تعليمات رقم ) (٨لسنة ٢٠٠٨
تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك
الصادرة بموجب نظام منح الدرجات العلمية والشھادات
في جامعة اليرموك رقم ) (٧٦لسنة ١٩٧٦
المادة  : ١تسمى ھذه التعليمات )تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك ( لسنة
 ٢٠٠٨ويعمل بھا ابتداء من العام الجامعي .٢٠٠٩/٢٠٠٨
المادة  : ٢تسري أحكام ھذه التعليمات على الطلبة المنتظمين المسجلين للحصول على درجة
البكالوريوس في كليات الجامعة الواردة في المادة ) (٣من ھذه التعليمات.
المادة  : ٣يقر مجلس العمداء الخطة الدراسية التي تؤدي إلى الحصول على درجة البكالوريوس
في الكليات التالية ،بناء على تنسيب من مجالس الكليات واقتراحات من مجالس األقسام
األكاديمية المختصة :
 .١كليــة العلــــــوم .
 .٢كليــة اآلداب .
 .٣كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية .
 .٤كلية التربية .
 .٥كلية الحجاوي للھندسة التكنولوجية .
 .٦كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية .
 .٧كلية التربية الرياضية .
 .٨كلية القانون .
 .٩كلية الفنون الجميلة .
 .١٠كلية اآلثار واالنثروبولوجيا .
 .١١كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب .
 .١٢كلية اإلعــالم .
 .١٣كلية السياحة والفنادق.
 .١٤كلية الطب ) تم إنشاء كلية الطب بموجب قرار مجلس العمداء رقم ٢٠١٣/٢٨
تاريخ .(٢٠١٣/٨/١٣
 .١٥كلية الصيدلة ) تم إنشاء كلية الصيدلة بموجب قرار مجلس العمداء رقم ٢٠١٤/٧
تاريخ .( ٢٠١٤/٢/١٧

المادة : ٤
الحد األدنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في الجامعة ھو كما
يلي :
) (١٣٤ساعة

.١

كلية العلوم

.٢

كلية اآلداب

.٣

كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

.٤

كلية التربية

.٥

كلية الحجاوي للھندسة التكنولوجية

.٦

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

.٧

كلية التربية الرياضية

.٨

كلية القانون

.٩

كلية الفنون الجميلة

معتمدة
) (١٣٢ساعة
معتمدة
) (١٣٢ساعة
معتمدة
) (١٣٢ساعة
معتمدة
) (١٦٧ساعة
معتمدة
) (١٣٢ساعة
معتمدة
) (١٣٢ساعة
معتمدة
) (١٤١ساعة
معتمدة
) (١٣٢ساعة
معتمدة
 .١٠كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

) (١٣٢ساعة
معتمدة

.١١

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم

) (١٣٤ساعة

الحاسوب

معتمدة

 .١٢كلية اإلعــالم

) (١٣٢ساعة
معتمدة

 .١٣كلية السياحة والفنادق

) (١٣٢ساعة

معتمدة
) (٢٥٧ساعة

 .١٤كلية الطب

معتمدة
) (١٦٥ساعة

 .١٥كلية الصيدلة

معتمدة
الخطـــــــة الدراسيـــة
المادة : ٥
تشمل الخطة الدراسية في كل تخصص تمنح فيه درجة البكالوريوس المتطلبات التالية :
أ .متطلبات الجامعة  :وتخصص لھا ) (٢٧ساعة معتمدة وتشمل:
 .١متطلبات إجبارية :
يدرسھا جميع طلبة الجامعة ويخصص لھا ) (١٢ساعة معتمدة موزعة كالتالي :
AL101

لغة عربية

 ٣ساعات

EL101

مھارات اللغة اإلنجليزية

 ٣ساعات

PS102

التربية الوطنية

 ٣ساعات

MILT100

علوم عسكرية

 ٣ساعات

* EL099

مھارات لغة إنجليزية – استدراكي

استدراكي

*  COMP099مھارات حاسوب – استدراكي
AL099

لغة عربية  -استدراكي

استدراكي
استدراكي

* مساقي COMP099و EL099ھما متطلبين سابقين لمساق ) . El 101قرار مجلس
العمداء رقم  ٢٠١٦/٤٩تاريخ . ( ٢٠١٦/١٢/٢٦
 سيكون ترميز مساق مھارات حاسوب ن.ح )١٠٠سابقا ً( في الخطط الجديدة SCI108علما ً
بأنه متطلب إجباري كلية للكليات اإلنسانية .اعتباراً من الفصل األول .٢٠١٧/٢٠١٦
 AL 101 يقوم مركز اللغات بعقد امتحان تحديد مستوى الطلبة غير العرب باللغة العربية
ويصنف الطلبة إلى ) (٣مجموعات حسب نتائجھم في االمتحان  .ويعمل بھذا القرار اعتباراً
من الفصل الثاني  ،١٩٩٥/٩٤قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ) (٩٥/١تاريخ
.١٩٩٥/١/١

MILT100 يحسب ضمن الساعات المعتمدة المقررة للتخرج  ،وتعطى نتائج ھذا المساق على
أساس النجاح والرسوب  ،وال تدخل نتائجه في حساب المعدل التراكمي  ،ويعفى من دراسته :
 .١خريجو الكليات العسكرية األردنية )جامعة مؤته  ،الكليات العسكرية الملكية ،ومدرسة
المرشحين العسكرية  ،مديرية الخدمات الطبية  ،الكلية الفنية لسالح الصيانة الملكي  ،كلية
األمير فيصل ( أو ما يعادلھا من كليات أخرى في األجھزة األمنية والكليات العسكرية األجنبية
شريطة أن ال تقل خدمته عن سنة واحدة .
 .٢الضباط الحاصلين على دورات الصف التأسيسية ودورات الوكالء التأسيسية بالنسبة
للرتب األخرى.
.٣ويجوز للطلبة غير األردنيين أن يدرسوا مساق "تاريخ األردن الحديث تخ )٣٧٦أ( " مساقا ً
بديالً عن مساق العلوم العسكرية  ،وفي ھذه الحالة تدخل عالمة ھذا المساق في حساب
معدالت الطالب  ،قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ) (٩٢/١تاريخ  ١٩٩٢/١/٥ويعمل به
اعتباراً من .١٩٩٢/١/٥
 .٢متطلبات اختيارية :
ويخصص لھا ) (١٥ساعات معتمدة يختارھا الطالب من المساقات اإلنسانية والعلمية التالية ،
وال يجوز للطالب تسجيل أي مساق من متطلبات الجامعة االختيارية يطرح في كليته .
)قرار مجلس العمداء في جلسته رقم  ٢٠١٦/٣٩تاريخ  ( ٢٠١٦/١٠/١٠ويعمل بھذا القرار من
بداية الفصل الثاني .٢٠١٧/٢٠١٦
أ  :المساقات اإلنسانية وتضم المساقات التالية :
رمز

اسم المساق

المساق

الحالــــة

عدد
الساعات

ورقمه
Hum

الثقافة اإلعالمية

٣

10

لجميع الطلبة باستثناء طلبة كلية
اإلعالم

1
Hum
10
2

المواطنة واالنتماء

٣

لجميع الطلبة

Hum

اإلس

الم فك

ر

٣

لجميع الطلبة باستثناء طلبة كلية

 10وحضارة

الشريعة والدراسات اإلسالمية

3
Hum

الفن والسلوك

٣

لجميع الطلبة باستثناء طلبة كلية

10

الفنون الجميلة

4
Hum

إس ھام األردن ف ي

٣

لجميع الطلبة باستثناء طلبة كلية

 10الحضارة اإلنسانية

اآلثار واالنثروبولوجيا

5
Hum

مقدم ة ف ي دراس ة

٣

لجميع الطلبة باستثناء طلبة كلية

 10الثقافات اإلنسانية

اآلثار واالنثروبولوجيا

6
Hum

حقوق اإلنسان

٣

لجميع الطلبة باستثناء طلبة كلية

10

القانون

7
Hum

مھارات التفكير

٣

لجميع الطلبة باستثناء طلبة كلية

10

التربية

8
Hum

النظم اإلسالمية

٣

لجميع الطلبة باستثناء طلبة كلية

10

الشريعة والدراسات اإلسالمية

9
ب  :المساقات العلمية وتضم المساقات التالية :
Sci 101

البيئ ة والص حة

٣

العامة
Sci 102

تكنولوجي

لجمي ع الطلب ة باس تثناء طلب ة كلي ة
العلوم

ا

٣

لجميع الطلبة باستثناء طلبة كلية

المعلومات

تكنولوجيا المعلومات وعلوم

وخدمة المجتمع

الحاسوب

Sci 103

اللياق

ة البدني

ة

٣

للجميع
Sci 104

التربية الرياضية

مھ ارات التواص ل

٣

Sci 105
Sci 106

اإلدارة وتنمي

لجميع الطلبة باستثناء طلبة كلية
التربية

الف َعال
الطاقة المتجددة

لجميع الطلبة باستثناء طلبة كلية

٣

لجميع الطلبة باستثناء طلبة كلية
الحجاوي للھندسة التكنولوجية

ة

٣

المجتمع
Sci 107

البحث العلمي

لجميع الطلبة باستثناء طلبة كلية
االقتصاد والعلوم اإلدارية

٣

لجميع الطلبة

)عًدلت بقرار مجلس العمداء رقم  ٢٠١٦/٤٠بتاريخ .(٢٠١٦/١٠/١٧
أم ا فيم ا يتعل ق بامتحان ات المس توى  ،يج ب عل ى كاف ة الطلب ة المس تجدين اعتب اراً م ن بداي ة الفص ل األول
 ٢٠١٠/٢٠٠٩التقدم لالمتحان المستوى في اللغة العربي ة واللغ ة اإلنجليزي ة والحاس وب وعل ى الطال ب ال ذي
أخفق في النجاح في أي من ھذه االمتحانات استدراكي ) (٠٩٩ان يسجلھا مادة دراسية.
يسمح للطالب الذي اخفق في االمتحان بعد دراسة المادة والرسوب فيھا أن يتقدم المتحان المستوى دون

تسجيلھا ) مادة دراسية( شرط ان ينجح في االمتحان خالل أول سنتين من دراسته ،وھذه المساقات ھي:
)عًدلت بقرار مجلس العمداء رقم  ٢٠١٧/٣٢٩بتاريخ .(٢٠١٧/٩/٢٥

* EL099

مھارات لغة إنجليزية )استدراكي(

* AL099

لغة عربية )) (١استدراكي(

*

مھ ارات حاس وب )اس تدراكي( ) ًع دلت بق رار مجل س

 COMP099العم داء رق م  ٢٠١٤/٤٤بت اريخ  ٢٠١٤/١١/١٠اعتب اراً
من الفصل الثاني . ( ٢٠١٥/٢٠١٤
* مالحظة  :على الطالب أن ينھي مساقات المھارات التالية  ،المطلوبة منه ،في أول سنتين من
بدء التحاقه بالدراسة في الجامعة وھي :
EL099مھارات لغة إنجليزية  /استدراكي .
AL099مھارات لغة عربية  /استدراكي .

COMP099مھارات الحاسوب  /استدراكي ).عُدلت بقرار مجلس العمداء رقم )(٢٠١٤/٤٤
بتاريخ  ،٢٠١٤/١١/١٠اعتباراً من الفصل الثاني . ( ٢٠١٥/٢٠١٤
كما قرر المجلس  :على طلبة ) (٢٠١٥فما قبل والمحولين الذين لم يستكملوا المتطلبات
الجامعية االختيارية ،إكمالھا من مواد المساقات االختيارية).عًدلت بقرار مجلس
العمداء رقم  ٢٠١٦/٢٥بتاريخ .( ٢٠١٦/٦/١٥
ب .متطلبات الكلية:
يقرھا مجلس العمداء بناء على تنسيب مجلس الكلية المختص وتخصص لھا الساعات المعتمدة
التالية :
.١

أقسام كلية العلوم

) (٢١ساعة معتمدة

.٢

أقسام كلية اآلداب

) (١٨ساعة معتمدة

.٣

أقسام كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

) (٢٤ساعة معتمدة

.٤

أقسام كلية التربية

) (١٨ساعة معتمدة

.٥

أقسام كلية الحجاوي للھندسة التكنولوجية

) (٢٤ساعة معتمدة

.٦

أقسام كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

) (٢٤ساعة معتمدة

.٧

أقسام كلية التربية الرياضية

) (٢١ساعة معتمدة

.٨

أقسام كلية القانون

) (٢٧ساعة معتمدة

.٩

أقسام كلية الفنون الجميلة

) (١٨ساعة معتمدة

 .١٠أقسام كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

) (١٨ساعة معتمدة

 .١١أقسام كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم

) (٢١ساعة معتمدة

للذكور
) (٢٤ساعة معتمدة
لإلناث

الحاسوب
 .١٢أقسام كلية اإلعالم

) (٢٤ساعة معتمدة

 .١٣أقسام كلية السياحة والفنادق

) (١٨ساعة معتمدة

 .١٤كلية الطب

) (١٥ساعة معتمدة

 .١٥كلية الصيدلة

) (٢٧ساعة معتمدة

ج.

متطلبات القســم :

يقرھا مجلس العمداء بناء على تنسيب من مجالس الكليات واقتراح من مجالس األقسام األكاديمية
وتخصص لھا الساعات المعتمدة التالية موزعة على مساقات إجبارية وأخرى اختيارية
يحددھا مجلس الكلية .
.١

أقسام كلية العلوم

) (٨٦ساعة معتمدة

.٢

أقسام كلية اآلداب

) (٨٧ساعة معتمدة

.٣

أقسام كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

) (٨١ساعة معتمدة

.٤

أقسام كلية التربية

) (٨٧ساعة معتمدة

.٥

أقسام كلية الحجاوي للھندسة

) (١١٦ساعة معتمدة

التكنولوجية
.٦

أقسام كلية الشريعة والدراسات

) (٨١ساعة معتمدة

اإلسالمية
.٧

أقسام كلية التربية الرياضية

.٨

أقسام كلية القانون

) (٨٧ساعة معتمدة

.٩

أقسام كلية الفنون الجميلة

) (٨٧ساعة معتمدة

 .١٠أقسام كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

) (٨٧ساعة معتمدة

 .١١أقسام كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم

) (٨٦ساعة معتمدة

) (٨٤ساعة معتمدة
للذكور
) (٨١ساعة معتمدة
لإلناث

الحاسوب
 .١٢أقسام كلية اإلعالم

) (٨١ساعة معتمدة

 .١٣أقسام كلية السياحة والفنادق

) (٨٧ساعة معتمدة

 .١٤كلية الطب

)(٢٠٦ساعة معتمدة

 .١٥كلية الصيدلة

)(١٠٢ساعة معتمدة

وتشمل متطلبات األقسام المذكورة أعاله متطلبات التخصص المنفرد أو مجموع
متطلبات التخصص الرئيسي ومتطلبات التخصص الفرعي .
المادة :٦ال يجوز للطالب أن يسجل لمساق ما إذا لم يكن قد سجل المتطلب السابق في فصول
سابقة )ناجح  /راسب( .ويجوز له أن يسجل لمساق ومتطلبه السابق معا ً في الفصل نفسه
إذا توقف تخرجه على تسجيل المساقين معا ً .
مدة الدراسة والعبء الدراسي
المادة:(١)٧
أ  .الحد األعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس ھو كما يلي:
) (١ويعتب ر الطال ب ال ذي أنھ ى الح د األعل ى لم دة الدراس ة المنص وص
عليھ ا ف ي الم ادة المش ار إليھ ا ول م يحق ق ش روط التخ رج مفص والً م ن
الجامع

ة بموج

بق

رار لجن

ة مجل

ة رق

س الجامع

.(١٩٨٦/٨/١٠
) (٢يمنح الطلبة فصل دراسي إضافي للحاالت التالية :
 .١إذا بقي على تخرجه ) (٢١ساعة معتمدة فأقل .
 .٢إذا لم يتخرج لتدني معدله التراكمي عن . %٦٠
) قرار مجلس العمداء رقم  ٢٠١٥/٧تاريخ . (٢٠١٥/٢/١٦
.١

أقسام كلية العلوم

 ٧سنوات

.٢

أقسام كلية اآلداب

 ٧سنوات

.٣

أقسام كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

 ٧سنوات

.٤

أقسام كلية التربية

 ٧سنوات

.٥

أقسام كلية الحجاوي للھندسة التكنولوجية

 ٨سنوات

.٦

أقسام كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

 ٧سنوات

.٧

أقسام كلية التربية الرياضية

 ٧سنوات

.٨

أقسام كلية القانون

 ٧سنوات

.٩

أقسام كلية الفنون الجميلة

 ٧سنوات

 .١٠أقسام كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

 ٧سنوات

م ) (٣٢ت

اريخ

 .١١أقسام كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم

 ٧سنوات

الحاسوب
 .١٢أقسام كلية اإلعالم

 ٧سنوات

 .١٣أقسام كلية السياحة والفنادق

 ٧سنوات

 .١٤كلية الطب

 ٨سنوات

 .١٥كلية الصيدلة

 ٨سنوات

ب .السنة الدراسية فصالن دراسيان إجباريان مدة كل منھما ستة عشر أسبوعا ً تشمل فترة
االمتحانات ،وفصل صيفي اختياري مدته ثمانية أسابيع تشمل فترة االمتحانات .
ج .يجري تقويم الساعات المعتمدة لكل مساق على أساس أن المحاضرة األسبوعية أو الندوة
لمدة ستة عشر أسبوعا ً ھي ساعة معتمدة واحدة .أما ساعات المختبرات والتطبيق العملي
فيجري تقويمھا لكل مساق على حدة على أن تحسب الساعة المعتمدة الواحدة بساعتي
مختبر أو ساعتين تطبيقيتين على األقل .
د .يتحمل الطالب مسؤولية حمل العبء الدراسي الذي يتناسب مع قدراته واستيعابه
والتسجيل لعدد من المساقات من ضمن خطته الدراسية بحيث تتناسب مع قدراته
وتحصيله األكاديمي في الجامعة  ،ويقوم مدير القبول والتسجيل بإلغاء أي مساق ألي
طالب يتجاوز عبئه الدراسي في أي فصل دراسي عن الحد المسموح به وفق التعليمات
المعمول بھا في الجامعة  ،آخذاً بعين االعتبار ما يلي :
 .١مع مراعاة الحد األعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس الواردة في
الفقرة )أ( من ھذه المادة يكون الحد األدنى للساعات المعتمدة التي يدرسھا الطالب
المسجل للحصول على درجة البكالوريوس ) (١٢ساعة للفصل الدراسي الواحد
والحد األعلى ) (١٨ساعة .ويجوز أن يصل الحد األعلى إلى ) (٢١ساعة معتمدة
بموافقة رئيس القسم بعد توافر أحد الشرطين التاليين :
 أن ال يقل معدل الطالب التراكمي عن ). (%٨٠-

أن يتوقف تخرج الطالب على السماح له بدراسة ) (٢١ساعة معتمدة في الفصل
الذي سيتخرج فيه .

 .٢يسمح للطالب بالتسجيل لعدد من الساعات يقل عن الحد األدنى ،أو االستمرار في
دراسة عدد من الساعات المعتمدة يقل عن الحد األدنى نتيجة النسحابه من بعض
المساقات على أن ال يقل العبء الدراسي عن  ٣ساعات معتمدة  ،وعلى أن ال

تتجاوز مدة دراسة الطالب للحصول على درجة البكالوريوس الحد األعلى الواردة
في الفقرة )أ( من ھذه المادة ) .عدلت بقرار مجلس العمداء في جلسته رقم
 ٢٠١٤/٢٦تاريخ ( ٢٠١٤/٦/٣٠
 .٣ال يزيد الحد األعلى للساعات المعتمدة التي يسجل لھا الطالب في الفصل الصيفي
على ) (١٠ساعات معتمدة  ،ويجوز أن يصل الحد األعلى إلى ) (١٢ساعة معتمدة
إذا توقف تخرج الطالب في ذلك الفصل على السماح له بذلك بموافقة رئيس القسم .
ھـ  .يصنف الطلبة المسجلون لنيل درجة البكالوريوس في مستوى السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة ،
إذا أتم الطالب بنجاح دراسة ما ال يقل عن ) (٣٣أو ) (٦٦أو ) (٩٩ساعة معتمدة على
التوالي ضمن خطته الدراسية .
المواظبـــــــــــــــــــــة
المادة :٨
أ  .تشترط المواظبة للطالب في جميع المساقات التي سجل فيھا  ،ويقوم مدرس المساق
بتسجيل الغياب والحضور على كشوفات خاصة  ،ويسلمھا إلى رئيس القسم األكاديمي
الذي يعطى فيه المساق في نھاية كل فصل دراسي  ،وتحفظ إلى نھاية الفصل الدراسي
الذي يليه .
ب .ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من ) (%١٥من مجموع الساعات المقررة لكل مساق
ج  .إذا غاب الطالب أكثر من ) (%١٥من مجموع الساعات المقررة لمساق دون عذر قھري
أو عذر مرضي ،فعلى مدرس المساق أن يحرم الطالب من التقدم لجميع االمتحانات
الالحقة .ويوضع له الحد األدنى لعالمة المساق وھو ) ، (%٣٥وتدخل ھذه النتيجة في
حساب معدالته ،ما لم يكن قد أنسحب من ذلك المساق خالل المدة المنصوص عليھا في
الفقرة )ب( من المادة ) (١٣من ھذه التعليمات .
د .١ .إذا غاب الطالب أكثر من ) (%١٥من مجموع الساعات المقررة لمساق ما وكان ھذا
الغياب بعذر قھري يقبله عميد الكلية التي ينتمي إليھا الطالب أو بعذر مرضي يسمح
العميد للطالب االستمرار في المساق  ،وال يجوز أن يتجاوز الغياب بمجموعه )(%٣٠
من الساعات  ،وفي الحاالت التي يتجاوز فيھا غياب الطالب بعذر قھري أو مرضي
نسبة ) ،(%٣٠فلمجلس الكلية التي ينتمي إليھا الطالب اعتباره منسحبا ً  .وذلك قبل
بداية االمتحانات النھائية في الفصل ،ويبلغ العميد دائرة القبول والتسجيل  ،ورئيس

القسم الذي يطرح المساق خطيا ً بذلك  ).عًدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم
 ٢٠١٢/٣٥بتاريخ .( ٢٠١٢/٩/٣
 .٢إذا كان الطالب من العبي المنتخبات الوطنية يعتبر غيابه بسبب اشتراكه في
البطوالت الدولية والرسمية واإلقليمية والعربية أو بسبب اشتراكه في المعسكرات
التدريبية للمنتخبات غيابا ً بعذر قھري وال يجوز أن يتجاوز غيابه بمجموعه )(%٤٠
من الساعات المقررة لمساق ما  ،وإذا تجاوزت نسبة غيابه ) (%٤٠فلمجلس الكلية
التي ينتمي إليھا الطالب اعتباره منسحبا ً من المساقات التي سجل فيھا ومؤجالً لذلك
الفصل إذا لم يكن مؤجالً ألربعة فصول سابقة  .وذلك قبل بداية االمتحانات النھائية في
الفصل ،ويبلغ العميد دائرة القبول والتسجيل  ،ورئيس القسم الذي يطرح المساق خطيا ً
بذلك .
ھـ .يشترط في العذر المرضي أن يكون بشھادة صادرة من المرجع الطبي المعتمد في جامعة
اليرموك وإذا تعذر ذلك فلعميد الكلية التي ينتمي إليھا الطالب أن يعتمد التقرير المقدم أو
يرفضه ،وعلى الطالب أن يقدم التقرير الطبي المطلوب إلى العميد خالل أسبوع من تاريخ
زوال العذر ويقوم العميد بإبالغ مدرسي المواد التي يدرسھا الطالب بقراره .
و .مع مراعاة ما ورد في الفقرات )ب ،ج ،د( من ھذه المادة يعتبر تغيب الطلبة الذين يقومون
بنشاط فني أو رياضي أو كشفي أو خدمة مجتمع ضمن فرق الجامعة أو المنتخبات الوطنية
تغيبا ً مشروعا ً بموجب إشعار خطي من عميد شؤون الطلبة أو مدير مركز الملكة رانيا
للدراسات األردنية وخدمة المجتمع كل حسب اختصاصه .
االمتحانـــــــــــــــــات
المادة : ٩
أ .تحسب العالمة النھائية لكل مساق من ) (١٠٠وألقرب رقم صحيح .
ب .١ .العالمة النھائية لكل مساق ھي مجموع عالمات االمتحانان النھائي وعالمات
األعمال الفصلية .
 .٢يعقد االمتحان النھائي لكل مساق مرة واحدة في نھاية الفصل ويكون شامالً
لمقرر المساق ويخصص له ) (٥٠من العالمة النھائية للمساق .وقد تشمل عالمة
االمتحان النھائي امتحانات عملية تخصص لھا نسبة مئوية معينة يحددھا مجلس
الكلية بناء على توصية من مجلس القسم .

 .٣في حالة وجود ثالثة امتحانات في اليوم نفسه يجوز للطالب التقدم المتحانين فقط
في ھذا اليوم ويحدد عميد الكلية المختص موعداً لعقد االمتحان الثالث في يوم آخر .
 .٤تشمل األعمال الفصلية لكل مساق امتحانين كتابيين على األقل يعلم بھما الطلبة قبل
موعد عقدھما بأسبوع على األقل على أن يعقد االمتحان األول في موعد أقصاه
نھاية األسبوع الخامس )األسبوع الثالث في الفصل الصيفي( وترد األوراق إلى
الطلبة في موعد أقصاه أسبوع من عقد االمتحان ) ٧٢ساعة في الفصل الصيفي (
وقد تشمل األعمال الفصلية باإلضافة إلى االمتحانين الكتابيين الفصليين امتحانات
شفوية  ،أو تقارير  ،أو بحوثا ً كلھا أو بعضھا حسب ما يقرره مجلس القسم على أن
ال تتجاوز عالمة ھذه األعمال ) (%١٠من العالمة النھائية  .وترد أوراق
االمتحانات والتقارير والبحوث إلى الطلبة بعد تصحيحھا .
.٥ويستثنى من البند ) (٤أعاله مساقــات متطلبــات الجامعــة اإلجبارية ومساق
)ن.ح (١٠٠بحيث يعقد امتحان فصلي واحد بدالً من امتحانين على ان ال تتجاوز
عالمة االمتحان ) (%٤٠و ) (%١٠لألعمال األخرى من العالمة النھائية .
ويستثنى كذلك مساقات الندوات والبحوث والمختبرات واألعمال الميدانية ،
والمشاريع ،حيث يقرر مجلس القسم المعني أسلوب تقويم ھذه المساقات على أن
يعلن ذلك للطلبة مع بداية الفصل الدراسي ) .عدلت بقرار مجلس العمداء في جلسته
رقم  ٢٠١٤٩/٢٦تاريخ ( ٢٠١٤/٦/٣٠
 . ٦كل من يتغيب عن امتحان نھائي معلن عنه بدون عذر قھري يقبل به مدرس
المساق أو عذر مرضي يوضع له )صفر( في ذلك االمتحان ،ويحسب له في عالمته
النھائية.
 .٧كل من يتغيب عن امتحان فصلي معلن عنه بعذر قھري يقبل به مدرس المساق  ،أو
عذر مرضي  ،عليه أن يقدم ما يثبت عذره خالل أسبوع من تاريخ زوال العذر،
وفي ھذه الحالة يعقد مدرس المساق امتحانا ً تعويضيا ً للطالب بالشكل الذي يراه
مناسبا ً .
ج  .يكلف رئيس القسم منسقا ً لكل مساق متعدد الشعب )  ٣شعب فأكثر( ويتولى التنسيق مع
مدرسي الشعب من حيث محتوى المساق  ،والكتاب المقرر واالمتحانات والعالمات.
د .يصدر رئيس الجامعة إجراءات تسليم العالمات .
ھـ ١.إذا رغب الطالب باالعتراض على عالمته النھائية لمساق ما فله أن يتقدم باعتراضه
خالل أسبوع مـــن ظھـور النتيجة النھائية لذلك المساق إلى رئيس قسم المساق ،

ويقوم رئيس القسم بتشكيل لجنة من عضوين من أعضاء ھيئـــة التدريس في القسم
)باستثناء مدرس المساق ( لمراجعة العالمة وترفع العالمة التي يستحقھا الطالب إلى
عميد الكلية للعرض على مجلس الكلية ويبلغ العميد قراره إلى دائرة القبول والتسجيل
خطيا ً خالل مدة أقصاھا أسبوعان مـن ظھور النتيجـة وترسل نسخة من القرار إلى
رئيس قسم الطالب .
ھـ.

٢

يعرض على مجلس العمداء أي تعديل في العالمة النھائية ألي طالب من الطلبة

المتوقع تخرجھم في أحد الفصول الدراسية وكذلك تعديل أي عالمة تؤدي إلى تغيير
الوضع األكاديمي للطالب المفصول من الجامعة أو التخصص .
)عًدلت بموجب قرار مجلس العمداء في جلسته رقم  ٢٠١٥/٣٢تاريخ
(٢٠١٥/٩/١٤
و .ترد جميع أوراق االمتحانات والتقارير ،والبحوث إلى الطالب بعد تصحيحھا وتسجيل
عالماتھا ،أما أوراق االمتحان النھائي فتحفظ لدى مدرس المساق لمدة فصل دراسي
واحد .
ز .١.إذا تغيب الطالب عن االمتحان النھائي لمساق ما فعليه ان يقدم عذره لعميد كليته
خالل مدة اقصاھا أسبوعان من تاريخ عقد االمتحان النھائي  ،واذا قبل العميد عذر
الطالب  ،فيبلغ قراره لمدرس المساق الذي يقوم بدوره بوضع عالمة "غير مكتمل"
اليا ازاء اسم

الطالب ).عدلت ھذه الفقرة بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) (٢٠١٧/٣٣٠تاريخ

.(٢٠١٧/٩/٢٥

 .٢اعتبار عالمة طلبة العبي المنتخبات الوطنية اللذين يمثلون األردن في البطوالت
الدولية والرسمية واإلقليمية والعربية واالشتراك في المعسكرات التدريبية
للمنتخبات "غير مكتمل" إذا شاركوا في البطوالت خالل فترة االمتحانات النھائية .
) عًدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم  ٢٠١٢/٣٥بتاريخ . ( ٢٠١٢/٩/٣

 .٣مع مراعاة ما ورد في الفقرتين )ز١/و  ، ( ٢على الطالب أن يتقدم لالمتحان
النھائي في المساق المذكور على النحو التالي :
أ  .إذا كان الطالب متوقع تخرجه لذلك الفصل في مدة أقصاھا ) (٧٢ساعة من
تاريخ انتھاء االمتحانات النھائية حسب التقويم الجامعي للفصول األول والثاني
والصيفي ليتمكن من التخرج في نفس الفصل  ،وإذا لم يتقدم لالمتحان خالل ھذه
المدة تطبق عليه أحكام الفقرة )ب( أدناه .

ب .إذا لم يكن الطالب متوقع تخرجه في ذلك الفصل في مدة أقصاھا ستة أسابيع من
بداية الفصل التالي للفصل الذي حصل فيه على عالمة "غير مكتمل" في
الفصلين األول والثاني ،وأربعة أسابيع في الفصل الصيفي  .ويعتبر الفصل
الصيفي فصالً دراسيا ً لھذا الغرض إذا درس فيه الطالب .
ج .إذا لم يتمكن الطالب من تقديم االمتحان المذكور في المدة المقررة اعتبرت
عالمته صفراً).قرار مجلس العمداء في جلسته رقم  ٢٠١٦/١٢تاريخ
. (٢٠١٦/٣/٧
 .٤يجوز للطالب الحاصل على عالمة غير مكتمل في أحد المساقات تأجيل إزالة
عالمة غير مكتمل لذلك المساق إلى الفصل الذي يليه في الحاالت التالية :
أ  .إذا أجل الطالب دراسته للفصل الالحق .
ب .إذا لم يسجل للفصل الصيفي الالحق .
ج  .إذا لم يدرس عضو الھيئة التدريسية خالل الفصل الالحق فعلى رئيس قسم
المساق تشكيل لجنة لعقد امتحان للطالب في المساق الذي لديه فيه عالمة
غير مكتمل وإبالغ القبول والتسجيل خطيا ً بذلك خالل المدة المنصوص
عليھا في التعليمات ).عًدلت المادة /٩ز ٤/بموجب قرار مجلس العمداء في
جلسته رقم  ٢٠١٤/٤٥بتاريخ . (٢٠١٤/١١/١٧ح .١ .الحد األدنى لعالمة
النجاح في المساق ھو ) (%٥٠والحد األدنى للعالمة النھائية للمساق ھو
).(%٣٥
 .٢تصنف عالمات المساق وفق الجدول التالي :
العالمة

التقدير

الرمز بالعربية

الرمز باإلنجليزية

%١٠٠ - ٩٠

ممتاز

أ

A

%٨٩ - ٨٠

جيد جداً

ب

B

%٧٩ - ٧٠

جيــد

ج

C

%٦٩ - ٦٠

مقبول

د

D

%٥٩ - ٥٠

ضعيف

ھـ

E

أقل من %٥٠

راسب

و

F

 .٣مع مراعاة أحكام المادة ) (١٠يكون المعدل التراكمي معدل عالمات جميع المساقات التي
درسھا الطالب نجاحا ً أو رسوبا ً حتى تاريخ حساب ذلك المعدل  .وإذا حصل الطالب
على نتيجة "غير مكتمل" في بعض المساقات يتم حساب معدالته عندما تكتمل عالمات
ھذه المساقات  .وتعتبر المعدالت ذات أثر رجعي من تاريخ حصول الطالب على
نتيجة "غير مكتمل" وتطبق عليه جميع اإلجراءات المترتبة على ذلك ما عدا تاريخ
استحقاق الشھادة فال يكون بأثر رجعي .
 .٤يحدد تقدير الطالب عند تخرجه على أساس معدل المساقات التي درسھا بنجاح ضمن الخطة
الدراسية المقررة وفق الجدول التالي :
المعدل التراكمي

التقدير

%١٠٠ - ٨٤

ممتاز

 – ٧٦أقل من %٨٤

جيد جداً

 – ٦٨أقل من %٧٦

جيـــد

 – ٦٠أقل من %٦٨

مقبول

 .٥المعدل الفصلي ھو معدل عالمات جميع المساقات التي درسھا الطالب في ذلك
الفصل.
 .٦مع مراعاة أحكام المادة ) (١٠يجري حساب أي معدل من المعدالت السابقة بضرب
عالمة كل مساق داخل في المعدل في عدد ساعاته المعتمدة وقسمة مجموع حواصل
الضرب الناتجة على مجموع الساعات المعتمدة .
 .٧تحسب كل المعدالت ألقرب منزلة عشرية واحدة .
 .٨يضع العميد أسم الطالب الذي يحصل على معدل فصلي مقداره ) (%٨٤فأكثر على
الئحة شرف الكلية  ،ويثبت ذلك في سجله األكاديمي  ،ما لم يكن مفصوالً أو موضوعا ً
تحت المراقبة األكاديمية  ،وأن ال يقل عبؤه الدراسي عن ) (١٢ساعة .
المادة  :١٠يسمح للطالب إعادة دراسة أي مساق  ،وتحسب له العالمة األخيرة في معدله
التراكمي  ،وتثبت عالمته السابقة لذلك المساق في سجله.

وضـع الطالـب تحـت المراقبــــة
المادة:١١
أ  .يوضع الطالب تحت المراقبة إذا نقص معدله التراكمي عن ) (%٦٠في نھاية أي فصل دراسي
باستثناء أول فصل دراسي للطالب في الجامعة وكذلك الفصل الصيفي  .وتقوم دائرة القبول
والتسجيل بإشعار الطالب بذلك على موقعه االلكتروني .
ب .على الطالب الذي وضع تحت المراقبة أن يزيل األسباب التي أدت إلى وضعه تحت المراقبة في
مدة أقصاھا فصالن دراسيان )وليس منھما الفصل صيفي( بعد الفصل الذي وضع بسب نتائجه
تحت المراقبة .
ج  .إذا لم يتمكن الطالب من إزالة األسباب التي أدت إلى وضعه تحت المراقبة بموجب الفقرة )ب(
من ھذه المادة يفصل من قسم التخصص .
د .يستثنى من الفصل من قسم التخصص تنفيذاً إلحكام الفقرة )ج( من ھذه المادة كل طالب أتم
بنجاح ) (٩٠ساعة معتمدة في كليات الجامعة ما عدا كلية الحجاوي للھندسة التكنولوجية
فيشترط أن يكون الطالب قد أتم بنجاح ) (٩٩ساعة معتمدة على األقل

.

ھـ .يفصل من الجامعة فصالً نھائيا ً وال يجوز له العودة كل طالب يحصل على معدل تراكمي يقل عن
) (%٥٠في أي فصل دراسي باستثناء الفصل األول اللتحاقه في الجامعة وذلك بعد دراسة ما
ال يقل عن ) (١٢ساعة معتمدة تدخل في حساب معدله .
المادة:١٢
أ  .يجوز للطالب المفصول من قسمه حسب أحكام الفقرة )ج( من المادة ) (١١من ھذه
التعليمات أن يتقدم بطلب انتقال إلى أقسام الجامعة األخرى قبل بداية الفصل الالحق.
وال يعد الفصل الصيفي فصال لھذه الغاية اذا لم يسجل الطالب فيه وتطبق عليه أحكام
المادة ) (١٨من ھذه التعليمات وإذا لم يتم قبوله في أي قسم آخر ،يجوز له أن يتقدم
بطلب جديد للقبول في تخصص آخر على البرنامج الموازي .
ب .يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى سنوات التخرج مقابل كل ) (١٥ساعة
معتمدة تحسب للطالب .
ج  .إذا فصل الطالب من التخصص الجديد مرة أخرى وفق أحكام المادة ) (١١يفصل من
الجامعة فصالً نھائيا ً  ،وال يجوز له العودة إليھا ).قرار مجلس العمداء رقم ٢٠١٤/٥
بتاريخ (٢٠١٤/٢/١٣
د .يحول الطالب المفصول أكاديميا ً الذي أنھى بنجاح دراسة ) (٤٥ساعة معتمدة على األقل
تدخل في المعدل التراكمي وكان معدله التراكمي  %٥٩فأكثر وأقل من  %٦٠إلى

الدراسة الخاصة لتصويب وضعه األكاديمي في فصلين دراسيين كحد أقصى ويدفع
ضعف الرسوم المقررة للساعات المعتمدة حسب نوع البرنامج الذي يقبل فيه ،ويدفع
الطالب ضعف رسوم الساعات في البرنامجين العادي والموازي) .قرار مجلس األمناء
في جلسته رقم  ٢٠١٠/٤تاريخ .(٢٠١٠/٨/٢٠
ھ ـ  .يس مح للطال ب المفص ول م ن التخص ص تنفي ذاً إلحك ام الفق رة )د( بالتس جيل للفص لين
الالحقين لفصله من التخصص ،بما في ذلك الفصل الصيفي ) .قرار مجلس العم داء ف ي
جلسته رقم  ٢٠١٧/٢٥تاريخ . (٢٠١٧/٧/١١
االنسحاب من المساقات وإضافتھا
المادة:١٣
أ .يسمح للطالب باالنسحاب من مساقات سجل لھا  ،وإضافة مساقات جديدة خالل الخمسة
أيام األولى من بدء دوام أعضاء ھيئة التدريس )دون أيام العطل( من الفصلين الدراسيين
األول أو الثاني  ،وخالل الثالثة أيام األولى من بدء دوام أعضاء ھيئة التدريس )دون أيام
العطل( من الفصل الصيفي  .وال تثبت المساقات التي أنسحب منھا في سجله األكاديمي .
)عًدل بقرار مجلس العمداء رقم ) (٢٠١٣/٣٨تاريخ (٢٠١٣/١٠/٢٨
ب .مع مراعاة ما ورد في الفقرة )أ( من ھذه المادة يسمح للطالب باالنسحاب من دراسة
مساق خالل األسابيع األربعة عشر األولى من الفصلين الدراسيين األول والثاني ،
وخالل الستة أسابيع األولى من الفصل الصيفي  ،وفي ھذه الحالة يثبت المساق في سجل
الطالب وازاؤه مالحظة "منسحب" وال يدخل ھذا المساق في عدد الساعات التي درسھا
الطالب من حيث النجاح والرسوب ومتطلبات التخرج .وال يجوز نتيجة لھذا االنسحاب
أن يقل عدد الساعات المسجل لھا عن  ٣ساعات وإذا لم ينسحب الطالب خالل المدة
المذكورة فعلى مدرس المساق أن يثبت نتيجة الطالب في كشف العالمات ) .عدلت بقرار
مجلس العمداء في جلسته رقم  ٢٠١٤/٢٦تاريخ ( ٢٠١٤/٦/٣٠
ج .وإذا اعتبر الطالب منسحبا ً من جميع المساقات التي سجل لھا في فصل ما بمقتضى الفقرة
)د( من المادة ) (٨من ھذه التعليمات تكون دراسته لذلك الفصل "مؤجلة" ويحسب ھذا
الفصل من مدة التأجيل المسموح بھا في الفقرة )أ( من المادة ) (١٤من ھذه التعليمات ،
ويثبت ذلك في سجله األكاديمي.

تأجيل الدراسة واالنقطاع عنھا واالنسحاب من الجامعة
المادة:١٤
أ  .يجوز للطالب أن يتقدم بطل ب تأجي ل دراس ته ف ي الجامع ة الكتروني ا م ن خ الل موق ع
الجامع ة  ،وعل ى اس م المس تخدم الخ اص ب ه  ،م دة ال تزي د ع ن س نتين  ،س واء كان ت
متقطعة او متصلة  ،وقبل نھاية األسبوع الرابع عشر من بداي ة الفص لين  :األول والث اني
بحيث يقوم الطالب بإدخال حركة التأجيل  ،وعلى مسجل الكلية المعن ي ف ي دائ رة القب ول
والتس جيل النظ ر ف ي طل ب التأجي ل الكتروني ا بع د االط الع عل ى المب ررات الت ي تس مح
للطال ب بالتأجي ل  ،م ن حي ث االم ور المالي ة  ،واالبتع اث  ،وخدم ة العل م )لل ذكور( ،
والوضع االكاديمي  ،والمسلكي  ،وأية امور اخرى لھا عالقة بالتأجيل.١
ب  .ال تحسب مدة التأجيل من الحد األعلى لسنوات التخرج أو لغايات إزالة أسباب الوضع
تحت المراقبة.
ج -إذا تجاوز الطالب مدة التأجيل التي ووفق عليھا يفقد مقعده في الجامعة  ،ويجوز له أن
يتقدم بطلب جديـــــد لاللتحــاق بالجامعة فإذا قبل في قسم التخصص نفسه يحتفظ بسجله
األكاديمي كامالً على أن يكمل متطلبات التخرج  ،وفي ھــذه الحالة تحسب له مدة
الدراسة السابقة ضمن الحد األعلى لسنوات التخرج .وإذا قبل في قسم آخـــر تطبق
عليـه أحكام الفقرتين )ب( و )ج( من المادة ) (١٨من ھذه التعليمات  .وفي الحاالت
التي يفقد فيھا الطالب مقعــده بسبــب التجـاوز بعذر قھري فله أن يطلب من مجلس
كليته اعتبار مدة التجاوز ضمن الحد األعلى لمـدة التأجيل المسموح بھــــا فـــي الفقرة
)أ( من المادة ) (١٤من ھذه التعليمات.
د(٢ٍ) -ال تؤجل الدراسة للطالب الجديد في الجامعة أو الطالب المنتقل إليھا أو الطالب الذي
أنسحب من الجامعة وأعاد قبوله وكذلك الطالب الذي فقد مقعده وأعاد قبوله
سواءكان في نفس التخصص أو في تخصص آخر  ،إال بعد مضي فصل دراسي واحد
على األقل على دراسته في الجامعة وتؤجل الدراسة للطالب المنقول من تخصص إلى
آخر أو فُصل وح ًول إلى تخصص آخر والطالب الذي على مقعد الدراسة وأعيد قبوله
في تخصص آخر أو في نفس التخصص).عًدل بقرار مجلس العمداء رقم )(٢٠١٤/١٦
تاريخ (٢٠١٤/٤/٢١

 ١تم تعديل ھذه الفقرة بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) (٢٠١٧/٤٣٠الذي اتخذه في جلسته رقم ) (٢٠١٧/٤٦تاريخ .٢٠١٧/١٢/٣١

ھـ .إذا رغب طالب في االنسحاب من الجامعة فعليه أن يتقدم بطلب على النموذج المقرر
إلى دائرة القبول والتسجيل  ،وفي ھذه الحالة تثبت له في سجله مالحظة "منسحب من
الجامعة" ويفقد مقعده فيھا  .وإذا رغب في االلتحاق ثانية بالجامعة فعليه أن يتقدم بطلب
جديد وفي حالة قبوله في قسم التخصص نفسه يحتفظ بسجله األكاديمي كامالً على أن
يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية المعمول بھا عند عودته إلى الجامعة،
وتحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحد األعلى لسنوات التخرج  .وإذا قبل في قسم
آخر تطبق عليه أحكام الفقرتين )ب( و )ج( من المادة ) (١٨من ھذه التعليمات ،ويجوز
للطالب أن يعود للدراسة في الجامعة إذا أنسحب خالل الفصل الثاني لوضعه تحت
المراقبة.
و .إذا لم يسجل طالب منتظم في الجامعة لفصل دراسي أو أكثر  ،ولم يحصل على موافقة
خطية من العميد المعني بتأجيل دراسته لھذه المدة يفقد مقعده في الجامعة وفي ھذه الحالة
يجوز له أن يتقدم بطلب جديد لاللتحاق بالجامعة .فإذا قبل في قسم التخصص نفسه يحتفظ
بسجله األكاديمي كامالً على أن يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية المعمول بھا
عند عودته إلى الجامعة  ،وتحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحد األعلى لسنوات
التخرج .وإذا قبل في قسم أكاديمي آخر تطبق عليه أحكام الفقرتين )ب( و )ج( من المادة
) (١٨من ھذه التعليمات  .وفي الحاالت التي يفقد فيھا الطالب مقعده بسبب عدم تسجيله
لمدة فصل دراسي أو أكثر وبعذر قھري فله أن يطلب من مجلس كليته اعتبار ھذه المدة
ضمن الحد األعلى لمدة التأجيل المسموح بھا في الفقرة )أ( من المادة ) (١٤من ھذه
التعليمات.
ز  .ال يجوز احتساب السجل األكاديمي للطالب ألغراض مواصلة دراسته في الجامعة إذا
انقطع عن الدراسة أربع سنوات أو أكثر .
ح  .وفي جميع األحوال التي يفقد فيھا الطالب مقعده في الجامعة لمرة ثانية ال يجوز له أن
يعود للدراسة فيھا .
ط  .يلغي تسجيل الطالب إذا لم يدفع الرسوم الجامعية المقررة في نھاية األسبوع الثالث من
الفصلين األول والثاني واألسبوع الثاني من الفصل الصيفي  ،ويعد مؤجالً حكما ً للفصلين
االول والثاني على أن يحسب فصل التأجيل من الحد األعلى للتأجيل المسموح به يعمل
بھذا القرار ابتداء من العام الجامعي ).٢٠١٨/٢٠١٧قرار مجلس العمداء في جلسته رقم
) (٢٠١٧/٢٤تاريخ .٢٠١٧/٧/٣

االنتقال من الجامعات األخرى
المادة:١٥
أ .يجوز انتقال الطلبة من الجامعات األخرى إلى جامعة اليرموك في حالة وجود شواغر لھم
وذلك وفق الشروط واإلجراءات التالية :
 .١أن يستوفي الطالب شروط القبول في جامعة اليرموك الواردة في المادة ) (٤من
تعليمات قبول الطلبة في جامعة اليرموك رقم ) (٤لسنة .١٩٨٤
 .٢أن يكون الطالب منتقالً من جامعة أو معھد جامعي أو كلية جامعية تعترف بھا
الجامعة .
 .٣أن تكون دراسته السابقة في جامعة  /جامعات تأخذ بأسلوب االنتظام وأن يقدم وثيقة
تثبت أنه دوام ما ال يقل عن ) (%٧٠من الدوام الرسمي.
 .٤أن يكون الطالب مقبوالً في جامعته في البرنامج العادي.
.٥
أ -أن يكون قد أتم بنجاح في الجامعة المنتقل منھا دراسة ما ال يقل عن ) (٣٠ساعة
معتمدة أو ما يعادلھا تدخل في حساب المعدل التراكمي ،وبمعدل ال يقل عن جيد جداً.
) عدل ھذا

البند بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) (٢٠١٧/٣٣١تاريخ

(٢٠١٧/٩/٢٥
ب .تقدم طلبات االنتقال إلى دائرة القبول والتسجيل في الجامعة وتبت لجنة القبول
والتسجيل فيھا وفق الشروط الواردة في الفقرة )أ( أعاله .
ج  .يحول مدير القبول والتسجيل الطلبات المقبولة إلى عميد الكلية المختص لحساب
الساعات التي درسھا الطالب فـي جامعته في ضوء الخطة الدراسية للقسم الذي
سينتقل إليه وتحسب للطالب جميع المواد التي نجح فيھا في جامعته المماثلة
والمعادلة لمساقات في الخطة الدراسية للقسم الذي سينتقل إليه على أن ال يحسب
له أكثر من ) (٦٠ساعة معتمدة).عدلت بموجب قرار مجلس العمداء في جلسته
رقم  ٢٠١٤/٢٦بتاريخ  ) ، (٢٠١٤/٦/٣٠ومعادلة المواد حتى نھاية الفصل
الثاني اللتحاق الطالب المنتقل إلى الجامعة وفق قرار مجلس التعليم العالي في
جلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ  ٢٠١٤/٧/٢١قرار رقم .( ٢٤٣
د  .ال تدخل عالمات المساقات التي سبق أن درسھا الطالب في جامعة  /جامعات
أخرى ضمن معدالته التراكمية في جامعة اليرموك على أن يكون الحد األدنى
لعالمات المساقات التي درسھا الطالب لدرجة البكالوريوس في الجامعات خارج

المملكة الراغب باالنتقال إلى جامعة اليرموك الستكمال باقي دراسته لنفس
الدرجة ھو  %٦٠أو ما يعادله ألغراض المعادلة ).عدلت بموجب قرار مجلس
العمداء في جلسته رقم  ٢٠١٤/٢٦بتاريخ .(٢٠١٤/٦/٣٠
ھـ .يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج للطالب المنتقل مقابل
كل ) (١٥ساعة معتمدة من الساعات التي تحسب له .
حساب ساعات معتمدة من خارج جامعة اليرموك لطلبتھا
المادة:١٦
أ .يجوز للطالب بموافقة العميد المعني ومدير دائرة القبول والتسجيل بناء على تنسيب رئيس
القسم األكاديمي دراسة ) (٩ساعات معتمدة بحد أقصى في الفصول الدراسية الصيفية في
إحدى الجامعات األردنية الرسمية شريطة أن ال تكون من متطلبات الجامعة أو الكلية
اإلجبارية وأن ال تكون دراستھا في الفصلين األخيرين من دراسة الطالب في جامعة
اليرموك  .ويحول مدير دائرة القبول والتسجيل إلى عميد الكلية المعني كشف عالمات
بالمساقات التي درسھا لحساب ھذه الساعات وتسجل له عالماتھا )معفى( إذا حصل على
عالمة ) (%٦٠فما فوق أو ما يعادلھا في كل مساق وذلك وفق الفقرات )ج ،د ،ھـ( من
المادة ) (١٥من ھذه التعليمات على أن ال يزيد ما يحسب للطالب بعد قبوله في الجامعة
وحتى تخرجه منھا على ) (١٨ساعة معتمدة).قرار مجلس العمداء في جلسته رقم
 ٢٠١٣/١١تاريخ .( ٢٠١٣/٤/١
ب .إذا قبل الطالب في جامعة اليرموك  ،وكان قد أتم بنجاح في جامعة أخرى ساعات معتمدة ،فيجوز
له أن يطلب من عميد الكلية حساب ھذه المساقات وذلك وفق الفقرات )ج  ،د ،ھـ( من
المادة ) (١٥من ھذه التعليمات ،شريطة أن ال يكون قد انقطع عن الدراسة في جامعته
أربع سنوات أو أكثر .
ج  .١.ال يجوز احتساب ساعات أتم الطالب دراستھا بنجاح في جامعة أخرى في الفصلين
األخيرين من دراسته في جامعة اليرموك  ،وكذلك أي فصل صيفي يقع بينھما .
.٢يستثنى من ذلك الطالب المستفيدون من اتفاقيات تبادل الطلبة المعقودة مع جامعات
أخرى وتعرض أية حاالت استثنائية أخرى على مجلس العمداء التخاذ القرار المناسب
بشأنھا .
د .ال يجوز للطالب دراسة أي مساق في جامعات أخرى خالل فترة التأجيل .

المادة :١٧ال يجوز في جميع الحاالت الواردة في المادتين ) (١٦ ، ١٥من ھذه التعليمات أن
يتجاوز مجموع عدد الساعات التي تحسب للطالب من خارج الجامعة ) (٦٠ساعة
معتمدة .
االنتقال من قسم إلى آخر في الجامعة
المادة : (١)١٨
أ  .تقدم طلبات االنتقال إلى دائرة القبول والتسجيل قبل بداية االمتحانات النھائية للفصل الدراسي
األول أو الثاني أو الصيفي من كل عام  ،ويحدد مجلس الكلية المعني الشواغر ) (%١٠لكل
فصل وبحد أقصى ال يزيد عن ) (%٢٠من عدد الطلبة الذين قبلوا في التخصص في ذلك
العام ضمن قوائم القبول الموحد  ،ويبت مجلس الكلية في ھذه الطلبات في مدة أقصاھا
أسبوع قبل بداية الفصل الذي يليه بما في ذلك الفصل الصيفي  ،وفق الشروط التالية:
 .١أن ال يكون قد سبق له أن انتقل من قسم إلى آخر في الجامعة .
 .٢يجوز للطالب الذي أعيد قبوله في الجامعة وكان قد حول من تخصص إلى آخر أن يحول
مرة أخرى).عدلت بموجب قرار مجلس العمداء في جلسته رقم  ٢٠١٦/٨بتاريخ
. (٢٠١٦/٢/٢٢
 .٣وأن ال يكون قد فصل من القسم الذي يرغب في االنتقال إليه .
 .٤وأن يك ون مع دل الطال ب ال ذي قُب ل تنافس يا ً مقب والً ف ي التخص ص ال ذي يرغ ب ف ي
االنتق ال إلي ه س نة التحاق ه ف ي الجامع ة  ،أو أن يك ون ق د درس م ا ال يق ل ع ن )(٣٠
س اعة معتم دة بنج اح ف ي الجامع ة ولھ ا عالم ة رقم ا ً والحص ول فيھ ا عل ى مع دل
تراكم ي ال يق ل ع ن جي د ج داً ف ي نھاي ة الفص ل الدراس ي منھ ا ) (٢٤س اعة معتم دة
تدخل في خطته الدراسية و ) (٦ساعات من متطلبات الكلية أو القسم اإلجباري ة  ،ف ي
التخصص الذي يرغب في االنتقال إليه مجتمعة أو مجزأة وأن ال تقل عالم ة المس اق
ع ن  ).%٧٠ق رار مجل س العم داء ف ي جلس ته رق م  ٢٠١٧/٩ت اريخ . (٢٠١٧/٣/٦
والسماح للطالب الذي تقدم بطلب تحويل الى تخصص معين ودرس ) (٦ساعات ولم
يحقق الشروط أو حقق الشروط ولم ي تم الموافق ة عل ى تحويل ه  ،دراس ة ) (٦س اعات
من تخصص اخر يرغب بالتحويل اليه ليصبح المجموع ) (١٢ساعة خ ارج خطت ه ،
وكذلك السماح للطالب الذي درس ) (٦ساعات واخفق في اح دھا الس ماح ل ه بدراس ة
) (٣ساعات اخرى خارج خطته ليصبح المجموع ) (٩ساعات )قرار مجلس العم داء
رقم  ٢٠١٧/٣٣٠بتاريخ .٢٠١٧/٩/٢٥

 .٥أما القبوالت األخرى غير التنافس فيجب أن يكون المعدل في التخصص الذي قبل فيه أعلى
من المعدل في التخصص الذي يرغب في االنتقال إليه تنافسيا ً سنة التحاقه في الجامعة .
وفي الحاالت التي يكون فيھا معدل الطالب ضمن معدالت التنافس يطبق عليه أحكام البند
) (٣السابق  ،أو أن يكون قد درس ما ال يقل عن ) (٣٠ساعة معتمدة بنجاح في الجامعة
ولھا عالمة رقما ً وتدخل في خطته الدراسية وحصل فيھا على معدل تراكمي ال يقل عن
جيد جداً في نھاية الفصل الدراسي  ،على أن يكون من بينھا ) (٦ساعات معتمدة من
متطلبات الكلية اإلجبارية  ،أو متطلبات القسم اإلجبارية  ،في التخصص الذي يرغب في
االنتقال إليه وأن ال تقل عالمة أي من المساقين عن .%٧٠
 .٦وفي جميع األحوال يجب أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى المحدد للقبول
في التخصص الذي يرغب في االنتقال إليه .
 .٧اجتياز امتحان القبول الخاص بتخصص ھندسة العمارة بعد دفع الرسوم المقررة لذلك ).
قرار مجلس العمداء جلسة رقم  ٢٠١٥/٣٩تاريخ . (٢٠١٥/١١/٢٩
ب .تقوم دائرة القبول والتسجيل باحتساب جميع المساقات التي درسھا الطالب في الجامعة  ،نجاحا ً
أو رسوبا ً ضمن المتطلبات اإلجبارية في الخطة الدراسية للقسم المنتقل إليه .ويجوز له
طلب احتساب مساقات درسھا ونجح فيھا ضمن المتطلبات االختيارية للجامعة أو الكلية
أو القسم المنتقل إليه ،وذلك لمرة واحدة فقط وتدخل عالمات جميع المساقات التي
حسبت له في حساب معدله التراكمي )مع مراعاة أحكام المادة ) (١٠من ھذه
التعليمات(  ،وتطبق عليه الخطة الدراسية للقسم المنتقل إليه سنة انتقاله .
ج .تطبق على الطالب أحكام الوضع تحت المراقبة والفصل ويحسم فصل دراسي واحد من الحد
األعلى لسنوات التخرج مقابل كل ) (١٥ساعة معتمدة حسبت له في المعدل التراكمي
نجاحا ً ورسوبا ً وكذلك عالمات المساقات ناجح  ،راسب ).قرار مجلس العمداء رقم
 (٢٠١٤/٣٩تاريخ .( ٢٠١٤/٩/٢٩
مالحظة :تم تحديد رسوم طلب التحاق التحويل من قسم إلى آخر في الجامعة على النحو التالي :
العادي ( ٥) :خمسة دنانير من الطلبة المقبولين على البرنامج
الموازي (١٠) :عشرة دنانير من الطلبة المقبولين في البرنامج
)قرار مجلس أمناء الجامعة في جلسته رقم  ٢٠١٣بتاريخ ٢٠١٣/٩/٩
ويطبق اعتباراً من الفصل الثاني .( ٢٠١٤/٢٠١٣

مالحظة  :يسمح للطالب تسجيل مساق واحد في الفصل الدراسي الواحد خارج خطته  ،وبحد
أقصى ال يزيد عن ) (٦ساعات معتمدة طيلة دراسته في الجامعة ،وفي جميع األحوال ،ال
يحسب أي مساق منھا بديالً عن احد مساقات خطته الدراسية  .ويعمل بھذا القرار من بداية
الفصل الدراسي األول ) ٢٠٠٨/٢٠٠٧قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ٢٠٠٧/٣٣
بتاريخ .(٢٠٠٧/٨/٢٠
متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
المادة :١٩تمنح درجة البكالوريوس للطالب بعد إتمام المتطلبات التالية :
أ  .النجاح في جميع المساقات المطلوبة حسب الخطة الدراسية المقررة لدرجة البكالوريوس في
قسم التخصص والحصول على معدل في ھذه المساقات ال يقل عن ). (%٦٠
ب .عدم تجاوز الحد األعلى لسنوات التخرج المنصوص عليھا في الفقرة )أ( من المادة ) (٧من
ھذه التعليمات .
ج  .أن يسجل طالبا ً منتظما ً في آخر فصلين دراسيين له في الجامعة بما فيھما الفصل الذي يتخرج
فيه .
د  .التقيد بأحكام الفقرة ) (١٧من ھذه التعليمات حيثما يلزم .
إحكــــام عامــــــــــــــــة
المادة:٢٠
أ  .إذا توقف تخرج الطالب في فصل التخرج على مساق أو مساقين  ،فلمجلس القسم أن يوافق على
دراسة مساق بديـل أو مساقين بديلين على أن يكون  /يكونا في مستوى مماثل أو أعلى وفي
موضوع قريب من محتوى المساق وذلـــك في إحدى الحاالت التالية :
 .١عدم طرح المساق في أي فصل بما فيه الفصل الصيفي .
 .٢وجود تعارض ال يمكن حله في برنامج الطالب الدراسي .
 .٣إذا رسب في المساق ثالث مرات.
)قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ) (٢٠١٢/٢تاريخ .( ٢٠١٢/١/٩
ب) .(١إذا لم يتخرج الطالب آلي سبب فال تعتبر المساقات البديلة التي نجح فيھا حقا ً مكتسبا ً إال في
حالة الرسوب المتكرر ،أو عدم طرح المساق األصيل في الفصل الالحق ،أو وجود تعارض ال

يمكن حله بما فيه الفصل الصيفي) .قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ) (٢٠١١/٣٨تاريخ
 ٢٠١١/٩/١٩تعديل لقرار رقم ) (٢٠١١/٥٧٨جلسة رقم ) (٢٠١١/٣٤تاريخ ( ٢٠١١/٨/٢٢
ج  .إذا درس الطالب مساقا ً ضمن المتطلبات اإلجبارية لقسم تخصصه الرئيسي وكان ھذا المساق
ضمن المتطلبــــــــــات اإلجبارية لتخصصه الفرعي ،فعليه دراسة مساق اختياري يحدده قسم
تخصصه الرئيسي على أن يكون لھذا المســاق عالقة بتخصصه وبحيث أن ال يقل مستواه
الرقمي عن مستوى ذلك المساق وال يحسب المساق الواحد ألكثر مـن متطلب .
د .يبلغ رئيس القسم المختص عميد كليته خطيا ً بالقرار ويتولى العميد إبالغ مدير دائرة القبول
والتسجيل خطيا ً بذلك .
ھـ .عدم الموافقة على السماح لطلبة الجامعة بتسجيل مساقات بالتزامن مع التدريب الميداني ،وبغض
النظر عن مكان التدريب )داخلي أو خارجي( ،ولن تعتمد نتيجة أي طالب درس مساق
بالتزامن مع التدريب الميداني.
المادة :٢١إذا احتاج الطالب إلى أقل من ) (١٢ساعة معتمدة في فصل تخرجه فله أن يسجل ما
يحتاج إليه من ساعات .
المادة :٢٢أ  .قسم التخصص مسؤول عن متابعة السير األكاديمي للطالب المسجل فيه والتحقق
من استيفائه لشرط التخرج وعليه أن يبلغه بذلك دوريا ً.
ب .على الطالب المتوقع تخرجه في نھاية فصل ما أن يقوم بتعبئة نموذج خاص لدى
دائرة القبول والتسجيل في مدة أقصاه أسبوعان من بداية الفصلين األول والثاني
 ،وأسبوع من بداية الفصل الصيفي  ،حيث يقوم المسجل بالتحقق من استيفائه
لشروط التخرج بالتنسيق مع قسم التخصص .
المادة :٢٣
أ .إذا رغب طالب حاصل على درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك في تخصص ما ،
في الدراسة لدرجة البكالوريوس في تخصص آخر في الجامعة ،وكذلك الطالب الحاصل
على درجة البكالوريوس من جامعات أردنيـــة أخرى  ،فعليه أن يتقدم بطلب إلى مكتب
القبول الموحد للحصول على قبول جديد  ،وإذا قبل الطالب يح ُول مدير القبول والتسجيل
كشف عالماته إلى عميد الكلية المختص لحساب المساقات التي نجح فيھا  ،والتي تقع
ضمن الخطة الدراسية للتخصص الجديد  ،وال تدخل المساقات التي حسبت له في
احتساب معدالته  ،ويُحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج مقابل كل
) (١٥ساعة معتمدة تُحسب له  .وعلي أن ال يُحسب له أكثر من ) (%٥٠كحد أعلى من

الساعات المقررة في خطة البكالوريوس الجديدة التي يرغب في دراستھا  ،وأن ال يكون
قد مضى على تخرجه أكثر من سبع سنوات  ،وال تحسب مدة التأجيل من البكالوريوس
السابق للطالب الذي حصل على قبول جديد بكالوريوس آخر) .عًدلت بموجب قرار
مجلس العمداء رقم  ٢٠١٤/٣٣تاريخ .(٢٠١٤/٨/١٩
ب .أما الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس من جامعات غير أردنية )انتظام(
ويرغب في الدراسة لدرجة البكالوريوس في تخصص آخر في الجامعة فعليه التقدم
بطلب التحاق إلى جامعة اليرموك في البرنامج الموازي وتطبق عليه المادة ) (٢٣فقرة
)أ( كاملة باستثناء نوع البرنامج على أن ال تقل العالمة المحتسبة عن ). %٦٠عدلت
بموجب قرار مجلس العمداء في جلسته رقم  ٢٠١٤/٢٦بتاريخ (٢٠١٤/٦/٣٠
ج .إذا تقدم طالب منتظم في جامعة اليرموك بطلب جديد لاللتحاق بھا  ،وقبل في قسم
التخصص نفسه  ،يحتفظ بسجله األكاديمي كامالً  ،على أن يكمل متطلبات التخرج  ،وفي
ھذه الحالة تحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحد األعلى لسنوات التخرج  ،وإذا قبل
في قسم آخر تطبق عليه أحكام الفقرتين )ب( و )ج( من المادة ) (١٨من ھذه التعليمات .
المادة : ٢٤احتساب ساعات معتمدة تتوافق مع متطلبات الجامعة فقط  ،مضى على دراستھا أكثر
من سبع سنوات  ،ألغراض الحصول على درجة علمية  ،من بداية الفصل الدراسي
الثاني ) . ٢٠١٥/٢٠١٤أضيف المادة  ٢٤بقرار مجلس العمداء في جلسته رقم
 ٢٠١٤/٤٣بتاريخ .(٢٠١٤/١١/٣
المادة :٢٥على الطالب أن يحصل على نموذج براءة ذمة من الجامعة الستكمال إجراءات
تخرجه .
المادة  :٢٦تحمل درجة البكالوريوس تاريخ استحقاقھا وتمنح في نھاية كل فصل .
المادة : ٢٧ال يجوز ألي طالب أن يحتج بعدم علمه بھذه التعليمات أو بعدم اطالعه على
النشرات الصادرة عن الجامعة ،أو على ما ينشر على لوحة إعالناتھا فيما يتعلق
بھذا التعليمات .
المادة  : ٢٨يبت مجلس العمداء في اإلشكاالت التي قد تنشأ عن تطبيق ھذه التعليمات.
المادة  : ٢٩رئيس الجامعة  ،عمداء الكليات  ،ومدير القبول والتسجيل مكلفون بتنفيذ أحكام ھذه
التعليمات قرر مجلس العمداء في جلسته رقم ) (٢٠١٤/٢٤التي انعقدت بتاريخ
 ٢٠١٤/٦/١٦ما يلي :

 إذا فصل طالب من طلبة الجامعة )كعقوبة تأديبية( في أي فصل دراسي  ،ترصد له) (%٥٠من الرسوم الجامعية المستحقة التي دفعھا لذلك الفصل ولمرة واحدة  ،وإذا فصل
مرة أخرى فال ترد له الرسوم .
 إلغاء ترصيد الرسوم آليا ً للطالب إذا قام بسحب مساقات سجلھا من خارج خطته الدراسيةبعد انتھاء فترة السحب واإلضافة .
قرر مجلس العمداء في جلسته رقم ) (٢٠١٥/٤١التي انعقدت بتاريخ  ٢٠١٥/١٢/٢١ما يلي :
الموافقة على تعديل قرار مجلس العمداء رقم ) (٢٠١٠/١٥١في جلسته رقم )(٢٠١٠/١٠
بتاريخ : ٢٠١٠/٣/١٥
.١الموافقة على إعفاء الطلبة الناجحين في امتحان المستوى لمساق )ح  (٠٩٩مھارات
حاسوب – استدراكي  ،من دراسة ھذا المساق  ،وإذا رسب الطالب في االمتحان فعليه
دراسة المساق .
.٢يٌحسب للطالب الحاصل على أي من شھادتي ) ، (ICDLأو شھادة كامبردج  ،بدل مھارات
استدراكي حاسوب ) (٣ساعات معتمدة في أول سنتين اللتحاقه في الجامعة فقط ،على أن ال
يزيد العبء الدراسي عن ) (١٨ساعة معتمدة في حال احتسابھا في الفصلين األول والثاني
و) (١٠ساعات معتمدة في الفصل الصيفي  ،ويجوز أن يصل العبء الدراسي ) (٢١ساعة
معتمدة في الفصلين  :األول والثاني إذا كان معدله التراكمي ) (%٨٠فأكثر )،والعمل به من
بداية العام الجامعي . (٢٠١٧/٢٠١٦
الموافقة على احتساب المساقات االختيارية )الجامعة( للطلبة الذين اعيد قبولھم في
بداية الفصل الدراسي االول  ٢٠١٧/٢٠١٦وكانوا قد درسوا ھذه المساقات حسب
الخطط الدراسية السابقة )قرار مجلس العمداء جلسة رقم ٢٠١٧/١تاريخ(٢٠١٧/١/٩

في حال فقدان الھوية الجامعية  ،سارع إلى قسم اإلعارة في مكتبة الجامعة للتبليغ عنھا حتى ال
يستغلھا الغير ،وبعدھا عليك مراجعة عمادة شؤون الطلبة  /قسم أحوال الطلبة للحصول على
بدل فاقد

