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تعليمات رقم ) (٣١لسنة ٢٠٠٥
تعليمات برنامج دبلوم التربية في كلية التربية في جامعة اليرموك
صادرة بموجب نظام منح الدرجات العلمية والشھادات
في جامعة اليرموك رقم ) (١١٨لسنة ٢٠٠٣
المادة :١

تسمى ھذه التعليمات تعليمات برنامج دبلوم التربية في كلية التربية في جامعة اليرموك رقم
) (٣١لسنة  ،٢٠٠٥ويعمل بھا من بداية العام الجامعي .٢٠٠٦/٢٠٠٥

المادة :٢

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في ھذه التعليمات المعاني المخصصة لھا أدناه ما
لم تدل القرينة على خالف ذلك.

المادة :٣

الجامعة:

جامعة اليرموك

الكليـــة:
القســــم:
الدبلــوم:
البرنامج:
اللجنـــة:

كلية التربية
القسم الذي يطرح برنامج دبلوم التربية
دبلوم التربية
برنامج دبلوم التربية في كلية التربية
لجنة دبلوم التربية التي تتألف من:
أ .عميد كلية التربية أو من ينيبه )رئيسا(
ب .رؤساء األقسام التي تطرح دبلوم التربية )أعضاء(
جـ .عضو ھيئة تدريس يرشحه مجلس القسم الذي يطرح الدبلوم

تسري أحكام ھذه التعليمات على الطلبة المسجلين لنيل شھادة الدبلوم.

القبول
المادة :٤

يشترط في المتقدمين للدراسة في ھذا البرنامج أن يكونوا حاصلين على درجة البكالوريوس أو
ما يعادلھا.

المادة :٥

تقدم طلبات االلتحاق إلى دائرة القبول والتسجيل ،ويتم قبول الطلبة بقرار من اللجنة في ضوء
الشواغر المتوفرة في األقسام ،ومالءمة التخصص في درجة البكالوريوس وتسلسل العالمات في
ھذه الدرجة.

الخطة الدراسية
المادة :٦

أ .تنظم الخطة الدراسية بحيث يكون الحد األدنى للحصول على الدبلوم ) (٣٣ساعة معتمدة*.
ب .يقر مجلس العمداء الخطة الدراسية التي تؤدي إلى نيل الدبلوم بتنسيب من اللجنة واقتراح
من مجالس األقسام.

المادة :٧

تشمل الخطة الدراسية لنيل الدبلوم المتطلبات التالية†:

* تم تعديل البند )/٦أ( بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) (٢٠١٩/٢٢٥تاريخ  ٢٠١٩/٤/٢٩ويعمل بھذا التعديل من بداية الفصل االول
)(٢٠٢٠/٢٠١٩
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أ .متطلبات إجبارية :ويخصص لھا ) (٢٧ساعة معتمدة.
ب .متطلبات اختيارية :ويخصص لھا ) (٦ساعات معتمدة.

مدة الدراسة والعبء الدراسي
المادة :٨

الحد األدنى للمدة المطلوبة إلنھاء متطلبات الدبلوم فصالن دراسيان من بدء انتظام الطالب في
الدراسة ،وال يعتبر فصل الصيف فصال دراسيا لھذه الغاية ،وال يجوز أن تزيد المدة التي
يقضيھا الطالب مسجال في الدراسة لنيل الدبلوم على ) (٣سنوات ،ويمكن تمديد ھذه المدة لسنة
أخرى بناء على طلب خطي من الطالب وموافقة لجنة الدبلوم‡.

المادة ٩:

أ .يكون الحد األعلى للعبء الدراسي للطالب ) (١٢ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد
وال يقل عن ) (٦ساعات معتمدة.
ب .يكون الحد األعلى للعبء الدراسي للطالب ) (٩تسع ساعات معتمدة في الفصل الصيفي.
ج .يسمح للطالب بالتسجيل لعدد يزيد على الحد األعلى أو يقل عن الحد األدنى بثالث ساعات
معتمدة في حاالت مبررة بعد موافقة رئيس القسم بناء على تنسيب مرشد الطالب ،وفي
ھذه الحالة تبلغ دائرة القبول والتسجيل خطيا بذلك.

المادة  :١٠تطبق تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك على طلبة دبلوم التربية فيما يتعلق
بالمواظبة ،واالمتحانات ،والعالمات والمعدالت ،واعادة دراسة المساقات أو االنسحاب منھا،
وتأجيل الدراسة واالنقطاع عنھا ،ووضع الطالب تحت المراقبة ،واالنتقال من جامعة إلى أخرى
وأية أمور لم ترد في ھذه التعليمات.

االنتقال من تخصص إلى آخر في البرنامج
المادة  :١١أ .يجوز للطالب أن ينتقل من تخصص إلى آخر في البرنامج ،ويقدم طلبا بذلك إلى القسم الذي
يرغب في االنتقال إليه ،وتبت اللجنة بھذه الطلبات في ضوء شروط القبول المعمول بھا في
ھذه التعليمات.
ب .يحسب للطالب المساقات التي درسھا في البرنامج المنتقل منه نجاحا أو رسوبا إذا كانت
ضمن الخطة الدراسية للبرنامج المنتقل إليه.
ج .يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج مقابل كل ) (٩ساعات معتمدة
حسبت له.

احتساب ساعات معتمدة لطلبة الدبلوم
المادة  :١٢مع مراعاة أحكام المادة ) ،(١١من ھذه التعليمات ،يجوز للطالب أن يطلب من اللجنة احتساب
ساعات أتمھا بنجاح في جامعة أو كلية معترف بھا حسب الشروط التالية ،وتعلم دائرة القبول
والتسجيل خطيا باحتساب ھذه المساقات:

† تم تعديل البند المادة ) (٧بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) (٢٠١٩/٢٢٥تاريخ  ٢٠١٩/٤/٢٩ويعمل بھذا التع ديل م ن بداي ة الفص ل
االول )(٢٠٢٠/٢٠١٩
‡ تم تعديل البند المادة ) (٨بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) (٢٠١٩/٢٢٥تاريخ  ،٢٠١٩/٤/٢٩ويعمل بھذا التعديل من بداي ة الفص ل
االول )(٢٠٢٠/٢٠١٩
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أ.
ب.
ج.
د.
ھـ.

ال يحتسب أكثر من ) (٩ساعات معتمدة.
أن ال تقل عالمته في ذلك المساق عن تقدير جيد.
أن يكون المساق معادال لمساق ضمن الخطة الدراسية للبرنامج.
أن ال يكون قد مضى على دراسته لھذه المساقات اكثر من أربع سنوات.
وفي جميع الحاالت ال يجوز احتساب مساق سبق أن درسه الطالب ألغراض الحصول على
درجة البكالوريوس.

متطلبات الحصول على الدبلوم
المادة  :١٣تمنح شھادة الدبلوم للطلبة بعد إتمام المتطلبات التالية:
أ .١ .النجاح في المساقات المطلوبة للتخرج في الخطة الدراسية المقررة.
 .٢الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن ).(%٦٠
ب .قضاء الحد األدنى للمدة المطلوبة للحصول على الدبلوم وعدم تجاوز الحد األقصى حسب
ما ورد في المادة ).(٨

أحكـــــام عامــــــــــــة
المادة  :١٤أ .إذا توقف تخرج الطالب على مساق واحد غير مطروح أو متعارض مع مساق آخر ال يمكن
حله فلمجلس القسم الذي يطرح المساق أن يقترح مساقا بديال مناسبا  ،ولمرة واحدة فقط.
ب .يبلغ العميد مدير القبول والتسجيل خطيا بذلك.
المادة  :١٥ال يجوز ألي طالب أن يسجل لدرجة علمية أخرى مع الدبلوم في آن واحد.
المادة  :١٦القسم مسؤول عن متابعة السير األكاديمي للطلبة المسجلين فيه والتحقق من استيفائھم لشروط
التخرج وعليه إبالغھم بذلك دوريا.
المادة  :١٧يبت مجلس العمداء في االشكاالت التي تنشأ عن تطبيق ھذه التعليمات.
المادة  :١٨رئيس الجامعة وعميد كلية التربية ولجنة الدبلوم ومدير القبول والتسجيل مكلفون بتنفيذ أحكام
ھذه التعليمات.
المادة  :١٩تلغي ھذه التعليمات ،تعليمات منح دبلوم التربية في كلية التربية والفنون رقم ) (٣لسنة .١٩٩٦

