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تعليمات الدراسة الخاصة
 
 

 

ليدرلسمماذليص  مماذاممةذا  امماذلياتمملوذيليم  ليلا مم ذبرنمم   ذتات  مم  ذ)تسمم هذهمملتذليمات  مم  ذ (: )المادة 

 .0202/0202يا وذليج  اةذبدءذلييا لذبه ذلعمب رلذ نذ( لألردن ا
ي لنذيت ت   ذليم ي اذح ث  ذيرد ذاةذهلتذليمات    ذلي ا نةذلي صصصاذيه ذأدنم تذ م ذيمدذتمد ذ (:2)المادة 

 :ليقري اذعتهذخالفذذيك
 .ا  ااذلياتلوذيليم  ليلا  ذلألردن ا:      الجامعة 

 .رئ سذليج  اا:      الرئيس
 .ي س قع  دذلي ت اذليمةذتطرحذل:     العميد
 .رئ سذقسدذلي س قذلي رلدذدرلسمهذاةذليج  اا:     القسم رئيس

برن   ذيقبلذا هذليطتبماذ منذخم رلذليج  اماذي مليكذلألامرلدذليملينذ:  الخاصة الدراسةبرنامج 

 .يرغبلنذاةذتا  قذ ارامهدذليات  ا
 -: ذيتفئ  ذليم ي ايجلزذأنذيقبلذاةذليدرلساذليص  اذليطتباذليلينذيرغبلنذب يدرلساذياق (:3)المادة 

ليطتبمماذليمملينذيدرسمملنذاممةذا  امم  ذأيذ ا هممدذا  ا مماذعت مم ذدلخمملذلألردنذأيذخ راممهذأيذ .أ 

خريجةذهلتذليج  ا  ذيلي ا هدذييرغبلنذبدلرسماذ سم ق  ذامةذليج  اماذيفصملذدرلسمةذ

يلحدذأيذأ ثر،ذألغرلضذلسم    ذ مطتب  ذتصراهدذ نذا  ا تهدذأيذألغرلضذليحصل ذ

 .لي ه اذأيذ ا دياذليشه دةعتهذشه دةذ زليياذ
تا  قذ ارامهدذليمصصصم اذبهمدفذتحسم نذأدلئهمدذي هم رلتهدذلألارلدذليلينذيرغبلنذاةذذ .ب 

اةذلألع   ذأيذليلظ ئفذليمةذيقل لنذبه ،ذأيذليلينذيرغبملنذامةذرامرلءذ امرامهدذليثق ا ماذ

 .أيذليات  ا

يممدرا  ذيالذيحممقذاممةذ صمتممفذلذ سمممقبالاذاممةذليج  امماذ اليمحمم قذبليطتبمماذليمملينذيرغبمملنذ  .ج 

 .يتط يبذليزلوذليج  ااذبقبليهذا ه ذ ه  ذ  نتذلألسب ب

 :في برنامج الدراسة الخاصة شروط القبول (:4)المادة 
 -:يشمرطذاةذقبل ذليط يبذياليمح قذاةذليدرلساذليص  اذ  ذيتة  

 .أنذي لنذليط يبذح  الذعتهذشه دةذليدرلساذليث نلياذليا  اذلألردن اذأيذ  ذيا ديه  .أ 

 .لارذليشللغرذاةذليشابذأيذلي س ق  ذليمةذيرغبذليط يبذليمسج لذبه ذاةذذيكذليفصلت .ب 
 :الوثائق المطلوبة (:5)المادة 

 -:يطتبذ نذليط يبذليليذيرغبذب يمسج لذاةذليدرلساذليص  اذتقديدذليلا ئقذليثبلت اذليم ي ا  
 . شفذعال   ذشه دةذليث نلياذليا  اذأيذ  ذيا ديه  .أ 
حلل ذلي دن ماذيتط يمبذلألردنمةذأيذ ملرةذعمنذامللزذليسمفرذيتط يمبذ لرةذعنذهلياذلأل .ب 

 .غ رذلألردنة

ع  مدذ/ذطتبذليقبل ذ ب   اذا هذلي س ق  ذليمةذيرغبذبمسمج ته ذريمهذع  مدذلي ت ماذبيمقدوذليط يبذ (:6)المادة 

  مدذلي ا مةذليط يمبذيلي سمحلذليام وذ،ذييبتم ذليا(يطتباذليدرلسم  ذليات م ) ت اذليدرلس  ذليات  ذ

 .بقرلرتذاةذح ياذلي للاقاذالسم    ذرارلءل ذليقبل ذلي مرين  اذ
  :تسجيل المساقات (:7)المادة 

باممدذلسممم    ذذحسممبذراممرلءل ذليمسممج لذلي ام ممدةذاممةذليج  امماذ يمممدذتسممج لذلي سمم ق  .أ 

 .قبل ليرارلءل ذ

 .يدرلساذليص  االذت طبقذ مطتب  ذليصطاذليدرلس اذعتهذطتباذل .ب 
 :الرسوم الجامعية (:8)المادة 

 ممنذ سمممل ذدرامماذيت سمم ق  ذيممدذلسممم ف ءذليرسمملوذليج  ا مماذيرسمملوذليصممد   ذلألخممر ذذ .أ 

حسمممبذليمصصممم ذأيذليمممدييةذ سممم يياذيرسممملوذطتبممماذليبرنممم   ذلي مممللزيذليب ممم يلريل ذ

 . ا ل ذبه ذاةذليج  ااسسذليلألض نذيليج س اذ
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ذليدرلس  ذليات م ي س ق  ذيرسلوذليصد   ذلألخر ذ س يياذيمدذلسم ف ءذليرسلوذليج  ا اذ .ب 

 .حسبذليمصص ذيليج س اذ س يياذيرسلوذطتباذليدرلس  ذليات  

تطبقذا  عذليقرلرل ذليص  اذبإسمردلدذليرسلوذليج  ا اذلي ا ل ذبه ذاةذليج  ااذحسبذ .ج 

 .ليدرااذليات  ا
ذ (:9)المادة 

ليص  ماذتات  م  ذلي للظبماذيلال مح نم  ذليدرلساذبرن   ذتطبقذعتهذليطتباذلي سجت نذاةذ .أ 

 .يلالنسح بذيلي ج حذينظ وذتأديبذليطتباذ   ذهلذاةذأنظ اذليج  ااذيذتات   ته 

، ال تط ىىش وىىمفط التالىى م الاتاد ىىد  ا  اىىد  لىىد (أ)الىىم م ااىىد فم  لىىد ال  ىى  لىى  ع .ب 
تعلياد  اى   ال مةىل لتصييىد   تىفم لىد الطىب فطىب فةمااىل اى ى دة على  طل ىل 

 .الصديل فال ياش لهم التال م لهد م داج ال ما ل 
سمم عاذ ام ممدةذيتفصممت نذليدرلسمم  نذلألي ذ( 11)ليحممدذلألعتممهذيتاممبءذليدرلسممةذيتفصمملذهمملذ (:1 )المادة 

 . ما دةذيتفصلذليدرلسةذليص فةذس عا( 10)يليث نةذي
ليحممدذلألدنممهذيتاممبءذليدرلسممةذذلي تمحقمم نذببرنمم   ذليدرلسمماذليص  مماذالذي طبممقذعتممهذليطتبمما (:  )المادة 

 .لي طبقذاةذليج  ااذيالذشريطذلي مطتبذليس بقذيت س قذيالذيلادذيتط يبذخطاذدرلس ا
ليدرلساذليص  ماذ منذا  معذليصمد   ذيليمسمه ال ذليج  ا ماذذلي تمحقذببرن   ذط يبلييسمف دذ (:2 )المادة 

 . ملارةذيي  حذهلياذا  ا اذخ  الي
 شمفذعال م  ذب ي سم ق  ذليدرلساذليص  ماذب م ءذعتمهذطتبمهذذلي تمحقذببرن   ذط يبليياطهذ (:3 )المادة 

 .بادذتبرئاذذ مه( ليلا قابادذتسديدذرسدذ)ليمةذدرسه ذينم ئجهذاةذ لذ  ه 
 .ت  اعالذتؤديذليدرلساذليص  اذريهذحصل ذليط يبذعتهذدرااذ (:4 )المادة 
ذرذلذقبلذط يبذامةذدراماذليب م يلريل ذأيذامةذليدرلسم  ذليات م ذامةذتصصم ذ م ذامةذليج  اما (:5 )المادة 

 ذليدرلسمماذليص  مماذاممةذليج  امماذ،ذيسممبقذيممهذأنذدر ذ سمم ق  ذضمم نذبرنمم   ط يممبذ  مممظد

وميطل تاالياله ى ى   قذعت ه ذليمات    ذليص  اذب حمس بذلي س ق  ذ نذدلخلذليج  اابت ط
 .عاف   هد لل ما ل ال ظدايل ع   التادقه   م داج ال ما ل الصديلالال ف  الا

اصل ذدرلسم اذب م ذا هم ذليفصملذليدرلسمةذليصم فةذيامةذ( 4)ي لنذليحدذلألعتهذي دةذليدرلساذذذذ(:6 )المادة 

ح  ذلنقط عذليط يبذي دةذاصلذدرلسةذاات هذليمقدوذبطتبذليمحم قذاديمدذيتحصمل ذعتمهذقبمل ذ

 .اديد
بتذليرئ سذاةذلإلش  ال ذليمةذت شأذعنذتطب مقذهملتذليمات  م  ذيليحم ال ذليممةذيمدذيمردذا هم ذي (:7 )المادة 

 .ن 
 .  تفلنذبم ف لذهلتذليمات    يلي سجلذليا وذليرئ سذيليا دلءذ (:8 )المادة 
 . رضذ اه تتغةذهلتذليمات    ذأيذتات    ذس بقاذأيذأياذقرلرل ذس بقاذأخر ذتما (:9 )المادة 

 


