىلصاس  جةاسايل لةلاط معجلاه التةاومااا 
ذا أخفاااق لاااال يسااامد لاااه لمس غةاسااايان ل اااذه الجالفصااالي  الصااايفيي  لصاااالن  الجةاسااال الخاصااال اصااالل ايااال، سا 

 .االستجةاويل، سيفص  م  ال امعل حومان جس  إ ذاة
 .ال ي سز للطالب المفصس  أواجيميا م  أي تخصص أ  يتم قلسله ليه مةة أخةى. س
يساااتمة الطالاااب الم اااتظم لاااا الجةاسااال تحااات مفعاااس  اإل اااذاة إذا حصااا  بلاااى معاااج  تةاوماااا ال يقااا  بااا   . ز   

 .ئل م  ا سال يفص  لسلب ذلك قطل سخمسل ستسعي  لالما( 6،11)
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نقطـة وخمسـين بالمائـة منهـا فـي ( 0،51)حصل علـى أقـل مـن الطالب الذ  يفصل من التخصص  -0.  ح  
المعــدل التراكمــي فــي أ  فصــل مــن فصــول الســنة بعــد الفصــل الدراســي األول مـــن التحاقــه بالتخصــص 

 :مراعاة ما يليويعتبر أ  من الفصلين الصيفيين فصاًل دراسيًا لهذه الغاية مت 
ــب فصــاًل دراســيًا واحــدًا فــي الدراســة مــنحيُ  -6 ــت معدلــه التراكمــي إلــى  الخاصــة الطال االســتدراكية لرف

 .نقطة كحد أدنى وبخالف ذل  ُيفصل من التخصص( 0551)
تمكــن مــن رفــت مــنح فصــاًل دراســيًا واحــدًا فــي الدراســة الخاصــة االســتدراكية و يســتمر الطالــب الــذ   -2

 االسـتدراكية الخاصـة فـي الدراسـة نقطـة( 6)وأقـل مـن  نقطة فمـا فـوق( 51،0)إلى معدله التراكمي 
 .، غير الفصل الممنوح له سابقاً لمدة ال تزيد عن أربعة فصول

ال يساامد لقلااس  الطالااب المفصااس  ماا  تخصااص مااا لااا تخصااص آخاااة أوثااة ماا  مااةة ساحااجة خااال  مااجة . ط 
القلااس  سالتساا ي  إ ااذاة الطالااب أس لصااله، سحااجة سلااا  ميااط الحاااالت يتااسلى مااجية . جةاسااته لااا ال امعاال

تاااا تةاهاااا سيللاااغ قاااةاة اإل اااذاة أس الفصااا  للطالاااب مااا  خاااال  مة اااجه األوااااجيما أس لالطةيقااال الم اسااالل ال
 . ال امعل سوذلك إلال  ال  ات المع يل لي ا

لإ ه إذا حص  الطالب لا لصا  جةاساا  (64)م  الماجة ( ج)م  الفقةة ( 1)مط مةاباة ما سةج لا الل ج . ي    
جلاااه سواااا  تحااات طائلااال الفصااا  مااا  التخصاااص أس مااا  ال امعااال لتاااج ا مع، غائاااب ( )ماااا بلاااى  تي ااال 

 :التةاوما يطلق بليه ما يلا
ال يسمد لاه لاالستمةاة لا الجةاسل لا الفص  التالا إال لعج اوتما  بالماته سةلط معجله التةاوماا  -1

 .إلى الحج األج ى المطلسب
يفص  الطالب لا حالل بجم ةلط معجله التةاوما إلى الحج األج ى المطلسب، لعاج اوتمااا  بالماات  -2

 .ذلك الفص 
 

لاا الوليال تخصصاان آخاة ي ااظةه لاا ال امعال  الذ  درسـهلتخصصاه يم د طالب الت سية الذي ال يس ج . ك    
 قطل لا أي لصا  جةاساا لعاج الفصا  األس  ( 6.1)سالمفصس  م  تخصصه لتج ا معجله التةاوما ب  

نقطة خـالل فصـلين دراسـيين ( 6،11)أو لعدم تمكنه من رفت معدله التراكمي إلى م  التحاقه لال امعال 
ن الحـد عـيلـي الفصـل الـذ  تـدنى فيـه معدلـه التراكمـي لصاالن اساتث ائيان  اإلنـذارمن تاريخ حصوله على 

ُمعجلااه التةاومااا باا   ىلةلااط معجلااه التةاومااا إلااى الحااج األج ااى المطلااسب سلااا حااا  تااج  األدنــى المطلــوب
ل لاا الحالال الثا يا نقطتـين( 6)أو لم يتمكن من رفت معدله التراكمي إلـى  لا الحالل األسلى  قطل( 6،1)

 .لا هذا الفص  ُيفص  م  ال امعل
 

 

 (:08)المادة 
 : .أ

 .ةسب لي ا بلى الطالب إباجة جةاسل أي ماجة إ لاةيل -6    
أماا إذا ةسااب لاا ماااجة اختياةيال للإموا ااه إباااجة جةاسال تلااك المااجة أس أي ماااجة اختياةيال أخااةى ضاام   -1

 .المادة المعادةمعاملة بالمته تعام  خطته الجةاسيل سلا هاذه الحالل 
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سحص  لي ا    د لي ام  متطللات التخصص اإل لاةيل ساالختياةيل ي سز للطالب إباجة جةاسل أي ماجة  .ب
لاااا معجلاااه  األعلـــىحساااب لااااه العالمااال ، ستلماااةة ساحاااجة لقاااط  ااايم زائاااج+(  اااا)بلاااى بالمااال ال تزياااج بااا  

 .لا س له جس  أ  تحسب له لا هذا المعااج  التا لم تحتسبستثلت بالمته ، التةاوما
لااإ  سااابات تلااك الماااجة تااجخ  لااا حساااب السااابات المعتمااجة المطلسلاال ، إذا أباااج الطالااب جةاساال ماااجة مااا. ج

 . للتخةج مةة ساحجة
إذا جة  الطالب ماجة ما لا ال امعل سةساب لي اا ثام أبااج جةاسات ا لاا  امعال أخاةى سحصا  لي اا بلاى  .اج

أس ما يعاجل ا لتعام  هذه المااجة معاملال المااجة المعااجة لاا ال امعال %( 11)أس( -ج)ق  ب  بالمل ال ت
 .لي ا معفى إذا تمت معاجلت ا له حسب األصس ، سذلك لأ  تحتسب بالمته

مادة، إذا أعاد الطالب دراسـة أ  مـادة تحسـب من هذه ال( أ)من الفقرة ( 6)بند مت مراعاة ما ورد في ال. ه
لتل  المادة في سجله دون  التي لم تحتسباألعلى فقط في معدله التراكمي، وتثبت عالمته  له العالمة

 .أن تحسب له في هذا المعدل
 

 : االنسحاب واإلضافة
 (: 04)المادة 

يساامد للطالااب القيااام لااإ ةاءات اال سااحاب س ، ماا  هااذه التعليمااات( 1)ماا  الماااجة ( ب)مااط مةاباااة أحوااام الفقااةة 
ماا  ( م سااحب)، سال يثلاات لااه لااا ساا له األواااجيما مالحظاال فتااةة المحااججة لااا التقااسيم ال ااامعااإلضااالل خااال  ال

 .الماجة التا ا سحب م  ا خال  المجة المذوسةة ستةصج له قيمل ةسسم السابات المعتمجة التا جلع ا
 

 :االنسحاب من المواد ومن الفصل الدراسي
 (:61)المادة 
   : . أ

، قبـــل أســـبوع مـــن بـــدء االمتحانـــات النهائيـــةيساامد للطالاااب لاال ساااحاب ماا  جةاسااال مااااجة أس أوثااة   -6
 .إزاء الماجة( م سحب)ستس   لاه لا س له األواجيما مالحظل 

ماجة أس أوثة م  خال  لسالل الطالب اإللوتةس يل، سلا حا  ةغلته لاال سحاب ما  يتم اال سحاب م   -1
 .ال مسذج المعتمج لا ال امعل لمس ب ميط المساج يتم ذلك 

ال ي اسز سلسالب اال ساحاب أ  يقا  ( 1)ما  المااجة ( ب)ما  الفقاةة ( 6)مط مةاباة ما سةج لا  الل ج  -3
م مااسع الساااابات المعتماااجة التاااا يسااا ل ا الطالاااب لاااا لصاا  ماااا بااا  الحاااج األج اااى للعااابء الجةاساااا 

 .المسمسح له

م  م مسع الساابات المقاةةة لمااجة ماا م ساحلان ما  %( 61) يعج الطالب الذي يت اسز م مسع غياله لعذة. ب
ذا باج  الطالاب ل اذا السالب م ساحلان (م ساحب)جةاسل تلك الماجة، سيثلت لا س له األواجيما مالحظال  ، سا 

 .م   ميط المساج التا س ل ا لا أي لص  جةاسا تعج جةاسته لا ذلك الفص  م  له
قبـــل أســـبوع مـــن بـــدء  ساااحاب مااا   مياااط الماااساج التاااا سااا ل ا لاللطلاااب للعمياااج ي اااسز للطالاااب أ  يتقاااجم . ج

ذا سالاااق العمياااج بلاااى الطلاااب ابتلاااةت جةاسااال الطالاااب لاااا ذلاااك الفصااا  م  لااال،  ،االمتحانـــات النهائيـــة سا 
م  هذه الماجة ضم  مجة التأ يا  المسامسح ل اا سلاق أحواام  (ب س ج)و  م  الفتةتي   لا ستحسب المجة

 ويستثنى من ذل  الطالب المستجد في الفصل الدراسي األول مـن قبولـه م  هذه التعليمات( 16)الماجة 
 .في الجامعة
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 : تأجيل الدراسة

 (: 60)المادة 
، سااساء ي ااسز للطالااب أ  ي  اا  جةاسااته لااا ال امعاال لمااجة ال تزيااج بلااى خمساال لصااس  جةاساايل إ لاةياال.  أ

  .وا ت متقطعل أم متصلل
اسااا ساحااج بلااى أس الم تقاا  إلااى ال امعاال إال لعااج إ  اااء لصاا  جة ال ي ااسز تأ ياا  جةاساال الطالااب ال جيااج . ب

 . ال امعللا األق  لعج التحاقه 
للفصا  الجةاساا  الثـانيللطالب أ  يتقجم لطلب لتأ ي  جةاسته بلاى ال ماسذج المقاةة قلا    ايال األسالسع . ج

ماجية القلاس  سالتسا ي   إلاىالذي ياسج تأ يا  جةاساته لياه، سيلات بمياج الوليال لاا هاذا الطلاب سيللاغ قاةاةه 
 .  ل أخةى مع يل سأيلسبميج   س  الطللل سةئي  القسم المختص 

ال تحسب مجة التأ ي  م  الحج األبلى للمجة المسامسح ل اا للحصاس  بلاى جة ال اللواالسةيس  أس لغاياات  .ج
 .إزالل مفعس  اإل ذاة

 

 :االنقطاع عن الدراسة في الجامعة واالنسحاب منها
 :(66)المادة 
إذا ا قضاات لتااةة اال سااحاب ساإلضااالل لااا أي ماا  الفصاالي  الجةاساايي  اإل لاااةيي  سلاام يواا  الطالااب مساا الن . أ

ليعاج م قطعاان با  الجةاسال سبلياه أ  يتقاجم للياا  أسالاب باجم تسا يله ، لذلك الفص  أس م  الن لجةاسته ليه
  :لل  ل المختصل سلق ما يلا

 تبــر الطالــبيعسلااا حااا  قلسلااه العااذة ، اياال الفصاا  الجةاساااماا  لج ثالثاال أساااليطخااال  ، لعميااج الولياال -1
 .  بعذر منقطعاً 

أســبوعين مــن سلاام تت ااسز  ثالثال أساااليطالعااذة خااال  لتاةة تزيااج بلااى الطالاب إذا قااج م ، لم لا  الولياال -2
لاا حاا  قلاس  العاذة  يعتبر منقطعًا عـن الدراسـة بعـذر، بداية الفصل التالي للفصل الذ  انقطت فيه

 عـدم قبـول عـذره يعـد منقطعـاً  وفـي حـال للفصل الذ  انقطـت فيـه التاليلفصل لالتس ي  ل لهيسمد س 
 . عن الدراسة

يعتبـر الطالـب منقطعـًا عـن الدراسـة بعـذر  (6)الفترة المحددة في البند  تإذا ت اسز ، لم ل  العمجاء -3
عن  يعد منقطعاً وفي حال عدم قبول عذره  له لالتس ي  م  لجايل الفص  القاجم إذا قل  بذةه ويسمح

 .الدراسة ويفصل من الجامعة

يعااج الطالااب الااذي لاام يسااجج الةسااسم ال امعياال ضاام  المسبااج المحااجج ماا  ال امعاال م سااحلان ماا   ميااط  -4
المساج ستةصج بليه الةسسم ال امعيل لذلك الفص  وما يحسب ذلاك الفصا  ما  الحاج األبلاى للسا سات 

  .المسمسح جةاست ا لا ال امعل
 .ال قطاع م  الحج األبلى للمجة المسمسح ل ا للجةاسلتحسب مجة ا.  ب

إذا ا قطط الطالب ب  الجةاسل لفصلي  جةاسايي  متتااليي  أس أوثاة ستمات المسالقال بلاى إبااجة تسا يله لاا .  ج
( ب)تخصصه تحسب هذه الفصس  م  المجة المسمسح له لي ا لالتأ ي  لاإلضالل إلى تطلياق  اص الفقاةة 

 .م  هذه الماجة
 :  .ج
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إذا أسقعات بقسلال تأجيليال بلاى أي طالاب لابتلااةه ةاسالان لاا مااجة معي ال، سألغاا تسا يله لاا لعاض أس . 6
ليعاج ذلاك الفصا  ضام  الحاج األبلاى ، لقيل المساج التا س ل ا لا الفص  الذي اةتواب لياااه المخالفال

 . (ال يعج ذلك تأ يالن أس ا قطابان )المسمسح له للجةاسااال 
لاال الفصاا  الم قاات بلااى أي طالااب لمااجة لصاا  أس أوثااة لتعااج هااذه المااجة ا قطابااان باا  إذا أسقعاات بقس  .2

 .الجةاسل

 (: 62)المادة 
إذا ةغااب الطالااب لااا اال سااحاب ماا  ال امعاال لعليااه أ  يتقااجم لطلاااب بلااى ال مااسذج المقااااااةة إلااى سحااجة  .أ 

للفصا  الجةاساا المسا    القلس  سالتس ي ، سذلك قل  أسلسبي  بلى األق  م  لجء االمتحا ات ال  ائيل
سيعاج تسا يله لاا ال امعال " م ساحب ما  ال امعال " سلاا هاذه الحالال تثلات لاه لاااا سا له مالحظال، ليه

لتةصاج لاه العالمال التاا ، أما إذا تقجم الطالاب لطلاب اال ساحاب خاال  لتاةة االمتحا اات ال  ائيال، ملغى
التاا لام يتقااااجم المتحا ات اا لتةصاج لاه العالمال  أما الماساج، حص  بلي ا لا المساج التا تقجم المتحا ات ا

 (. ها)

ال يجــوز للطالــب المحــال إلــى لجنــة التحقيــق أن ينســحب مــن الجامعــة لحــين صــدور قــرار قطعــي  .ب 
 .بالعقوبة

ي اااسز للطالاااب الم ساااحب مااا  ال امعااال أ  يتقاااجم قلااا  مضاااا أةلااااااط سااا سات بلاااى ا ساااحاله لطلاااب إلاااى  .ج 
لااا إباااجة تسا يله لااا التخصااص  فسااه، لااإذا أبيااج تساا يله يحااتفظ م لا  العمااجاء لااا ال امعاال لل ظااة 

لس له األواجيما وامالن بلى أ  يوم  متطللات التخاةج سلاق الخطال الجةاسايل المعماس  ل اا حاي  إبااجة 
سلاااا هاااذه الحالااال تحساااب لااااه ماااجة الجةاسااال الساااالقل ضااام  الحااااج األبلاااى للماااجة المسااامسح ل اااا ، تسااا يله

 .ةيس للحصس  بلى جة ل اللوالس 

 

 : االنتقال
 :(61)المادة 
 : يسمد للطالب لاال تقا  إلى ال امعل م   امعل أةج يل ةسميل أخةى سلقان لل ةسط التاليل. أ

 .لا التخصص الذي يةغب لا اال تقا  إليه ان  اغة  ان أ  يتسالة له مقعج -1
ساابل معتمااجة جاخلاال لاا حساااب معجلااه  (22)ال يقاا  باا   أ  يواس  قااج جة  ل  ااح لااا  امعتااه ماا -2

 . ، سال تجخ  بالمات هذه المساج لا حساب معجله التةاوما لا ال امعلالتةاوما
أ  يوس  معجله لاا الثا سيال العامال مقلاسالن لاا التخصاص الاذي يةغاب لاا اال تقاا  إلياه لاا ال امعال  -3

 لااا أ  يوااس  معجلااه التةاوماااساا ل حصااسله بلااى الثا سياال العاماال أس ساا ل تقجمااه لطلااب اال تقااا ، أس 
وفــي هــذه الحالــة ينتقــل الطالــب إلــى نفــس ، ( يااج  ااجان )الماساج التااا جةساا ا لااا  امعتااه ال يقاا  باا  

 .التخصص المقبول فيه في جامعته
  تواااس  جةاساااته الساااالقل سلقاااان ألسااالسب اال تظاااام لاااا الجةاسااال، سأ  ال يواااس  قاااج لصااا  مااا   امعتاااه أ -4

 .السالقل ألي سلب وا 
ي ظااة بميااج الولياال لااا إموا ياال ا تقااا  الطالااب إلااى تخصااص قةيااب ماا  تخصصااه الااذي  ي ااسز أ  -5

 .يجةسه لا  امعته لا حالل بجم تسلةه لا ال امعل
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( 22)الذين أنهوا بنجـاح  ي سز قلس  الطللل الم تقلي  م   امعات غية أةج يل أس  امعات أةج يل خاصال. ب
الحاج  ساالاجسلا بلاى أ  يحققا المواز  أولا اللة اامج  جداً ساعة معتمدة والحاصلين فيها على تقدير جيد 

 . المعتمد من وزارة التعليم العالي األج ى لمعج  القلس  لا التخصص

يتم تقجيم طللات اال تقا  بلى ال مسذج المعج ل ذه الغايل إلى سحجة القلس  سالتسا ي ، ستحاس  هاذه الطللاات . ج
ات المعتمااااجة التااااا جةساااا ا الطالااااب لااااا  امعتااااه لااااا مةحلاااال إلااااى بميااااج الولياااال المخااااتص لمعاجلاااال الساااااب

، لاااا ضاااسء الخطااال الجةاسااايل بمـــدة ال تتجـــاوز الفصـــل الثـــاني مـــن قبولـــه اللواااالسةيس  سلماااةة ساحاااجة لقاااط
 .للتخصص الذي يةغب لا اال تقا  إليه، لعج أخذ ةأي القسم المختص، ستعاج إلى سحجة القلس  سالتس ي 

 تقا  الطللل م  بميج الوليل التا سي تق  إلي ا الطالب سةئي  القسم سمجية سحجة ُت و  ل  ل تسمى ل  ل ا. ج 
 . القلس  سالتس ي  لللت لا طللات اال تقا 

 
 (: 65)المادة 
، وقد أتـم بنجـاح دراسـة مـواد فـي جامعـة أخـري أو كليـة قبواًل جديدًا، أو منتقالً  إذا قبل طالب في الجامعة. أ

لـه تلـ  المـواد التـي درسـها فـي مرحلـة البكـالوريوس  عـادلترف به الجامعـة، تجامعية أو معهد جامعي تع
( ج)أو مـا يعادلهـا وفـق اإلجـراء الـوارد فـي الفقـرة %( 21)أو( -ج)وحصل فيها على عالمة ال تقـل عـن 

، دون أن تدخل عالماتها في حساب معدله الفصلي أو التراكمي، شريطة أن ال يكون قد (61)من المادة 
خمس عشرة ( 05)سبت سنوات للتخصصات العلمية و( 2)دراسته لهذه المواد مدة تزيد على  مضى على

ســنة للتخصصــات اإلنســانية، ويكــون تــاريخ االنقطــاع عــن الدراســة أو التخــرج هــو تــاريخ احتســاب تلــ  
ذا ، مـدة ال تتجـاوز الفصـل الثـاني مـن قبولـهبطلـب لمعادلـة المـواد خـالل الطالـب المواد، على أن يتقدم  وا 

فتعـــادل المـــواد التـــي درســـها فـــي مرحلـــة ( لغيـــر األردنيـــين)كـــان الطالـــب مقبـــواًل علـــى البرنـــامج الـــدولي 
 .أو ما يعادلها وكان ناجحًا فيها%( 51)أو +( د)البكالوريوس وحصل فيها على عالمة ال تقل عن 

ماا  األقسااام  هــد جــامعيأو كليــة جامعيــة أو معتااتم معاجلاال المااساج التااا جةساا ا الطالااب لااا  امعاال أخااةى . ب
 .األواجيميل المع يل لتجةي  الماجة

إذا قبل الطالب في الجامعة على أساس نظام التجسير بين الكليـات الجامعيـة المتوسـطة والجامعـة، يـتم . ج
( 61)مـن المـادة ( ج)المواد التي درسها بنجاح في كلية المجتمت وفق اإلجراء الوارد فـي الفقـرة  معادلة

عالماتها في حساب معدله الفصلي أو التراكمي، شريطة حصوله على عالمة ال تقل عن دون أن تدخل 
أو مــا يعادلهــا وفــي جميــت األحــوال ال يزيــد عــدد الســاعات المعتمــدة المعادلــة مــن %( 12)أو ( -ج)

الــثالس ســنوات علــى حــد   وأســاعة معتمــدة لنظــام الســنتين ( 55)الشــهادات الداخليــة أو الخارجيــة عــن 
 .سواء

 . :د
فـي الجامعـة  الملتحقـينالتجسـير طلبـة ل( كمتطلـب جامعـة) كليات المجتمت دبلوممعادلة مواد من تتم  .1

 :برامج البكالوريوس بتخصصات غير مناظرة لتخصصاتهم في الدبلوم شريطة ما يليفي 

تحقيقهم لشرط الحد األدنى لمعدل االمتحان الشامل للتجسير للتخصصات المناظرة لتخصصاتهم  -
 .والمقّرة من مجلس التعليم العالي الدبلوم، وفقًا ألسس التجسير المعمول بهافي 
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االلتحــاق بــه، وفقــًا  المــرادتحقــيقهم لشــرط الحــد األدنــى لمعــدل الثانويــة العامــة فــي التخصــص  -
 .والمقّرة من مجلس التعليم العاليألسس القبول المعمول بها 

 نمــصــل علـى شــهادة الدراســة الجامعيـة المتوســطة الموافقـة علــى السـماح للطالــب غيــر األردنـي الحا .2
خــارج األردن وبغــض النظــر عــن معدلــه فــي الميسســة التعليميــة التــي تخــرج منهــا خــارج المملكــة 

معادلة المواد التي درسها الطالب فـي مرحلـة الدراسـة الجامعيـة المتوسـطة  ة وتتمالتجسير في الجامع
د عـدد ، وفـي جميـت األحـوال ال يزيـأو مـا يعادلهـا%( 15) أو ال فقـطد( د) التي ال تقل عالماتها عـن

 ات مـنح درجـة البكـالوريوسسـاع مـن عـدد (%15)الساعات المعتمدة للمواد التي يتم معادلتهـا عـن 
 ".نظام الثالس سنوات على حد سواء وألنظام السنتين، 

 

 (: 62)المادة 
لاا التخصاص  ان  ااغة  ان امعل ال ا ميل إذا تسالة له مقعجي سز ا تقا  الطالب م  تخصص إلى آخة لا ال  . أ

 :الشروط التالية الذي يةغب لا اال تقا  إليه سا طلق بليه أحج
أ  يواس  معااج  بالماتااه لااا الثا سياال العاماال قااج قلا  لااا التخصااص الااذي يةغااب لااا اال تقااا  إليااه   -6

ضم  لئل الحاصلي  ، اال تقا  لي الا س ل حصسله بلى الثا سيل العامل أس لا الس ل التا يةغب 
 .ل العامل للس سات السالقلبلى الثا سي

لااا التخصااص الااذي يةغااب لااا " المعااج  الت السااا" أ  يوااس  معااج  القلااس  سلااق القسابااج العاماال   -1
اال تقا  إليه يساسي أس أق  م  معج  القلس  لا التخصص الم تق  م ه لا الس ل التا التحق لي ا 

 .لذلك التخصص أس لا الس ل التا يةغب لا اال تقا  لي ا
شــروط أحــد ولــم يحقــق ًا يــأكاديممفصــواًل مــن التخصــص المقبــول فــي البرنــامج العــاد  ذا كــان الطالــب إ .ب

 حسب تعليمات القبول في البرامج غير العاديةاالنتقال الواردة في البندين أعاله فإنه يجوز له االنتقال 
 .شريطة أن يحقق الحد األدنى لمعدل القبول في التخصص تخصص آخر أ  إلى

ستلاات  ل ااذا الغااةض الوتةس يااان القلااس  سالتساا ي  بلااى ال مااسذج المعااج  سحااجة إلااى مااجية جم طللااات اال تقااا تقاا. ج
لاا هاذه الطللاات، سب اج المسالقال بلاى ا تقاا  الطالاب إلاى تخصاص آخاة تحتساب لااه  ا تقاا  الطللالل  ل 

سحاجة القلااس  سالتسا ي  المااساج التاا يختاةهااا بلاى ال مااسذج المعااج ل اذا الغااةض ما  المااساج التاا جةساا ا لااا 
بلى أ  توس  ضم  الخطل الجةاسايل للتخصاص الم تقا  إلياه، ، سلمةة ساحجة لقط، التخصص الم تق  م ه

 .تجخ  بالمات تلك الماجة أس المساج لا المعج  التةاوما للطالبس 
 .يحتفظ الطالب الم تق  لةقمه ال امعا السالق. ج
 :  .ه

، لغايااات اسااتوما  إ ااةاءات ساحااج يعااج ا قطاااع الطالااب المفصااس  ماا  تخصصااه لمااجة لصاا  جةاسااا  .6
ذا ت ااااسز ا قطاباااه بااا  الجةاسااال لصاااالن  جةاسااايان سلااام اال تقاااا  إلاااى تخصاااص آخاااة ا قطاباااان لعاااذة، سا 

 .اال تقا  المطلسلل، يعج الطالب مفصسالن م  ال امعل يستوم  إ ةاءات
ا ساحج لمجة لص  جةاسب  الجةاسل لا ال امعل  (الذي لم يفص  م  تخصصه)يعج ا قطاع الطالب  . 1

ا قطاباااان لعاااذة لغاياااات اساااتوما  إ اااةاءات سيةغاااب لاااا اال تقاااا  إلاااى تخصاااص آخاااة لاااا ال امعااال 
ذا ت ااااسز ا قطاباااه بااا  ،اال تقاااا  إ اااةاءات اال تقاااا   يساااتوم ، سلااام ساحاااجان  الجةاسااال، لصاااالن جةاسااايان  سا 

 .المطلسلل ليعج مفصسالن م  ال امعل
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 (: 62)المادة 
خما  ب اةة ساابل معتماجة ( 61)م لص  جةاسا ساحج م  الحج األبلى لس سات التخةج مقال  و  حسي. أ  

 . تحتسب للطالب الم تق  سساء أوا  اال تقا  م  جاخ  ال امعل أم م  خاة  ا
يعام  الطالب الم تق  ل ااءن بلاى طللاه أس  تي ال لصاله ما  التخصاص معاملال الطالاب المسات ج ليماا . ب  

 .فقطاة سالفص  م  التخصص سبجج لصس  التأ ي  لاإل ذيتعلق 
 . ال يسمد للطالب لاال تقا  م  تخصص إلى آخة أوثة م  مةة ساحاجة خال  مجة جةاسته لا ال امعل. ج  
ال يسمد للطالب الذي ُقل  بلاى أساا  الت ساية لاال تقاا  إلاى تخصاص آخاااة غياة الاذي ُقلا  لياه إال  . ج  

أ  يقلا  لاا التخصاص  لاهتسامد  المعتمجة م  م لا  التعلايم العاالات سية سال إذا وا ت  ةسط القلس 
 .الذي يةغب لا اال تقا  إليه

 

 (:68)المادة 
( 05)ال امعل لجةاسل ما ال يزياج بلاى يسمد لطللل م  هذه التعليمات ( 11)م  الماجة (  ا)مط مةاباة الفقةة . 6

 :ذه السابات سلق ال ةسط التاليلستحتسب له ه سابل معتمجة لا  امعل تعتةف ل ا ال امعل عشرة خمس
 . أ  يوس  الطالب مس الن لا ال امعل سم تظمان لا جةاسته لي ا . أ

 .ال امعلسابل معتمجة لا  وثالثين ثالس( 22)  ب  أ  يوس  الطالب قج أ  ى ل  اح جةاسل ما ال يق. ب
 .أ  ال يوس  الطالب مفصسالن م  ال امعل ألي سلب وا . ج
أ  يحص  الطالب بلى مسالقل خطيل مسلقل ما  بمياج الوليال المسا   لي اا لجةاسال الماساج التاا يةغاب  . ج 

 .وعلى النموذج المعتمد لهذه الغاية ال امعل ضم  جة ل اللوالسةيس تعتمجها لي ا لا  امعل أخةى 
 تعتمـد نظـام الرمــوزللجامعـات التـي  (-ج)أ  يواس  الطالاب  ا حاان لاا هاذه الماساج لعالمال ال تقا  با  . هاا

ا سال تاجخ  بالمات اا لاا معاج  الطالاب ماأس ماا يعاجل  للجامعات التي تعتمد النظـام المئـو %( 11)أس
 .الفصلا سالتةاوما

ومراعـاة المـادة أ  ال يتعاةض جسامه لا ال امعل ماط جساماه لاا ال امعال التاا يةغاب جةاسال الماساج لي اا . س
 .فيما يخص العبء الدراسي( 4)

ــة  دراســتها فــي جامعــة أخــري تعتــرف بهــا الجامعــةثنى مــن الحــد األقصــى للســاعات المســموح بيســت. 6 الطلب
تعتــرف بهــا الجامعــة  الحاصــلين علــى مــنح دراســية خارجيــة مــن جامعــات أو ميسســات أو جهــات أجنبيــة

وبحـد تمـدة سـاعة مع( 05)دراسـة مـا يزيـد علـى أو التي تربطها اتفاقيات بالجامعة بهذا الشأن  ،الهاشمية
، شـريطة اسـتيفاء الجامعـة الهاشـمية رسـوم السـاعات المعتمـدة التـي يسـجلها سـاعة معتمـدة( 21)أقصى 

قيام القسـم والكليـة المعنيـين بتحديـد بعد موافقة مجلس العمداء وب ساعة معتمدة،( 50)الطالب زيادة على 
 .لتخصصه ةالمواد الدراسية التي يجوز للطالب دراستها وفق الخطة الدراسية المعتمد

 
 :بات الحصول على درجة البكالوريوسمتطل
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 (:64)المادة 
 :المتطللات التاليال إتماملب لعج تم د جة ل اللوالسةيس  للطا 

 ال  اح لا  ميط المساج المطلسلل للتخةج لا الخطل الجةاسيل سالحصس  لي ا بلى معج  تةاوما ال يقا  . أ 
تمام المتطللات ،  قطتي ( 1)ب    .األخةى التا تقتضي ا الخطل التا سيتخةج لمس ل ا الطالبسا 

حساب ماا ، الماجة القصاسى قضاء الحج األج اى ما  الماجة المطلسلال للحصاس  بلاى الجة ال سباجم ت ااسز . ب
 . م  هذه التعليمااات( 1)سةج لا الماجة 

الت ساية لاي  الولياات ال امعيال أما لال سلل للطالب الم تقا  إلاى ال امعال أس المقلاس  بلاى أساا   ظاام  . ج
، لي ب بليه أ  ي  ا لا ال امعال سل  ااح ماا أس الذي بسجلت له مساج م   امعل المتسسطل سال امعل

التـي ُقبـل علـى ال يق  ب   صف م مسع السابات المعتماجة المطلسلال لتخة اه حساب الخطال الجةاسايل 
سيواس  ما  ضاام  ، ما  التخصااص سأ  يواس  ماا  ضام  ا  صاف م ماسع السااابات المعتماجة، أساسـها

 . ماجة الجةاسل الفصال  األخيةا  لجةاسته
 

 :أحكام عامة
 (: 21)المادة 

، طالب بلى مااجة ساحاجة سوا ات هااذه المااجة غياة مطةسحال لاا الفصا  الاذي يتخاةج لياهالإذا تسقف تخةج    . أ
أ  يسالاق ، خصاصأس وا ت مطةسحل سمتعاةضل مط ماجة أخةى لللعمياج ل ااء بلاى ت سايب ةئاي  قسام الت

ــة لهــا فــي المســتويبلااى أ  يااجة  الطالااب ماااجة أخااةى  وعــدد الســاعات المعتمــدة  بديلــة عنهــا ومماثل
  .شريطة أن تكون من نفس كلية الطالب أو من التخصصات المناظرة في المجال المعرفي

أس أوثااة سلاام طالااب بلااى ال  اااح لااا ماااجة ساحااجة لقااط ساالق لااه أ  جةساا ا ثااالث مااةات الإذا تسقااف تخااةج . ب
أ  يسمد ل اذا الطالاب لجةاسال مااجة ، ل اء بلى ت سيب ةئي  القسم المع ا، لإ ه ي سز للعميج، اي  د لي 

سال ي اسز لاه ، سباجج الساابات المعتماجة، الوليل مماثلل للماجة المستلجلل م  حيث المستسىن نفس م بديلة
 .م  هذه الماجة( أ)لا هذه الحالل أ  يستفيج م   ص الفقةة 

ستسقاف تخة اه ، ل ا للحصس  بلى جة ال اللواالسةيس إذا است فذ الطالب الحج األقصى م  المجة المسمسح . ج
، ل اء بلاى ت سايب ةئاي  القسام المع اا، بلى ا تياز ماجة ساحجة سلق له أ  جةس ا سلم ي  د لي ا لللعميج

 ج، سلااا  ميااط الحاااالت يعلاام مااجيةأ  يماا د الطالااب لصااالن جةاساايان ساحااجان اسااتث اء لتحقيااق متطللااات التخااة 
 . القلس  سالتس ي  خطيان لذلك سحجة

إذا   اااد الطالاااب لاااا المااااجة اللجيلااال سلااام يتخاااةج لاااا ذلاااك الفصااا  ثااام طةحااات المااااجة األصاااليل يعفاااى مااا  . ج 
، أمااا إذا ةسااب لااا الماااجة اللجيلاال سطةحاات الماااجة األصااليل لااا الفصاا  التااالا، لعليااه جةاساال الماااجة جةاساات ا
لغاء حالل اللجيلل ب  الماجة يل األصل  .سال تطلق تعليمات الماجة المعاجة بلى الماجة اللجيللسا 

بالم مجية القلس  . ها ي سز للطالب لا حاالت ملةةة يقجةها بميج الوليل جةاسل ماجتي  لجيلتي  لمسالقل العميج سا 
 .لا الفص   فسه ماجتي  لجيلتي سالتس ي  لذلك سلا  ميط الحاالت ال ي سز للطالب أ  يجة  أوثة م  

الماجتي  اللجيلتي  سلم يتخةج ألي سلب م  األسلاب أ  ياجة  /ي سز للطالب الذي ةسب أس   د لا الماجة. س
ب  الماجة غية المطةسحل أس المطةسحل سمتعاةضل مط ماجة أخةى، لمسالقل  لجيلتي  ماجتي /لمة ة ثا يل ماجة
 .بميج الوليل
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مادة يمكن دراستها كمادة بديلة يعرض الموضـوع علـى لجنـة البـت فـي قضـايا الطلبـة  في حال عدم وجود. ز
 .األكاديمية التخاذ القرار المناسب

 
 (:20)المادة 

تسصايل ما  م لا  القسام أ  يسالاق س  تقااةية طليال معتماجة ما  ال  اات المع يال ي سز لم ل  الوليل سل اءن بلاى
للطلبـة لماساج أخاةى  يل أس لةم ال الحاساسبحاساسلالم ااةات الل أس اساتجةاوي/مساج م ااةات حاساسب استلجا بلى 

 .ذو  اإلعاقات البصرية
 

 (:26)المادة 
التعليماات ي اسز لم لا  الوليال احتسااب ماا ال يزياج  هاذه ما ( 11)م  الماجة ( ج)مط مةاباة ما سةج لا الفقةة 

سابات معتمجة م  مساج الخطل الجةاسيل لا أي تخصص للطللال الحاصالي  بلاى  ا اجات جسليال أس ( 1)بلى 
 .م  يل معتمجة لم د الةخص الجسليل ذات بالقل لتخصصات م

 

 (: 22)المادة 
سوا ت ضم  ، مساج جةاسل خاصل حةة لا ال امعلسسلق له أ  جة  ل  اح ، إذا قل  طالب لا تخصص ما    

تحتسب له هذه المساج، ستجخ  بالمات ا لا حسااب معجلاه التةاوماا ، خطته الجةاسيل لا التخصص الذي قل  ليه
( 05)ســنوات للتخصصــات العلميــة وســبت ( 2)مــدة تزيــد علــى  ااةيطل أ  ال يوااس  قااج مضااى بلااى جةاسااته ل ااا 

، سيوس  تاةيخ اال قطاع ب  الجةاسل أس التخاةج هاس تااةيخ احتسااب تلاك نيةخمس عشرة سنة للتخصصات اإلنسا
خما  ب اةة ساابل ( 61)بلى أ  يحسم لص  جةاسا ساحج م  الحاج األبلاى لساابات التخاةج مقالا  وا  المساج، 

 . معتمجة تحتسب للطالب
 

 (: 21)المادة 
يتسلى قسم التخصص متالعل السية األواجيما للطللل المس لي  لياه حساب إ ةاءات يعجها م ل  العمجاء  . أ

 . ل ذا الغةض
بلى الطالب الذي يتسقط تخة ه لا   ايل لص  ما أ  يقسم لتعلئل  مسذج خاص لجى قسم التخصاص لاا  . ب

ذي يسالق لصا  التخاةجي حياث يتاسلى م  تاةيخ إبال  ال تاائج ال  ائيال للفصا  الاا ساحج مجة أقصاها أسلسع
 .و  م  القسم سسحجة القلس  سالتس ي  معان م مل التحقق م  استيفائه  اةسط التخةج

 (:25)المادة 
إال لمسالقال م لا   ال ي اسز ألي طالاب أ  يواس  مسا الن لاا ال امعال ال ا اميل لاجة تي  بلميتاي  لاا سقات ساحاج

 . العمجاء
 

 :(22)المادة 
سواا  حاصاالن بلاى جة ال اللواالسةيس  سلاق أسالسب اال تظاام، تاتم معاجلال الماساج ، طالاب لاا ال امعالإذا ُقل      

الم سي احتسال ا سالتا جةس ا لاا ال امعال أس  امعال أخاةى، أس مع اج  اامعا، تعتاةف ل اا ال امعال سلاق األسا  
 : التاليل
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 .أس ما يعاجل ا حجان أج ى%( 11)أس( -ج)أ  توس  بالمل الماجة  . أ
أ  ال يزياااج باااجج الساااابات المعتماااجة للماااساج التاااا تحتساااب للطالاااب بلاااى  صاااف باااجج الساااابات المعتماااجة  . ب

ما  المااجة ( ج)آخذي  لعي  االبتلااة ماا تضام ته الفقاةة ، المطلسلل لتخة ه حسب الخطل ال الذة س ل قلسله
 . م  هذه التعليمات( 11)

خماا  ب ااةة سااابل معتمااجة ( 61)لساا سات التخااةج مقالاا  واا   ىيحساام لصاا  جةاسااا ساحااج ماا  الحااج األبلاا . ج
 .تحتسب له

 .ال تجخ  بالمات المساج المعاجلل للطالب لا احتساب معجله التةاوما. ج
 

 :(22)المادة 
م  هاذه التعليماات ياتم تعاجي    سايل الطالاب المقلاس  لاا ال امعال حساب ( 41)مط مةاباة ما سةج لا الماجة     

 :اآلتيلالل سج 
ال ي ااسز تعااجي    ساايل الطالااب الااذي يحصاا  بلااى ال  ساايل األةج ياال لعااج إ  اااء متطللااات الحصااس  بلااى  .1

 .الجة ل أس لعج التخةج
ي يحص  بلى ال  سيل األةج يل لعج قلسله لا ال امعل سأث اء جةاسته لي ا، ذي سز تعجي    سيل الطالب ال .2

 .المعج   ةيطل أ  ال يوس  قج ُقل  لا ال امعل استث اءن م   ةط

ال ي اسز سال لاأي حاا  ما  األحاسا  تعاجي    سايل الطالاب الحاصا  بلاى ال  سايل األةج يال لاإلضاالل إلاى  .3
طيلال لتاةة جةاساته  لي سيعام  معاملل الطالب األ  لاا  سيل بةليل أس أ  ليل ُقل  بلى أساس ا لا ال امع

 .لي ا

صااا  بلاااى ازجسا يااال لاااا ال  سااايل غياااة ال ي اااسز سال لاااأي حاااا  مااا  األحاااسا  تعاااجي    سااايل الطالاااب الحا .4
 .األةج يل إلى   سيل أخةى غية الذي قل  بلى أساس ا

 (: 28)المادة 
أس ، ال يقل  بذة الطالب لعجم بلماه ل اذه التعليماات، أس لعاااجم اطالباااه بلاى ال  اةات الصااجةة با  ال امعال    

 .يتعلق ل ذه التعليماتليما  على صفحة الجامعة اإللكترونية وبوابة الطالبما ي  ة 
 

 (: 24)المادة 
 .بلى الطالب أ  يحص  بلى سثيقااال تثلت لةاءة ذمته م  ال امعل الستوماااا  إ ةاءات تخة ه   

 

 
 (:11)المادة 
سيوااس  حفاا  التخااةج حسااب ، تماا د  اا اجات التخااةج للطللاال ب ااج اسااتحقاق ا لااا   اياال واا  لصاا  جةاسااا. أ

 .العمجاءالتساةيخ التا يقةها م ل  
لم ل  العمجاء السماح للطالب الذي أ  ى متطللات الحصاس  بلاى جة ال اللواالسةيس  أ  يسا   ماساج . ب

ساابل معتماجة، بلاى أ  ياتم ( 61)لةلط معجله التةاوما لفص  جاةساا ساحاج سلعابء جةاساا ال يزياج بلاى 
 .ال  ائيل  تائجى األوثة م  تاةيخ إبال  البل إلى المجلس بعد أسبوعينذلك لطلب خطا م ه 
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 (:10)المادة 
سلاا اإل اواالت التاا قاج ت  اأ ، يلت م ل  العمجاء لاا الحااالت التاا لام ياةج بلي اا  اص لاا هاذه التعليماات    

 . ب  تطليق ا
 

 

 (:16)المادة 
وا   القلس  سالتس ي  مس سلس  ب  ت فيذ هذه التعليمااتسحجة سمجية  األواجيميلةئي  ال امعل سبمجاء الوليات    

 . ليما يخصه
 


