تعليمات منح درجة البكالوريوس لطلبة برنامج البكالوريوس اإلضافي
تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح درجة البكالوريوس لطلبة برناام البكاالوريوس اافاا
المادة :
ااا جامعاااة العلاااول جالتكنولوجياااا ا ردنياااة) جيعماااه ب اااا اعتبااااران مااا بااا العاااال العاااامع
.2718/2710
تسااارح امكاااال هاااذه التعليماااات علاااى الطلباااة الملتحقاااي ااا برناااام البكاااالوريوس اافاااا
المادة :2
للحصول على درجة البكالوريوس جميع كليات العامعة.
يا تم قباول للباة برناام البكاالوريوس اافااا مسال اوا القباول جقارارات معلا التعلاايم
المادة :3
العال ا ردن .
المادة  :4يتم قبول الطلبة بالعامعة برنام البكالوريوس اافا  ،للحصول علاى درجاة البكاالوريوس
ج ق الشرجل التالية:
ن
أ) ان يكون الطالل ماصال على درجة البكالوريوس اج ما يعادل ا م جامعة اج مع جامع
اج كلية جامعية تعترف ب ا جامعة العلول جالتكنولوجيا ا ردنية.
ب) ان ال يكون ق مضى على مصوله على درجة البكالوريوس ا جلى اكثر م  0ونوات.
ج) ان يحقق الشرجل ا خرى الت تضع ا كه كلية للقبول ي ا.
د) تق ل للبات االلتحاق الكترجنيا ن.
ه) يتم قبول الطلبة الكترجنيا ن مسل قرارات اللعنة العليا للبرنام الموازح.
برنام البكالوريوس
المادة  :5تسرح امكال تعليمات منح درجة البكالوريوس على الطلبة الملتحقي
اافا باوتثنا المواد الواردة هذه التعليمات.
برنام البكالوريوس اافا :
المادة  :6شرجل امتساب المساقات للطلبة الملتحقي
أ) إذا تخرج الطالب من الجامعة وقبل في برنامج البكالوريوس اإلضافي تطبق علية تعليمات
احتساب المساقات من داخل الجامعة في ضوء الخطة الدراسية للقسم  /التخصص الذي قبل
فيه وال تدخل نتائج هذه المساقات في حساب معدله التراكمي (تدخل العالمة كمساق معفي)
وفي هذه الحالة يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لمدة الدراسة مقابل كل ()51
ساعة معتمدة تحسب للطالب.
ب) إذا تخرج الطالب من جامعة أخرى وقبل قبوالً جديداً في الجامعة فتطبق عليه تعليمات
احتساب المساقات من خارج الجامعة في ضوء الخطة الدراسية للقسم  /التخصص الذي قبل
فيه.
ج) ال يعوز للطالل برنام البكالوريوس االفا إمتساب واعات معتما ة اتم اا بنعااي ا
جامعااة اخاارى بع ا التحاقااه بالعامعااة اال إ ا كااان التسااعيه بموا قااة مساابقة م ا عمي ا الكليااة
المختص.
برنام البكالوريوس اافا نف الروول
المادة  :7الروول العامعية :تستو ى م الطلبة المقبولي
العامعية الت ي ع ا للبة البرنام ال راو الموازح اج ال جل مسل التخصص جالعنسية
فم او القبول المعمول ب ا العامعة.
المادة  :8تسري جميع األحكام والتعليمات واألنظمة الخاصة بطلبة الجامعة على طلبة برنامج
البكالوريوس اإلضافي.
المادة :9
هذه التعليمات ج ااشكاالت
الحاالت الت لم يرد ي ا نص
أ) يبت معل العم ا
الت تنشأ ع تطبيق ا.
الكليات مكلفون
ب) رئي العامعة جعم ا الكليات المعنية جم ير المسعه العال جالمسعلي
بتنفيذ هذه التعليمات.
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قرار معل

العم ا رقم  ،2710/37بتاريخ 2710/0/31م.
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