تعليامت منح درجة البكالوريوس يف جامعة فيالدلفيا

املادة (:)1
تسمى هذه التعليامت "تعليامت منح درجة البكالوريوس يف جامعة فيالدلفيا"
التي أقرها مجلس العمداء يف جلسته رقم  2019/ 29بتاريخ 2019/ 7/ 23
املادة (:)2
ترسي أحكام هذه التعليامت عىل الطلبة املنتظمني املسجلني للحصول عىل
درجة البكالوريوس يف كليات الجامعة التالية:
 اآلداب والفنون العلوم األعامل الحقوق 		 الصيدلة الهندسة والتكنولوجيا			 تكنولوجيا املعلومات التمريضاملادة (:)3
يقر مجلس العمداء الخطط الدراسية و تعديالتها التي تؤدي إىل الحصول
عىل درجة البكالوريوس يف الكليات املختلفة ،بنا ًء عىل تنسيب من مجالس
الكليات وتوصيات مجالس األقسام األكادميية املختصة.
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املادة (:)4
يكون الحد األدىن للساعات املعتمدة املطلوبة للحصول عىل درجة البكالوريوس
كام ييل:
 132ساعة معتمدة
 132ساعة معتمدة
 132ساعة معتمدة
 141ساعة معتمدة
 160ساعة معتمدة
 160ساعة معتمدة
 132ساعة معتمدة
 132ساعة معتمدة

كلية اآلداب والفنون
كلية العلوم
كلية األعامل
كلية الحقوق
كلية الصيدلة
كلية الهندسة والتكنولوجيا
كلية تكنولوجيا املعلومات
كلية التمريض

الخطّة الدراسية
املادة (:)5
تشمل الخطّة الدراسية يف كل تخصص تُ نح فيه درجة البكالوريوس املتطلبات
التالية:
أوالً :متطلبات الجامعة :وتخصص لها ( )27ساعة معتمدة وتشمل:
أ .متطلبات الجامعة اإلجبارية  ) 15 ( :ساعة معتمدة :
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رمز املادة
0114101
0111100
0111101
0130101
0130102
0111000

الساعات
اسم املادة
املعتمدة
مهارات اللغة العربية 1
3
*
3
علوم عسكرية
الرتبية الوطنية
3
مهارات اللغة اإلنجليزية1
3
مهارات اللغة اإلنجليزية 2
3
عمل تطوعي يف خدمة املجتمع
0
____________

املتطلب السابق
**

0114099
--------***
0130099
0130101
-----

وترصد النتيجة
( * ) تع ّد مادة العلوم العسكرية إلزامية للطلبة األردنيني ّ ،
(ناجح  ،راسب) وال تدخل يف احتساب املعدل الفصيل أو الرتاكمي  ،ويدرس
الطلبة غرياألردنيني مادة بديلة من قامئة متطلبات الجامعة االختيارية .
( ** ) أو النجاح يف امتحان تحديد املستوى يف اللغة العربية .
( *** ) أو النجاح يف امتحان تحديد املستوى يف اللغة اإلنجليزية .
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ب .متطلبات الجامعة االختيارية  :يدرس الطالب (  ) 12ساعة معتمدة من
املواد التالية عىل أن تكون جميعها من خارج قسم التخصص :
رمز املادة
0111112
0111133
0140111
0140112
0240152
0330111
0420140
0420143
0610230
0731102
0780101
0910102

اسم املادة
مقدمة يف علم النفس
الفكر والحضارة االنسانية
مهارات لغوية ()1
مهارات لغوية ()2
الثقافة البيئية
مقدمة يف ادارة املشاريع
حقوق االنسان
الثقافة القانونية
الريادية واالبداع
مهارات استخدام شبكات
التواصل االجتامعي
مهارات االتصال والتواصل
الثقافة الصحية
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املتطلب السابق

الساعات
املعتمدة
3
3
3
3
3
3
3
3
3

-------------------------------------

3

-----

3
3

---------

ثانياً :متطلبات الكلية :وتخصص لها الساعات املعتمدة التالية موزعة عىل مواد
إجبارية وأخرى اختيارية يحددها مجلس الكلية :
 24ساعة معتمدة
كلية اآلداب والفنون
 21ساعة معتمدة
كلية العلوم
 24ساعة معتمدة
كلية األعامل
 24ساعة معتمدة
كلية الحقوق
 24ساعة معتمدة
كلية الصيدلة
 20ساعة معتمدة
كلية التمريض
كلية الهندسة والتكنولوجيا  27ساعة معتمدة
كلية تكنولوجيا املعلومات  24ساعة معتمدة
ثالثاً :متطلبات القسم :وتخصص لها الساعات املعتمدة التالية موزعة عىل
مواد إجبارية وأخرى اختيارية ،يحددها مجلس الكلية:
 81ساعة معتمدة
أقسام كلية اآلداب والفنون
 84ساعة معتمدة
أقسام كلية العلوم
 81ساعة معتمدة
أقسام كلية األعامل
 90ساعة معتمدة
كلية الحقوق
 109ساعة معتمدة
كلية الصيدلة
 85ساعة معتمدة
كلية التمريض
أقسام كلية الهندسة والتكنولوجيا  106ساعة معتمدة
أقسام كلية تكنولوجيا املعلومات  81ساعة معتمدة
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املادة (:)6
أ -ال يجوز للطالب أن يسجل ملادة ما إن مل يكن قد درس املتطلب السابق
لتلك املادة نجاحاً أو رسوباً  ،وبخالف ذلك يع ّد تسجيله وعالمته يف تلك
املادة الغيني.
ب -ال يجوز للطالب أن يأخذ مادة ما ومتطلبها السابق يف الفصل نفسه إال
إذا كان تخرجه يتوقف عىل ذلك أو كان معيدا ً للامدة ويف هذه الحالة
عىل الطالب الحصول عىل موافقة خطية من رئيس القسم املعني  ،عىل أن
اليكون هناك أي تزامن يف أكرث من حالتني .

مدة الدراسة والعبء الدرايس

املادة (:)7
أ  -الحد األعىل ملدة الدراسة للحصول عىل درجة البكالوريوس هو كام ييل:
 7سنوات
أقسام كلية اآلداب والفنون
 7سنوات
أقسام كلية العلوم
 7سنوات
أقسام كلية األعامل
 7سنوات
أقسام كلية الحقوق
 8سنوات
أقسام كلية الصيدلة
 7سنوات
أقسام كلية التمريض
أقسام كلية الهندسة والتكنولوجيا  8سنوات
أقسام كلية تكنولوجيا املعلومات  7سنوات
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ب -السنة الدراسية فصالن دراسيان إجباريان مدة كل منهام ستة عرش أسبوعاً
تشمل فرتة االمتحانات ،وفصل صيفي اختياري مدته مثانية أسابيع تشمل
فرتة االمتحانات ،وملجلس العمداء صالحية تعديل املدة الدراسية للفصل
الدرايس رشيطة دراسة الطلبة لست عرشة ساعة تدريسية (من فئة الخمسني
دقيقة) لكل ساعة معتمدة.
جـ -يجري حساب الساعات املعتمدة لكل مادة عىل أساس أن الساعة املعتمدة
الواحدة تعادل  16ساعة صفية  ،أما ساعات املختربات والتطبيق العميل
فيجري تقوميها لكل مادة عىل حدة عىل أن تحسب الساعة املعتمدة الواحدة
بساعتي مخترب أو بساعتني تطبيقيتني عىل األقل.
د-يتحمل الطالب مسؤولية تسجيل املواد التي تدخل ضمن خطته الدراسية وفقاً
إلجراءات التسجيل املتبعة يف الجامعة.
هـ-
مع مراعاة الحد األعىل ملدة الدراسة للحصول عىل درجة البكالوريوس الواردة
يف الفقرة (أ) من هذه املادة  ،يكون الحد األدىن للساعات املعتمدة التي يدرسها
الطالب املسجل للحصول عىل درجة البكالوريوس ( )12ساعة للفصل الدرايس
الواحد  ،والحد األعىل (  )18ساعة معتمدة  ،ويجوز أن يصل الحد األعىل إىل
( )21ساعة معتمدة أو ( )22ساعة معتمدة إذا كانت الساعة اإلضافية ساعة
تدريب أو مخترب وذلك مبوافقة رئيس القسم املعني وبعد التحقق من توفر
أحد الرشطني التاليني:
 أن ال يقل معدل الطالب الرتاكمي عن .%7651

 أن يتوقف تخرج الطالب عىل السامح له بدراسة ( )21ساعة معتمدة ويسمحللطالب دراسة ( )22ساعة معتمدة إذا كانت الساعة املضافة ساعة تدريب
او مخترب حسب الحالة يف الفصل الذي سيتخرج فيه.
و -يسمح للطالب مبوافقة رئيس القسم املعني  ،بالتسجيل لعدد من الساعات
يقل عن الحد األدىن املبني يف الفقرة ( هـ) أعاله عىل أن ال يقل عن ( ) 9
ساعات معتمدة  .ويجوز للطالب االستمرار يف دراسة عدد من الساعات
املعتمدة يقل عن الحد األدىن( )9ساعات معتمدة نتيجة النسحابه من بعض
املواد  ،وذلك يف حاالت خاصة مربرة يوافق عليها مجلس العمداء مع مراعاة
ما ورد يف الفقرة (ب) من املادة ( ،)13ويستثنى من ذلك الطالب الذي
يتوقف تخرجه يف نهاية ذلك الفصل عىل دراسة عدد أقل من الساعات أو
الطالب الذي ال تتوافر له مواد من خطته الدراسية لتسجيلها .
ز  -الحد األعىل للساعات املعتمدة التي يسجلها الطالب يف الفصل الصيفي هو
( )12ساعة معتمدة  ،ويجوز أن يصل الحد األعىل إىل ( )15ساعة معتمدة
عىل أن تكون الساعة اإلضافية مادة مخترب أو تدريب عميل إذا توقف تخرج
الطالب يف ذلك الفصل عىل السامح له بدراسة مادة هذه الساعة املعتمدة
ومبوافقة رئيس القسم املعني.
ح  -يحصل الطالب عىل الدرجة الجامعية األوىل يف مدة ال تقل عن ثالث
سنوات دراسية يف تخصصات كليات اآلداب والفنون ،األعامل،الحقوق،
العلوم،تكنولوجيا املعلومات والتمريض ويف مدة التقل عن ثالث سنوات
ونصف يف كلية الصيدلة والربامج الهندسية يف كلية الهندسة والتكنولوجيا .
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ط  -يصنف الطالب املسجل لنيل درجة البكالوريوس يف مستوى السنة
الثانية  ،أو الثالثة  ،أو الرابعة ،إذا أتم الطالب بنجاح دراسة ما ال يقل
عن ( ) 90 ( ،) 60 ( ، )30ساعة معتمدة عىل التوايل ضمن خطته
الدراسية  ،ويع ّد الطالب يف كليتي الهندسة والصيدلة يف مستوى السنة
الخامسة إذا أتم ( )120ساعة معتمدة بنجاح.

ي  -املوافقة عىل منح جميع طلبة الجامعة ولجميع الدرجات سنة دراسية
زيادة عن املدة القصوى املسموح بها يف تعليامت منح درجة البكالوريوس
عىل أن تؤدي هذه السنة إىل تخرجهم .
ك -يقوم عميد القبول والتسجيل بإلغاء أي مادة ألي طالب يتجاوز عبؤه
الدرايس يف فصل ما الحد األعىل املسموح به ،وإلغاء تسجيل الطالب الذي
يتدىن عبؤه الدرايس يف فصل ما عن الحد األدىن املسموح به وفق التعليامت
املعمول بها يف الجامعة إال يف حاالت مربرة ومبوافقة عميد الكلية.
ل -إذا تجاوز الطالب الحد األعىل ملدة الدراسة الواردة يف تعليامت منح درجة
البكالوريوس يفصل من التخصص.
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املواظبــــة

املادة (: )8
أ  -تشرتط املواظبة لجميع الطلبة حسب الساعات املقررة لكل مادة يف الخطة
الدراسية .
ب  -ال يسمح للطالب بالتغيب أكرث من(  )%15من مجموع الساعات املقررة
للامدة .
جـ  -إذا غاب الطالب أكرث من ( )%15من مجموع الساعات املقررة للامدة
دون عذر مريض أو قهري يقبلهام رئيس القسم املعني  ،يحرم من التقدم
لالمتحان النهايئ وتكون نتيجته يف تلك املادة ( صفرا ً )  ،وعليه إعادة دراستها
إذا كانت إجبارية  ،ويف جميع األحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب يف حساب
معدل عالمات الطالب الفصيل والرتاكمي ألغراض اإلنذار والفصل من الكلية،
ويجوز سحب املادة إلكرتونياً بعد قيام الطالب مبراجعة رئيس القسم خالل
فرتة االنسحاب املحددة.
د  -إذا غاب الطالب أكرث من (  ) %15من مجموع الساعات املقررة ملادة ما وكان
هذا الغياب بسبب املرض أو لعذر قهري يقبله رئيس القسم املعني الذي
يطرح املـادة  ،يع ّد منسحباً من تلك املادة وتطبق عليه أحكام االنسحاب ،
ويبلغ رئيس القسم املعني عميد القبول والتسجيل بذلك  ،وتثبت كلمة (
منسحب ) إزاء تلك املادة يف السجل األكادميي للطالب  ،أما الطلبة الذين
ميثلون اململكة أو الجامعة يف النشاطات الرسمية فيسمح لهم بالتغيب بنسبة
ال تتجاوز (. )%20
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هـ  -يشرتط يف العذر املريض أن يكون بشهادة صادرة عن طبيب املركز الصحي
يف الجامعة أو عيادة معتمدة منه أو صادرة عن املستشفى املعتمد من قبل
الجامعة  ،وأن تقدم هذه الشهادة إىل رئيس القسم املعني التي تطرح املادة
خالل مدة ال تتجاوز أسبوعني من تاريخ انقطاع الطالب عن املواظبة .ويف
الحاالت القاهرة األخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خالل أسبوع
من تاريخ زوال أسباب الغياب.
و  -رؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس واملحارضون وعميد القبول والتسجيل
مسؤولون عن تنفيذ أحكام املواظبة.

االمتحانـــــات

املادة (:)9
أ  -تحسب العالمة النهائية لكل مادة من مائة وألقرب رقم صحيح.
ب-
 .1العالمة النهائية لكل مادة هي مجموع عالمات االمتحان النهايئ وعالمات
األعامل الفصلية.
 . 2يعقد االمتحان النهايئ لكل مادة مرة واحدة يف نهاية الفصل ويكون تحريرياً
وشامالً ملقرر املادة  ،ويخصص له (  ) %40من العالمة النهائية للامدة  ،وقد
تشمل عالمة االمتحان النهايئ امتحانات عملية وشفوية  ،أو تقارير تخصص
لها نسبة مئوية معينة  ،وال ترد أوراق االمتحانات النهائية إىل الطلبة .
 . 3تشمل األعامل الفصلية لكل مادة امتحانني كتابيني عىل األقل يعلم بهام
الطلبة قبل موعد عقدهام بأسبوع عىل األقل  ،عىل أن يعقد االمتحان
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األول يف موعد أقصاه نهايـة األسبوع السادس من بداية كل من الفصلني
األول والثاين (ونهاية األسبوع الرابع من بداية الفصل الصيفي ) ويعقد
االمتحان الثاين يف موعد أقصاه نهاية األسبوع الحادي عرش من الفصلني
األول والثاين ونهاية األسبوع السادس من الفصل الصيفي وترد األوراق إىل
الطلبة يف موعد أقصاه أسبوع واحد من عقد االمتحان ( 72ساعة يف الفصـل
الصيفي)وقد تشمل األعامل الفصلية إضافة إىل االختبارين الكتابيني األول
والثاين ثالثة اختبارات قصرية وترد أوراقها إىل الطلبة بعد تصحيحها ،ويتم
توزيع عالمات االمتحانات النظرية عىل النحو التايل :
أ  -يعقد لكل مادة امتحانان كتابيان تخصص لكل منهام ( )20عالمة.
ب -األعامل الفصلية ويخصص لها ( )20عالمة .
 . 4قد يستثنى من بند ( )3أعاله مواد الندوات  ،املختربات  ،األعامل امليدانية ،
واملشاريع  ،حيث يقرر مجلس الكلية املعني أسلوب تقويم هذه املواد عىل
أن يعلن ذلك للطلبة مع بداية الفصل الدرايس .
 . 5كل من يتغيب عن امتحان فصيل معلن عنه دون عذر مريض أو عذر قهري
يقبل به عميد الكلية التي تطرح املادة  ،توضع له عالمة ( صفر ) يف ذلك
االمتحان وتحسب يف عالمته النهائية.
 . 6كل من يتغيب عن امتحان فصيل معلن عنه بعذر مريض أو قهري يقبل به
عميد الكلية التي تطرح املادة  ،عليه أن يقدم ما يثبت عذره خالل أسبوع
من تاريخ زوال العذر  ،ويف هذه الحالة عىل مدرس املادة أن يعقد امتحاناً
تعويضياً للطالب.
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 . 7كل من تغيب عن امتحان نهايئ بعذر مريض أو عذر قهري يقبل به عميد
الكلية التي تطرح املادة عليه أن يقدم ما يثبت عذره خالل ثالثة أيام من
تاريخ عقد ذلك االمتحان.
 . 8ال يجوز للطالب الحاصل عىل عبارة (غري مكتمل)  ،أن يؤجل دراسته يف
الجامعة للفصل الدرايس الالحق إال بعد إزالة غري مكتمل وخالف ذلك تسجل
له عامدة القبول والتسجيل العالمة املستحقة يف تلك املادة.
جـ  -يكلف رئيس القسم األكادميي أحد مدريس املادة متعددة الشعب بالتنسيق
بينهم من حيث خطة تدريس املادة  ،والكتب املقررة واالمتحانات والعالمات
د-
 .1يقوم مدرس املادة بإعالم طلبته يف بداية كل فصل درايس عن أسلوب تقييمه
لتحصيل الطلبة يف هذه املادة .
 . 2مدرس املادة مسؤول عن تصحيح أوراق االمتحانات الخاصة مبواده وعن
مراجعة العالمات وتسجيلها يف الكشوفات والقسائم الخاصة بها  ،وتسليمها
إىل القسم األكادميي املختص خالل مدة أقصاها (  )48ساعة من تاريخ عقد
االمتحان النهايئ لتلك املادة.
 . 3ترسل كشوف العالمات النهائية يف كل مادة بتفصيالتها إىل القسم لدراستها
ورفعها إىل عميد الكلية العتامدها من قبل مجلس الكلية خالل مدة
أقصاها( )72ساعة من تاريخ انتهاء االمتحانات وإرسالها إىل عامدة القبول
والتسجيل ومينع إعالن النتائج قبل تسليمها لعامدة القبول والتسجيل .
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هـ -
 . 1ال يجوز النظر يف تعديل العالمة النهائية لطالب يف مادة ما إال يف حاالت
استثنائية يربرها مدرس املادة خطياً لعميد الكلية يف مدة أقصاها ثالثة أيام
بعد تسليم النتائج لعامدة القبول والتسجيل  ،وعىل العميد عرض املوضوع
عىل مجلس الكلية ويف ضوء قناعة املجلس ينسب لرئيس الجامعة لتعديل
العالمة النهائية للطالب ويبلغ العميد عامدة القبول والتسجيل بذلك .
 . 2يجوز أن يتقدم الطالب بطلب مراجعة عالمة ورقة االمتحان النهايئ أو
االمتحانات املحوسبة (األول  ،الثاين  ،النهايئ ) إىل عميد الكلية املختص يف
مدة أقصاها ثالثة أيام بعد ظهور النتائج عىل منوذج خاص معد لهذه الغاية
مقابل رسم مقداره عرشة دنانري.
 . 3تقترص عملية املراجعة عىل الخطأ املادي يف جمع العالمات أو نسيان تصحيح
أسئلة أو أجزاء منها  ،وتقوم لجنة مؤلفة من عميد الكلية ورئيس القسم
ومدرس املادة مبراجعة ورقة االمتحان .
و  -ترد جميع أوراق االمتحانات والتقارير والبحوث إىل الطالب بعد تصحيحها ،
وتسجيل عالماتها .أما أوراق االمتحان النهايئ فتحفظ لدى عامدة الكلية ملدة
فصلني دراسيني.
ز-
 .1إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهايئ ملادة ما بعذر مريض أو قهري يقبل
به عميد الكلية التي تطرح املادة تسجل له عبارة ( غري مكتمل) إزاء هذه
املادة وعىل الطالب أن يتقدم لالمتحان التعوييض خالل أول أسبوعني من
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بداية الفصل الالحق مبا يف ذلك الفصل الصيفي إذا كان مسجال له وإال ترصد
له عالمة ( صفر) يف ذلك االمتحان ويعطى النتيجة التي يستحقها ،ويعقد
االمتحان التعوييض يف املادة املعنية للطلبة املتوقع تخرجهم يف مدة أقصاها
أسبوع من تاريخ إعطاء االمتحان للامدة التي حصل فيها عىل عالمة (غري
مكتمل) ،ويقوم مدرس املادة بإعداد امتحان تعوييض مكافئ لالمتحان الذي
تقدم له جميع الطلبة وذلك بعلم رئيس القسم وعميد الكلية والتنسيق
الكامل معهام .
 .2كل من تغيب عن امتحان نهايئ دون عذر مريض أو قهري يقبل به عميد الكلية
التي تطرح املادة  ،ترصد له مالحظة ( غائب) يف ذلك االمتحان  ،ويعترب هذا
التغيب بعذر مقبول عند تقديم ما يثبت ذلك  ،وعندها تحول النتيجة إىل
( غري مكتمل )  ،وعىل الطالب أن يزيل عبارة ( غري مكتمل ) وفق أحكام
الفقرة ( )1من ( ز) ،وبخالف ذلك تكون عالمته يف ذلك االمتحان ( صفرا ً )
وتحسب ضمن معدله الرتاكمي.
ح-
 .1الحد األدىن لعالمة النجاح يف املادة هو ( ، )%50والحد األدىن للعالمة النهائية
للامدة هو ( .)%35
 . 2مع مراعاة أحكام املادة (  )10يكون املعدل الرتاكمي معدل عالمات جميع
املواد التي درسها الطالب نجاحاً أو رسوباً حتى تاريخ حساب ذلك املعدل .
وتدخل املواد التي يحصل فيها الطالب عىل عبارة ( غري مكتمل ) يف حساب
املعدالت الرتاكمية عند إزالة تلك العبارة.
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 . 3تصنف املعدالت الرتاكمية وفق التقديرات املبينة يف الجدول التايل:
التقدير
املعدل الرتاكمي
ممتاز
% 100 – 84
جيد جدا ً
 – 76أقل من % 84
جيد
 – 68أقل من % 76
مقبول
 – 60أقل من % 68
 . 4املعدل الفصيل هو معدل عالمات جميع املواد التي درسها الطالب يف ذلك
الفصل.
. 5مع مراعاة أحكام املادة (  ) 10يجري احتساب أي من املعدالت السابقة
برضب عالمة كل مادة تحتسب يف املعدل يف عدد ساعاته املعتمدة وقسمة
مجموع حاصل الرضب عىل مجموع الساعات املعتمدة التي درسها الطالب
نجاحاً أو رسوباً.
. 6يحسب املعدل ألقرب منزلة عرشية واحدة.
 .7يضع العميد اسم الطالب الذي يحصل عىل معدل فصيل مقــداره () % 90
فأكرث عىل الئحة رشف الكلية ويثبت ذلك يف سجله األكادميي  ،عىل أن ال يقل
عبؤه الدرايس لذلك الفصل عن (  ) 12ساعة معتمدة محسوبة ضمن املعدل
الرتاكمي وأن ال يكون قد أنذر إنذارا ً سلوكياً .
ط .يف حالة وجود ثالثة امتحانات يف اليوم نفسه يجوز للطالب التقدم المتحانني
فقط يف هذا اليوم ويحدد عميد الكلية املختص موعدا ً لعقد االمتحان
الثالث يف يوم آخر.
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إعادة دراسة املواد

املادة (:)10
أ  -يف جميع حاالت اإلعادة تدخل العالمة األعىل التي يحصل عليها الطالب يف
تلك املادة يف حساب معدله الرتاكمي  ،وتحسب العالمة األعىل فقط ألغراض
إمتام متطلبات التخرج املنصوص عليها يف الفقرة ( أ ) من املادة (  ) 18من
هذه التعليامت.
ب  -يف حالة إعادة الطالب دراسة أي مادة فإن ساعات تلك املادة تدخل يف
حساب عدد الساعات املطلوبة للتخرج مرة واحدة فقط .
جـ -يجوز للطالب إعادة دراسة أي مادة ألغراض رفع معدله الرتاكمي يف تلك
املادة .
د -يجوز للطالب دراسة مادة اختيارية أو حرة بديالً عن مادة اختيارية أو حرة
رسب فيها .
هـ -اذا قام الطالب بدراسة مادة سبق أن متت معادلتها ،فرتصد له العالمة
املستحقة يف هذه املادة وتلغى معادلتها ،واذا رسب الطالب يف هذه املادة
فإن عليه إعادتها مرة اخرى.
و -ال تعادل املادة أو املواد التي يدرسها الطالب خارج الجامعة إذا سبق له
اجتيازها داخل جامعة فيالدلفيا .
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وضع الطالب تحت املراقبة

املادة (:)11
أ  -يوضع الطالب تحت املـراقبة إذا نقص مـعدله الرتاكمــي عن (  ) % 60يف
نهاية أي فصل درايس باستثناء الفصل الدرايس األول له يف الجامعة والفصل
الصيفي ويف حالة قبول الطالب عىل الفصل الصيفـي يع ّد الفصل األول
الذي يليه أول فصل للطالـب ،وتقوم عامدة القبول والتسجيل بإشعار
الطالب إلكرتونياً عىل البوابة اإللكرتونية للطالب.
ب  -عىل الطالب الذي يوضع تحت املراقبة أن يزيل األسباب التي أدت إىل
وضعه تحت املراقبة يف مدة أقصاها ثالثة فصول دراسيـة ( ال يحسب
الفصل الصيفي منها ) بعد الفصل الذي وضع بسبب نتائجه فيه تحت
املراقبة .
جـ  -إذا مل يتمكن الطالب من إزالة األسباب التي أدت إىل وضعه تحت املراقبة
مبوجب الفقرة ( ب ) من هذه املادة يفصل من قسم تخصصه.
د  -مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )11الفقرة (أ)  ،يستثنى من الفصل من
التخصص تنفيذا ً ألحكام الفقرة (ج) من هذه املادة كل طالب حصل
عىل معدل تراكمي ( )% 59.9 - 59.5أو أتم بنجاح ( )90ساعة معتمدة يف
كليات اآلداب والفنون  ،العلوم  ،األعامل  ،الحقوق  ،تكنولوجيا املعلومـات
والتمريض  ،و( )105ساعة معتمدة يف كليتي الهندسة والصيدلة  ،عىل أن
تكون هذه الساعات محسوبة وفق الخطة الدراسية لقسم التخصص.
هـ  -يفصل الطالب من قسمه إذا حصل عىل معدل تراكمي يقل عن ( )% 50
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يف أي فصل درايس باستثناء الفصل الدرايس األول والفصل الصيفي وذلك
بعد دراسة ما ال يقل عن ( )12ساعة معتمدة تدخل يف حساب معدله
الرتاكمي.
و -إذا فصل الطالب من تخصصه الجديد مرة أخرى وفق أحكام املادة ( )11من
تعليامت منح درجة البكالوريوس يفصل من الجامعة نهائياً.
املادة (:)12
يجوز للطالب املفصول من قسمه حسب أحكام الفقرة (ج) أو الفقرة
(هـ ) من املادة ( )11من هذه التعليامت ،أن يتقدم بطلب انتقال إىل
أقسام الجامعة األخرى قبل بداية الفصل الالحق  ،وتطبق عليه أحكام املادة
( ) 17من هذه التعليامت ،وإذا مل يتم قبوله يف أي قسم آخر يفصل نهائياً
من الجامعة  ،وعند قبول الطالب يف القسم الجديد يحسم فصل درايس واحد
من الحد األعىل لسنوات التخرج مقابل كل (  )15ساعة معتمدة احتسبت له.

االنسحاب من املواد وإضافتها

املادة (:)13
أ  -يسمح للطالب باالنسحاب من مواد سجل لها  ،وإضافة مواد جديدة خالل
الخمسة أيام الدراسية األوىل ( دون أيام العطل) من الفصلني الدراسيني
األول والثاين وخالل الثالثة أيام الدراسية األوىل ( دون أيام العطل ) من
الفصل الصيفي  ،وال تثبت املواد التي انسحب منها يف سجله األكادميي.
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ب  -مع مراعاة ما ورد يف الفقرة ( أ ) من هذه املادة والفقرة ( و) من املادة
(  ، ) 7يسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مادة أو أكرث يف مدة أقصاها
نهاية األسبوع الرابع عرش من الفصلني الدراسيني األول والثاين ونهاية
األسبوع السابع من الفصل الصيفي  ،وال ترسل الكليات قوائم الحرمان
قبل هذه املدة حيث ال يسمح باالنسحاب بعدها ويف هذه الحالة تثبت
املادة يف سجل الطالب ويكتب إزاءها مالحظة ( منسحب ) وال تدخل يف
عدد الساعات التي درسها الطالب من حيث النجاح والرسوب ومتطلبات
التخرج  ،وإذا مل ينسحب الطالب خالل املدة املذكورة  ،فعىل مدرس
املادة أن يثبت نتيجة الطالب يف كشف العالمـات  .وال يجوز نتيجة لهذا
االنسحاب أن يقل عدد الساعات املسجل لها الطالب عن الحد األدىن
للعبء الدرايس املسموح به وفق هذه التعليامت إال بقرار من رئيس
القسم املعني.
جـ  -إذا ُع ّد الطالب منسحباً من جميع املواد التي سجل لها يف فصل ما مبقتىض
الفقرة ( و) من املادة (  ) 8من هذه التعليامت تكون دراسته يف ذلك
الفصل “ مؤجلة “ ويحسب هذا الفصل من مدة التأجيل املسموح بها يف
الفقرة ( أ ) من املادة (  ) 14من هذه التعليامت  ،ويثبت ذلك يف سجله
األكادميي.
د  -يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لعميد الكلية باالنسحاب من جميع املواد
التي سجلها لذلك الفصل ،وبعد موافقة مجلس العمداء بتوصية من
مجلس الكلية عىل ذلك وتع ّد دراسته يف ذلك الفصل مؤجلة وعىل الطالب
64

أن يتقدم مبثل هذا الطلب قبل موعد االمتحانات النهائية بأسبوعني عىل
األقل.
هـ -ال يجوز االنسحاب من املواد العملية املسجلة متزامنة مع املواد النظرية أو
العكس وإمنا يتم االنسحاب منها بشكل متزامن.

تأجيل الدراسة واالنقطاع عنها واالنسحاب من الجامعة

املادة (:)14
أ  -يجوز للطالب أن يؤجل دراسته يف الجامعة مدة ال تزيد عىل أربعة فصول
( سنتني ) سواء كانت منقطعة أو متصلة وميكن ملجلس العمداء النظر يف
التأجيل ملدة تزيد عىل (  )4فصول وال تتجاوز ( )6فصول  ،رشيطة توفر
شاغر يف التخصص املطلوب حني العودة إىل الجامعة .
ب  -إذا بدأ التدريس يف أي من الفصلني الدراسيني األول أو الثاين ومل يكن
الطالب مسجالً لذلك الفصل  ،يع ّد تسجيله يف الجامعة الغياً إال إذا تقدم
بعذر قهري تقبله الجهة املختصة بقبول العذر  .وتوزع صالحية قبول
العذر عىل النحو اآليت:
 عميد القبول والتسجيل :إذا قدم الطالب العذر خالل أسبوعني أو أكرث من بدءالدراسة يف الفصل الدرايس ميكن يف هذه الحالة السامح للطالب بالتسجيل
عىل املواد أو تأجيل دراسته.
 مجلس العمداء: -1يف حال تجاوزت مدة التأجيل أربعة فصول دراسية .
 -2يف حال تجاوز الحد األعىل املسموح للتأجيل والبالغ ستة فصول دراسية عىل
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أن يتبقى عىل الطالب سنة دراسية واحدة فقط الستكامل متطلبات الحصول
عىل الدرجة العلمية.
جـ  -ال تحتسب مدة التأجيل من الحد األعىل لسنوات التخرج أو لغايات إزالة
أسباب الوضع تحت املراقبة .
د  -إذا تجاوز الطالب مدة التأجيل التي متت املوافقة عليها يفقد مقعده
بالجامعة  ،ويجوز له أن يتقدم بطلب جديد لاللتحاق بالجامعة .فإذا قبل
يف قسم التخصص نفسه يحتفظ بسجله األكادميي كامالً عىل أن يكمل
متطلبات التخرج  .ويف هذه الحالة تحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن
الحد األعىل لسنوات التخرج ،وإذا قبل يف قسم آخر تطبق عليه أحكام
الفقرتني (ب) و (ج) من املادة (  )18من هذه التعليمـات  ،ويف الحاالت
التي يفقد فيها الطالب مقعده بسبب التجاوز بعذر قهري  ،فلمجلس
العمداء بنا ًء عىل تنسيب من مجلس الكلية اعتبار مدة التجاوز ضمن
الحد األعىل ملدة التأجيل املسموح بها بالفقرة ( أ ) من هذه املادة.
هـ  -ال تؤجل الدراسة للطالب الجديد يف الجامعة أو الطالب املنتقل إليها إال
بعد ميض فصل درايس واحد عىل األقل عىل دراسته يف الجامعة.
و  -إذا رغب الطالب يف االنسحاب من الجامعة فعليه أن يتقدم بطلب عىل
النموذج املقرر إىل عامدة القبول والتسجيل  ،ويف هذه الحالة تثبت له يف
سجله مالحظة منسحب من الجامعة ويفقد معقده فيها .ويبلغ عميد
القبول والتسجيل الجهات ذات العالقة داخل الجامعة وخارجها بحاالت
االنسحاب  ،وإذا رغب يف االلتحاق ثانية بالجامعة فعليه أن يتقدم بطلب
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جديد ويف حالة قبوله يف قسم تخصصه نفسه يحتفظ بسجله األكادميي
كامالً عىل أن يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية املعمول بها
عند عودته إىل الجامعة  ،وتحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحد
األعىل لسنوات التخرج ،وإذا قبل يف قسم آخر تطبق عليه أحكام املادة
(/17ب).
ز  -إذا انقطع الطالب عن الدراسة لفصل درايس أو أكرث  ،ومل يحصل عىل
موافقة خطية من العميد املعني بتأجيل دراسته لهذه املدة يفقد مقعده
يف الجامعة ويف هذه الحالة يجوز له أن يتقدم بطلب جديد لاللتحاق
بالجامعة ،فإذا قبل يف قسم تخصصه نفسه يحتفظ بسجله األكادميي كامالً
عىل أن يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية املعمول بها عند
عودته إىل الجامعة  ،وتحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحد األعىل
لسنوات التخرج .وإذا قبل يف قسم أكادميي آخر تطبق عليه أحكام املادة
( /17ب) من هذه التعليامت  .ويف الحاالت التي يفقد فيها الطالب مقعده
بسبب عدم تسجيله ملدة فصل درايس أو أكرث وبعذر قهري ،فلمجلس
العمداء وبنا ًء عىل تنسيب من مجلس الكلية اعتبار هذه املدة ضمن الحد
األعىل ملدة التأجيل املسموح بها يف الفقرة (أ) من املادة ( )14من هذه
التعليامت .
ح  -ال يجوز للطالب الحاصل عىل غري مكتمل أن يؤجل دراسته يف الجامعة
للفصل الدرايس الالحق إال بعد إزالة غري مكتمل وخالف ذلك تسجل له
عامدة القبول والتسجيل العالمة املستحقة يف تلك املادة.
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ط  -خلو سجله من اإلنذارات السلوكية.
ي -ال يجوز للطالب دراسة أي مادة يف جامعات أخرى خالل فرتة التأجيل .
ك – إذا وقعت عىل الطالب عقوبة تأديبية تتضمن الفصل املؤقت ملدة فصل
درايس واحد أو أكرث فيعترب هذا الفصل  /الفصول مؤجلة وتحسب من
ضمن الحد األعىل املسموح به للتأجيل ويجوز تجاوز الحد األعىل ملدة
التأجيل لغايات تنفيذ العقوبة التأديبية.

االنتقال من الجامعات األخرى

املادة (:)15
أ -يتم تقديم طلبات االنتقال من جامعات أخرى وفق الرشوط التالية:
 .1أن يستويف الطالب رشوط القبول يف الجامعة وأن يستويف الرشوط األخرى
التي تطلبها الكلية املعنية ويقرها مجلس العمداء.
 .2أن يكون الطالب منتقالً من جامعة ،أو معهد جامعي أو كلية جامعية
معرتف بها .
 .3خلو سجله من اإلنذارات السلوكية.
ب  -تحول عامدة القبول والتسجيل الطلبات املقبولة إىل عميد الكلية املختص
لحساب الساعات التي درسها الطالب يف جامعته يف ضوء الخطة الدراسية
للقسم الذي سيتخصص فيه ،عىل أن ال يحسب له أكرث من  %50من
مجموع الساعات املعتمدة ضمن الخطة الدراسية املعتمدة لهذا التخصص
 ،وتبلغ عامدة القبول والتسجيل خطياً بذلك .
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جـ  -ال تدخل املواد التي سبق أن درسها الطالب يف جامعة  /جامعات أخرى
ضمن معدالته الرتاكمية يف جامعة فيالدلفيا.
د  -يحسم فصل درايس واحد من الحد األعىل لسنوات التخرج مقابل كل ()15
ساعة معتمدة تحسب للطالب من خارج الجامعة.

احتساب ساعات معتمدة من خارج جامعة فيالدلفيا لطلبتها

املادة (: )16
مع مراعاة ما ورد يف الفقرات ( ب  ،ج  ،د ) من املادة ( )15والفقرة (ج )من
املادة  18من هذه التعليامت يسمح لطلبة جامعة فيالدلفيا دراسة مواد يف
جامعة أخرى معرتف بها خالل أي فصل درايس صيفي عىل أن ال يتجاوز عدد
الساعات التي يدرسها الطالب خالل الفصول الصيفية تسع ساعات معتمدة
وتحسب لهم هذه الساعات وفق الرشوط التالية:
 .1أن يحصل الطالب عىل موافقة خطية مسبقة من عميد كليته بنا ًء عىل
تنسيب من رئيس القسم .
 .2أن يكون الطالب قد أنهى بنجاح دراسة ما ال يقل عن ( )36ساعة معتمدة
يف جامعة فيالدلفيا .
 .3أن تكون املواد غري مطروحة يف الفصل الدرايس الصيفي أو يوجد تعارض ال
ميكن حله يف الجدول الدرايس للطالب .
 .4أن تكون املواد التي سيتم دراستها معادلة من حيث املحتوى وعدد الساعات
للمواد يف الخطة الدراسية للطالب .
 .5أن ال يتجاوز الطالب رشوط العبء الدرايس املسموح به يف جامعة فيالدلفيا.
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االنتقال من قسم إىل آخر يف الجامعة

املادة (:)17
أ .يتم تقديم طلبات االنتقال إىل عامدة القبول والتسجيل قبل بداية الفصل
الدرايس األول أو الثاين أو الفصل الصيفي من كل عام  ،ويبت يف هذه الطلبات
وفق الرشوط التالية:
 .1أن ال يكون الطالب قد فصل أو انتقل من القسم الذي يرغب يف االنتقال إليه.
.2أن يكون معدله يف الثانوية العامة ضمن املعدالت املقبولة حسب أسـس القبول
املعتمدة يف القسم الذي يرغب يف االنتقال إليه سنة التحاقه يف الجامعة أو
سنة تقدميه طلب االنتقال.
 .3أن يتوفر الشاغر يف القسم الذي يرغب يف االنتقال إليه.
ب–
.1عند انتقال الطالب إىل قسم آخر تحسب له املواد التي يختارها من املواد التي
درسها يف القسم املنتقل منه  ،وتكون ضمن الخطة الدراسية للقسم املنتقل
إليه  ،وتدخل عالمات تلك املادة أو املواد يف املعدل الرتاكمي للطالب.
 .2يجوز للطالب املنتقل من قسم إىل آخر يف الجامعة أن يطلب خطياً من عميد
الكلية التي انتقل إليها إلغاء سجله األكادميي السابق ودون احتساب أي مادة
منها  ،ويف هذه الحالة يعترب طالباً مستجدا ً بالكامل.
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املادة (:)18

متطلبات الحصول عىل درجة البكالوريوس

ُتنح درجة البكالوريوس للطالب بعد إمتام املتطلبات التالية:

أ – النجاح يف جميع املواد املطلوبة حسب الخطة الدراسية املقررة لدرجة
البكالوريوس يف قسم تخصصه والحصول عىل معدل تراكمي ال يقل عن
( )% 60يف جميع املواد التي درسها.
ب – عدم تجاوز الحد األعىل لسنوات التخرج املنصوص عليه يف الفقرة (أ) من
املادة ( )7من هذه التعليامت.
ج  -أن يكون طالباً منتظامً يف آخر ثالثة فصول دراسية له يف الجامعة مبا فيها
الفصل الذي سيتخرج فيه حتى لو كان فصالً صيفيا ًوال تعترب مدة التأجيل
ضمن هذه املدة.
د – التقيد بأحكام املادة (  )15من هذه التعليامت حيثام يلزم.
هـ -عىل الطالب اجتياز متطلب (عمل تطوعي يف خدمة املجتمع) كأحد
متطلبات الخطة الدراسية.
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أحكام عامة

املادة (:)19
أ – إذا توقف احتامل تخرج طالب عىل دراسة مادتني وكانتا غري مطروحتني يف
الفصل الذي يتخرج فيه أو كانتا مطروحتني ومتعارضتني مع مواد إجبارية
أخرى  ،أو ما هو يف حكم ذلك فلعميد كليته بعد أخذ رأي رئيس القسم
أن يوافق عىل أن يدرس الطالب مادتني بديلتني عنهام  ،عىل أن يعلم عميد
القبول والتسجيل بذلك.
ب –إذا توقف احتامل تخرج طالب عىل اجتياز مادة واحدة سبق أن رسب
بها ثالث مرات أو أكرث فإنه يجوز مبوافقة عميد كليته بنا ًء عىل تنسيب
من رئيس القسم املختص السامح له بدراسة مادة بديلة مع مراعاة قرار
مجلس العمداء رقم  1998/13بتاريخ 1998/4/5والذي ينص عىل :
 .1أن تكون املادة البديلة يف مستوى املادة اإلجبارية غري املطروحة أو املتعارضة
مع مادة إجبارية أخرى.
 .2أن تكون بنفس املجال كام حددت هذه املعايري االعتامد الخاص.
 .3أن يكون الطالب قد نجح يف املتطلب السابق إن وجد للامدة التي سيدرس
الطالب مادة بديلة عنها أو يأخذها متزامنة معها ألغراض التخرج.
املادة (:)20
إذا احتاج الطالب إىل تسجيل أقل من( )12ساعة معتمدة يف فصل تخرجه
فله أن يسجل ما يحتاج إليه من ساعات التخرج.
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املادة (:)21
أ – إذا رغب طالب حاصل عىل درجة البكالوريوس من جامعة فيالدلفيا
يف تخصص ما يف الدراسة لدرجة البكالوريوس يف تخصص آخر يف
الجامعة  ،فعليه أن يتقدم بطلب إىل عامدة القبول والتسجيل .ويبت
يف طلبه وفق رشوط القبول للتخصص الجديد .ويحول طلبه إىل عميد
الكلية املختص لحساب املواد التي نجح فيها  ،والتي تقع ضمن الخطة
الدراسية للتخصص الجديد  ،ويحسم فصل درايس واحد من الحد األعىل
لسنوات التخرج مقابل كل ( )15ساعة معتمدة مبا ال يزيد عىل % 50
من الساعات املعتمدة املتضمنة يف الخطة الدراسية للتخصص وال تدخل
املواد املحتسبة له يف حساب املعدل الرتاكمي.
ب – تطبق أحكام املاد ( )15من هذه التعليامت عىل الطلبة الحاصلني عىل
درجة البكالوريوس من جامعة أخرى  ،والراغبني يف الدراسة يف جامعة
فيالدلفيا يف تخصص آخر.
ج  -إذا تقدم طالب منتظم يف جامعة فيالدلفيا بطلب لاللتحاق بها يف تخصص
آخر يحتفظ بسجله األكادميي كامالً ،عىل أن يكمل متطلبات التخرج
يف التخصص الثاين وفق أحكام املادة( )21الفقرة(أ) ويف هذه الحالة
تحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحد األعىل لسنوات التخرج.
د – جميع الوثائق التي يتقدم بها الطالب مع طلب القبول للجامعة تع ّد ملكاً
للجامعة وغري مسرتدة .
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هـ -إذا تبني يف أي وقت أن أي من هذه الوثائق أو املعلومات التي تقدم بها
الطالب للجامعة مزورة وغري صحيحة فإن للجامعة الحق بفصله نهائياً
مع عدم رد الرسوم  ،أو إصدار أية وثيقة له دون سابق إنذار.
و – يقوم الطالب الذي مل يستكمل متطلبات تخرجه ألي فصل درايس نتيجة
وجود امتحان غري مكتمل عليه يف مادة من املواد بالتسجيل صفر ساعة
للفصل الدرايس الذي يستكمل فيه متطلبات املواد ويسدد الرسوم
الفصلية املطلوبة منه حسب األصول ليتم تخرجه مع الطلبة املتوقع
تخرجهم يف نهاية الفصل الدرايس الذي أنهى فيه متطلبات تخرجه.
ز – ينظر مجلس العمداء يف الطلب الذي تقدم به الطالب لتأجيل تخرجه
بهدف رفع معدله الرتاكمي ويف حال املوافقة يجب أن ال يقل عدد
الساعات التي يسجلها عن ثالث ساعات لفصل درايس واحد أو للفصل
الصيفي وملرة واحدة ،عىل أن تكون املواد من ضمن خطته الدراسية
مع مراعاة املادة ( )7من تعليامت منح درجة البكالوريوس.
ح – عىل الطلبة الذين تقتيض الخطة الدراسية لهم اجتياز مادة التدريب
العميل أو امليداين بعدد محدد من الساعـات املعتمدة يف الخطـة
الدراسية التسجيل لهذه املادة حسب األصـول  ،ويجوز للعميد يف
الحاالت التي تتوفر فيها خربة عملية سابقة ومقبولة أن يقرر استبدال
التدريب امليداين الفعيل مبرشوع بحثي أو حلقات نقاشية يعد عىل أثرها
الطالب تقريرا ً يتم اعتامده لغايات اجتياز املادة.
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املادة ( :)22الدراسة الحرة
أ-يجوز للفئات التالية أن تسجل للدراسة الحرة يف بعض املواد يف جامعة
فيالدلفيا:
 -1الطلبة الذين يدرسون يف جامعات ،أو معاهد جامعية سواء كان داخل
االردن أو خارجه ،ويرغبون يف دراسة بعض املواد يف الجامعة يف فصل
درايس واحد أو أكرث .
 -2الراغبون يف تعميق معرفتهم التخصصية بهدف تحسني أدائهم ومهاراتهم
يف األعامل والوظائف التي يقومون بها أو إلغناء معرفتهم الثقافية أو
األكادميية .
ب -يشرتط يف قبول الطالب للتسجيل يف الدراسة ا لحرة ما ييل:
 -1أن يكون الطالب حاصالً عىل شهادة الثانوية العامة األردنية أو ما يعادلها
مبا ال يتعارض مع أسس القبول النافذة.
 -2أن يتوفر شاغر يف التخصص املطلوب دراسته.
 -3إحضار كتاب موافقة للطلبة املسجلني من الجامعات األخرى.
املادة (:)23
قسم التخصص وعامدة القبول والتسجيل مسؤوالن عن متابعة السري األكادميي
للطالب والتحقق من استيفائه لرشوط التخرج.
املادة (:)24
عىل الطالب أن يحصل عىل مصدقة براءة ذمة من الجامعة الستكامل إجراءات
تخرجه.
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املادة (:)25
ال يجوز ألي طالب أن يحتج بعدم علمه بهذه التعليامت أو بعدم اطالعه
عىل النرشات الصادرة عن الجامعة  ،أو عىل ما ينرش عىل لوحة إعالناتها فيام
يتعلق بهذه التعليامت.
املادة (:)26
تحمل شهادة البكالوريوس تاريخ استحقاقها.
املادة (:)27
يبت مجلس العمداء يف اإلشكاالت التي قد تنشأ عن تطبيق هذه التعليامت.
املادة (:)28
رئيس الجامعة  ،وعمداء الكليات وعميد القبول والتسجيل  ،مكلفون بتنفيذ
أحكام هذه التعليامت.
املادة(: )29
تلغي هذه التعليامت أي تعليامت سابقة بهذا الخصوص.
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تعليامت إضافية أقرها مجلس العمداء
أ – يتم اعتامد نتيجة ( ناجح  /راسب ) ملادة التدريب العميل يف جميع
الكليات املعنية بذلك ،باستثناء كليتي األعامل والتمريض.
ب -يتم مراجعة العالمات الخاصة بالطلبة الخريجني قبل إقرار النتائج النهائية
من مجلس العمداء وإرسالها إىل وزارة التعليم العايل  ،وال يجوز تحت أي
ظرف كان أن تتم املراجعة بعد ذلك .
ج  -قيد اإلنجاز  In Progressيتم استخدامها مع مادة الرسالة يف برنامج
املاجستري ومواد مرشوع البحث والتدريب امليداين لدرجة البكالوريوس.
د – استبدال مسمى مادة مرشوع تخرج يف الخطط الدراسيـــة مبسمى مرشوع
أو مرشوع بحث مع االحتفاظ بنفس رقم املادة يف الخطط الدراسية.
هـ  -يتم استيفاء مبلغ ( )50دينارا كغرامة تأخري من الطالب الذي انقطع عن
الدراسة فصالً دراسياً أو أكرث ثم تقدم بطلب العتبار الفرتة التي انقطع
فيها مؤجلة.
و – ال يسمح ألي طالب بدخول االمتحان النهايئ إال بعد إبراز بطاقة دخول
االمتحان من الدائرة املالية التي تثبت بأنه سدد جميع الرسوم املطلوبة
منه.
ز – تكون الفرتة الزمنية املعتمدة ملعادلة املواد وملختلف الدرجات والتخصصات
للطلبة الراغبني يف االنتقال بني الجامعات األردنية نهاية الفصل الدرايس
الثاين من تاريخ االلتحاق (قرار مجلس التعليم العايل يف جلسته رقم
 2015/40بتاريخ . ) 2015/12/31
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ح  -يجوز للطالب املحروم من التقدم لالمتحان النهايئ بسبب تجاوزه الحد
املسموح به للغياب مواصلة حضوره للمحارضات إذا رغب بذلك.
ط – املوافقة عىل معادلة املادة التي يدرسها الطالب مبادة أخرى إذا كانت
ضمن املجموعة الواحدة يف الخطة الدراسية .
ي – استحداث مؤرش جديد ( إلغاء التسجيل) يف نظام النتائج األكادميية لبيان
حالة املادة/املواد للطلبة الذين يتم إلغاء تسجيلهم يف الجامعة أو املواد
نتيجة حصولهم عىل عقوبة تأديبية وتثبت هذه الحالة يف سجل الطالب
األكادميي .
ك -ال يجوز معادلة شهادة الدورات التدريبية املعتمدة مبواد درسها الطالب
ورسب فيها (قرار مجلس العمداء يف جلسته رقم  2010/52بتاريخ
. )2010/12/21
ل -أن تكون معادلة املواد للطلبة املنتقلني بني الكليات واألقسام يف الجامعة
حتى نهاية الفصل الذي انتقل فيه الطالب ويؤخذ منه إقرار خطي باملوافقة
عىل املعادلة يف صيغتها النهائية غري قابلة لالعرتاض (قرار مجلس العمداء
يف جلسته رقم  2014/40بتاريخ . ) 2014/10/27
م -ال يجوز معادلة شهادة الدورات التدريبية بأي من مواد الخطة الدراسية
أو املواد االستدراكية.
ن -قرر مجلس العمداء شمول جميع الطلبة املفصولني فصالً أكادميياً ويرغبون
مبتابعة دراستهم يف الجامعة التسجيل يف برنامج الدراسة االستدراكية بدءا ً
من الفصل الدرايس األول من العام الجامعي  2020/2019وفق التعليامت
التالية :
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يقبل يف الدراسة االستدراكية الطالب املفصول من تخصصه بسبب تدين معدله
الرتاكمي (بعد حصوله عىل اإلنذار األكادميي الرابع) وفق الرشوط التالية:
أ -مينح الطالب فصلني دراسيني إجباريني لرفع هذا املعدل إىل ( )% 60فأكرث.
ب -إذا أخفق الطالب يف رفع معدله يتم فصله أكادميياً من التخصص امللتحق
به.
ج -يستثنى من البند (ب) أعاله من أنهى ما مجموعه ( )105ساعة معتمدة
من الخطة الدراسية لتخصصات الهندسة والصيدلة و( )90ساعة معتمدة
لباقي التخصصات أو كان معدله الرتاكمي ال يقل عن (.)% 59.5
د -الطالب الذي حقق البند (ج) أعاله يبقى ضمن الدراسة االستدراكية حتى
يرفع معدله الرتاكمي إىل ( )% 60فأعىل.
 .2إذا متكن الطالب من رفع معدله الرتاكمي إىل ( )% 60فأكرث يف أي فصل من
فصول الدراسة االستدراكية يحول حكامً إىل الدراسة املنتظمة.
 .3تطبق عىل الطلبة املسجلني يف الدراسة االستدراكية رشوط املواظبة
واالمتحانات والعالمات الواردة يف تعليامت منح درجة البكالوريوس.
 .4تطبق تعليامت االنقطاع والتأجيل عىل الطلبة املسجلني يف الدراسة
االستدراكية.
 .5تحتسب فرتة الدراسة االستدراكية ضمن الحد األعىل لسنوات الدراسة يف
الجامعة.
 .6عىل الطالب املحول إىل الدراسة االستدراكية دفع الرسوم الدراسية املقررة
لذلك وهي مضاعفة سعر الساعة املعتمدة للتخصص.
79

 .7يكون الحد األعىل للعبء الدرايس للطالب املحول إىل الدراسة االستدراكية
( )15ساعة معتمدة.
 .8عىل الطالب املفصول الذي يرغب بالتحويل إىل الدراسة االستدراكية تقديم
طلب التحويل يف عامدة القبول والتسجيل وفق النموذج املعد لذلك
وحسب األصول.
 .9تعطى فرصة الدراسة االستدراكية للطالب مرة واحدة فقط خالل دراسته
الجامعية.
 .10الطالب املحول اىل الدراسة االستدراكية ال يحق له التسجيل يف أي فصل صيفي
 .11إذا فُصل الطالب من تخصصه وانقطع عن الدراسة ملدة فصل درايس
أو اكرث ورغب بالعودة إىل الدراسة بالتخصص نفسه  ،فعليه أن يتقدم
بطلب جديد ويعود إىل سجله األكادميي السابق كامالً وتطبق عليه جميع
تعليامت الدراسة االستدراكية .
س -قرر مجلس العمداء يف جلسته رقم ( ، ) 2021/2تاريخ  2021/1/5املوافقة
عىل مقرتح التدريب امليداين التايل  :يجوز وبقرار من مجلس العمداء
وبتنسيب من عميد الكلية املختص احتساب الخربة العملية للطالب بدالً
من مادة التدريب امليداين إذا كانت خربته يف مجال تخصصه وكان مشرتكاً
بالضامن االجتامعي ملدة التقل عن ستة أشهر للساعات املعتمدة للتدريب
امليداين من خالل املؤسسة التي عمل بها كذلك إذا تم احتساب الخربة
العملية للطالب كبديل عن مادة التدريب امليداين فعليه أن يدفع رسوم
هذه الساعات املحتسبة حسب الرسوم املقررة للساعة املعتمدة لتخصصه
وذلك بدالً لإلرشاف واملتابعة من قبل القسم املعني  ،عىل أن يلتزم الطالب
باألسس والتعليامت الخاصة لكل كلية .
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