تعليمات رقم ( )2لسنة2019
تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا
صادرة استنادا ً إلى أحكام المادة ()19
من النظام األساسي لجامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا
رقم ( )1لسنة 2005
المادة ( :)1تسمى هذه التعليمات " تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا
رقم ()2لسنة ،”2019ويُعمل بها اعتبارا ً منتاريخ .2019/02/17
المادة ( :)2يكون للكلمات والعبارات اآلتية ،حيثما وردت في هذه التعليمات ،المعاني المخصصة لها
أدناه ،ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
الجامعــــة :جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
الرئيس:
العميـــــد:

رئيس جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا
عميد الكلية الملتحق فيها الطالب

المجلس :مجلس عمداء الجامعة
الكليـــــة:

أي من كليات الجامعة

القســـــم:

أي قسم أكاديمي في الكلية

الفصــــل :الفصل الدراسي األول أو الثاني من كل عام جامعي.
السنة الدراسية:

فصالن ،وقد يضاف إليهما فصل صيفياختياري.

المادة ( :)3تطبق هذه التعليمات على طلبة الجامعة المسجلين لنيل درجة البكالوريوس.
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القاعدةالتنفيذية لقبول الطلبة للتسجيل لنيل درجة البكالوريوس:
المتقدمين للقبول في الجامعة عليهم استيفاء متطلبات القبول االساسية التالية:
 -1يحدد مجلس العمداء بناء على اقتراح مجالس الكليات والجهات ذات العالقة في الجامعة عدد الطالب
الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي القادم وفق الطاقة االستيعابية.
 -2أن يكون الطالب حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة او خارجها.
 -3يشترط لقبول الطالب األردني ان ال يقل معدله عن  %70في شهادة الثانوية العامة لاللتحاق بتخصصات
كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة وتخصصات كلية الملك طالل لتكنولوجيا االعمال ،وال يقل عن %80
في شهادة الثانوية العامة لاللتحاق بتخصصات كلية الملك عبد هللا الثاني للهندسة.
 -4ان نظام القبول في الجامعة تنافسي للطلبة بعد اجتياز امتحان القبول ،ومقابلة شخصية.
 -5أن ال يكون قد سبق فصل الطالب من جامعة سابقة ألسباب تأديبية .
 -6يلغى قبول الطالب اذا لم يكمل اجراءات تسجيله في الفصل الذي قبل فيه  ،وال يحق له استرجاع الرسوم
الدراسية اذا بدأ الدوام الرسمي للجامعة في ذلك الفصل .
 -7المواد االستدراكية :يعقد امتحان المستوى في اللغة العربية واللغة إالنجليزية ومهارات الحاسوب للطلبة
جميعهم المقبولين الملتحقين بالجامعة ،على أن يسجل الطالب الذي يخفق في النجاح في أي من هذه
االمتحانات مادة استدراكية  ،وأن يكون التقدم لهذه االمتحانات قبل بداية الفصل االول من تاريخ االلتحاق
بالجامعة ولمرة واحدة فقط ،واذا لم يتقدم الطالب لالمتحانات في موعدها يفقد حقه في التقدم إليها ،وعليه
دراسة المادة أو المواد االستدراكية .ويعفى الطالب الحاصل على شهادة  ICDLمن مادة الحاسوب
االستدراكي ،اذا قدمها قبل االمتحان فقط.

الخطط الدراسية
المادة (:)4
أ) يُقر مجلس العمداء الخطط الدراسية التي تؤدي إلى نيل درجة البكالوريوس في التخصصات التي
تقدمها كليات الجامعة ،وذلك بناء على اقتراحات مجالس األقسام وتوصيات مجالس الكليات.
ب) توضع الخطط الدراسية على أساس نظام الساعات المعتمدة.
ج) يحدد لكل مادة من مواد الخطط الدراسية )3( ،ثالث ساعات معتمدة ،ويجوز ،بقرار من المجلس،
أن تقل عن ذلك او تزيد عليه.
د) يتم احتساب الساعات المعتمدة لكل مساق على أساس أن الساعة المعتمدة الواحدة تعادل ()16
ستة عشرة ساعة صفية .أما ساعات المختبرات والتطبيق العملي ،ال يقل حساب الساعة المعتمدة
الواحدة عن اثنين وثالثين ( )32ساعة عملية.
القاعدةالتنفيذية للخطط الدراسية:
-1
-2
-3

-4

2

يقترح مجلس القسم المعني بالتخصص الخطة الدراسية الجديدة أو التعديل على خطة سابقة ،وتعرض
على مجلس الكلية لرفعها الى لجنة الخطط الدراسية في الجامعة ثم الى مجلس العمداء القرارها.
ال يجوز تعديل خطط معتمدة سبق ان سجل فيها الطالب ،اال بموافقته.
يجري احتساب الساعات المعتمدة لكل مادة في الخطة الدراسية كما يأتي:
أ .حساب ساعة معتمدة واحدة لكل ( )16ستة عشرة ساعة تدريسية بما في ذلك االمتحانات (المادة
النظرية  3ساعات اي مايعادل  48ساعة بالفصل).
ب .حساب ساعة معتمدة واحدة لكل ( )16ستة عشر حصة عملية أو ميدانية مدة كل منها ساعتان فعليتان
على اأالقل  ( .المادة  2ساعة اي مايعادل  32ساعة بالفصل)
ت .حساب ساعة معتمدة واحدة لكل ( )16ستة عشر لقاءا منتظما ال تقل مدة كل منها عن ساعة لمواد
الندوات والبحوث.
الساعة التدريسية تعادل  50دقيقة ،ونصفها  25دقيقة
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المادة (: )5
أ) يُحدد المجلس الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل درجة البكالوريوس في الكليات
بما يتفق مع االعتمادات المحلية والدولية
ب) يُقر المجلس توزيع الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل درجة البكالوريوس على متطلبات الجامعة
ومتطلبات الكلية ومتطلبات التخصص بما يتفق مع االعتمادات المحلية والدولية.

القاعدة التنفيذية للحد االدنى لعدد الساعات المعتمدة لنيل درجة البكالوريوس:
أ .يكون الحد االدنى لعدد الساعات المعتمدة لنيل درجة البكالوريوس في التخصصات التي تقدمها كليات
الجامعة كما يأتي:
 .1كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة  132ساعة معتمدة.
 .2كلية الملك طالل لتكنولوجيا االعمال  132ساعة معتمدة.
 .3كلية الملك عبدهللا الثاني للهندسة  160ساعة معتمدة.
ب.

.1

.2

.3
.4

تشمل الخطط الدارسية في كل تخصص تمنح فيه درجة البكالوريوس ماياتي:
متطلبات الجامعة) 27( :سبعه وعشرون ساعة معتمدة ،موزعة على النحو االتي:
 متطلبـات الجامعـة االجبارية ( )12اثنتا عشرة ساعة معتمدة. متطلبات الجامعة االختيارية ( )15خمسة عشر ساعة معتمدة موزعة الى:اوال – مواد اختيارية انسانية ( )6ساعات معتمدة
ثانيا – مواد اختيارية علمية وعملية ( )9ساعات معتمدة
متطلبات كلية :وتشكل ( )15%على االقل من مجموع الساعات المعتمدة للخطة الدراسية في
التخصصات كلها ،وتشمل مجموعة المواد التي يحتاجها طلبة الكلية جميعهم لتزويدهم بقاعدة معرفية
مشتركة وثيقة الصلة بالمجال العام للتخصص ،كما تشمل المواد التي تشكل حالة تكاملية مع مواد
التخصص ،وال يشترط أن تكون هذه المواد من المواد التي تطرحها الكلية ،أو أحد أقسامها االكاديمية.
متطلبات التخصص :مفصلة وفق الخطة الدارسية التي يقرها مجلس العمداء على ان التقل عن ()60%
من مجموع الساعات المعتمدة للخطة الدارسية ،تراعي فيها االقسام توزيع المواد بين مواد إجبارية ومواد
اختيارية حيث تغطي جوانب التخصص بشكل متوازن وحسب متطلبات االعتماد.
تكون مواد التخصص االجبارية واالختيارية من داخل القسم ،ويجوز أن يعطى بعضها من قسم او اقسام
اخرى ويتم ذلك بعد دراسة مشتركة من القسمين.

المادة (:)6
أ) يضع مجلس القسم وصفا ً لكل مادة يتناسب مع عدد الساعات المعتمدة المخصصة لها.
ب) يقدم مجلس القسم خطة استرشادية موزعة على فصول البرنامج الدراسي للتخصص.
ج) تطرح مواد الخطة الدراسية اإلجبارية مرة واحدة على األقل كل عام دراسي.
د) تصنفالمواد ،التي ترد في الخطة الدراسية ،على أساس مستويات أربعة أو خمسة ،حسب
التخصص.
هـ) تحدد لكل مادة عدد ساعاتها المعتمدة ومتطلباتها السابقة أو المتزامنة (إن وجدت).
و) تعطى كل مادة رقما ً يدل على مستواها والكلية والتخصص والمجال المعرفي.
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المادة (:)7
أ ) يحسب معدل الطالب التراكمي على أساس المواد المشمولة في الخطة الدراسية للبرنامج الملتحق
فيه الطالب.
ب) ال يجوز للطالب أن يدرس مادة ما قبل أن ينجح في متطلبها السابق .وفي حالة حدوث ذلك ،فإن
تسجيله وعالمته في تلك المادة يعتبران ملغيين.
ج) يجوز للطالب أن يدرس مادة ومتطلبها السابق في فصل التخرج ،بتنسيب من مجلس القسم الذي
يطرح المادة وموافقة مسبقة من عميد الكلية.
د) يجوز للطالب االستمرار في دراسة مادة لها متطلب متزامن في حال انسحابه من مادة المتطلب
المتزامن بعد االسبوع العاشر ولم يكن محروما ً في مادة المتطلب المتزامن.
هـ ) يجوز للطالب أن يدرس مادة لها متطلب متزامن ،إذا كان قد درس المتطلب المتزامن ولم ينجح
فيه.
القاعدة التنفيذية لكيفية احتساب تسجيل المواد المتزامنة :
أ .الطالب ملزم يتسجيل المادة المتزامنة وحسب الخطة الدراسية.
ب .في حالة االنسحاب من مادة لها متطلب متزامن تحسب للطالب المادة المتزامنة شريطة ان يكون في
االسبوع الرابع عشر.
ت .في حالة الحرمان من مادة لها متطلب متزامن يجب على الطالب ان يسقط المادة المتزامنة.
ث .يستطيع الطالب تسجيل مادة لها متطلب متزامن ،اذا كان قد درس المتطلب المتزامن ولم ينجح فيه.

مدة الدراسة والعبء الدراسي
المادة (:)8
أ )  -1إن مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس  ،حسب الخطة االسترشادية ،هي ثمانية فصول أو
أربع سنوات دراسية،لجميع كليات الجامعة باستثناء كلية الهندسة ،التي تبلغ مدة الدراسة فيها
عشرة فصول أو خمس سنوات دراسية.
 -2إن الحد األدنى لمدة الحصول على درجة البكالوريوس هو ثالث سنوات دراسية في جميع
الكليات ،باستثناء كليةالهندسة ،التي يبلغ فيها هذا الحد أربع سنوات دراسية.
 -3ال يجوز أن تزيد المدة ،التي يقضيها الطالب مسجالً في الدراسة للحصول على درجة
البكالوريوس ،على سبع سنوات دراسية في جميع الكليات ،باستثناء كلية الهندسة ،التي تبلغ فيها
هذه المدة ثماني سنوات.
ب) تكون مدة الفصل الدراسي ( )16ستة عشر أسبوعاً ،بما في ذلك االمتحانات .أما الفصل الصيفي،
فتكون مدته ( )8ثمانية أسابيع ،بما في ذلك االمتحانات.
ج)  -1يكون الحد األدنى للساعات المعتمدة ،التي يدرسها الطالب المسجل لنيل درجة البكالوريوس(العبء
الدراسي) )12( ،اثنتي عشرة ساعة معتمدة للفصل .ويجوز ،بموافقة العميد ،دراسة أقل من  12اثنتي
عشرة ساعة في حال عدم توافر مواد من خطته الدراسية لتسجيلها أو ظروف يقبلها العميد.
 -2يكون العبء الدراسي للطالب في الجامعة ( )18ثماني عشرة ساعة معتمدة في الفصل الدراسي حدا ً
أقصى .ويجوز أن يأخذ الطالب في الجامعة ثالث ساعات إضافية ،إذا كان معدله التراكمي في الفصل
السابق ال يقل عن  ،%80بما في ذلك الفصل الصيفي.
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 -3يجوز أن يصل العبء الدراسي للطالب في فصل التخرج إلى  22ساعة معتمدة بموافقة عميد القبول
والتسجيل.
ً
 -4إذا كان فصل التخرج مقتصرا على التدريب ،يسمح للطالب بتجاوز العبء الدراسي حتى  22ساعة
معتمدة في الفصل الذي يسبقه مباشرة بموافقة عميد القبول والتسجيل.
 -5يكون الحد األعلى للعبء الدراسي في الفصل الصيفي ( )9تسع ساعات معتمدة .ويجوز ،بموافقة
عميد القبول والتسجيل ،أن يدرس الطالب ( )12اثنتي عشرة ساعة معتمدة ح ّدا ً أعلى ،إذا كان
تخرجه يتوقف على ذلك ،أو إذا كان فصل التخرج (الفصل األول) يقتصر على التدريب.
 -6يكون الحد األعلى للعبء الدراسي ،للطالب المحول من الدراسة المنتظمة إلى الدراسة غير
المنتظمة ( )12اثنتي عشرة ساعة معتمدة في الفصل ،و( )6وست ساعات معتمدة في الفصل
الصيفي ،ويجوز لعميد القبول والتسجيل الموافقة على زيادة ( )3ساعات معتمدة في الحاالت التي
يرتأيها العميدلمصلحة الطالب.
د) يُصنف الطلبة المسجلون لنيل درجة البكالوريوس إلى أربعة أو خمسة مستويات :السنة األولى ،السنة
الثانية ،السنة الثالثة ،السنة الرابعة ،السنة الخامسة .ويقسم عدد الساعات المعتمدة للخطط الدراسية على
عدد سنوات التخصص لتحديد مستوى السنة الدراسية للطالب.

القاعدة التنفيذية لتصنيف الطلبة المسجلون لنيل درجة البكالوريوس واستنفاذ المدة المسموح بها :
 .1يصنف الطلبة المسجلون لنيل درجة البكالوريوس الى أربعة أو خمسة مستويات ،على أن يكون الطلبة قد درسوا
بنجاح الساعات المعتمدة المطلوبة لكل مستوى ،وعلى النحو االتي:

أ.

مستوى السنة االولى :ما اليزيد على ( )33ساعة معتمدة

ب .مستوى السنة الثانية :ما يساوي ( )34واليزيد عن ( )66ساعة معتمدة
ت .مستوى السنة الثالثة :ما يساوي ( )67واليزيد عن ( ) 99ساعة معتمدة .
ث .مستوى السنة الرابعة :ما يساوي ( )100واليزيد عن ( )132ساعة معتمدة .
ج .مستوى السنة الخامسة :ما يساوي ( )133ساعة معتمدة فأكثر.
 .2ي تدرج الطالب في الدراسة وفقا لخطته الدراسية ،ويعد منهيا لمتطلبات المستوى الدراسي أو الفصل الدراسي،
إذا اجتاز بنجاح جميع مقررات ذلك المستوى أو الفصل الدراسي ،أو ما يعادلها من ساعات دراسية معتمدة.
 .3أن يكون التسجيل في المواد حسب ضوابط قيود الخطة الدراسية والجدول.
 .4اذا استنفذ الطالب المدة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس وكان من الممكن نظريا أن ينهي
متطلبات التخرج بدراسة فصلين دراسيين كحد اعلى ،فلمجلس العمداء أن يوافق على منحه هذه الفرصة بناء
على توصية من رئيس القسم وتنسيب من عميد الكلية وشروحات من عميد القبول والتسجيل.
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المواظبة
المادة (:)9
أ) تشترط المواظبة لجميع طلبة الجامعة في كل المحاضرات والمناقشات والساعات العملية ،حسب
الساعات المقررة لكل مادة في الخطة الدراسية.
ب) ال يسمح للطالب أن يتغيب عن أكثر من ( )15%من الساعات المقررة للمادة.
ج) إذا غاب الطالب أكثر من ( )% 15من الساعات المقررة للمادة من دون عذر مرضي أو قهري
يقبله عميد الكلية التي تدرس المادة ،يحرم من التقدم لالمتحان النهائي ،وتعتبر نتيجتـه في تلـك
المـادة (صفراً) .وعلى عميد الكلية إبالغ عميد القبول والتسجيل بذلك.
د ) إذا غاب الطالب أكثر من (  )% 15من الساعات المقررة لمادة ما ،وكان هذا الغياب أو جزء منه
لمرض أو عذر قهري يقبله عميد الكلية التي تقوم بطرح المساق ،يعتبر منسحبا ً من تلك المادة،
وتطبق عليه أحكام االنسحاب ،ويبلغ عميد الكلية عميد القبول والتسجيل بذلك ،وتثبت كلمة "منسحب"
إزاء تلك المادة في السجل األكاديمي للطالب .أما الطلبة الذين يمثلون المملكة أو الجامعة في األنشطة
التي توافق عليها الجامعة ،فتكون النسبة ( )% 20كحد أقصى.
هـ) يشترط في العذر المرضي أن يكون بشهادة صادرة عن طبيب الجامعة ،أو صادرة عن مستشفى أو
مركز طبي شامل ،أو أي جهة طبية حكومية ،وأن تقدم هذه الشهادة إلى عميد الكلية في مدة ال تتجاوز
أسبوعين من تاريخ انقطاع الطالب عن المواظبة .وفي الحاالت القاهرة األخرى ،يقدم الطالب ما يثبت
عذره القهري في غضون أسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب.
و)يتم حرمان الطلبة الذين تتجاوز غياباتهم نسبة ( )% 15دون عذر بتنسيب من مدرس المادة ورئيس
القسم وقرار من العميد ،ويتم تبليغ عميد القبول والتسجيل بذلك.
ز) يقوم العمداء ورؤساء األقسام األكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والمحاضرون وعميد القبول
والتسجيل بتنفيذ أحكام المواظبة اآلنفة الذكر.

القاعدة التنفيذية للمواظبة
 .1يقوم مدرس المادة بتسجيل الحضور والغياب على كشوفات نظام التسجيل االلكتروني ويرسلها إلى رئيس القسم
المعني الذي تعطى فيه المادة ،ويتم حرمان الطلبة الذين تتجاوز غياباتهم نسبة ( )% 15دون عذر بتنسيب من
مدرس المادة ورئيس القسم وقرار من العميد ،قبل االمتحانات النهائية.
 .2على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس النظرية والعملية ،ويحرم من دخول االمتحان النهائي إذا
تجاوزت نسبة غياباته فيها عن ( . )15%ويعد الطالب الذي حرم من دخول االمتحان النهائي بسبب الغياب
راسبا في المادة وتثبت درجة األعمال الفصلية ،ويرصد له تقدير محروم (ح)  ،ويتم إقرار اسماء الطلبة
المحرومين في المواد من قبل مجلس الكلية ،أو من يفوضه.
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االمتحانات والعالمات والمعدالت
المادة (:)10
أ) يتم حساب العالمات وتسجيلها لكل مادة بالنسبة المئوية ،مع بيان عدد ساعاتها المعتمدة.
ب) العالمة النهائية لكل مادة هي مجموع عالمة االمتحان النهائي وعالمات األعمال الفصلية .وتستثنى
من ذلك امتحانات المواد التي تسجل نتائجها إما (ناجحا ً أو راسباً) من دون عالمات ،حسب الخطط
الدراسية.
ج) يخصص ،ألعمال الفصل % 60 ،من العالمة اإلجمالية للمادة .حسب اآلتي:
.1اجراء امتحانين فصليين تحريريين على األقل .ويكون االمتحان األول في األسبوع الخامس أو
السادس من الفصل ،وخالل األسبوع الثالث من الفصل الصيفي .ويكون االمتحان الثاني في
األسبوع الحادي عشر أو الثاني عشر من الفصل وخالل األسبوع السادس من الفصل الصيفي.
ويخصص لالمتحانات الفصلية التحريرية عالمة ال تقل عن  %40من العالمة اإلجمالية للمادة.
وتخصص ،ألعمال الفصل األخرى من واجبات ومشروعات واختبارات قصيرة وتقارير ،عالمة
ال تزيد على  %20من العالمة اإلجمالية للمادة .أما المشاركة فيكون الحد األعلى لها هو %5
من العالمة اإلجمالية للمادة ،وال يخصص أي عالمة مقابل الحضور والغياب.
 .2يجوز بقرار من مجلس العمداء بنا ًء على تنسيب من مجلس الكلية ،اجراء اختبار واحد نصف
فصلي لبعض المواد ذات الطبيعة الخاصة في االسبوع الثامن او التاسع من الفصل ،وخالل
االسبوع الخامس من الفصل الصيفي .ويخصص له  %30من العالمة اإلجمالية للمادة.
وتخصص عالمة المشروع  %25-15من العالمة اإلجمالية للمادة ،كما تخصص ألعمال
الفصل األخرى من اختبارات قصيرة وتقارير وواجبات بيتية ،وامور اخرى عالمة %15-5
من العالمة اإلجمالية للمادة .وال يخصص أي عالمة مقابل الحضور والغياب.
د) يخصص ،لالمتحان النهائي % 40 ،من العالمة اإلجمالية للمادة ،ويكون االمتحان شامالً للمادة،
ويعقد في نهاية الفصل.
هـ) تقوم مجالس االقسام المعنية ببيان كيفية توزيع عالمات مواد الندوات والبحوث ومشاريع التخرج
والمختبرات ،على أن يقترن ذلك بموافقة مجلس الكلية.
و) يقوم مجلس القسم ،عند طرح المواد والمختبرات ،بتكليف عضو هيئة تدريس بالتنسيق ،لكل مادة
يدرسها اكثر من عضو هيئة تدريس .ويتولى التنسيق مع مدرسي الشعب من حيث محتوى المادة
والكتاب المقرر واالمتحانات والعالمات المعتمدة من مجلس القسم المعني.
ز) يُعد مدرس المادة منهاجا ً وصفيا ً للمادة التي يدرسها يتضمن طبيعة المادة وأهدافها والبرنامج
الزمني لها ومتطلباته وبيان مواعيد االمتحانات وكيفية تقييم عالمة الطالب وقائمة بالمراجع
والقراءات المطلوبة منها حسب االجراءات المتبعة في الكلية المعنية.
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القاعدة التنفيذية لالمتحانات والعالمات والمعدالت
 .1ال يجوز للطالب الذي حصل على مجموع ( )% 50في أعمال الفصل في أي مادة مهما كان نوعها ،التغيب أو
عدم التقدم لالمتحان النهائي من أجل استكمال العالمة النهائية للمادة واعتمادها ،وخالف ذلك يحال االمر لمجلس
الكلية الستكمال نتيجة هذه المادة.
 .2تحدد مدة االمتحان النهائي لجميع المواد بالجامعة بساعتين.
 .3تعقد االمتحانات النهائية في الفترة المحددة وفقا للتقويم الجامعي المعتمد.
 .4تلتزم ا لكلية بعقد االمتحانات النهائية في ا لمواعيد المحددة في فترة التسجيل لكل مادة.
 .5يلتزم مدرس المادة بإعالن كيفية توزيع درجات األعمال الفصلية للطالب في بداية كل فصل دراسي بحسب ما
ورد في توصيف المادة ،وموعد االمتحانات الفصلية.
 .6يلتزم مدرس المادة بإعالن نتائج االمتحانات الفصلية خالل أسبوعين من تاريخ إجراء االمتحان في الفصل،
واسبوع واحد في الفصل الصيفي ،كما يلتزم بإعالن تجميع الدرجات لألعمال الفصلية خالل االسبوع الرابع
عشر ،وقبل مدة كافية من فترة االمتحانات النهائية.
 .7يتولى مدرس المادة إعداد أسئلة االختبار ونموذج اإلجابة النموذجية ،ويسّلم نسخة منها ونموذج اإلجابة
النموذجية لرئيس القسم بعد موعد عقد االمتحان النهائي للمقرر بما ال يزيد عن يومين.
 .8يوضع للمادة من الشعب المتعددة أسئلة موحدة لالمتحان النهائي ويشارك في إعداد األسئلة أساتذة
المادة ،ويجوز لمجلس الكلية الذي يقدم مادة بشعب متعددة بنا ًءعلى توصية مجلس القسم وضع أسئلة
غير موحدة ويُنوه للطالب بذلك.
 .9يلتزم عضو هيئة التدريس بالحضور اثناء عقد امتحان المادة التي يتولى تدريسها.
ً
ً
 .10في حال تعذر عقد االمتحان النهائي في موعده المحدد لعذر قهري ،يٌحدد رئيس القسم موعدا بديال لعقد
االمتحان النهائي يعتمده عميد الكلية أو من يفوضه.
 .11ال يجوز امتحان الطالب في أكثرمن مادتين في يوم واحد.
 .12يرصد مدرس المادة أو من يكلفه رئيس القسم بذلك ،الدرجات التي يحصل عليها الطالب في كشوف رصد
الدرجات المعدة لذلك و يعتمدها ،ثم يصادق عليها رئيس القسم وعميد الكلية ،على أن تصل تلك الكشوف
لعمادة القبول والتسجيل خالل مدة ال تتجاوز ( )72ساعة من موعد إجراء اخر يوم من جدول االختبار
النهائي.

المادة (:)11
أ )ترد أوراق جميع االمتحانات باستثناء االمتحان النهائي إلى الطالب بعد تصحيحها في غضون
أسبوعين من تاريخ االمتحان في الفصل ،وفي غضون أسبوع في الفصل الصيفي .وبعد انقضاء
أسبوع على رد أوراق االمتحان إلى الطالب ،ترسل عالمته إلى رئيس القسم.
ب) تصحح أوراق االمتحان النهائي في غضون ثالثة أيام على األكثر ،وتُحفظ في القسم لمدة فصلين.
ج) ترسل كشوف العالمات التفصيلية لكل مادة إلى القسم لدراستها من قبل مجلس القسم واعتمادها.
د )مدرس المادة مسؤول عن تدقيق أوراق االختبارات واالمتحانات الخاصة بمواده ،ورصد
العالمات بشكل صحيح ونهائي.
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المادة (:)12
أ ) على كل طالب يتغيب بعذر عن امتحان معلن عنه خالل الفصل ،أن يقدم ما يثبت عذره إلى
مدرس المادة في غضون ثالثة أيام من تاريخ العذر .وفي حالة قبول مدرس المادة هذا العذر ،عليه
إجراء امتحان ُمع ِوض للطالب.
ب) كل طالب يتغيب عن االمتحان النهائي المعلن عنه في مادة ما من دون عذر يقبله عميد الكلية التي
تدرس تلك المادة ،تعتبر عالمته في ذلك االمتحان (صفراً).
ج) وأما في الحالة التي يتغيب فيها الطالب عن امتحان نهائي معلن عنه ،على الطالب تقديم ما يثبت
عذره إلى عميد الكلية ،التي تدرس تلك المادة ،في غضون أسبوع من زوال العذر ،ويبلغ عميد
الكلية قراره بقبول العذر إلى عمادة القبول والتسجيل وإلى مدرس المادة ،إلجراء امتحان تعويضي
للطالب ،في مدة أقصاها نهاية األسبوع األول من بداية الفصل ،الذي يلي الفصل ،الذي لم يتقدم
الطالب فيه لالمتحان ،بما في ذلك الفصل الصيفي.
د) إذا أ َّجل الطالب دراسته للفصل التالي لفصل التغيب عن االمتحان النهائي لمادة  /مواد بعذر
مقبول ،عليه التقدم لالمتحان المعوض في أول فصل ينتظم فيه للدراسة.
ه) تسجل كلمة (غير مكتمل) للمادة ،التي يتغيب فيها الطالب عن االمتحان النهائي بعذر مقبول .ثم
تحول إلى صفر إذا لم يقدم الطالب االمتحان التعويضي في الفترة المقرة لذلك.
و) إذا لم يبُلغ مدرس المادة بقبول العذر عند رصد العالمات ،توضع له عالمة (غ) مقابل االمتحان
النهائي ،ثم تحول إلى صفر إذا لم يُقدم الطالب عذر الغياب أو لم يُقبل عذره.
القاعدة التنفيذية لتغيب الطالب عن االمتحان
 .1كل من يتغيب عن االمتحان (االول والثاني) عليه ان يقدم ما يثبت عذره إلى مدرس المادة في غضون ثالثة
أيام من تاريخ زوال العذر .وخالف ذلك ترصد له عالمة (صفر) في االمتحان الذي تغيب عنه ،وفي حالة قبول
مدرس المادة هذا العذر ،عليه إجراء امتحان تعويضي لالمتحان االول للطالب قبل موعد االمتحان الثاني
ولالمتحان الثاني قبل بدء االمتحانات النهائية.
 .2إذا لم يُبلغ مدرس المادة بقبول العميد لعذر الطالب عند رصد العالمات ،يرصد مدرس المادة له عالمة (غ)
مقابل االمتحان النهائي ،وترصد عالماته األخرى مفصلة ،ويتم تعديلها من قبل التسجيل إلى (غير مكتمل) بعد
قبول عذر الطالب.
 .3في حال غياب مدرس المقرر ،يحدد رئيس القسم الذي يقدم المادة ،أستاذا اخر لالشراف على استكمال الطالب
لمتطلبات المادة .الذي رصد له فيها تقدير (غير مكتمل).

المادة (:)13
أ) يحق للطالب أن يتقدم بطلب لمراجعة ورقة االمتحان النهائي في أي مادة في مدة أق صاها أ سبوع
من تاريخ إعالن النتائج .وللعميد ،في هذه الحالة ،أن يتحقق من عدم وجود خطأ مادي في جمع
العالمات أو نقلها ،ومن عدم وجود أسئئئئئئئئلة غير مصئئئئئئئححة ،وذلك عن طريق لجنة مكونة من:
العميد أو من ينيبه ،ورئيس القسم ،مدرس المادة أو أحد مدرسيها.
ب) يدفع الطالب رسما ً مقداره خمسة دنانير عن كل طلب يتقدم فيه لمراجعة أي عالمة من عالماته.
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القاعدة التنفيذية لمراجعة ورقة االمتحان النهائي
 .1يحق للطالب أن يطلب مراجعة عالمته في االمتحان النهائي في أي مادة خالل مدة أقصاها اسبوع من تاريخ
إعالن النتائج ،وللعميد في هذه الحالة أن يقوم بالتحقق من عدم وجود خطأ في جمع العالمات ونقلها ،ومن عدم
وجود أسئلة غير مصححة ،وذلك عن طريق لجنة مكونة من :العميد أو من ينيبه ،ورئيس القسم ،ومدرس
المادة أو أحد مدرسيها ،وعلى العميد في حال تأكده من وجود خطأ في جمع العالمات أو نقلها أن يقوم
بتصحيح هذا الخطأ بعد التنسيق مع مدرس المادة ورئيس القسم المختص.
 .2يدفع الطالب الرسم المقرر عن كل طلب يتقدم به لمراجعة أي عالمة من عالماته النهائية .
 .3يرفق الطالب تفاصيل االيصال المالي في الطلب المقدم إلى عميد الكلية التي تدرس المادة من خالل نموذج
الطلب.
 .4يتم تزويد عمادة القبول والتسجيل بنتائج طلب المراجعة خالل مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تسلم طلب
المراجعة ،ومدة ثالثة أيام بالنسبة للطلبة المتوقع تخرجهم في ذلك الفصل.

المادة (: )14
أ) تخصص للنسب المئوية لعالمة المادة التقديرات المبينة إزاء كل منها:

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

التقديـــر
ممتـــاز
جيد جــدا ً
جيد
مقبول
ضعيف
راسب

ب) تخصص للنسب المئوية ،كل من المعدلين الفصلي والتراكمي ،التقديرات المبينة إزاء كل منه
النسبة المئوية
للمعدل
% 100 - % 84
% 83.9 - %76
% 75.9 - % 68
% 67.9 - % 60
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ج)  .1يجرى حساب كل من المعدل التراكمي والمعدل الفصلي بضرب العالمة النهائية لكل مادة في عدد
الساعات المعتمدة لكل مادة داخلة في المعدل ،ثم قسمة مجموع حواصل الضرب الناتجة على
مجموع عدد الساعات المعتمدة.
 .2إن المعدل الفصلي هو معدل عالمات المواد ،التي درسها الطالب نجاحا ً أو رسوبا ً في ذلك الفصل،
حسب المواد المشمولة في خطته الدراسية.
 .3إن المعدل التراكمي هو معدل عالمات جميع المواد الداخلة في المعدل ،والتي درسها الطالب نجاحا ً
أو رسوبا ً حتى تاريخ حساب ذلك المعدل ،وحسب المواد المشمولة في خطته الدراسية.
 .4تجبر كل عالمة دون الـ ( )% 35إلى ( ،)35%وهي صفر الجامعة.
 .5يُثبت المعدل الفصلي أو التراكمي ألقرب منزلة عشرية.
إنذار الطالب وفصله من التخصص
المادة (:)15
أوالً :ينذر الطالب ،الذي يقل معدله التراكمي عن ( )60%في أي فصل من الفصول الدراسية،
باستثناء الفصل الدراسي الصيفي.
ثانياً.1:عند حصول الطالب على إنذار ،فإن عليه أن يلغي مفعوله برفع معدله التراكمي إلى ( 60%
) فما فوق ،وذلك في مدة أقصاها فصالن من تاريخ اإلنذار ،وال يُحسب الفصل الصيفي
فصالً دراسيا ً لهذا الغرض.
 .2يعتبر الطالب مفصوالً من الدراسة المنتظمة في الجامعة إذا أخفق في إلغاء اإلنذار بعد
مرور فصلين دراسيين عاديين وفصل دراسي صيفي واحد .ويستثنى من ذلك الطالب الذي
أتم بنجاح ( )99ساعة من الساعات المعتمدة حسب خطته الدراسية.
 .3يجوز ،للطالب المفصول من الدراسة المنتظمة لتدني معدله التراكمي دون ( ،)60%أن
يحول إلى الدراسة غير المنتظمة برسوم مضاعفة .وفي هذه الحالة ،يعطى الطالب فصلين
دراسيين عاديين وفصل صيفي واحد ،لرفع هذا المعدل إلى الحد األدنى المقبول (.)60%
وإذا أخفق ،يفصل من الجامعة ،إال إذا كان قد أنهى ما مجموعــه ( )99ساعة من الساعات
المقررة في خطته الدراسية .وفي هذه الحالة ،يحول طالبا ً منتظماً.
ثالثاً :يعتبر مفصوالً من الجامعة كل طالب يحصل على أقـل مــن ( )50%في المعدل التراكمي ،في أي
فصل من الفصول الدراسية بعد الفصل الدراسي األول ،باستثناء الفصل الدراسي الصيفي .وال يجوز
أن يحول إلى الدراسة غير المنتظمة.
رابعاً :إذا حصل الطالب في فصل دراسي ما على نتيجة غير مكتمل ،وكان تحت طائلة الفصل لتدني
معدله التراكمي ،يبت في قرار الفصل قطعيا ً بعد اكتمال عالمات مواد ذلك الفصل الدراسي خالل
األسبوع األول من الفصل الالحق.
ً
ً
خامساً :يجوز إعادة قبول الطالب المفصول فصال أكاديميا من تخصص ما إلى تخصص آخر ،لمرة
واحدة ،وفق شروط القبول في القسم اآلخر.
سادساً :يُفصل من الجامعة الطالب الذي تجاوز الحد األعلى للمدة المسموح فيها الحصول على درجة
البكالوريوس.
سابعاً :يعد إعالن قرارات اإلنذار والفصل من التخصص والجامعة وأي أمور أكاديمية أخرى تخص
الطالب المعني تبليغا بالمعنى القانوني من خالل موقع الطالب اإللكتروني وكشف عالمات الطالب
المثبت على صفحة الطالب.
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القاعدة التنفيذية النذار الطالب وفصله من التخصص
.1

.2
.3
.4

يفصل الطالب من التخصص إذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية على األكثر ،النخفاض معدله التراكمي عن
( .)%60ويستطيع الطالب معالجة وضعه بموجب المادة (  -15ثانيا –  3أو  - 15خامسا) ،قبل الفصل الذي
يلي الفصل الذي فصل فيه .ويستثنى من ذلك الطالب الذي أتم بنجاح ( )99ساعة من الساعات المعتمدة حسب
خطته الدراسية.
اليعد الفصل الصيفي فصال الغراض إنذارالطالب الذي يحصل على معدل تراكمي يقل عن( )60%ويسمح
للطالب الذي اسنفذ جميع الفرص في الفصل الدراسي االول بتأجيل الفصل الدراسي الثاني ليتسنى له االستفادة
من الفصل الدراسي الصيفي فرصة أخيرة.
يجوز لمجلس العمداء بناء على توصية مجلس كلية الطالب في الحاالت االستثنائية منح الطالب المفصول بسبب
تجاوز الحد االعلى للمدة المسموح فيها للحصول على درجة البكالوريوس ،فرصة ال تتجاوز فصلين دراسيين
على أن تكون المواد المتبقية على الطالب للتخرج ،يمكن اجتيازها في مدة ال تتعدى فصلين دراسيين.
يعامل الطالب المنتقل من تخصص إلى آخر في الجامعة معاملة الطالب المستجد وذلك لغايات التأجيل واإلنذار
والفرص الممنوحة والفصل من التخصص.

إعادة دراسة المواد
المادة (:)16
أ ) للطالب إعادة دراسة أي مادة في خطته الدراسية لرفع معدله التراكمي.
.1إذا أعاد الطالب دراسة مادة ما ،ترصد له العالمة األعلى.
.2ال تحسب سوى العالمة األعلى في المعدل التراكمي.
ب) في حالة إعادة الطالب دراسة مادة ما ،فإن ساعات تلك المادة تدخل في حساب عدد الساعات
المطلوبة للتخرج مرة واحدة.
ج) إذا درس الطالب مادة اختيارية ورسب فيها ،ثم قام بدراسة مادة اختيارية أخرى تعويضا ً عنها
الستكمال متطلبات خطته الدراسية ،تعتبر المادة التعويضية مادة معادة بالنسبة إلى المادة
االختيارية التي رسب فيها ،من حيث حساب عالمتيهما في المعدل التراكمي.

القاعدة التنفيذية العادة دراسة المواد
 .1على الطالب إعادة دراسة كل مادة إجبارية في الخطة الدراسية حصل فيها على نتيجة راسب ،وفي حالة رسوبه
في مادة اختيارية يجوز له إعادتها أو اختيارغيرها من المواد االختيارية في الخطة الدراسية.
 .2يجوز للطالب إعادة دراسة أي مادة في خطته الدراسية لرفع معدله التراكمي .
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االنسحاب من المواد ومن الفصل الدراسي
المادة (:)17
يسئئئمح للطالب بالسئئئحب واإلضئئئافة في الفترة المحددة في التقويم الجامعي .وال تثبت له في سئئئجله
مالحظة االنسحاب من المادة التي انسحب منها.
المادة (:)18
أ)  -1يسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مادة أو أكثر في مدة أقصاها ( )14أسبوعا ً من بدء الفصل
الدراسي ،و ( )6أسابيع من بدء الفصل الصيفي .وتثـبت في سجـله مالحظـة (منسحب).
 -2ال يجوز ،نتيجة االنسحاب ،أن يقل عدد الساعات ،التي يسجلها الطالب ،عن الحد األدنى للعبء
الدراسي المسموح به وفق هذه التعليمات.
 -3يجوز للطالب االنسحاب من مادة مع اإلبقاء على المتطلب المتزامن لهذه المادة في االسبوع
االخير من فترة االنسحاب.
ب) يعتبر الطالب ،الذي يتجاوز مجموع غيابه بعذر ( )% 15من الساعات المقررة لجميع مواد الفصل،
منسحبا ً من الفصل ،ويثبت في سجله كلمة منسحب ،وتعتبر دراسته لذلك الفصل مؤجلة.
ج) يجوز للطالب أن يتقدم بطلب إلى عميد القبول والتسجيل باالنسحاب من جميع المواد التي سجلها
لذلك الفصل .وبعد موافقة عميد القبول والتسجيل على ذلك ،تعتبر دراسته في ذلك الفصل مؤجلة
وتبلغ عمادة كليته بذلك .وعلى الطالب أن يتقدم بمثل هذا الطلب خالل مدة اقصاها ( )14اسبوعا
من بدء الفصل العادي و( )7اسابيع من بدء الفصل الصيفي ويتحمل الطالب الرسوم الدراسية لذلك
الفصل.

القاعدة التنفيذية لالنسحاب من المواد ومن الفصل الدراسي
ً
 .1يسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مادة أو أكثر في مدة أقصاها ( )14أسبوعا من بدء الفصل الدراسي ،و ()6
أسابيع من بدء الفصل الصيفي .وتثـبت في سجـله مالحظـة (منسحب) ،ويفقد الطالب قيمة رسوم الساعات التي
ينسحب منها.
 .2ال يجوز ،نتيجة االنسحاب ،أن يقل عدد الساعات ،التي يسجلها الطالب ،عن الحد األدنى للعبء الدراسي
المسموح به وفق هذه التعليمات ،اال بموافقة عميد الكلية استنادا الى المادة (-8ج.)1-
 .3ال جيوز للطالب املستجد واحملول من ختصص اىل اخر ،االنسحاب خالل الفصل االول من التحاقه.

التأجيل واالنقطاع عن الدراســـــــــــة
المادة (:)19
أ ) إذا بدأ التدريس في أي من الفصلين العاديين ،ولم يكن الطالب مسجالً لذلك الفصل ،يعد الطالب
منقطعا ً عن الدراسة ،ويعد تسجيله في الجامعة ملغى ،إال إذا تقدم بعذر قهري تقبله الجهة المختصة
بقبول العذر ،وذلك وفقا ً لما يأتي:
 -1عميد الكلية ،إذا قدم العذر في غضون أربعة أسابيع من بدء الدراسة.
 -2مجلس الكلية ،إذا قدم العذر في مدة تزيد على أربعة أسابيع من بدء الدراسة ،لكنها ال تتجاوز
نهاية الفصل الدراسي.
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 -3مجلس العمداء ،إذا تجاوز االنقطاع الفصل الدراسي الواحد.
ب) تحسب مدة االنقطاع من الحد األعلى للمدة المسموح فيها للدراسة.
ج) إذا أوقعت عقوبة الفصل المؤقت على أي طالب لمدة فصل أو أكثر ،تع ّد هذه المدة انقطاعا ً عن
الدراسة.

القاعدة التنفيذية لالنقطاع
 .1يجوز للطالب الذي فقد مقعده ،أن يتقدم بطلب عودة للدراسة حسب النموذج المعتمد ،وينظر مجلس العمداء أو
من يفوضه النظر في إعادة تسجيله واالحتفاظ بسجله االكاديمي ،وال تعد عودته نافذة إال بعد دفع الرسوم
المقررة.
 .2يحتفظ الطالب الذي فقد مقعده بسجله االكاديمي إذا لم تتجاوز مدة فقد المقعد ستة فصول دراسية وبقرار من
مجلس العمداء ،وخالف ذلك يفقد الطالب سجله االكاديمي في الجامعة .
 .3يجوز للطالب الذي قبلت عودته للجامعة  ،أن يتقدم المتحانات (غير المكتمل) للمواد التي تخلف عن أداء
امتحاناتها النهائية للفصل الذي سبق فقدانه للمقعد فقط شريطة اال تزيد المدة بمجموعها (مدة فقد المقعد ) على
فصلين دراسيين متتاليين وأن يقوم بتأدية االمتحان حسب المواعيد المعلن عنها في الكليات في اول فصل
دراسي عاد فيه الى الجامعه.
 .4ال يُعد الطالب منقطعا ً عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائرا في جامعة أخرى.
 .5إذا مضى على طي قيد الطالب سبعة فصول دراسية فأكثر  ،فبإمكانه التقدم للجامعة طالبا ً مستجدا ً ،وتعادل المواد
التي درسها حسب االصول ،على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه.
 .6ال يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة أو من جامعة أخرى ألسباب تأديبيةٕ ،واذا اتضح بعد إعادة
قيده أنه سبق فصله لمثل هذه األسباب فيعد قيده ُملغى من تاريخ إعادة القيد.
 .7ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة.
 .8تسري ضوابط هذه القاعدة على الطالب المنسحب.

المادة (: )20
أ ) للطالب أن يتقدم بطلب لتأجيل دراسته قبل نهاية األسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي ،إذا
توافرت لدية أسباب تقتنع بها الجهة المختصة بالموافقة على التأجيل وذلك وفقا ً لما يأتي:
 .1عميد الكلية ،إذا كان التأجيل المطلوب لمدة ال تتجاوز أربعة فصول ،سواء أكانت متصلة أم
مجزأة.
 .2مجلس الكلية ،إذا كان التأجيل المطلوب لمدة تتجاوز أربعة فصول ،وال تزيد على ستة فصول،
سواءأكانت متصلة أم مجزأة.
ب) مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة ( ،)18ال يجوز تأجيل دراسة الطالب الجديد أو المنتقل
إال بعد مضي فصل دراسي على التحاقه في الكلية.
ج) ال تحسب مدة التأجيل من الحد األعلى للمدة المسموح فيها للحصول على درجة البكالوريوس.
د) يبلغ عميد القبول والتسجيل ورئيس القسم المعني بقرار التأجيل.
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القاعدة التنفيذية للتاجيل
 .1اليجوزأن تزيد مدة التأجيل على ستة فصول دراسية سواء كانت متصلة أم منفصلة.
 .2للطالب أن يتقدم إلى عميد الكلية بطلب لتأجيل دراسته في الجامعة على النموذج االلكتروني المعتمد لغاية نهاية
االسبوع الثاني من بدء الفصل الدراسي الذي يود تأجيله ،إذا توافرت لديه أسباب تقتنع بها الجهة المختصة
بالموافقة على التأجيل.
 .3ال يجوز تأجيل دراسة الطالب الجديد أو المنتقل خالل الفصل االول من التحاقه.
 .4يجوز للطالب الذي قام بتأجيل دراسته ،أن يتقدم المتحانات (غير المكتمل) للمواد التي تخلف عن أداء امتحاناتها
النهائية للفصل الذي سبق التأجيل فقط شريطة اال تزيد المدة بمجموعها (مدة التأجيل) على فصلين دراسيين
متتاليين وأن يقوم بتأدية االمتحان حسب المواعيد المعلن عنها في الكليات في اول فصل دراسي عاد فيه الى
الجامعه.

اإلنتقال
المادة (:)21
أوال :يجوز النظر في معادلة المواد التي درسها الطالب المتقدم للقبول في الجامعة ،والتي درسها في
جامعة أخرى ،حسب الشروط التالية:
أ ) استيفاء شروط القبول في الجامعة.
ب) أن يكون الطالب قد أمضى دراسة فصل دراسي واحد على األقل في جامعة أو كلية جامعية أو
معهد جامعي تعترف بها الجامعة.
ج) أن يكمل بنجاح في الجامعة ما ال يقل عن نصف عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج ،حسب
الخطة المقرة حين قبول الطالب.
د) يشترط في اعتماد مواد الطالب المقبول ودرس في جامعة أخرى ،أن تكون دراسته السابقة وفقا
لنظام االنتظام ،وأال يكون مفصوال فصال تأديبيا.
هـ) يشترط لمعادلة المواد للطالب المنتقل للجامعة أن ال يكون قد مضى على دراستها أكثر من سبع
سنوات من تاريخ آخر فصل دراسي له الى تاريخ قبوله في الجامعة ،وأن يكون ناجحا ً فيها.
ثانيا :أ) يتم تقديم طلبات معادلة المواد على النموذج المعد لهذه الغاية الى عمادة القبول والتسجيل.
ب) يتم معادلة المواد التي درسها الطالب إذا كان اسم المادة مطابق لالسم المعتمد في الجامعة الى
حد كبير ،ووصفها يغطي ما ال يقل عن ( )70%من وصف المواد التي تدرس في الجامعة،
ويكون عدد ساعاتها يكافئ لعدد ساعات المادة التي تدرس بالجامعة .ويستثنى من ذلك معادلة
متطلبات الجامعة االجبارية واالختيارية.
ج) يجب على الطالب دراسة المتطلب السابق للمادة قبل احتسابها ،ويسمح له بدراسة المتطلب السابق
إذا رغب في احتساب مادة لها متطلب قبل اعتمادها.
هـ) تعتبر معادله المواد نهائية وقطعية وال يجوز تعديلها ،أو إعادة النظر فيها إال خالل العام األول
لقبول الطالب.
ثالثاً :يتم معادلة المواد التي درسها الطالب في جامعة أخرى بقرار من العميد المعني بنا ًء على تنسيب
من رئيس القسم الذي يطرح المادة المطلوب معادلتها.
رابعاً :تحسب المواد ،التي نجح فيها الطالب المتقدم بطلب معادلة مواد درسها في جامعة أخرى ،وفق
الخطة الدراسية للتخصص الذي قبل فيه الطالب ،وال تدخل عالمات المواد المنقولة في حساب
معدله التراكمي في الجامعة.
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المادة (:)22
أ) يجوز انتقال الطالب من قسم إلى قسم آخر في الجامعة ،إذا توافر له مقعد شاغر في القسم ،الذي
يرغب في االنتقال إليه ،على أن يكون معدل عالماته في الثانوية العامة مقبوالً في القسم ،الذي
يرغب في االنتقال إليه ،سنة حصوله على الثانوية العامة ،أو في السنة ،التي يرغب في االنتقال
فيها.
ب) عند انتقال الطالب إلى قسم آخر ،تحسب له المواد التي يختارها من المواد التي درسها في القسم
المنتقل منه ،وتكون ضمن الخطة الدراسية للقسم المنتقل إليه ،وتدخل عالمات تلك المادة أو المواد
في المعدل التراكمي للطالب.
ً
ج)  -1إذا انقطع الطالب المفصول أكاديميا ،ورغب في االنتقال إلى قسم آخر في الجامعة ،يعد انقطاعه
انقطاعا ً بعذر لغايات استكمال إجراءات االنتقال ،إذا لم يتجاوز االنقطاع فصالً دراسيا ً واحداً.
 -2أما الطالب المفصول أكاديمياً ،والذي يرغب في االنتقال إلى قسم آخر ،وتجاوز انقطاعه عن
الدراسة في الجامعة فصالً دراسيا ً واحدا ً لم يُتم فيه إجراءات االنتقال المطلوبة ،فيعد مفصوالً من
الجامعة.
د) يعامل الطالب الحاصل على درجة بكالوريوس من جامعة ُمعترف بها ،معاملة الطالب المنتقل
إذا رغب مواصلة دراسته في اي من تخصصات الجامعة.
المادة (:)23
أ) يُحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج مقابل كل ( )15ساعة معتمدة تحسب
للطالب المنتقل ،سواء أكان االنتقال من داخل الجامعة أم من خارجها.
ب) يعامل الطالب المنتقل معاملة الطالب المستجد ،وذلك لغايات التأجيل واإلنذار والفصل من
التخصص.
المادة ( :)24يجوز لطلبة الجامعة المنتظمين دراسة مواد في جامعات أخرى حسب االتفاقيات المبرمة
مع الجامعات.

القاعدة التنفيذية لالنتقال ومعادلة المواد والدراسة الخاصة
 .1إذا قبل طالب مستجد في الجامعة وكان قد درس متطلبات موادا ضمن  ،حصوله على درجة علمية قبل قبوله
 ،وكانت هذه المواد ضمن خطته الدراسية في التخصص الجديد الذي قبل فيه ،فتتم معادلة هذه المواد من قبل
االقسام االكاديمية المعنية بتدريس المواد.
 .2يجوز معادلة مواد االستدراكي للطالب المستجد ،استثناء من شرط الفقرة (-21اوال-ب).
 .3يسمح لطلبة الجامعة بدراسة ما ال يزيد على ( )18ثماني عشرة ساعة معتمدة في الفصل ،وفي جامعة معترف
بها خارج االردن ،وتحسب لهم هذه الساعات وفق الشروط المحددة في اسس التبادل الطالبي ومعادلة المواد.
ويجب على الطالب تزويد عمادة القبول والتسجيل بنتائجه التي حصل عليها خالل أسبوعين من بدء الدراسة
في أول فصل دراسي يلي فترة دراسته كزائرٕ ،واذا لم يقدم نتائجه يعد منقطع عن تلك الفصول.
 .4يسمح لطلبة الجامعة بدراسة مايزيد عن  %50من خطته الدراسية في حالة شموله باتفاقيات البرامج المشتركة
الموقعة من قبل الجامعة
 .5يجوز لطالب جامعة أو كلية أخرى الدراسة في جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا وفق تعليمات الدراسة الخاصة.
ويتم تسجيل الطالب في المواد وفقا ً لضوابط تسجيل المواد ومواعيد التسجيل في الجامعة.
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متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
المادة (:)25
تُمنح درجة البكالوريوس للطلبة بعد إتمام المتطلبات اآلتية:
أ) .1النجاح في جميع المواد المطلوبة للتخرج في الخطة الدراسية.
.2الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن (.)60%
.3إتمام المتطلبات األخرى ،التي تقتضيها الخطة ،التي يتخرج بموجبها الطالب.
ب) قضاء المدة الدنيا المطلوبة للحصول على الدرجة ،وعدم تجاوز المدة القصوى ،حسبما ورد
في المادة ( )8من هذه التعليمات.
ج) أما الطالب المقبول ،الذي حسبت له مواد ،فيجب أن يكمل بنجاح في الجامعة ما ال يقل عن
نصف عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج حسب الخطة الدراسية المقرة حين قبول
الطالب ،وأن يكون من ضمنها على األقل نصف عدد الساعات المعتمدة من متطلبات القسم
التخصصية.
القاعدة التنفيذية للحصول على درجة البكالوريوس
 .1يُشترط في الطالب الخريج أن يكون مسجال في فصل تخرجه او لديه مواد غير مكتمل.
 .2أن يقضي الطالب الفصل الدراسي االخير في الجامعة وال يعد الفصل الصيفي فصال دراسيا لهذا الغرض .عدا
مانصت عليه االتفاقيات الثنائية مع الجامعات لتنفيذ البرامج المشتركة.
 .3يمنح مجلس العمداء الدرجات العلمية للطالب بنا ًء على مذكرة التخرج التي تُرفع من قبل عمادة القبول والتسجيل.
 .4ترفع بعد ذلك مذكرات افرادية للطالب الذين ينهون متطلبات التخرج بعد انتهاء الفصل الدراسي كالمطالبين
بامتحان غير المكتمل.
 .5يجوز لمجلس كلية الطالب بنا ًء على توصية مجلس القسم المختص تحديد مواد مناسبة يدرسها الطالب لتحقيق
شرط المعدل التراكمي األدنى الالزم للتخرج وذلك في حالة نجاحه في المواد ورسوبه في المعدل.
 .6تختص عمادة القبول والتسجيل بإصدار وثائق التخرج
 .7تُمنح شهادات التخرج عند استحقاقها في نهاية كل فصل ،ويقام حفل التخرج وفق اجراءات يقرها مجلس العمداء

احكام عامة
المادة (:)26
إذا توقف احتمال تخرج طالب على مادة واحدة ،أو مادتين ،وكانت هذه المادة أو المادتين غير
مطروحتين في الفصل الذي يتخرج فيه ،أو كانتا مطروحتين ومتعارضتين مع مادة إجبارية أخرى،
فللعميد ،بعد تنسيب من مجلس القسم ،أن يوافق على أن يدرس الطالب مادة أو مواد بديلة ،على
أن يتم اعالم عميد القبول والتسجيل.
المادة (:)27
 )1إذا درس الطالب مادة بديلة عن مادة سبق أن رسب فيها ،تعامل المادة البديلة معاملة المادة
المعادة.
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 ) 2إذا درس الطالب مادة بديلة في الفصل الذي يتوقع تخرجه فيه ،ولم ينجح فيها ،عليه أن يعيد
دراسة المادة األصلية في الفصل التالي ،إذا كانت مطروحة في الجدول الدراسي .وفي هذه
الحالة ،تلغى عالمة المادة البديلة من المعدل التراكمي.
 )3في جميع األحوال ال يجوز للطالب أن يدرس أكثر من مادتين بديلتين.
المادة (:)28إذا توقف تخرج الطالب على اخذ مادتين مع التدريب العملي في فصل التخرج األول أو الثاني
يسمح له بتسجيل المادتين مع التدريب العملي ويستثنى من ذلك الفصل الصيفي.
المادة (:)29يجوز لعميد القبول والتسجيل أن يسمح للطالب الذي أنهى متطلبات التخرج بنجاح تأجيل تخرجه
لغايات رفع معدله التراكمي.
المادة ( :)30يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
المادة ( :)31رئيس الجامعة وعمداء الكليات وعميد القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه
التعليمات.

القاعدة التنفيذية للمادة البديلة
للعميد بعد أخذ رأي رئيس القسم أن يوافق على أن يد رس الطالب مادة أو مادتين ،بديلتين على االكثر عنهما ،ويعلم
عمادة القبول والتسجيل بذلك شريطة:
 .1أن تكون المادة أو المادتان من الخطة الدراسية للطالب.
 .2أن تكون المادة أو المادتان اختيارية غير مطروحة أو مطروحتين أو مطروحة ومتعارضة مع مادة إجبارية أو
اختيارية.
 .3أن يكون تخرج الطالب متوقفا على دراسة مادة إجبارية واحدة أو مادتين اختياريتين أو إحداهما إجبارية.
 .4يجوز أن يدرس الطالب مادة أو مادتين بديلتين من خارج خطته الدراسية إذا كان قد أنهى قائمة متطلبات القسم
االختيارية.
. .5في جميع األحوال ال يجوز للطالب أن يدرس أكثر من مادتين بديلتين.
 .6يجوز ان يدرس الطالب الخريج ولغايات رفع معدله ،مادة بديلة عن مادة سبق ان نجح فيها وغير مطروحة في
الجدول الدراسي لفصل تسجيله المادة.

18

تم اعتماد هذه التعليمات بموجب قرار مجلس األمناء رقم ( 2019- 1 )7بتاريخ 2019/02/17

