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تعليمات م ح درجة البكالوريوس في جامعة عجلون الوط ية لس ة 2014
(أقرت من لس األم اء بقرار رقم ( )2014 – 2013 / 6يف ا لسة رقم ( )2014 – 2013 / 2بتاريخ  ،2014/3/6كما عدلت بقرار لس األم اء
رقم ( )2016-2015/4يف ا لسة رقم ( )2016-2015/2تاريخ  2015/12/21وكذلك بقرار لس العمداء رقم ( )2017 – 2016/3تاريخ
)2016/10/13

المادة ( :)1تسمى هذ التعليمات (تعليمات م ح درجة البكالوريوس يف جامعة عجلون الوط ية لس ة 2014م ،صادرة
مبوجب قانون ا امعات األردنية رقم  20لس ة  ،)2009ويعمل هبا اعتباراً من مطلع العام الدراسي
.)2015 / 2014
المادة ( :)2يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت يف هذ التعليمات املعا الواردة إزاءها ما مل يرد نص
الف ذلك:
الـجامع ـ ـ ـ ــة:
الـمجلـ ـ ـ ــس:

جامعة عجلون الوط ية.
لس عمداء ا امعة.

الـرئي ـ ـ ـ ــس:
الـعمي ـ ـ ـ ـ ــد:
الـكلي ـ ـ ـ ـ ــة:

رئيس ا امعة.
عميد الكلية امللتحق هبا الطالب.
أي كلية يف ا امعة.

الـقس ـ ـ ـ ـ ــم:
الفصل العادي:
املرجع الطيب:

أي قسم يف كليات ا امعة.
الفصل الدراسي األول أو الثا .
الطبيب أو اللج ة الطبية ال تعتمدها ا امعة.

المادة ( : )3تسري أحكام هذ التعليمات على الطلبة امل تظمني املسجلني للحصول على درجة البكالوريوس يف كليات
ا امعة.
الخطـة الدراسيـة
المادة (:)4
أ -توضع ا طة الدراسية على أساس نظام الساعات املعتمدة.
ب -دد لكل مادة من مواد ا طط الدراسية ( )3ساعات معتمدة ،و وز بقرار من لس العمداء أن تقل أو
تزيد عليه.
ج -تسب الساعات املعتمدة لكل مادة على أساس أن احملاضرة األُسبوعية أو ال دوة هي ساعة معتمدة ،أما
ساعات املختربات والتطبيق العملي فيجري احتساهبا لكل مادة على حدة ،ويف مجيع ا االت ال يقل
حساب الساعة املعتمدة عن ساعتني تطبيقيتني أو ساع ترب.
المادة ( : )5يقر اجمللس ا طة الدراسية ال تؤدي إ ا صول على درجة البكالوريوس يف صصات كليات ا امعة
ب اءً على ت سيب من الس الكليات وتوصيات من الس األقسام األكادميية املختصة.
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المادة (:)6

1

أ -إ حني إنشاء كليات أخرى ،تضم ا امعة الكليات واألقسام اآلتية:
الكلية

القسم

اآلداب والعلوم الرتبوية

اللغة العربية وآداهبا
اللغة اإلجنليزية وآداهبا
الرتبية ا اصة
اإلرشاد ال فسي
متطلبات ا امعة والعلوم األساسية

ا قوق

القانون

تك ولوجيا املعلومات

علم ا اسوب
نظم املعلومات ا اسوبية
ه دسة الرب يات

إدارة األعمال

إدارة األعمال
احملاسبة
نظم املعلومات اإلدارية
املصارف اإلسالمية
العلوم املالية واملصرفية
التسويق
اإلدارة السياحية

اهل دسة

اهل دسة املعمارية
اهل دسة املدنية

العلوم

الرياضيات

ب -يكون ا د األد لعدد الساعات املعتمدة املطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس يف صصات ا امعة وفق
اآليت:
كلية اآلداب والعلوم التربوية
اللغة العربية وآداهبا

 132ساعة معتمدة

اللغة اإلجنليزية وآداهبا

 132ساعة معتمدة

 1عدلت ه المادة بقرا مجلس األم اء قم ( )2016-2015/4تا يخ 2015/12/21
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الرتبية ا اصة

 132ساعة معتمدة

اإلرشاد ال فسي

 132ساعة معتمدة

كلية الحقوق
 141ساعة معتمدة

القانون
كلية تك ولوجيا المعلومات
علم ا اسوب

 132ساعة معتمدة

نظم املعلومات ا اسوبية

 132ساعة معتمدة

ه دسة الرب يات

 132ساعة معتمدة

كلية إدارة المعلومات
إدارة األعمال

 132ساعة معتمدة

احملاسبة

 132ساعة معتمدة

نظم املعلومات اإلدارية

 132ساعة معتمدة

املصارف اإلسالمية

 138ساعة معتمدة

العلوم املالية واملصرفية

 132ساعة معتمدة

التسويق

 132ساعة معتمدة

اإلدارة السياحية

 132ساعة معتمدة

كلية اله دسة
اهل دسة املعمارية

 160ساعة معتمدة

اهل دسة املدنية

 160ساعة معتمدة

كلية العلوم
 132ساعة معتمدة

الرياضيات

المادة ( :)7تشمل ا طة الدراسية يف كل صص مت ح فيه درجة البكالوريوس املتطلبات اآلتية:
أوالً :متطلبات الجامعة:

تشكل متطلبات ا امعة أرضية مشرتكة لطلبة ا امعة كافة ،وهتدف ا تعزيز مهارات التواصل للطلبة
باللغتني العربية واإل جنليزية إضافة إ مهارات استخدام ا اسوب وإرراء املعرفة يف اجملاالت اإلنسانية
واإلجتماعية والعلمية .و صص هلا ( )27ساعة معتمدة وتشمل مايأيت:

أ -إجبارية )12( :ساعة معتمدة على ال حو اآليت:
رقم المادة
جامعة عجلون الوط ية
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 108100العلوم العسكرية

3

 108101الرتبية الوط ية

3

 108111مهارات اللغة العربية ()1

3

 108112مهارات اللغة اإلجنليزية ()1

3

 .1مادة العلوم العسكرية مادة اجبارية للطلبة األردنيني واختيارية لغريهم ،وال تدخل يف حساب
املعدل الرتاكمي .أما الطلبة غري األردنيني الذين مل تاروا هذ املادة فعليهم دراسة مادة من
متطلبات ا امعة االختيارية ددها الطالب ع د تسجيلها .ويعفى الطالب األرد من دراسة
العلوم العسكرية يف إحدى ا االت اآلتية:
 إذا درسها ب جاح يف جامعة أردنية.
 إذا كان من خر ي الكليات العسكرية األردنية (ا اح العسكري يف جامعة مؤته
والكلية العسكرية امللكية ومدرسة املرشحني العسكرية) أو ما يعادهلا من كليات أج بية.

 الضباط ا اصلون على دورات الصف التأسيسية ودورات الوكالء بال سبة للرتب
األخرى وتعتمد دائرة التعليم ا امعي مبديرية التعليم والثقافة العسكرية إلربات أن
الطالب املع ت طبق عليه شروط اإلعفاء يف هذا الب د والب د السابق.
 .2تكون مادة الرتبية الوط ية إجبارية للطلبة األردنيني واختيارية لغريهم .وعلى الطلبة غري
األردنيني الذين مل تاروا هذ املادة أن يدرسوا أي مادة أخرى بديلة.
ب -اختيارية*:
( )15ساعة معتمدة تارها الطالب من بني املواد اآلتية:
رقم

108102

مبادئ علم املكتبات واملعلومات

3

-

-

108112

مهارات اللغة العربية ()2

3

108111

-

108113

فن ا طابة وا وار

3

-

-

108131

مهارات ا ياة

3

-

-

108161

اللغة الفرنسية

3

-

-

108162

اللغة اإلسبانية

3

-

-

108103

قضايا دولية وعربية معاصرة

3

-

-

المادة

اسم المادة

الساعات

المتطلب السابق

المتطلب المتزامن

المعتمدة

* عدلت ه الفقرة بقرا مجلس األم اء قم ( )2017-2016/10تا يخ 2017/3/5
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108104

الثقافة اإلسالمية

3

-

-

108141

تاريخ القدس

3

-

-

108105

جغرافية األردن السياحية

3

-

-

108106

اإلنسان والبيئة

3

-

-

108151

مهارات ا اسوب ()1

3

-

-

108152

مهارات ا اسوب ()2

3

-

-

108171

التغذية وصحة اجملتمع

3

-

-

108172

الرياضة والصحة

3

-

-

201101

القانون يف حيات ا

3

-

-

201103

حقوق اإلنسان

3

-

-

401106

مبادئ اإلدارة

3

-

-

يتوجب على كافة الطلبة المستجدين التقدم المتحان مستوى في اللغة العربية واللغة االنجليزية
ومهارات الحاسوب وكل من يخفق في أي من هذ االمتحانات عليه أن يسجل مادة استدراكية
( )099خارج خطته الدراسية ،وهذ املواد هي:
108099
118099
128099

مهارات اللغة العربية (استدراكي)
مهارات لغة اجنليزية (استدراكي)
مهارات ا اسوب (استدراكي)

ثانياً :متطلبات الكلية :تشمل موعة املواد ال
وذات صلة وريقة باجملال العام للتخصص .وتكون الساعات املعتمدة ملتطلبات الكلية ( ،)%15يف
األقل ،من موع الساعات املعتمدة للتخصص.

تاجها طلبة الكلية لتزويدهم بقاعدة معرفية مشرتكة

ثالثاً :متطلبات التخصص  :تشمل مواد التخصص اإلجبارية واالختيارية واملواد املساندة وتكون ساعاهتا
املعتمدة بواقع ( ،)%60يف األقل ،من موع الساعات املعتمدة للتخصص.
المادة (:)8

رابعاً :متطلبات حرة :ست ساعات معتمدة حداً أعلى.

أ -تص ف املواد ال ترد يف ا طة الدراسية على أساس مستويات أربعة ،وتعطى رقماً يدل على الكلية والقسم
واملستوى واجملال املعريف والرقم التسلسلي للمادة ضمن اجملال املعريف.
ب -تثبت املتطلبات السابقة أو املتزام ة (إن وجدت) إزاء كل مادة.
ج -ال وز للطالب أن يسجل مادة ما مل يكن قد درس املتطلب السابق هلا ،ويف حال الفة ذلك يلغى
تسجيله وعالماته يف تلك املادة.
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وز للطالب أن يدرس مادة ما ،ومتطلبها السابق بشكل متزامن يف الفصل نفسه ،إذا كان قد درس

د-

املتطلب السابق ومل ي جح فيه ،أو إذا كان مسجالً يف الفصل املتوقع رجه فيه وكان رجه يتوقف على
دراسة هذ املادة ،أو إذا كان م قوالً من جامعة أخرى شريطة أن يكون قد درس املتطلب السابق أو ما
يكافئه و حصل على موافقة العميد.
مدة الدراسة والعبء الدراسي
المادة (:)9

2

أ -الس ة الدراسية فصالن دراسيان إجباريان مدة كل م هما ستة عشر أسبوعاً تشمل مدة االمتحانات،
وفصالً صيفياً اختيارياً مدته مثانية أسابيع تشمل مدة االمتحانات.

ب -ا د األعلى ملدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس يف أقسام كلية اهل دسة ( )8س وات وسائر
أقسام كليات ا امعة ( )7س وات.
إضايف واحد للطالب الذي است فد املدة الزم ية املسموح هبا للحصول
ج -وز للمجلس م ح فصل دراسي
ّ
على درجة البكالوريوس شريطة أن يؤدي ذلك إ رجه يف ذلك الفصل.
د -يكون العبء الدراسي للطلبة يف ا امعة يف الفصل الدراسي كما يأيت:3
 )12( .1ساعة معتمدة للفصل الدراسي الواحد حداً أد و( )18ساعة معتمدة يف الفصل حداّ أقصى.

 .2وز أن يزيد العبء الدراسي للطالب على ا د األعلى امل صوص عليه يف الب د ( )1من هذ الفقرة
على أن ال يزيد عن ( )21ساعة معتمدة يف الفصل الذي يتوقع رجه فيه ،كما وز أن يصل العبء
الدراسي للطالب يف الفصل الذي يتوقع رجه فيه إ ( )22ساعة معتمدة إذا كانت الساعات
املضافة ساعة تدريبية أو ساعة ترب.
 .3وز مبوافقة العميد أن يصل العبء الدراسي للطالب إ ( )21ساعة معتمدة إذا كان معدله الفصلي
يف آخر فصل درسه  %80فأكثر واملعدل الرتاكمي  %76فأكثر.
 .4يكون ا د األعلى لل صاب الدراسي للطالب يف الفصل الصيفي ( )9ساعات معتمدة ،و وز زيادة
الساعات إ ( )12ساعة معتمدة يف الفصل الذي يتوقع رجه فيه.
أقل من ا د األد نتيجة النسحابه
 .5يسمح للطالب باالستمرار يف دراسة عدد من الساعات املعتمدة ّ

من بعض املواد يف حاالت مسوغة بت سيب من رئيس القسم وموافقة العميد على أن ال تتجاوز مدة

 2عدلت ه المادة بقرا مجلس األم اء قم ( )2016-2015/4تا يخ 2015/12/21
 3عدلت ه الفقرة بقرا مجلس األم اء قم ( )2017 – 2016/3تا يخ 2016/10/13
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دراسة الطالب للحصول على درجة البكالوريوس ا د األعلى الوارد يف الفقرة (أ) من هذ املادة ،ويبلغ
العميد املختص دائرة القبول والتسجيل خطياً بذلك.
 .6وز مبوافقة العميد دراسة أقل من ( )12ساعة معتمد يف الفصل الدراسي ألسباب يقت ع هبا على أن
التقل عن ( )9ساعات معتمدة.
 .7إذا احتاج الطالب إ أقل مـن ( )12سـاعة معتمـدة يف الفصـل الـذي يتوقـع رجـه فيـه ،لـه أن يسـجل مـا
تاج إليه من ساعات.
ه -يص ف الطلبة املسجلون ل يل درجة البكالوريوس يف مخسة مستويات :الس ة األو والثانية والثالثة والرابعة
وا امسة .ويعد الطالب يف مستوى الس ة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو ا امسة إذا أمت ب جاح دراسة ما ال
يقل عن ( )33أو ( )66أو ( )99أو ( )132ساعة معتمدة على التوا ضمن خطته الدراسية.
المواظب ـ ـ ــة
المادة (:)10
أ -تشرتط املواظبة لطلبة ا امعة يف احملاضرات وامل اقشات والساعات العملية مجيعها ،حسب الساعات املقررة
لكل مادة يف ا طة الدراسية.
ب -ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من ( )%15من الساعات املقررة للمادة.
ج -إذا غاب الطالب أكثر من ()%15من موع الساعات املقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبله
العميد ،الذي تطرح كليته املادة ،رم من التقدم لالمتحان ال هائي لتلك املادة ويعد راسباً فيها .وعليه

إعادة دراستها إذا كانت إجبارية .ويف مجيع األحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب يف احتساب معدل
عالمات الطالب الفصلي والرتاكمي ألغراض اإلنذار والفصل من التخصص.
د -إذا غاب الطالب أكثر من ( )% 15من الساعات املقررة ملادة ما وكان هذا الغياب بسبب املرض أو لعذر
قهري يقبله العميد ،ميكن ع ّد م سحباً من تلك املادة بقرار من العميد ،وتطبق عليه يف هذ ا ال أحكام
االنسحاب ،ويبلغ العميد مدير دائرة القبول والتسجيل بذلك ،وتثبت مالحظة (م سحب) إزاء تلك املادة
يف السجل األكادميي للطالب .أما الطلبة الذين ميثلون اململكة أو ا امعة يف ال شاطات الرمسية فيسمح هلم
بالتغيب ب سبة ال تتجاوز ( )%20شريطة موافقة عميد شؤون الطلبة.

ه -ب ت بيه الطالب خطياً من مدرس املادة قبل إيقاع عقوبة ا رمان قه ومبوجب منوذج مع ّد هلذ الغاية.
و -رم الطالب من دخول االمتحان ال هائي بقرار من العميد وبتوصية من رئيس القسم ب اءً على ت سيب
مدرس املادة خالل األسبوع الثالث عشر يف الفصل الدراسي العادي ،واألسبوع السابع يف الفصل الصيفي.
ز -يشرتط يف العذر املرضي أن يكون بشهادة صادرة عن طبيب عيادة ا امعة ،أو معتمدة م ه ،أو عن
مستشفى معتمد من ا امعة ،وأن تقدم هذ الشهادة إ العميد خالل مدة ال تتجاوز أسبوعاً من تاريخ
جامعة عجلون الوط ية
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انقطاع الطالب عن املواظبة .ويف ا االت القاهرة األخرى يقدم الطالب ما يثبت عذر القهري خالل
أسبوعني من تاريخ زوال أسباب الغياب.
ح -العمداء ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس واحملاضرون ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن ت فيذ
أحكام املواظبة.
االمتحـانــات والعالمات
المادة (:)11
أ -ري احتساب العالمة ال هائية لكل مادة من مئة ألقرب رقم صحيح مع بيان عدد ساعاهتا املعتمدة.
ب -العالمة ال هائية لكل مادة هي موع عالمات االمتحان ال هائي وعالمات واألعمال الفصلية .يستث من
ذلك امتحانات مادة العلوم العسكرية ،ال تسجل نتائجها ناجح أو راسب دون عالمات.
ج -يعقد االمتحان ال هائي لكل مادة مرة واحدة يف هناية الفصل ويكون شامالً ملقرر املادة و صص له
( )% 50من العالمة ال هائية للمادة ،وقد تشمل عالمة االمتحان ال هائي امتحانات عملية وشفوية أو
تقارير و صص هلا نسبة مئوية معي ة دد بقرار من لس الكلية ب اءً على ت سيب لس القسم.
د -تتو الس األقسام املع ية بيان كيفية توزيع العالمات ال توضع للمواد ذات الطبيعة العملية ،أو املواد
البحثية ،أو مواد ال دوات ،أو مشاريع التخرج ،على أن تعتمد من الس الكليات املع ية ،وتبلغ به دائرة
القبول والتسجيل.
ه -تشمل األعمال الفصلية لكل مادة ما يأيت:
 .1امتحانني ريرين ،يكون األول يف األسبوع ا امس أو السادس من الفصل ،ويف األسبوع الثالث من
الفصل الصيفي .ويكون الثا يف األسبوع ا ادي عشر أو الثا عشر من الفصل ،ويف األسبوع
السادس من الفصل الصيفي .و صص لكل اختبار ريري  %20من العالمة اإلمجالية للمادة.
و صص  % 10من العالمة اإلمجالية للمادة لالختبارات الشفوية والقصرية والواجبات والتقارير
والبحوث واالعمال الفصلية األخرى ال تتضم ها ا طة.
 .2وز ،يف حاالت خاصة ،االقتصار على امتحان ريري واحد (امتحان نصفي) شريطة ا صول على
موافقة اجمللس قبل بداية الفصل ،ويعقد يف األسبوع الثامن أو التاسع من الفصل ،واألسبوع ا امس
من الفصل الصيفي .ويف هذ ا ال صص له  %35من العالمة اإلمجالية للمادة ،و صص ملا تبقى
من أعمال الفصل .%15
يدرسها أكثر من مدرس (أو املادة ال يدرسها أكثر من مدرس)،
 .3يف حال املواد متعددة الشعب ال ّ
يعني رئيس القسم أحد مدرسي املادة م سقاً هلا ،يشرف على ديد مواعيد االختبارات واالمتحانات
املشرتكة واالسلوب املوحد للتقومي ،بالتعاون مع مدرسي املادة.
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و -كل من تغيب عن اختبار أو االمتحان ال هائي املعلن ع ه ،دون عذر قهري أو مرضي يقبل به عميد الكلية
ز-

تعد عالمته يف ذلك االختبار أو االمتحان (صفراً).
 .1كل من يتغيب عن اختبار معلن ع ه بعذر مرضي أو قهري ،عليه أن يقدم ما يثبت عذر للعميد
خالل رالرة أيام من تاريخ زوال العذر ،ويف حال قبول هذا العذر يبلغ العميد رئيس القسم بذلك
وبدور يبلغ مدرس املادة .وعلى مدرس املادة إجراء اختبار تعويضي للطالب خالل أسبوع من تار ه.
 .2كل من يتغيب عن االمتحان ال هائي املعلن ع ه بعذر مرضي أو قهري ،عليه أن يقدم ما يثبت عذر
للعميد خالل رالرة أيام من تاريخ زوال العذر ،ويف حال قبول هذا العذر فإن العميد يبلغ رئيس القسم
بذلك والذي بدور يبلغ مدرس املادة ،وعلى مدرس املادة إجراء امتحان تكميلي للطالب قبل هناية
األسبوع الثا من الفصل الدراسي التا وال تسب الفصل الصيفي ،على أن يعلم مدير القبول
والتسجيل بذلك رمسياً.
 .3تسجل مالحظة (غري مكتمل) يف منوذج رصد العالمات للمادة ال تغيب فيها الطالب عن االمتحان
ال هائي بعذر يقبله العميد.
 .4إذا مل يبلغ مدرس املادة بقبول عذر الطالب ع د رصد العالمات ،توضع له عالمة (غ) يف خانة
العالمة ال هائية من منوذج رصد العالمات.

ح-
 .1مدرس املادة مسؤول عن تصحيح أوراق االمتحانات ا اصة مبواد  ،وعن تثبيتها يف كشوف العالمات
بشكل صحيح وهنائي.
 .2ترد أوراق االختبار للطالب بعد تصحيحها خالل أسبوع وتعد العالمة هنائية بعد انقضاء اسبوع على
ردها.
 .3تسلم أوراق االمتحان ال هائي مع اإلجابة ال موذجية لرئيس القسم و فظ يف الكلية ملدة فصلني
دراسيني للرجوع اليها ع د ا اجة ،مث ري التصرف يف إتالفها من ة مش ّكلة من عميد الكلية
املع ية.
 .4تسلم كشوف بالعالمات ال هائية لكل مادة بتفصيالهتا قبل انقضاء  72ساعة من تاريخ االمتحان
للفصلني األول والثا  ،و 48ساعة للفصل الصيفي ،إ رئيس القسم .وتعتمد العالمات من لس
القسم بعد تدقيقها ،مث ترفع إ لس الكلية إلقرارها مث رفعها إ دائرة القبول والتسجيل.
المادة (:)12
أ -وز للطالب أن يطلب مراجعة عالمته يف االمتحان ال هائي يف أي مادة خالل مدة أقصاها ( )15مخسة
عشر يوماً من تاريخ إعالن ال تائج .وللعميد يف هذ ا ال ،أن يتحقق من عدم وجود خطأ مادي يف مجع
جامعة عجلون الوط ية
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العالمات أو نقلها ،ومن عدم وجود أسئلة غري مصححة ،عن طريق ة من :العميد أو من ي يبه و رئيس
القسم و مدرس املادة أو أحد مدرسيها.
ب -يدفع الطالب رمساً قدر مخسة دنانري عن كل طلب يتقدم به ملراجعة أي عالمة من عالماته.

المادة ( :)13ا د األد لعالمة ال جاح يف املادة هو ( ،)%50وا د األد للعالمة ال هائية (.)%35
أ -تص ف عالمات املادة وفق ا دول اآليت:
العالمة

التقدير

%100-90

ممتاز

%89-80

جيد جداً
جيد

%69-60

مقبول

%59-50

ضعيف

اقل من %50

راسب

%79-70

ب -يكون املعدل الرتاكمي معدل عالمات مجيع املواد ال درسها الطالب جناحاً او رسوباً ضمن متطلبات
خطته الدراسية ح تاريخ حساب ذلك املعدل ،وإذا حصل على نتيجة (غري مكتمل) يف بعض املواد
تسب معدالته ع دما تكتمل عالمات هذ املواد ،وتعد املعدالت ذات أرر رجعي من تاريخ حصول
الطالب على نتيجة (غري مكتمل) وتطبق عليه مجيع اإلجراءات املرتتبة على ذلك ما عدا تاريخ استحقاق
الشهادة فال يكون بأرر رجعي.
ج -تص ف املعدالت الرتاكمية وفق التقديرات املبي ة يف ا دول األيت:
المعدل التراكمي
%100-84

التقدير
ممتاز

 - 76اقل من %84

جيد جداً
جيد

 - 60اقل من %68

مقبول

 - 68اقل من %76

د -املعدل الفصلي هو معدل عالمات مجيع املواد ال درسها الطالب يف ذلك الفصل.
ه -س ب أي من املعدالت السابقة بضرب عالمة كل مادة داخله يف املعدل يف عدد ساعاهتا املعتمدة وقسمة
موع حواصل الضرب ال ا ة على موع الساعات املعتمدة.
جامعة عجلون الوط ية
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سب كل املعدالت ألقرب م زلة عشرية واحدة.

و-

ز -يضع العميد اسم الطالب الذي صل على معدل فصلي مقدار ( )%84فأكثر على الئحة الشرف يف
الكلية ،ويثبت ذلك يف سجله األكادميي ،شريطة أن ال يقل عبؤ الدراسي عن ( )15ساعة معتمدة تدخل
يف حساب معدله ومل يكن مفصوالً أو موضوعاً ت املراقبة األكادميية أو أوقعت قه عقوبة تأديبية يف
ذلك الفصل.
إعادة دراسة المواد
المادة (:)14
أ -على الطالب إعادة دراسة كل مادة إجبارية حصل فيها على نتيجة (راسب) ،وأما يف حالة رسوبه يف مادة
اختيارية وز له إعادهتا أو اختيار غريها من املواد االختيارية يف خطته الدراسية ،وتعد املادة التعويضية مادة
معادة بال سبة للمادة االختيارية ال رسب فيها من حيث احتساب معدله الفصلي والرتاكمي.
ب -وز للطالب إعادة دراسة أي مادة حصل فيها على عالمة أقل من ( )%70لرفع معدله الرتاكمي .ويف
هذ ا ال تسب العالمة األعلى فقط ،على أن ال يكون قد أمت متطلبات التخرج.
ج -يف حال إعادة الطالب مادة ما فإن ساعات تلك املادة تدخل يف حساب عدد الساعات املطلوبة للتخرج
مرة واحدة فقط.
وضع الطالب تحت المراقبة وفصله من التخصص
المادة (:)15
أ -يوضع الطالب ت املراقبة إذا قل معدله الرتاكمي عن ( )%60يف هناية أي فصل باستث اء الفصل
الدراسي األول له يف ا امعة ،وكذلك الفصل الدراسي الصيفي .وتبلغ دائرة القبول والتسجيل الطالب
خطياً بذلك.

ب -على الطالب الذي وضع ت املراقبة أن يزيل األسباب ال أدت إ ذلك يف مدة أقصاها فصالن
دراسيان (ليس م هما فصل صيفي) بعد الفصل الذي وضـع بسبب نتائجه ـت املراقبـة.
ج -إذا مل يتمكن الطالــب من إزالة األسباب ال أدت إ وضعه ت املراقبة مبوجب الفقرة (ب) من هذ
املادة يفصل مؤقتاً من التخصص.
د -يستث من الفصل من التخصص ت فيذاً ألحكام الفقرة (ج) من هذ املادة كل طالب أمت ب جاح ()90
ساعة معتمدة يف أي من كليات ا امعة.
ه -ميكن للطالب املفصول مؤقتاً ويقع معدله الرتاكمي بني ( %50وما دون  )%60االستمرار يف صصه
طالب (دراسة خاصة) ،وتطبق عليه تعليمات الدراسة ا اصة.
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و -يفصل هنائياً من التخصص كل طالب صل على معدل تراكمي أقل من ( )%50يف فصل من الفصول

الدراسية باستث اء الفصل الدراسي األول من التحاقه بذلك التخصص أو أي فصل صيفي.
ز -ال وز للطالب أن يسجل يف التخصص الذي فصل م ه هنائياً إال بإلغاء قيد السابق والتسجيل برقم
جامعي جديد على أن ال تسب له أي من املواد ال درسها سابقاً.
ح -يصدر لس العمداء قرارات الفصل ال هائي من التخصص ب اءً على ت سيب مدير القبول والتسجيل.
الدراسة الخاصة
المادة ( :)16تشتمل الدراسة ا اصة على نوعني من الدراسة مها:
 .1الدراسة ا رة.
 .2الدراسة االستدراكية.

المادة ( :)17وز للطلبة الذين يدرسون يف جامعات أو معاهد عليا داخل األردن أو خارجه التسجيل للدراسة ا رة
لدراسة بعض املواد خالل فصل دراسي أو أكثر ،ويسمح ايضاً التسجيل للدراسة ا رة ألشخاص
راغبني يف تعميق معارفهم التخصصية أو إرراء معرفتهم الثقافية أو األكادميية.
المادة ( :)18يشرتط يف قبول الطالب للتسجيل يف الدراسة ا رة ما يأيت:
أ -أن يكون حاصالً على شهادة الثانوية العامة األردنية أو ما يعادله على أن ال يقل معدله يف الثانوية

عن ا د األد للقبول يف التخصص.
ب -يستث من الشرط الوارد يف الفقرة (أ) من هذ املادة طلبة ا امعات أو املعاهد العليا من غري طلبة
ا امعة.
المادة ( :)19يقبل يف الدراسة االستدراكية الطالب املفصول فصالً مؤقتاً من الدراسة امل تظمة حسب ما ورد يف نص

الفقرة (هـ) من املادة ( )15وفق الشروط اآلتية:
أ -يسمح للطالب دراسة فصلني دراسيني لرفع معدله الرتاكمي ا ( )%60فما فوق ،فإذا أخفق يف
رفع معدله يفصل أكادميياً من التخصص إال إذا كان قد اهنى ب جاح ما موعه ( )90ساعة

معتمدة من متطلبات التخرج ،أو كان معدله الرتاكمي ال يقل عن (.)%59.5
ب -ق للمجلس م ح الطالب فصال استدراكياً إضافياً بعد است فاد املدة احملددة يف الفقرة (أ) من
هذ املادة لغايات رفع معدله إ ( )%60فأكثر ،فإذا أخفق يفصل هنائياً من التخصص.

المادة ( : )20وز للطالب املفصول من صصه ألسباب تتعلق بتد معدله الرتاكمي أن يتقدم بطلب انتقال إ

صص آخر با امعة ما دام قق شروط القبول فيه ،على أن ي هي متطلبات ا صول على درجة
البكالوريوس يف مدة أقصاها سبع س وات من تاريخ التحاقه با امعة .ويعامل الطالب يف ذلك معاملة
الطالب امل قول من جامعة أخرى وال ق له الرجوع إ التخصص امل قول م ه.
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المادة (:)21إذا متكن الطالب من رفع معدله إ ( )%60فأكثر ،يف أي فصل من فصول الدراسة االستدراكية ول
المادة (:)22

حكماً إ الدراسة امل تظمة.

أ -تطبق على الطلبة املسجلني يف الدراسة ا اصة شروط املواظبة واالمتحانات والعالمات الواردة يف هذ
التعليمات.
ب -مي ح طالب الدراسة ا اصة هوية جامعية ويستفيد من مجيع ا دمات املتوافرة يف ا امعة.
ج -تسب مدة الدراسة االستدراكية ضمن ا د األقصى لس وات الدراسة يف ا امعة.
د -تطبق تعليمات االنقطاع والتأجيل على طلبة الدراسة االستدراكية.
االنسحاب من المواد وإضافتها
المادة (:)23
أ -يسمح للطالب باالنسحاب من مواد سجل هلا أو إضافة مواد جديدة خالل األسبوعني األولني من
الفصلني الدراسيني األول والثا  ،وخالل األسبوع األول من الفصل الصيفي ،وال تثبت املواد ال انسحب
م ها يف سجله األكادميي.
ب -مع مراعاة ما ورد يف الفقرة (أ) من هذ املادة يسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مادة أو أكثر خالل
مدة أقصاها هناية األسبوع الثالث عشر من الفصلني الدراسيني األول والثا  ،وقبل هناية األسبوع السابع
من الفصل الصيفي ،ويف هذ ا االت تثبت املادة أو املواد يف سجل الطالب وإزاؤها مالحظة (م سحب).
ويتحمل الطالب رسوم تلك الساعات ،وال تدخل هذ املادة يف عدد الساعـات ال درسها من حيث
ال جاح والرسوب ومتطلبات التخرج ،وال وز نتيجة هلذا االنسحاب أن يقل عدد الساعات املسجلة عن
ا د األد للعبء الدراسي املسموح به وفق هذ التعليمات.
ج -إذا عد الطالب م سحباً من مجيع املواد ال سجل هلا يف فصل ما بقرار من عميد كليته تكون دراسته لذلك
الفصل (مؤجلة) شريطة أن يكون ذلك قبل أسبوعني من بدء االمتحانات ال هائية ،و سب هذا الفصل من
مدة التأجيل املسموح هبا يف الفقرة (أ) من املادة ( )24من هذ التعليمات ،ويثبت ذلك يف سجله
األكادميي ،ويتحمل الرسوم كافة.
تأجيل الدراسة
المادة (:)24
أ -ق للطالب أن يؤجل دراسته يف ا امعة مدة ال تزيد على أربعة فصول سواء كانت متقطعة أو متصلة.
ب -على الطالب ان يتقدم بطلب تأجيل دراسته إ ا هة املختصة وفقاً ملا يأيت:
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 .1للعميد إذا تقدم بطلبه يف مدة أقصاها ( )14أربعة عشر يوماً من بداية الفصل الدراسي األول أو

الثا .
 .2جمللس الكلية إذا تقدم بطلبه بعد ( )14أربعة عشر يوما وقبل هناية األسبوع الرابع من بداية
الفصل الدراسي األول أو الثا .
 .3للمجلس فيما عدا ذلك.
ج -إذا مل يكن الطالب مسجالً يف ذلك الفصل ومل يتقدم بطلب تأجيل قبل هناية األسبوع ا امس عشر يع ّد
م قطعاً عن الدراسة.
د -ال سب مدة التأجيل من ا د األعلى لس وات التخرج أو لغايات إزالة أسباب الوضع ت املراقبة.

ه -للمجلس ،يف حاالت يقت ع هبا ،زيادة عدد فصول التأجيل إ ستة فصول د أقصى.
و -ال تؤجل الدراسة للطالب ا ديد يف ا امعة أو الطالب امل تقل إليها ،إال بعد مضي فصل دراسي عادي
واحد ،يف األقل ،على دراسته يف ا امعة.
ز -يبلغ مدير التسجيل رمسياً بالقرار الصادر عن العميد أو لس الكلية أو اجمللس.
االنقطاع عن الدراسة
المادة (:)25
أ -إذا انقطع الطالب عن الدراسة ملدة تتجاوز فصالً دراسياً واحداً يفقد مقعد يف ا امعة.

ب -تسب مدة االنقطاع عن الدراسة من ا د األعلى للمدة املسموح هبا للدراسة.
ج -إذا مل يتقدم الطالب بطلب تأجيل دراسته وفقاً للمادة ( )24من هذ التعليمات يع ّد م قطعاً عن الدراسة.
د -وز معادلة املواد ال درسها الطالب يف ا امعة اذا انقطع عن الدراسة ملدة ال تزيد على السقف احملدد من
لس التعليم العا على أن ري اعادة تسجيله برقم جامعي جديد يف أي صص مل يفصل م ه سابقاً
4
طبقاً ألسس القبول املعمول هبا مع مراعاة الفقرة (ج) من املادة ( )26يف هذ التعليمات.
االنسحاب من الجامعة

المادة (:)26
أ -إذا رغب طالب يف االنسحاب من ا امعة عليه أن يتقدم بطلب ،على ال موذج املعتمد ،إ دائرة القبول
والتسجيل قبل هناية األسبوع الثالث عشر من الفصل الدراسي األول أو الثا أو األسبوع السابع من
الفصل الصيفي ،ويف هذ ا ال تثبت له يف سجله مالحظة (م سحب من ا امعة) ويفقد مقعد فيها
ويتحمل الرسوم املطلوبة كافة.
ب -إذا انسحب الطالب املستجد بعد اكتمال قبوله أو بعد مباشرته ألي سبب كان ،يع ّد (فاقداً ملقعد ) وال
ترد له الرسوم املدفوعة.
 4أضيفت ه الفقرة بقرا مجلس األم اء قم ( )2016-2015/4تا يخ 2015/12/21
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ج -إذا رغب الطالب امل سحب أو امل قطع يف أن يتقدم بطلب إعادة تسجيله يف التخصص نفسه (إعادة قيد )
يتقدم بطلب إ اجمللس لل ظر فيه ،شريطة أن ال تتجاوز مدة اإلنقطاع أو االنسحاب رالث س وات ،وإذا
أعيد تسجيله تفظ بسجله األكادميي كامالً ،على أن يكمل متطلبات التخرج حسب ا طة الدراسية
املعمول هبا ع د إعادة تسجيله ،ويف هذ ا الة سب له مدة الدراسة السابقة ضمن املدة املسموح هبا
5
للحصول على درجة البكالوريوس.
االنتقال من الجامعات األخرى
المادة ( :)27يسمح بانتقال الطلبة غري املفصولني تأديبياً إ ا امعة وفقاً للشروط اآلتية:
أ -أن يستويف شروط القبول يف ا امعة.
ب -أن يكون م تقالً من جامعة أو معهد أو كلية جامعية معرتف هبا.
ج -سب له املواد ال درسها وجنح هبا يف جامعة  /جامعات وكليات اجملتمع امل تقل م ها.
د -أن ال يقل عدد الساعات ال سوف يدرسها يف ا امعة عن ( )%50من موع الساعات املقررة
يف ا طة الدراسية يف التخصص امل قول إليه.
ه -يقبل الطالب الذي اجتاز امتحان الشامل لكليات اجملتمع األردنية وفق أسس التجسري الصادرة
عن وزارة التعليم العا والبحث العلمي األردنية.
و -يقبل الطالب ،الذي أهنى شهادة دبلوم كليات اجملتمع الصادرة من خارج األردن ،وفق أسس
التجسري الصادرة عن وزارة التعليم العا والبحث العلمي األردنية.
ز -يقتطع من املدة الزم ية املسموح هبا ل يل درجة البكالوريوس فصل دراسي واحد مقابل كل ()15
ساعة معتمدة تسبة للطالب.
ح -ال تسب عالمات املواد ال درسها الطالب يف جامعة أخرى أو معهد عال وعودلت له ضمن
معدله الرتاكمي.
االنتقال من تخصص إلى آخر في الجامعة
المادة (:)28
أ -وز للطالب االنتقال من صص إ آخر يف ا امعة إذا كان معدله يف الثانوية يؤهله للقبول يف التخصص
الذي يرغب يف االنتقال إليه.
ب -تقدم طلبات االنتقال إ دائرة القبول والتسجيل يف ا امعة على ال ماذج املخصصة هلذا الغرض ،ويبت
مدير القبول والتسجيل فيها الطلبات بعد موافقة العميد املختص.

 5أضيفت ه الفقرة بقرا مجلس األم اء قم ( )2016-2015/4تا يخ 2015/12/21
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ق للطالب امل تقل من صص إ آخر احتساب املواد ال درسها وكانت من ضمن مواد ا طة الدراسية

ج-

للتخصص ا ديد ،ويف هذ ا ال تدخل عالمات املواد احملتسبة يف املعدل الفصلي والرتاكمي له ،وتطبق
عليه ا طة الدراسية املعمول هبا يف التخصص امل تقل إليه يف س ة انتقاله.
د -يعامل الطالب امل تقل إ صص آخر داخل ا امعة معاملة الطالب ا ديد لغايات التأجيل واإلنذار
والفصل من التخصص ،ويقتطع فصل دراسي واحد من ا د األعلى لس وات ا صول على الدرجة مقابل
كل ( )15ساعة احتسبت له.
متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
المادة ( :)29مت ح درجة البكالوريوس للطالب بعد إمتام املتطلبات اآلتية:
أ -ال جاح يف مجيع املواد املطلوبة حسب ا طة الدراسية املقررة لدرجة البكالوريوس يف التخصص.
ب -ا صول على معدل تراكمي ال يقل عن ( )%60يف مجيع املواد ال درسها.
ج -عدم اوز ا د األعلى لس وات التخرج امل صوص عليها يف الفقرة (ب) من املادة ( )9من هذ
التعليمات.
د -التسجيل طالباً م تظماً يف آخر فصلني دراسيني له يف ا امعة مبا فيها الفصل الذي سيتخرج فيه.
ه -ا صول على وريقة براءة ذمة من ا امعة.
المواد البديلة
المادة (:)30
أ -للعميد ،بعد االستئ اس برأي رئيس القسم ،أن يوافق للطالب على دراسة مادتني بديلتني د أقصى يف
فصل التخرج على أن تكون املادة البديلة ممارلة للمادة األصيلة من حيث املستوى وعدد الساعات
املعتمدة ،وأن ال يكون هلا متطلب سابق مل يدرسه ،وذلك يف ا االت اآلتية:
 .1إذا توقف احتمال رج الطالب على دراسة مادة واحدة أو مادتني وكانت أي م هما غري مطروحة يف
الفصل املتوقع رجه فيه أو كانت مطروحة ومتعارضة مع مادة أخرى من مواد التخصص ال سجلها
الطالب يف الفصل ذاته.
 .2إذا رسب الطالب رالث مرات أو أكثر يف مادة إجبارية أو مادتني إجباريتني من خطته الدراسية د
أقصى.
ب -تكون املادة البديلة من القسم نفسه ،وإذا تعذر من الكلية نفسها ،ويف حال تعذر ذلك فمن كلية أخرى.
ج -تطبق تعليمات املادة املعادة على املادة البديلة.
د -إذا رسب الطالب يف املادة البديلة وطرحت املادة األصيلة يف الفصل الذي يليه عليه دراسة املادة األصيلة.
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ه -إذا جنح الطالب يف املادة البديلة ومل يتخرج يف ذلك الفصل مث طرحت املادة األصيلة يعفى الطالب من
دراستها.
أحك ـ ــام عامـ ــة
المادة ( :)31على الطالب الذي يتوقع رجه يف هناية فصل ما ،أن يقوم بتعبئ منوذجاً خاصاً لدى قسم التخصص يف
مدة أقصاها ستة أسابيع من بداية الفصلني األول والثا ورالرة أسابيع من بداية الفصل الصيفي السابق
لتخرجه ،يث يقوم القسم بالتحقق من استيفائه لشروط التخرج بالت سيق مع دائرة القبول والتسجيل.

المادة ( :)32وز ،مبوافقة مسبقة من اجمللس وب اءً على ت سيب العميد املختص ،السماح للطالب بدراسة ما ال يزيد
على ( )15ساعة معتمدة بواقع فصل دراسي واحد يف جامعة أخرى معرتف هبا ،شريطة أن تكون هذ
املواد مكافئة ملواد م اظرة يف خطة الطالب ومبا ال يتعارض مع املادة ( )27من هذ التعليمات.

المادة ( :)33ال وز ألي طالب أن تج بعدم علمه هبذ التعليمات ،أو بعدم اطالعه على ال شرات الصادرة عن
ا امعة ،أو ما ي شر على لوحة إعالناهتا أو موقعها االليكرتو بشأن هذ التعليمات.
المادة ( :)34مل درجة البكالوريوس تاريخ استحقاقها.
المادة ( :)35يبت اجمللس يف ا االت ال مل يرد نص بشأهنا يف هذ التعليمات ويف اإلشكاالت ال قد ت شأ عن
تطبيقها.
المادة ( :)36تع ّد قرارات لس التعليم العا هبذا الشأن معدلة حكماً هلذ التعليمات.
المادة ( :)37تلغى أية تعليمات سابقة بعد سريان أحكام هذ التعليمات.

المادة ( :)38رئيس ا امعة وعمداء الكليات ،ومدير القبول والتسجيل مكلفون بت فيذ أحكام هذ التعليمات.
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