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صادرة عن مجلس العمداء دكتور في الطب  تخصص تعليمات منح درجة البكالوريوس في

في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ويعمل بموجب نظام منح الدرجات العلمية والشهادات 

 الملتحقين وتطبق على جميع الطلبة  تاريخ صدور قرار مجلس العمداءبها اعتبارا من 
 ويعمل بهادكتور في الطب تخصص تعليمات تعليمات منح درجة البكالوريوس في تسمى هذه ال: 1المادة 

 .تاريخ صدور قرار مجلس العمداءن اعتبارا م
تسري أحكام هذه التعليمات على الطلبة المنتظمين المسجلين للحصول على درجة البكالوريوس  :2المادة 

يتعلق بها من ترفيع أو رسوب  دكتور في الطب إال فيما يخص توزيع المساقات وما تخصص في
 .فتكون حسب الخطة التي يدرس عليها الطالب

 :الخطة الدراسية
تخصص يقر مجلس العمداء الخطة الدراسية التي تؤدي للحصول على درجة البكالوريوس في  :3المادة 

وأي تعديل يطرأ عليها بناء على توصية من مجلس كلية الطب وتنسيب لجنة  دكتور في الطب
 .ة الدراسية في الجامعةالخط

 :4المادة 
توضع الخطة الدراسية على أساس النظام السنوي في جميع سنوات الدراسة لنيل درجة (أ

ومساقات السنوات إجبارية للطلبة كما هو مبين في تخصص دكتور في الطب البكالوريوس في 
 .الخطة الدراسية

 (ب
 .خاصة به ومبينة في الخطة الدراسية يحدد لكل مساق من مساقات الخطة الدراسية ساعات معتمدة -1
 .يعطى كل مساق من مساقات الخطة الدراسية رقما خاصا به -2
يذكر إزاء كل مساق في الخطة الدراسية عدد الساعات المعتمدة وعدد المحاضرات أو عدد ساعات  -3

أيضا المختبر األسبوعية أو عدد ساعات التدريب الميداني أو عدد أسابيع التدريب السريري ويذكر 
 .إزاء كل مساق مدة دراسته في السنة الدراسية وتكون نتائج المساق فصلية أو سنوية

 :5المادة 
تخصص دكتور في لعدد الساعات المعتمدة لنيل درجة البكالوريوس في  األدنى المقرريكون الحد (أ

نصت اما الطلبة القدامى فحسب ما ) ساعة معتمدة( 252)حسب الخطة الدراسية للطالب هوالطب 
 (.التي تم قبولهم عليها.عليه الخطة

 :على النحو التاليتخصص دكتور في الطب توزع الساعات المعتمدة لنيل درجة البكالوريوس في (ب
 
 
 
 
 
 

 
 :المتطلبات التاليةتخصص دكتور في الطب تشمل الخطة الدراسية لنيل درجة البكالوريوس في :6المادة 
وتطبق هذه المتطلبات على الطلبة المقبولين )ساعة معتمدة ( 25) يخصص لهاو متطلبات الجامعة(أ

فما بعد اما الطلبة القدامى فحسب ما نصت عليه  2221/2222عتبارا من بدء العام الجامعي ا
 :وتشمل( الخطة

 :ساعة معتمدة موزعة كالتالي( 11)يخصص لها  :متطلبات إجبارية -1

 طبيعة المتطلبات
 عدد الساعات

 المعتمدة اإلجبارية
 عدد الساعات

 المعتمدة االختيارية
 المجموع

 25 9 11 متطلبات الجامعة

 11 2 11 يةمتطلبات العلوم االساس

 221 2 221 متطلبات من داخل الكلية

 252 9 242 المجموع الكلي

 رمز ورقم 
 المساق

 اسم المساق
  المعتمدة الساعات

 (عملي-نظري)
 السابق المتطلب

  (2-3)3 التصال والتواصلاللغة العربية ومهارات ا 122ع

  (1-2)3 القيادة والمسؤولية المجتمعية 112أ ع

  (2-2)2 بتكارالريادة واال 119أ  ع
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i.  مساقاً بديالً عن مساق العلوم العسكرية من مساقات الجامعة يجوز للطلبة غير األردنيين أن يأخذوا
االختيارية وتثبت نتائج مساق العلوم العسكرية لجميع الطلبة على أساس النجاح والرسوب حتى 

ى أن تدخل نقاطه في حساب معدالت الطالب ، عل2211/2212نهاية الفصل الدراسي الصيفي 
 .2212/2212للطلبة المقبولين اعتبارا من بدء العام الجامعي 

ii. يدرسون مساقي  (الجنسية والشهادة االجنبية)في الجامعة  الطلبة غير الناطقين باللغة العربية
 (.112أ  ع)و ( 122ع)بدال من مساقي ( أ112ع أ)و( أ122ع)

 

 ساعات معتمدة فقط3  دراسة يختار الطالبحيث ساعات معتمدة ( 9)صص لها يخ :متطلبات اختيارية -2

من مستوى سنة أولى بغض  المساقاتجميع هذه  تحسبو) تيةمن كل مجموعة من المجموعات الثالثة اآل

 :(النظر عن رقم سطر المساق
 

 (2-3)3 اللغة االنجليزية ومهارات االتصال والتواصل 121غ ل 

 او 99 غ ل في النجاح
 المستوى امتحان اجتياز
 على األقل% 52 بعالمة

  (2-2)2 المهارات الحياتية 123ل غ 

  (2-3)3 عسكريةالعلوم ال 122ع  ع

 رمز ورقم 
 المساق

 اسم المساق
 المعتمدة الساعات المعتمدة الساعات

 (ن،ع)

لغير )للغة العربية ومهارات االتصال والتواصل ا أ122ع
 (الناطقين باللغة العربية

3 (2،3) 

 (1،2) 3 المسؤولية المجتمعية باللغة االنجليزيةالقيادة و أ112أ ع

رمز ورقم 
 المساق

 اسم المساق
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 المتطلب السابق االسبوعية
 نظري 

 االنسانية المعارف: المجموعة االولى

 - 3 3 تذوق النص االدبي 222ع

 - 3 3 القضية الفلسطينية  123ع أ 

 - 3 3 االسالم والقضايا المعاصرة 115ع أ

 - 3 3 النظام االقتصادي في االسالم 111ع أ

 - 3 3 (لغير طلبة اللغة اإلنجليزية)مبادئ في علم االجتماع  121ع أ

 - 3 3 (بة التمريض والقبالةلغير طل)مبادئ في علم النفس  121ع أ

 - 3 3 تكنولوجيا التعليم 122ع أ

 - 3 3 الحضارة االسالمية 131ع أ

 - 3 3 تاريخ مدينة القدس 132ع أ

 - 3 3 الحضارة والثقافات المعاصرة 133ع أ

 - 3 3 ثقافة اسالمية 135ع أ

 - 3 3 القانون في حياتنا 131ع أ 

 - 3 3 حقوق االنسان 132ع أ

 - 3 3 اإلسالم والتحديات المعاصرة  153 ع أ

 - 3 3 مشكالت معاصرة 111ع أ

 - 3 3 (باللغة اإلنجليزية)مبادئ في علم االجتماع  211ع أ

 - 3 3 (باللغة االنجليزية)قضايا عالمية معاصرة  211ع أ 

 - 3 3 (باللغة اإلنجليزية) الفرد والمجتمع 213ع أ

 - 3 3 بتاريخ العلوم عند العر 231ع أ

 - 3 3 التذوق الموسيقي 251ع أ 
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 :متطلبات كلية الطب االجبارية ( ب
 :ساعة معتمدة وهي(  11) ويخصص لهامن كلية العلوم واآلداب متطلبات  .1

 عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المساق  رمز ورقم المساق

-33بيولوجياعامة401تح
-33طبيةفيزياء401ف
4-4(عملي)بيولوجياعامة401تح
-11والعضويةعامةالكيمياءال401ك

 المجموع


4440 4



 

 

 - 3 3 مبادئ في اللغة األلمانية  121ل غ 

 المعارف العلمية والزراعية: المجموعة الثانية

 - 3 3 التنمية المستدامة والبيئة  123ب . ع

 3 3 الثقافة الرقمية  132ع أ 
او اجتياز امتحان  99النجاح في مساق ن م 

 على األقل % 52ة مستوى الحاسوب بعالم

لغير طلبة الهندسة )مقدمة في الطاقة المتجددة  122مك 
 (الميكانيكية

3 3 - 

 - 3 3 مقدمة في تكنولوجيا النانو  191كم 

 122تغ 
غير طلبة التغذية ل) "باللغة اإلنجليزية"حفظ األغذية 

 (وتكنولوجيا الغذاء
3 3 - 

ة اإلنتاج لغير طلب)حيوانات المزرعة ومنتجاتها  222حي 
 (الحيواني والتغذية وتكنولوجيا الغذاء والطب البيطري

3 3 - 

اإلنتاج النباتي والتربة غير طلبة ل)حدائق منزلية  222نب 
 (والري

3 3 - 

اإلنتاج النباتي غير طلبة ل)الموارد الطبيعية واإلنسان  222مط
 (والتربة والري

3 3 - 

لغير طلبة )ها السلمية مبادئ في الطاقة النووية وتطبيقات 222نو
 (الهندسة النووية

3 3 - 

 - 3 3 (اإلنتاج النباتيغير طلبة ل)تربية النحل  221نب 

 - 3 3 (لغير طلبة الزراعة)نباتات األردن الطبيعية  222نب

لغير طلبة اإلنتاج النباتي )االرض مشاكل وحلول  222مط
 (والتربة والري

3 3 - 

 لصحيةالمعارف ا: المجموعة الثالثة

 122س م 
وعلوم طب األسنان  غير طلبةل)صحة الفم واألسنان 

 (األسنان المساندة طب
3 3 - 

 - 3 3 (الطب البيطري والزراعة غير طلبةل)صحة الحيوان  211ط ب

 - 3 3 (الطب البيطري غير طلبةل)العناية بالحيوانات المنزلية  212ط ب

البيطري الطب ة كليغير طلبة ل سلوك ورعاية الحيوان 213ط ب
 (باللغة اإلنجليزية)

3 3 - 

المنتجات الحيوانية والصحة العامة لغير طلبة الطب  212ب.ط
 البيطري والزراعة 

3 3 - 

 مبادئ الجودة وسالمة المرضى والسيطرة على العدوى 125تض 
 ( يات الطبيةلطلبة الكل)

3 3 - 

 - 3 3 (للغير طلبة قسم علوم التأهي)اإلعاقة والمجتمع  122تو

غير طلبة العالج الطبيعي ل)الصحة وانماط الحياة  122عط
 (والوظيفي

3 3 - 
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ساعة معتمدة ويدرسها الطالب حسب تسلسلها (  221) ويخصص لهامن داخل كلية الطب متطلبات  .2
عة المساق هل هو نظري أو عملي أم وأرقامها المبينة في الخطة الدراسية ويذكر في الخطة طبي

 .تدريب سريري
 لدراسيا والعبء مدة الدراسة

 :2المادة 
هي ست سنوات دراسية وتبين تخصص دكتور في الطب مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في (أ

 .التي تعطى في كل سنة دراسية االسترشادية المساقات/الخطة الدراسية
( 9)هو تخصص دكتور في الطب ول على درجة البكالوريوس في الحد األعلى لمدة الدراسة للحص(ب

 .التخصص سنوات دراسية للطلبة المسجلين في 
من هذه المادة ال يجوز أن يقضي الطالب أكثر من سنتين دراسيتين في أي ( ب)مع مراعاة نص الفقرة (ج

 .سنوات في السنة السادسة(  3) من السنوات الخمس األولى أو أكثر من 
حّداألعلىلعددالساعاتالُمعتمدةالمسموحالتسجيلبهفيالفصلينالدراسييناألولأوالثانييكونال(د

مالمتنصالخطةعلىغير)ساعةمعتمدةفيالفصلالدراسيالصيفي(41)ساعةمعتمدةو(41)
ساعة(14)ويجوزأنيصلالعبءالدراسيالمسموحبهفيالفصلينالدراسييناألولأوالثاني(ذلك

 .ساعةمعتمدةوذلكبحاالتُمبررةوبموافقةعميدالكلية(41)معتمدةوفيالفصلالدراسيالصيفي
ستة عشر أسبوعا (  11) كل سنة من السنتين األولى والثانية من فصلين دراسيين مدة كل منهما تتكون (ه

 .ي ذلك االمتحاناتأسابيع بما ف(  2) بما في ذلك االمتحانات، ومن فصل دراسي صيفي مدته 
ستة عشر أسبوعا بما في ذلك (  11) تتكون السنة الدراسية الثالثة من فصلين دراسيين مدة كل منهما (و

 .االمتحانات
ه مجلس تعريف السنة السريرية فيما يخص السنوات السريرية المتصلة بموجب تقويم زمني يقر يجري(ز

 .في مطلع كل عام جامعي الكلية
 .السنتين االولى والثانية في شهر أيلول وتنتهي في شهر آب من العام الجامعي تبدأ الدراسة لطلبة(ح
 .تبدأ الدراسة لطلبة السنة الثالثة في شهر أيلول وتنتهي في شهر ايار من العام الذي يليه(ط
حزيران وتنتهي في شهر ايار من  تبدأ الدراسة لطلبة السنوات الرابعة والخامسة والسادسة في شهر(ي

 .ي يليهالذ العام
ال يجوز ان يسجل الطالب للمساق العلمي أكثر من مرة في نفس المستوى و في حال عدم االلتزام بذلك (ك

 .فإن تسجيله و عالمته في ذلك المساق يعتبران الغيين
ال يجوز أن ينتقل الطالب الى مستوى السنة الرابعة ما لم يكمل جميع متطلبات الجامعة اإلجبارية (ل

حاالت مبررة  وفي ،االستدراكيةباإلضافة الى المساقات ، ساعة معتمدة( 25) عواالختيارية بمجمو
 .ذلكمن  يجوز لمجلس الكلية استثناء أي طالب

زيادة عن المدة القصوى  الدرجة العلميةمتطلبات  إلنهاءلمجلس العمداء منح الطالب سنة دراسية (م
 .تخرجه المحددة لمنح الدرجة العلمية شريطة ان تؤدي هذه السنة الى

 .سبب من االسباب أليال يجوز للطالب تسجيل او دراسة مساق أعفي من دراسته (ن
حالة عدم االلتزام بذلك،  فقط وفي االسترشادية/ االلتزام بتسجيل مساقات الخطة الدراسية  على الطالب( ش

 .الدراسيةلخطة وال يجوز تسجيل مساقات من خارج ا الغيين،فإن تسجيله وعالمته في ذلك المساق يعتبران 
 المواظبــــة

 : 2المادة 
تشترط المواظبة للطالب في جميع المساقات التي يسجل فيها، ويقوم مدرس المساق بإدخال الغياب على (أ

على أن ، ي خالل عشرة أيام من موعد الغيابنظام الغياب اإللكتروني الخاص بالمساق بشكل دور
على المحاضرات الوجاهية للمساقات التالية من هذه المادة المشار اليها في الفقرات تحسب نسبة الغياب 

ور للمساقات التي تدرس التي تدرس وجاهيا أو على طريقة التعليم المدمج، والمحاضرات متزامنة الحض
 .بلغ الطالب الكترونياً بشكل دوريوي، الكترونيا

سبب الغياب،  النظر عنمن مجموع الساعات المقررة للمساق بغض %( 22)إذا غاب الطالب أكثر من (ب
" محروم بسبب الغياب( "هـ)رمز حقة في ذلك المساق ويوضع له الال متحاناتااليحرم من التقدم لجميع 
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متحان اكمال الوتدخل نقاط نتيجة هذا المساق في حساب معدل الطالب في تلك السنة، ويسمح له بالتقدم 
التي األيام المعني لتعويض التدريب السريري لكافة على أن يقوم بالتنسيق مع القسم  (للمساق العلمي فقط)

للسنة السادسة  %(122)امال تغيب عنها في السنتين الرابعة والخامسة وتعويض التدريب السريري ك
من مجموع الساعات المقررة للمساق بعذر قهري %( 22)تجاوز غياب ما نسبته صالحية ولعميد الكلية 

 .األحوالبأي حال من  %(32)الغيابات يتجاوز مجموع  اليقبل به على أن 
فلمجلس كلية الطب اعتباره بعذر مقبول %( 22)ما نسبته  في الحاالت التي يتجاوز فيها غياب الطالب(ج

ابتداء من الفصل الذي تغيب به الطالب، ويبلغ عميد ( بدون ترصيد الرسوم)منسحبا من السنة الدراسية 
نيا بذلك قبل بدء االمتحانات النهائية وتعتبر دراسته مؤجلة لتلك كلية الطب المسجل العام خطيا أو الكترو

 .السنة
( المعدلة)منح درجة البكالوريوس تطبق تعليمات ، و(المرفعة)ال يجوز االنسحاب من المساقات العلمية (د

وفي الحاالت التي على متطلبات الجامعة فقط ( دون ترصيد الرسوم)فيما يخص االنسحاب من المساقات 
 .رد فيها نص في هذه التعليماتلم ي

من مدة التدريب وكان االنقطاع لعذر %( 25)إذا أنقطع الطالب عن التدريب العملي لفترة ال تتجاوز (ه
أو مرضي يقبل به عميد الكلية، يجوز لعميد الكلية السماح للطالب بتعويض فترة التدريب التي  قهري

لتدريب من الناحية الفنية، وال يشمل التدريب العملي تغيب عنها إذا رأى العميد أن ذلك ال يؤثر على ا
  .العمل في المستشفيات والعيادات الذي يتم بإشراف أعضاء الهيئة التدريسية

العيادة(و أو الجامعة في الصحي المركز عن صادرة بشهادة يكون أن المرضي العذر في ُيشترط
عبدهللاالجامعي،وعلىالطالبأنيقدمالمخصصةللطلبةأومعتمدةمنهماأومستشفىالملكالمؤسس

هذهالشهادةإلىعميدالكليةالتيتطرحالمساقخاللُمدةالتتجاوزأسبوعينمنتاريخانقطاعالطالب
 .لقاهرةخاللأسبوعمنزوالالعذرعنالمواظبةوفيالحاالتا

ن تنفيذ أحكام المواظبة آنفة المدرسون ورؤساء األقسام وعميد الكلية التي تطرح المساق مسؤولون ع(ز
 .الذكـر

 االمتحانات والعالمات والمعدالت
 : 9المادة 

وعالمة االمتحان النهائي والعالمة النهائية المستحقة ألقرب رقم السنوية تحسب العالمات الفصلية او (أ
افئه من صحيح وتكون العالمة النهائية المستحقة من مائة ثم تحول العالمة النهائية الى رمز وما يك

 .من هذه التعليمات( أ/11)نقاط الكترونيا حسب الجدول في المادة 
 (ب

العالمة النهائية لكل مساق هي مجموع عالمات االمتحان النهائي وعالمات األعمال الفصلية، علما  -1
 .بأنه يمكن أن تكون نتيجة بعض المساقات ناجح أو راسب كما هو مبين في الخطة الدراسية

نهائي لكل مساق مرة واحدة إما في نهاية الفصل أو في نهاية السنة وذلك حسب يعقد االمتحان ال -2
طبيعة المساق ويكون هذا االمتحان كتابيا او محوسبا وشامال لمقرر المساق ويجوز أن يشمل 

 .االمتحان النهائي جزءا شفويا أو عمليا أو تقارير لها نسبة مئوية معينة
 :لمساق ما يليتشمل االعمال الفصلية او السنوية ل -3
i.  أو المتطلبات السريرية (كلها أو بعضها)االختبارات الشفوية أو التقارير أو البحوث. 
ii.  امتحانات فصلية أو سنوية حسب طبيعة المساق ويعلن عنها للطلبة قبل أسبوع على األقل من

أوراق  االمتحانات التحريرية مع الطلبة بعد تصحيحها، وترد اجابات االمتحانات موعدها وتناقش
 .او نتائج االمتحانات الكتابية إلى الطلبة في موعد أقصاه أسبوع من عقد االمتحان

iii.  تقاييم االنضباط والسلوك والمواظبة في المساق ضمن اليات تعلن للطلبة في موعد اقصاه األسبوع
 .األول من بدء المساق

 يم عذر قهري أو مرضي عنإذا تغيب الطالب عن موعد عقد االمتحان الفصلي أو السنوي فعليه تقد -2
( مساقات األجهزةل)االمتحان لرئيس القسم الذي يطرح المساق أو لمنسق المساق التغيب عن 

منسق المساق  المعني النظر في اعتماد أو عدم اعتماد عذر تغيب الطالب عن ولرئيس القسم أو
أسبوع التقديم ويبدأ ساعة من انتهاء ( 22)االمتحان وباالستئناس برأي مدرس المساق خالل مدة 
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ساعة ( 22)عقد امتحان تكميلي لالمتحان الفصلي للطالب في حال قبول عذره خالل مدة أقصاها 
في ذلك االمتحان وُيحسب في ( صفر)من تاريخ موافقة رئيس القسم على طلبه وإال يوضع له 

 .العالمة النهائية المستحقة لذلك المساق
5-  

i. مات اعأعمال الصصلية وشررها للطلةة ف  موعد أقصاه شهاية على المدرسين االلتزام بإدخال عال

اعأسةوع الثالث عرر من الصصلين الدراسيين اعأول و الثاش ، وشهاية اعأسةوع السابع للصصل 

 .الدراس  الصيص 
ii. سبوع الخامس ألأقصاه نهاية ا الفصلية في موعداألعمال مات الع اعتماديقوم مدرس المساق ب

 .عشر
iii. نهاية االمتحانات تاريخ حتى المعني الكلية لعميد الفصلية األعمال اعتماد كف صالحية عطىت 

 .النهائية
iv. مركز  من قبل اعتمادها وحتى تحميلها لحظة من العالمات على تتم التي الحركات كافة وثقت

 .الحركات هذه مشاهدة صالحية للعميد ويكونالمعلومات واالتصاالت  اتكنولوجي
v. تعديل طريق إجراء نع( االمر لزم إذا)الدراسي  الفصل انتهاء بعد ذلك دبع عالمة أي تعديل يتم 

 .العالمات
إذا لم يتم الطالب متطلبات مساق ما، أو تغيب عن االمتحان النهائي لمساق ما، وكان ذلك في كلتا  -1

غير " نتيجةتسجل له عميد الكلية التي تطرح المساق، الحالتين بعذر قهري أو مرضي يقبل به 
إزاء هذا المساق وعلى القسم األكاديمي وضع برنامج امتحانات للمساقات التي ظهر بها " مكتمل
من بدء الفصل  والثانياألول  يناألسبوعقد هذه االمتحانات خالل موعد أقصاه غير مكتمل وع نتيجة

من فتعقد االمتحانات قبل بدء الفصل الدراسي األول  الصيفي لفصلأما بالنسبة ل ،الدراسي الالحق
ساعة من عقد االمتحان ( 22)وعلى مدرس المساق اعتماد العالمات خالل  ،العام الجامعي الذي يليه

ساعة من اعتماد رئيس ( 22)ساعة وعميد الكلية المعني خالل ( 22)وتعتمد من رئيس القسم خالل 
 .القسم

نهائي وُيحسب في في االمتحان ال( صفر)له عالمة  رصدإذا تغيب الطالب عن االمتحان التكميلي ت -2
 .العالمة النهائية المستحقة لذلك المساق

الفصول / ال يجوز للطالب الحاصل على مالحظة غير مكتمل تأجيل دراسته في الجامعة للفصل  -2
الالحقة إال بعد إزالة هذه المالحظة ضمن الفترة المحددة في هذه المادة وخالف ذلك تسجل له وحدة 

 .تحقة من األعمال الفصلية في ذلك المساقالقبول والتسجيل العالمة المس
على  2212/2219من العام الدراسي  ايكون اإلطار العام لالمتحانات ومواعيدها للطلبة المقبولين اعتبار(ج

 :النحو التالي
مهارات )321طلسنة األولى والفصلين األول والصيفي من السنة الثانية والمساقات ل الكليةمساقات  -1

 222 مساق طالثالثة، من السنة  (اخالقيات الطب والطب الجنائي) 312طو( االتصاالت الطبية
 :من السنة الرابعة( مقدمة في الطب السريري) 229وط( البحثطب المجتمع واساسيات )

i. المساقات النظرية والمساقات النظرية التي تحوي جزءا عمليا: 
 :توزع كما يلي%( 12)يخصص لألعمال الفصلية  (أ

وقد تكون هذه االختبارات على شكل امتحانات ( عالمة لكل منهما 2275)اختباران فصليان  .1
تحريرية، شفوية، عملية، أو بواسطة الحاسوب أو تقارير أو بحوث كلها أو بعضها على أن 
يتم تحديد طبيعة االمتحانات ومواعيدها للطلبة في بداية كل فصل دراسي وحسب ما يقرره 

 .ش أوراق االمتحانات مع الطلبة بعد تصحيحهامجلس القسم الذي يطرح المساق وتناق
عالمات لتقاييم االنضباط والسلوك والمواظبة وتعلن نتائج األعمال الفصلية للطلبة قبل ( 5) .2

 .بداية االمتحان النهائي
 %(.22)يخصص لالمتحان النهائي (ب

ت التي يقوم مجلس القسم الذي يطرح المساق ببيان كيفية توزيع العالما: المساقات العملية .1
 .توضع للمساقات العملية قبل بداية الفصل الدراسي
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 :مساقات األجهزة في السنتين الثانية والثالثة .2
لألبحاث %( 5)و %(32)وللجزء العملي والسريري %( 12)يخصص للجزء النظري 

 .لتقاييم االنضباط والسلوك والمواظبة%( 5)واألعمال الريادية و
والسنة الخامسة ( 222و ط 229وط 222مساقات ط  باستثناء)مساقات السنة الرابعة  .3

 :توزع العالمات النهائية التي توضع لكل مساق كما يلي
i. (15 )% لتقييم مدرسي المساق أثناء التدريب السريري على ان تتضمن اليات التقييم تقاييم

 .االنضباط والسلوك والمواظبة والمشاريع البحثية والريادية
ii. (22 )%ذي يجري بعد االنتهاء من فترة التدريب السريري للمساق لالمتحان السريري ال

ويحدد مجلس القسم موعد إجرائه على أن تنحصر أليات االمتحان بطرائق الحاالت 
أو االمتحانات ( OSCE)الشفوية أو االمتحانات بطريقة  تأو االمتحاناالطويلة والقصيرة 

 .بعضهاالمعتمدة على المحاكاة كلها أو 
iii. (25 )%الكتابي او المحوسب الذي يعقد مرة واحدة في نهاية العام الدراسي  لالمتحان

لجميع الطلبة بعد االنتهاء من التدريب السريري في موعد يحدده مجلس الكلية في مطلع 
 .كل عام دراسي

iv. على أساس النجاح والرسوب( ابحاث) 222وط 592وط 591تكون نتيجة المساقات ط. 
 :مات النهائية التي توضع لمساقات السنة السادسة كما يليمساقات السنة السادسة توزع العال .2
i. (52 )%لألعمال الفصلية والتي توزع كما يلي: 

 (22 )% لتقييم مدرس المساق أو مدرسي المساق أثناء التدريب السريري على ان تتضمن
 .اليات التقييم تقاييم االنضباط والسلوك والمواظبة والمشاريع البحثية والريادية

 (32)% لالمتحان السريري. 
ii. (52 )%لالمتحان النهائي والتي توزع كما يلي: 

 (22 )%لالمتحان الكتابي او المحوسب. 

 (12 )% لالمتحان الشفوي 
 .ويحدد مجلس كلية الطب مواعيد االمتحانات النهائية في مطلع كل عام دراسي

ها وتقييمها وتحليلها وإجرائها وتصحيح واالمتحانات االختباراتتنظم األمور المتعلقة بإعداد (د
 .ومعاملتها بعد التحليل بأسس خاصة يصدرها مجلس كلية الطب

 : 11المادة 
 .على مدرس المساق إعالم طلبته مع بداية كل فصل دراسي عن أسلوب تقييم تحصيل الطالب(أ
ومراجعة العالمات وإدخالها على النظام  مساقه،االمتحان النهائي ل يقوم مدرس المساق بتصحيح(ب

ساعة من تاريخ عقد االمتحان النهائي للمساق ( 22)لكتروني، واعتمادها خالل ُمدة أقصاها اإل
ت فيها للب ومجلس الكلية( العميد لمساقات األجهزة) لدراستها بعد ذلك من قبل مجلس القسم

بما في ذلك أيام العطل وتحتفظ الكلية ساعة من قبل رئيس القسم والعميد ( 22)خالل واعتمادها 
 .المعتمدة للطلبةنتائج الخة ورقية من بنس

النتائج النهائية لجميع المساقات المطروحة في الكلية  باعتماديقوم عميد الكلية أو من ينوب عنه (ج
 .إلكترونيا بعد البت فيها مباشرة

أو المدرس البدء بإجراء تعديل العالمة بطلب مراجعة عالمة ( بعد دفع الرسوم المقررة)للطالب (د
بعد احتساب معدالت الفصل ( نظام تعديل العالمةمن خالل خطيا أو الكترونيا )النهائي  االمتحان

من الفصل الالحق للفصل المسجل فيه المساق بما في ذلك )أسابيع ( 1)الدراسي وبحد أقصى 
 : اإلجراءات التالية ضمن) الصيفيالفصل الدراسي الصيفي إذا كان الطالب مسجال للفصل 

يب إلى رئيس يل لجان داخلية لمراجعة وتصحيح أوراق االمتحان النهائي والتنسلعميد الكلية تشك .1
  :، ويشترط في اللجنةباإلجراءقرارها ليقوم المعني منهما بالسير ب( أو العميد)القسم 

i. ال يكون مدرس المساق عضوا فيهاأ. 
ii. الحل المثالي المقدم من مدرس المساق اعتماد. 

iii. عني إذا تقدم أكثر من طالب بطلب تعديل العالمةتعتمد نفس اللجنة في القسم الم. 
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 .) خطياالكترونيا أو ) واعتمادهاعالمة الطالب  بإدخاليقوم رئيس القسم  .2
 .يقوم رئيس القسم باعتماد الطلب بالرفض أو القبول الكترونيا أو خطيا .3
 .الرفض أو القبول الكترونيا أو خطييقوم العميد باعتماد الطلب با .2
يل العالمة المعتمدة قبوال من العميد على اللجنة العليا لتعديل العالمات إلتخاذ تعرض طلبات تعد .5

 .القرار المناسب
 .يتم تعديل الحالة االكاديمية للطالب بناء على تعديل العالمة وبأثر رجعي .1
يفقد الطالب حقه في طلب تعديل العالمة في حال تأجيل دراسته للفصل الالحق للفصل الذي درس  .2

 .ق المراد تعديل عالمتهبه المسا
تناقش جميع أوراق االمتحانات والتقارير والبحوث مع الطالب بعد تصحيحها وتسجيل عالماتها أما (ه

أوراق االمتحان النهائي فتحفظ لدى عمادة الكلية لمدة فصل دراسي واحد للرجوع إليها عند الحاجة ثم 
 .عميد الكلية من قبليجري التصرف بها 

 : 11المادة 
 :عالمات المساقات وفق الجدول التالي تصنف(أ

 النقاط الرمز المدى

 275 هـ 2-29

 175- د 52-52

 1725 د 53-51

 2 +د 52-59

 2725- ج 12-12

 275 ج 13-11

 2725 +ج 12-19

 3- ب 22-22

 3725 ب 23-21

 375 +ب 22-29

 3725- أ 22-22

 2 أ 25-92

 272 +أ 95-122

 
 :التاليفق الجدول تصنف وو (نقاط 2من ) لكل سنة والمعدل العامالمعدالت السنوية  تحسب(ب

 التقدير المدى

 مقبول 2-2729

 جيد 275-2799

 جيدجدا 3-3729

 ممتاز 375-3799

 متميز 2-272

 (ج
فأكثر على الئحة شرف الكلية ( 3725)يضع العميد اسم الطالب الذي يحصل على ُمعدل سنوي  .1

ال يقل شريطة أل أو رسب سابقا في أحد المساقات ما لم يكن قد فصويثبت ذلك في سجله األكاديمي 
 .االستدراكيةساعة معتمدة باستثناء المساقات ( 12)الدراسي عن ه ؤعب

يصدر رئيس الجامعة الئحة شرف الجامعة سنويا وتتضمن أسماء الطلبة الذين حصلوا على  .2
 .ف الكليةفأكثر من بين المسجلين على لوائح شر( 2722) معدالت سنوية

يعتبر الطالب األول في الكلية هو الطالب الحاصل على أعلى معدل عام على الفوج الذي تخرج  .3
 .سنوات (1)معه، شريطة أن أال تزيد مدة الدراسة الفعلية عن 

 : 12المادة 
يعين مجلس القسم أحد مدرسي المساق منسقا في حالة المساق الذي يدرس من أكثر من مدرس (أ

 .التعاون مع مدرسي المساق اآلخرين وبإشراف رئيس القسمواحد للمساق ب
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يعين مجلس القسم أحد مدرسي المساق منسقا في حالة المساقات متعددة الشعب وذلك بالتعاون مع (ب
 .مدرسي المساق اآلخرين وبإشراف من رئيس القسم

لي مسؤولية يقوم رئيس القسم أو منسق المساق أو من يختاره مجلس القسم من مدرسي المساق بتو(ج
اإلشراف على طباعة األسئلة بعد مناقشتها وإقرارها من قبل مجلس القسم واإلشراف على تصحيح 
أوراق االمتحانات وهو مسؤول عن نقل النتائج إلى الكشوفات والقسائم الخاصة بالشكل الصحيح في 

 .حالة المساقات التي يدرسها أكثر من مدرس أو المساقات متعددة الشعب
 : 13المادة 
 (.-د)مساق هو النجاح في كل  رمزالحد األدنى ل(أ
والحد األدنى للنجاح في المعدل العام هو ( 2722)لحد األدنى للنجاح في المعدالت السنوية هو ا(ب

(2722.) 
 (.هـ)رمزالرسوبفيالمساقهو(ج
 .فقط منزلتين عشريتين ألقربيحسب الُمعدل السنوي او الُمعدل العام (د
 :فما قبل من 2222 تخصص دكتور في الطب لطلبةللطالب في  يتكون المعدل العام(ه

للمعدل السنوي لكل من السنوات الخمس األولى بالتساوي بجمع حواصل ضرب كل %(  12) .1
 .منزلتين عشريتين فقط ألقربوتقريب النتائج %( 12)معدل سنوي 

 .منزلتين عشريتين فقط ألقربللمعدل السنوي للسنة السادسة  %(22) .2
 :فما بعد من 2222 الطب لطلبةتخصص دكتور في للطالب في  **المعدل العام يتكون (و

بجمع حواصل ضرب كل معدل  األولى بالتساويللمعدل السنوي لكل من السنوات الخمس %( 22) -1
 .منزلتين عشريتين فقطألقرب وتقريب الناتج %( 12)سنوي بـ 

 .ين فقطعشريت ألقرب منزلتينللمعدل السنوي للسنة السادسة %( 32) -2
 :من في تخصص دكتور في الطب 2219/2222للطالب المسجل للعام يتكون المعدل العام **
 (:سنوي ناجح بدون معدل)تم اعتماد نتيجة السنة السادسة له   – 

للسنه الرابعة بجمع حواصل ضرب كل %( 22)لكل من السنوات األولى ،الثانية ،الثالثة و( %11)- أ
 .فقطله وتقريب الناتج ألقرب منزلتين عشريتين معدل سنوي بالنسبة المخصصة 

 . فقط ألقرب منزلتين عشريتين وتقريب الناتجللمعدل السنوي للسنة الخامسة %( 32)- ب

  الخمسةاعتماد المعدل األعلى ما بين النسبة أعاله او المتوسط الحسابي للمعدالت السنوية للسنوات. 
 (:سنوي معدل ناجح بدون)تم اعتماد نتيجة السنة الخامسة له  –

للسنه الرابعة بجمع حواصل ضرب كل %( 22)لكل من السنوات األولى، الثانية، الثالثة و%( 15)- أ
 .فقط معدل سنوي بالنسبة المخصصة له وتقريب الناتج ألقرب منزلتين عشريتين

 . وتقريب الناتج ألقرب منزلتين عشريتين فقطللمعدل السنوي للسنة السادسة %( 35) - ب
 (:سنوي ناجح بدون معدل)نتيجة السنة الرابعة له تم اعتماد –

للسنة الخامسة بجمع حواصل ضرب %( 21)لكل من السنوات األولى، الثانية، الثالثة و%( 12)- أ
 .فقط كل معدل سنوي بالنسبة المخصصة له وتقريب الناتج ألقرب منزلتين عشريتين

 .نزلتين عشريتين فقطألقرب م وتقريب الناتج للمعدل السنوي للسنة السادسة%( 32)- ب
 : 14المادة 
يحسب المعدل السنوي للسنة األولى بضرب عدد النقاط لكل مساق مقر في الخطة االسترشادية (أ

على مجموع عدد  ةالضرب الناتج واصلد ساعاته المعتمدة وقسمة مجموع حللسنة األولى في عد
 .الساعات المعتمدة

التي يدرسها الطالب  عة اإلجبارية واالختياريةتدخل نتائج جميع المساقات من متطلبات الجام(ب
والمشمولة في الخطة الدراسية في حساب المعدل السنوي للسنة األولى اللتحاقه في الجامعة بعد 

كان عدد  للسنوات الثالث األولى إذاُمعدل سنوي  ويحسباالنتهاء من دراستها أو عند التخرج، 
ن هذه أي مساق مدراسة كثر، وإذا أعاد الطالب فأ( ساعة معتمدة 12)الساعات المحتسبة به 

 .األعلى لذلك المساقالرمزحسب له المساقات خالل مدة دراسته ي
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بضرب ( من السنة الثانية وحتى السنة السادسة)ُيحسب الُمعدل السنوي للسنوات الخمسة التالية : 15المادة 
الخطة لمعتمدة لكل مساق ُمقر في بعدد الساعات ا( عدا متطلبات الجامعة)عدد النقاط لكل مساق 

وقسمة مجموع حواصل الضرب الناتجة على مجموع عدد االسترشادية لتلك السنة /الدراسية
 .الساعات المعتمدة لتلك السنة

 شروط االنتقال من سنة إلى أخرى
 شروطحقق ال حسب الخطة الدراسية إذاينتقل الطالب من سنة دراسية إلى السنة التي تليها : 16المادة 
 :التالية
التي درسها في تلك السنة والمقررة في الخطة المساقات العلمية النجاح في كل مساق من (أ 

 .االسترشادية/الدراسية
، 12، 13)المواد فأكثر حسب تعريف الُمعدل السنوي في ( 2722)الحصول على معدل سنوي (ب 

15.) 
ال في نهاية تلك السنة الدراسية حسب المادة يرفع الطالب من سنة دراسية الى السنة التي تليها إ ال( ج   

 .، وبعد النجاح في جميع المساقات العلمية للسنوات السابقة لمستواه(ط، ي، ح/2)
 : 12المادة 
 :شروط انتقال طلبة السنة األولى للسنة الثانية(أ

، 122، ف122، ك 122تح ، 122 تح)وهي المرفعة النجاح في جميع المساقات العلمية  .1
الحصول على معدل سنوي و( 133طو123، ط122ط ، 123، ط132، ط115، ط112ط
 .فأكثر( 2722)

( 1/أ)المبينة في البند  اذا رسب الطالب في مساق أو مساقين علميين من مساقات السنة األولى .2
يحق له تقديم امتحان إكمال في مساق أو مساقين على األكثر وذلك قبل بدء  من هذه المادة،

 ول من العام الجامعي التالي في موعد يحدده عميد الكلية التي تطرح المساقالفصل الدراسي األ
 (.1/أ/41)حسبماوردفيالمادة

إذا كان الطالب ناجحا في جميع المساقات العلمية في السنة األولى وحاصال على معدل أقل من  .3
يحق له التقدم إلى امتحان إكمال في مساق أو مساقين يختارهما الطالب وذلك قبل بدء ( 2722)

 الفصل الدراسي األول من العام الجامعي التالي في موعد يحدده عميد الكلية التي تطرح المساق
 .وكماهحصلعليهذيالجديدالالرمزلهـثبتيو(1/أ/41)حسبماوردفيالمادة

 امتحانغير المكتمل للمساقات التي تدرس على الفصل الصيفي قبل إجراء  امتحانيتم اجراء  .2
اإلكمال قبل بداية الفصل الدراسي األول من السنة التالية وبحيث  امتحاناتاإلكمال ويتم عقد 

عالمة د أقصاه نهاية األسبوع األول من الفصل الدراسي األولتنتهي في موع تثبيت ويتم
 .اإلكمالخاللأسبوععلىاألكثرمنانتهاءفترةاإلكمال

فإنه ( مرفع)مكتمل في مساق أو تعديل عالمة لمساق علمي  نتيجة غيرإذا كان الطالب لديه  .5
ويتم  باستثناء ذلك المساق وط اإلكمالاإلكمال إذا كان محققا لشر امتحانيسمح له بالتقدم إلى 

تثبيت عالمة اإلكمال خالل أسبوع على األكثر من انتهاء فترة غير المكتمل حسب المادة 
 .أو بعد تعديل العالمة( 1/ب/9)

 :او أكثر من الشروط التالية احقق واحد ُيعتبر الطالب راسباً في السنة األولى إذا(ب
من هذه ( 1/ أ)من المساقات العلمية المبينة في الفقرة  إذا رسب في أكثر من مساقين علميين .1

 .المادة
 .اذا رسب بعد امتحان اإلكمال في أي مساق .2
 .فأكثر بعد إجراء امتحان اإلكمال( 2722)إذا لم يحصل على معدل سنوي  .3

إذا رسب الطالب في السنة األولى يسمح له بإعادة دراستها لمرة واحدة فقط وتطبق تعليمات النجاح (ج
 .الرسوب واإلكمال على مواد السنة األولى التي رسب بها الطالب وأعادهاو

 :السنة األولى ما يلييطبق على الطالب الراسب في   (د
 .و المقرة للسنة األولى اعادة دراسة جميع المساقات العلمية التي رسب بها .1



11 
 

طب مقدمة في ال( 123ط)إعادة دراسة جميع المساقات التي تطرحها كلية الطب وهي  .2
كيمياء ( 122ط)تشريح واجنة، ( 115ط)بيولوجيا خلوية وانسجة، ( 112ط)ومصطلحات طبية، 

علم ( 133ط)مقدمة في البحث والبراهين الطبية، ( 123ط)فسيولوجيا عامة، ( 132ط)حيوية، 
للمساق  الجديديدخل الرمز وفي حالة اإلعادة ( -ج)ة اقل من المناعة والحاصل فيها على عالم

 .ي حساب المعدل السنويف المعاد
 .فأكثر( -ج)العلمية المرفعة والحاصل فيها على  اعادة المساقاتال يجوز  .3
( 122ك )وهي  المقرة للسنة االولىوبها  نجحالعلمية التي  لمساقاتايجوز للطالب إعادة  .2

ا بيولوجي( 122تح )بيولوجيا عامة، ( 122تح)فيزياء طبية، ( 122ف)الكيمياء العامة والعضوية، 
ويجوز له في معدله السنوي على األ رمز العالمةحسب له يعادة وفي حالة اإل، عامة عملي

 (.رسومالبدون ترصيد )االنسحاب منها 
 تحتسب عالمة امتحان اإلكمال بدال من العالمة النهائية المستحقة للمساق العلمي(ه

 : 12المادة 
 :الخامسة والسادسة، عةالراب، الثالثة ،شروط االنتقال لطلبة السنوات الثانية(أ

باستثناء  االسترشادية/الخطة الدراسيةة لتلك السنة حسب النجاح في جميع المساقات المقر .1
 .فأكثر( 2722)والحصول على معدل سنوي  (واالختياريةاالجبارية )متطلبات الجامعة 

بغض )ثة أو مساقين على األكثر من مساقات السنة الثانية أو الثالإذا رسب الطالب في مساق  .2
يحق له التقدم إلى امتحان إكمال في المساقات التي رسب بها وذلك ( النظر عن عدد الساعات

قبل بدء الفصل الدراسي التالي من العام الجامعي التالي في موعد يحدده عميد الكلية وإذا 
في  رسب الطالب بعد امتحان اإلكمال في أي منها فال ينتقل إلى السنة التالية ويعتبر راسبا

 .تلك السنة
ساعات معتمدة ( 9)إذا رسب الطالب في مساق أو مساقات مجموع عدد ساعاتها المعتمدة  .3

فأقل من مساقات السنة الرابعة أو الخامسة يحق له التقدم إلى امتحان إكمال في المساقات التي 
تالية رسب بها وإذا رسب الطالب بعد امتحان اإلكمال في أي منها فال ينتقل إلى السنة ال

 .ويعتبر راسبا في تلك السنة
إذا رسب الطالب في مساق من مساقات السنة السادسة يحق له التقدم إلى امتحان إكمال في  .2

فاذا نجح في ذلك . المساق الذي رسب به وذلك بعد إعادة التدريب السريري كامال فيه
 .نة السادسةاالمتحان يعتبر ناجحا في السنة السادسة وإذا رسب يعتبر راسبا في الس

إذا كان الطالب ناجحا في جميع المساقات المقررة للسنوات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة  .5
 يحق له التقدم إلى امتحان إكمال في( 2722)والسادسة وحاصل على معدل سنوي أقل من 

 مساق أو مساقين على األكثر من مساقات السنة الثانية او الثالثة ومساقات مجموع عدد
من مساقات السنة الرابعة او الخامسة او  ساعات معتمدة على األكثر( 9)ساعاتها المعتمدة 

يختارها الطالب من مساقات ( بعد إعادة التدريب السريري لمساقات السنة السادسة)السادسة 
تلك السنة وذلك قبل بدء العام الجامعي التالي في موعد يحدده عميد الكلية وإذا أخفق في رفع 

 .فأكثر ال ينتقل إلى السنة التالية ويعتبر راسبا في تلك السنة( 2722)معدل إلى ال
 الثانيةللسنة  يتم اجراء امتحان غير المكتمل للمساقات التي تدرس على الفصل الصيفي .1

إجراء امتحان اإلكمال ويتم  قبل( حسب ما نصت عليه الخطة المقبول عليها الطالب)والثالثة 
مال قبل بداية الفصل الدراسي األول من السنة التالية وبحيث تنتهي في عقد امتحانات اإلك

ويتم تثبيت عالمة اإلكمال خالل  موعد أقصاه بداية األسبوع األول من الفصل الدراسي األول
 .أسبوع على األكثر من انتهاء فترة اإلكمال

بداية الدوام الرسمي  والخامسة قبل وات الثالثة والرابعةيتم إجراء امتحانات اإلكمال للسن. .2
 .(حسب ما نصت عليه الخطة المقبول عليها الطالب) للسنة الدراسية الالحقة

غير مكتمل في مساق علمي أو تعديل عالمة لمساق علمي فإنه نتيجة إذا كان الطالب لديه  .2
م ويت باستثناء ذلك المساق اإلكمال إذا كان محققا لشروط اإلكمال امتحانيسمح له بالتقدم إلى 
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تثبيت عالمة اإلكمال خالل أسبوع على األكثر من انتهاء فترة غير المكتمل حسب المادة 
 .العالمةأو بعد تعديل ( 1/ب/9)

تويات السابقة يحسب مجموع عدد الساعات للمساقات العلمية المتةقية والمدروسة من المس .9

محسوبة ضمن المساقات ال/ من ضمن عدد الساعات ( 2/أ/42)او ( ج/42)حسب المادتين 

 .الرروط المحددة ف  الةنود أعاله لمستوى الطالب الحال 
من هذه المادة يعتبر الطالب راسبا في أي سنة من السنوات ( أ)مع مراعاة ما ورد في الفقرة  (ب

 : والسادسةأ ،الخامسة ،الرابعة ،الثالثة ،الثانية
 .إذا رسب في أكثر من مساقين في السنة الثانية أو الثالثة .1
ساعات معتمدة في السنوات ( 9)رسب في مساقات عدد ساعاتها المعتمدة أكثر من  إذا .2

 .الرابعة أو الخامسة أو السادسة
 .فأكثر بعد إجراء امتحان اإلكمال( 2722)إذا لم يحصل على معدل  .3
إذا رسب بعد امتحان اإلكمال في أي مساق فال ينتقل إلى السنة التالية ويعتبر راسبا في تلك  .2

 .السنة
يسمح له بإعادة دراستها لمرة ( الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة)إذا رسب الطالب في السنوات (ج

 (.شريطة عدم تجاوز الحد األعلى المنصوص عليه)واحدة فقط 
إذا رسب الطالب في السنة السادسة يسمح له بإعادة دراستها مرتين على األكثر شريطة عدم (د

 .هتجاوز الحد األعلى المنصوص علي
 يطبق) السادسةالثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، )في حالة رسوب الطالب في أي من السنوات (ه

 :عليه ما يلي
إعادة دراسة جميع المساقات المقررة لتلك السنة من داخل كلية الطب والحاصل فيها على  .1

  وينقاط الرمز الجديد في المعدل السن ، وفي حالة اإلعادة تحسب(-ج)رمز أقـل من 
 .فأكثر( -ج)ال يجوز اعادة المساقات العلمية الحاصل فيها على  .2

يثبت له من هذه المادة فإنه ( أ)إذا تقدم الطالب المتحان إكمال في مساقات معينة حسب الفقرة (و
 :بعد اإلكمال في كشف العالمات مع مراعاة ما يلي حصل عليه الذي الرمز الجديد

 حصل عليه الذي رمز الجديداليثبت له ( 2722)أقل من  إذا كان معدله السنوي قبل اإلكمال .1
بعد اإلكمال إذا تجاوز معدله ( 2722)في كشف العالمات بما ال يتجاوز معدله في تلك السنة 

 .ذلك
فيحصلعليهذيالجديدالالرمزثبتلهيفأكثر(1000)لسنويقبلاإلكمالإذاكانُمعدلها .1

ُمعدلهاحتسابكحّدأقصىفيذلكالمساقألغراض(-ج)كشفالعالماتعلىأنُيرصدله
زيدعنيفيامتحاناإلكمالحصلعليهذيالالرمزحتىولوكانالنهائيفيتلكالسنة

(.-ج)
من هذه التعليمات إذا أعاد الطالب دراسة أي سنة من ( 12)مع مراعاة ما ورد في المادة : 19المادة 

ج الجديدة فقط ويعيد فقط المساقات التي لم يحصل فيها على سنوات الدراسة تحسب له رموز النتائ
 .االسترشادية/الخطة الدراسيةفأكثر من المساقات المطلوبة حسب ( -ج)رمز 

 دكتور في الطب الفصل من تخصص 
 : 21المادة 
 :دكتور في الطبيفصل الطالب من تخصص (أ

 .ولى في مدة سنتين جامعيتينإذا لم يستطع اجتياز أية سنة دراسية من السنوات الخمس األ .1
 .إذا لم يستطع اجتياز السنة السادسة في ثالث سنوات جامعية .2
 .سنوات( 9)إذا لم يستطع إكمال دراسته خالل مدة  .3
 .سنوات دراسية خالل مدة دراسته( 2)بأي  رسب إذا .2

وكان قد فصل سابقا من تخصص اخر تخصص دكتور في الطب إذا فصل الطالب من تخصص  (ب
وإنما يتاح له االستفادة مما ورد  .عة فإنه يفصل من الجامعة نهائيا واليجوز له العودة إليهافي الجام

 .من هذه المادة( د)في الفقرة 
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حسب كيفية القبول في الجامعة الجامعة /الكلية / تصدر جميع قرارات الفصل سواء من التخصص(ج
وحدة القبول والتسجيل بإشعار  من قبل مجلس العمداء بناء على تنسيب من مجلس الكلية، وتقوم

 .الطالب الكترونيا بذلك على آخر عنوان له لدى الجامعة
 الجدول إلى ستناداً او الخصوص بهذا األمناء مجلس وقرارات التخصص تغيير أسس مراعاة مع(د

 :التالي

 البرنامج الذي فصل منه الطالب
السنة البرنامج المتاح للطالب للحصول على 

 اإلضافية

 الفئة حسب الرسوم-ب الفئة حسب الرسوم -أ الجنسية

 أبناء عاملين/ شهادة أردنية أو أجنبية  -العادي جميع الجنسيات
نصف / شهادة أردنية أو أجنبية  -أبناء عاملين  -الموازي
 الرسوم

 رسومنصف ال/ عربية شهادة  -أبناء عاملين  -الموازي أبناء عاملين/ شهادة عربية  –العادي  جميع الجنسيات

 شهادة أردنية -الموازي   شهادة أردنية –العادي  األردنية

 شهادة غير أردنية -الموازي   أردنيةغير شهادة  -العادي األردنية

 الدولي العادي غير أردنية

 جميع الجنسيات
/ شهادة أردنية أو أجنبية  -أبناء عاملين  -الموازي

 نصف الرسوم
كامل / ردنية أو أجنبية شهادة أ -أبناء عاملين  -الموازي
 الرسوم

 كامل الرسوم/  عربيةشهادة  -أبناء عاملين  -الموازي نصف الرسوم/ عربية شهادة  -أبناء عاملين  -الموازي جميع الجنسيات

 جميع الجنسيات
/ شهادة أردنية أو أجنبية  -أبناء عاملين  -الموازي

 كامل الرسوم
 كامل الرسوم/  عربيةشهادة  -أبناء عاملين  -الموازي

 الدولي كامل الرسوم/  عربيةشهادة  -أبناء عاملين  -الموازي جميع الجنسيات

 شهادة غير أردنية -الموازي   شهادة أردنية -الموازي   األردنية

 الدولي شهادة غير أردنية -الموازي   األردنية
 الدولي الموازي غير أردنية

 خصم بدون الدولي خصم الدولي مع خصم أو بدون جميع الجنسيات

 
 األردنية، والتكنولوجيا العلوم جامعة في العاملين أبناء هم أعاله الجدول في العاملين بأبناء المقصود .1

 .الجامعي هللا عبد المؤسس الملك اليرموك ومستشفى جامعة
 دكتور تخصص من لمفصولا( أ)الفئة  من يحق للطالب المادة هذه من( 2،3) البندين راعاةمع م .2

 دون) الحقة إضافية دراسية سنة ويعطى( ب) الفئة ضمن التخصص نفس في يستمر أنفي الطب 
 إنهاء أو فصله إلى أدت التي األسباب إلزالة) اإلضافية للسنة االنسحاب أو التأجيل ويجوز ،انقطاع

 :وإذا الدرجة، على الحصول متطلبات
i. يستمر أن له ويحق التخصص، من فصلي فإنه فصله إلى أدت التي األسباب إزالة من يتمكن لم 

 أو التأجيل ويجوز ،انقطاع دون الحقة إضافية سنة ويعطى (ب)الفئة ضمن  تخصصه في
 .اإلضافية للسنة االنسحاب

ii. وفي (ب)الفئة ضمن  تخصصه في يستمرفإنه  فصله إلى أدت التي األسباب إزالة من تمكن ،
من هذه ( 2)في نفس التخصص حسب البند حال فصل الطالب للمرة الثانية يحق له أن يستمر 

 .المادة
 السنة فرصة على الحصول الدراسة لسنوات األعلى الحد تجاوزه بسبب المفصول للطالب ال يجوز .3

 .البرنامج أو الفئة كانت مهما من مرة أكثر اإلضافية
 .متتاليتين مرتين من أكثر اإلضافية السنة فرصة على الحصول للطالب ال يجوز .2
 السنة على الحصول فيه تم الذي الفصل في المقررة الرسوم حسب الجامعية الرسوم فاءاستي يتم .5

 .اإلضافية
 : 21المادة 

 :تأجيل الدراسة (أ 
سنة دراسية مضي ال تؤجل الدراسة للطالب المستجد في الكلية أو الطالب المنتقل إليها، إال بعد  .1

 .التخصصواحدة على األقل على دراسته في 
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له  ترصدغير مكتملة إال بعد إكمالها وإال نتيجتها للطالب الذي يوجد لديه مساقات  ال تؤجل الدراسة .2
 .فقط وحدة القبول والتسجيل عالمة األعمال الفصلية

إذا لم يسجل طالب منتظم بالجامعة ألي فصل ولم يتقدم بطلب تأجيل دراسته في مدة اقصاها اربعة  .3
الثاني تعتبر دراسته مؤجله حكما لمدة سنة دراسية  عشر اسبوعا من بداية الفصل الدراسي االول او

اعتبارا من ذلك الفصل اذا كانت مدة التأجيل ال تزيد عن سنتين دراسيتين متالحقتين او منفصلتين 
تجاوز الطالب مدة التأجيل يفقد مقعده في الجامعة، ويجوز ان تصل مدة التأجيل الى ثالث  وإذا

 .مجلس الكليةسنوات دراسية كحد اعلى بقرار من 
يجوز أن يؤجل الطالب المحّول أو الراسب فصال دراسيا واحدا في حال عدم وجود مواد علمية  .2

وال يحسب هذا الفصل من الحد األعلى ه لمستوااالسترشادية /يدرسها حسب الخطة الدراسية 
 .من نفس المادة( 3/أ)المسموح به حسب البند 

 .دة الدراسةال تحسب مدة التأجيل من الحد األعلى لم .5
ال تحسب السنة الدراسية التي يفصل منها الطالب بسبب عقوبة تأديبية من ضمن الحد األعلى لمدة  .1

 .ة أو التأجيلالدراس
اذا لم يسجل طالب منتظم في الجامعة الي فصل دراسي ولم يتقدم بطلب تأجيل دراسة في مدة  .2

ات السريرية يعتبر الطالب مؤجال ً أقصاها عشرة أسابيع من بداية الفصل الدراسي الثاني للسنو
اعتبارا من الفصل الدراسي االول والسابق اذا كانت فترة التأجيل ال تزيد عن حكماً لسنة دراسية 

سنتين دراسيتين متالحقتين او منفصلتين واذا تجاوز الطالب مدة التأجيل يفقد مقعده في الجامعة 
 .ية كحد أعلى بقرار من مجلس الكليةويجوز أن تصل مدة التأجيل الى ثالث سنوات دراس

يجوز لطالب إحدى السنوات الثالث األولى والمؤجل لسنة دراسية اعتبارا من الفصل الدراسي  .2
الثاني وراسب بالسنة بناء على نتائجه في الفصل الدراسي األول الغاء تأجيله للفصل الدراسي األول 

وال يحسب هذا الفصل من الحد  ،تلك السنةالالحق والتسجيل لذلك الفصل على أن يعتبر معيدا ل
 .من نفس المادة( 3/أ)األعلى المسموح به حسب البند 

 :أو االستنكاف فقدان المقعد (ب 
ويطةق عليه إحدى الحاالت ، لاللتحاق بالجامعة مقعده أن يتقدم بطلب جديدليجوز للطالب الصاقد  (1

 :اآلتية 

i.عليها سابقا فعاله يحتصظ بسجله  إذا قةل ف  شصس تخصصه والخطة الدراسية الت  قةل

...( عالماته، معدله ،وضعه اعأكاديم  والحاالت الصصلية،)اعأكاديم  كامال من حيث 

 .وف  هذه الحالة تحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحد اعأعلى لمدة الدراسة

ii.مول إذا قةل ف  شصس تخصصه والخطة الدراسية الت  قةل عليها سابقا غير فعاله أو المع

 .من هذه التعليمات( 42)سابقا، تطةق عليه أحكام المادة  بها مختلصة عن الت  قةل عليها

iii.  من هذه التعليمات( 42)إذا قةل ف  تخصص آخر تطةق عليه أحكام المادة. 

انقطععنالدراسة (1 إذا الدراسة اليجوزاحتسابالسجلاألكاديميللطالبألغراضمواصلة
 .أربعسنواتفأكثر

مُيسجلطالبُمنتظمفيالجامعةللفصلاألوللقبولهفيالكليةولميتقدمبطلبانسحابمنإذال (3
 .الجامعةيعتبرُمستنكفاًعنمقعدهفيالجامعةويثبتلهفيسجلهُمالحظةُمستنكف

 :الجامعة من االنسحاب (ج 
ه الحالة تثةت له ف  إذا رغب طالب ف  االشسحاب من الجامعة فعليه أن يتقدم بطلب الكتروش  وف  هذ -1

ويصقد مقعده فيها وإذا رغب بااللتحاق ثاشية بالجامعة تطةق " منسحب من الجامعة"سجله مالحظة 

 .من هذه المادة( 4و1/ب)ه احكام الصقرة يعل
االنسحاب من الجامعة، إال إذا أكمل عالماته  نتيجتها غير مكتملال يجوز للطالب الذي لديه مساقات  -2

 .ة القبول والتسجيل عالمة األعمال الفصليةله وحد ترصدوإال 
 تغيير التخصص 

تتم إجراءات تغيير التخصص للطلبة وفق أسس تغيير التخصص المقرة والمعمول بها في : 22المادة 
 . الجامعة



15 
 

 نية الرسمية على البرنامج العاديانتقال الطلبة بين الجامعات األردأسس 
 ردنيةاألجامعة العلوم والتكنولوجيا الى 

الرروط الت  يجب توافرها ف  الطالب الذي يرغب باالشتقال الى جامعة العلوم  :23المادة 

 :والتكنولوجيا اعأردشية من احدى الجامعات الرسمية اعأردشية

الموحد ف  وزارة التعليم القةول تنسيق ضمن القوائم الصادرة عن وحدة  ان يكون الطالب مقةوالا : أوالا 

 .العلم  اعأردشيةوالةحث  العال 

 :الحاالت التاليةاحدى ان تنطةق على الطالب المتقدم لالشتقال : ثاشياا 

ان يكون قد أصيب بأحد االمراض التالية خالل فترة دراسته ف  الجامعة المراد االشتقال منها وهذه  .1

 :االمراض ه 

 .م الطلبمرض السرطان بحيث يكون الطالب قيد العالج الكيماوي او االشعاع  عند تقدي(أ 

 .الصرل الكلوي المزمن الذي يستدع  غسيالا منتظماا للكلى ويكون قيد العالج وقت تقديم الطلب(ب 

 .امراض الدماغ واالعصاب الت  تؤدي الى شلل جزئ  او كل  يعيق الحركة وال يرجى شصاؤه(ج 

للجان ان يقدم الطالب مةررات مقنعة وتقارير طةية من أطةاء االختصاص ف  وزارة الصحة واعلى 

ف  المحافظة ومصدقة حسب اعأصول وموافق عليها من اللجنة الطةية العليا ف  جامعة العلوم 

 .والتكنولوجيا اعأردشية ومجلس العمداء

 :القضايا العرائرية .4

ينظر ف  اشتقال الطالب الى جامعة العلوم والتكنولوجيا اعأردشية من احدى الجامعات الرسمية اذا كان 

ايا العرائرية الت  تستدع  الجلوة ويكون االشتقال ف  هذه الحالة مؤقتاا لمدة فصل متأثرا بإحدى القض

دراس  واحد قابل للتجديد على ان يقدم الطالب كتاباا من الحاكم االداري ف  اللواء يصيد بأن الطالب 

ر فقط من اعأشخاص المرمولين بالجلوة العرائرية ويستصيد من ذلك الطلةة المرمولين بقاشون العرائ

باالتصاق مع الجامعة الت  ينتقل منها الطالب لحين اشتهاء القضية العرائرية، وف  حال استمرار 

الدراسية ف  جامعة العلوم والتكنولوجيا اعأردشية  من الخطة% 25القضية واجتياز الطالب اكثر من 

لعلوم والتكنولوجيا او وصل الى فصل التخرج فيمكن منحه الدرجة العلمية الت  يستحقها من جامعة ا

 .اعأردشية

 .يرد فيها شصلم الت  حاالت اليةت مجلس العمداء ف   :ثالثا

 جامعة حساب الساعات المعتمدة التي درسها الطالب من داخل ال
 : 24المادة 
قبلالطالبفيتخصص(أ قسمأخرمننفس/وكانقددرسمساقاتفيكليةدكتورفيالطبإذا

راء احتساب المساقات من خالل بوابة خدمات الطالب اإللكتروشية قةل أن يتم إج عليه ،الجامعة

، وذلك لحساب الساعات الت  تخصصالالقيام بعملية التسجيل للمساقات ف  فصل القةول ف  

علىأنيتماستكمال)الذيكانمسجالفيهعلىضوءالخطةالدراسية،قسمال/كليةفيالدرسها 
وذلكمن(ةاألولىمنالتحاقهفيالتخصصالجديدكحداقصىإجراءاتالمعادلةخاللالسن

 :خاللاختيارإحدىالحالتينالتاليتينالكترونيا
ال/كليةالحتساب جميع المساقات الت  شجح بها ف  ا (4 الذي كان فيه وتدخل ضمن الخطة قسم

 .السنويعلى أن تدخل شقاط شتائج تلك المساقات ف  حساب معدله للتخصص الدراسية 
 .المعاملةكطالبمستجدودوناحتسابأيمنالمساقاتالتيدرسها (1

من هذه المادة تطبق عليه ( أ)الكتروني خالل المدة المحددة في الفقرة  إذا لم يتقدم الطالب بطلب(ب
 .اعاله( 2/أ)الفقرة 

عد أقصاه في مو( من الخطط الفعالة) للطالب اختيار الخطة الدراسية المناسبةلعميد الكلية صالحية  (ج
 :أسبوعين من بداية فصل قبوله في التخصص، وتحديد المستوى المناسب له إذا حقق الشرطين ادناه

المستويات األقل /إذا كان مجموع عدد الساعات للمساقات العلمية المتبقية من المستوى  -1
الذي سيتم االسترشادية للمستوى الجديد /يمكن تسجيلها مع المساقات الموجودة في الخطة الدراسية 

من هذه التعليمات وتطبق ( د/2)تحديده حسب الفصول التي تطرح بها وبما ال يتعارض مع المادة 
 (.9/أ/12)عليهم احكام المادة 
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 .المستويات األقل/عدم رسوبه سابقا بالمساقات العلمية المتبقية من المستوى  -2
 حساب ساعات معتمدة درسها الطالب من خارج الجامعة

 
يتقادم الطالاب بطلاب معادلاة المسااقات التا  درساها  ،التعليماات هاذه مان( 35)مع مراعااة الماادة  :25ة الماد

 يراكل عمياد او ورقياا، و/الكتروشياا و مان بادء الصصال الدراسا  اعأول لقةولاه خارج الجامعة خاالل أساةوعين

ت التاا  يتقاادم بهااا الطلةااة الطلةااا لدراسااة ،الكليااة المعناا  لجنااة فاا  الكليااة تساامى لجنااة معادلااة المساااقات للطلةااة

المعادلة لكل طالب حسب الخطة الدراسية، ويةت العميد بالمساقات المعادلة خاالل أساةوعين المساقات وتحديد 

 المعادلاةإجاراءات  و ورقيا الستكمالأ/والتسجيل الكتروشيا وإرسالها إلى وحدة القةول من تقديم الطلب، ثم يتم 

 .حسب اعأصول
  :تي درسها الطالب قبل قبوله في الجامعةالمعتمدة ال الساعات( أ

إذا قبل الطالب في الجامعة وكان قدد أتدم بنجداح مسداقات درسدها فدي جامعدة أخدرى أو كليدة جامعيدة 
 خالل الفترة أعالهاألردنية وتقدم بطلب معادلة والبحث العلمي معترف بها من وزارة التعليم العالي 
مددن داخددل الجامعددة إذا تحققددت  بالمسدداق) الجامعددة مددن خددارج)يعددادل لدده كددل مسدداق مددراد معادلتدده 

 :أدناه( 3-1)من الشروط 
يساوي أو أكثر عدد ساعات المساق المراد  (الجامعةمن خارج )عدد ساعات المساق المراد معادلته .1

 .ويمكن دمج محتوى مساقين او أكثر بما يحقق مخرجات التعلم المطلوبة معادلته من داخل الجامعة
حسب تقدير لجنة المعادلة % 22ال تقل عن  بنسبة مخرجات التعلممتكافئين من حيث  المساقانأن يكون  .2

 .كلية الطالبفي 
 .المساقات المحتسبة/المساقات في المؤسسة التعليمية التي درس بها المساق/ النجاح في المساق .3
في موعد أقصاه ( خطط الفعالةمن ال) للطالب اختيار الخطة الدراسية المناسبةلعميد الكلية صالحية  .2

 :اسبوعين من بداية فصل قبوله في التخصص، وتحديد المستوى المناسب له إذا حقق الشرطين ادناه
المستويات األقل يمكن /إذا كان مجموع عدد الساعات للمساقات العلمية المتبقية من المستوى (أ 

ية للمستوى الجديد الذي سيتم االسترشاد/تسجيلها مع المساقات الموجودة في الخطة الدراسية 
وتطبق من هذه التعليمات ( د/2)تحديده حسب الفصول التي تطرح بها وبما ال يتعارض مع المادة 

 (.9/أ/12)عليهم احكام المادة 
 .المستويات األقل/عدم رسوبه سابقا بالمساقات العلمية المتبقية من المستوى (ب 

 من  األكثريد كلية الطالب اعفاءه من مساق واحد على يجوز لعمأعاله  2الرغم مما جاء في بند  على
مساقات الجامعة االختيارية المطلوبة ضمن خطته الدراسية في حال دراسته لمساق قبل قبوله ولم تتم 

 .معادلته له
 :الساعات المعتمدة التي درسها الطالب بعد قبوله في الجامعة ( ب

لفصل الدراسي الصيفي في احدى الجامعات األردنية خالل امساقات / اقمس ةدراس يإذا رغب الطالب ف
تطرح  موافقة مسبقة من عميد كليته بالتنسيق مع عميد الكلية التيفعليه الحصول على األردنية غير  /

 :المساق حسب الشروط التالية
المساقات غير المطروحة في الفصل الصيفي او يوجد تعارض ال يمكن حله في /المساق .1

 .لطالبالجدول الدراسي ل
للمساق االصيل في  أكثرعدد الساعات او ل المساقات مساو/المساق  عدد ساعات أن يكون  .2

 .التخصص للطالب/القسم/الخطة الدراسية للكلية
من حيث مخرجات التعلم بنسبة ال تقل  كافئةالمساقات التي سيتم دراستها م/ ان يكون المساق .3
 .للطالبالمساقات في الخطة الدراسية / للمساق%  22عن 
ان ال يتجاوز مجموع ما سجله داخل وخارج الجامعة العبء الدراسي المسموح به في  .2

 .جامعتنا
المساقات /بها المساقالطالب التي درس  المساقات في المؤسسة التعليمية/ النجاح في المساق .5

 .المحتسبة
 .عدم دراسة المساق أو مكافئه سابقاا ف  الجامعة أو الرسوب به .1
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 .من المساقات المقبولة للمعادلة والتي درسها خارج الجامعة وال تدخل ضمن معدله السنوييعفى الطالب (ج
 يجوز احتساب الساعات المعتمدة للطلبة الذين يدرسون في جامعة أخرى خالل فترة تأجيل دراستهم أو ال(د

 .انسحابهم أو فقدانهم لمقاعدهم في الجامعة
معالجة جميع القضايا الخاصة بمعادلة المساقات لمختلف صوض مجلس العمداء ف  الجامعات اعأردشية بي(ه

 .الدرجات العلمية، وذلك حسب قرار مجلس التعليم العال  بهذا الخصوص

 المساق المكافئ
يكون المساق مكافئا لمساق آخر إذا كان واردا ذلك في الخطة الدراسية أو الخطة الدراسية : 26المادة 

 .قا لمحتوى مساق آخر في كلية أخرىأو محتوى المساق مطاب االنتقالية
يجوز تسجيل المساق المكافئ للطلبة بدال من المساق األصيل وذلك بعد موافقة عميد كلية الطالب (أ

 :الحالتين التاليتينبالتنسيق مع عميد الكلية التي تطرح المساق في 
 .إذا كان المساق األصيل غير مطروح في ذلك الفصل .1
 مع المساق األصيل إذا وجد تعارض ال يمكن حله .2

 .المساق المكافئ يكون لجميع الطلبة في التخصص أو الحاالت المشابهة (ب
 .للمساق األصيل( أكثرأو )يجب أن يكون المساق المكافئ مساٍويا في عدد الساعات (ج
 .لمساق األصيللكمكافئ يمكن إعطاء أكثر من مساق (د
احدى السنوات الثالث للطالب المعفى من  امسة والمعدل العارالحد األعلى لمدة الد يحسب: 22المادة 

( ب/12)من لم يحسب له معدل سنوي لسنة او أكثر من هذه السنوات حسب المادة األولى او
 : حسب األسس التالية

يحسب له معدل سنوي  لممن  او الطالب المعفى من سنة دراسية واحدة من السنوات الثالث األولى( أ
 (:ب/12)حسب المادة 

 (.عدا السادسة)المتبقية لسنوات من انة لكل س%( 15)  .1
 .للسنة السادسة%( 22) .2
 .سنوات يالحالة ثمان في هذه فقط للطالب المعفىويكون الحد األعلى لمدة الدراسة  .3

يحسب له معدل سنوي  من لمى او الطالب المعفى من سنتين دراسيتين من السنوات الثالث األول( ب
 :(ب/12)لهما حسب المادة 

 .(عدا السادسة)المتبقية لسنوات من اة لكل سن%( 22)  .1
 .للسنة السادسة%( 22) .2
 .سنواتفي هذه الحالة سبع فقط للطالب المعفى ويكون الحد األعلى لمدة الدراسة  .3

 (:ب/12)حسب المادة  من لم يحسب له معدل سنوي لهالمعفى من السنوات الثالث األولى او الطالب ( ج  
 .عة والخامسةلكل سنة من السنتين الراب%( 32)  .1
 .للسنة السادسة%( 22) .2
 .سنواتفي هذه الحالة ست فقط للطالب المعفى ويكون الحد األعلى لمدة الدراسة  .3

من سنة أو أكثر من السنوات الثالث األولى  تمت معالجة حاالت احتساب المعدل العام للطلبة المعفيين( د
بقرارات خاصة بدون معدل سنوي " ناجح" لهم نتيجة احدى السنوات من الرابعة إلى السادسة تداعتمو

 .من مجلس العمداء
 :التدريب السريري خارج مستشفى الجامعة: 22المادة 

سريريا في مستشفى أو مركز أو ( الرابعة، الخامسة، السادسة)يجوز أن يتدرب طلبة السنوات (أ
تم تحديد معهد خاص بالتشخيص والعالج في األردن وذلك طبقا لمعايير تضعها كلية الطب وي

 .المستشفيات والمراكز والمعاهد بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسيب عميد كلية الطب
يسمح لطلبة السنة الخامسة بقضاء فترة ال تزيد عن شهرين من مدة التدريب السريري المقررة (ب

في الخطة الدراسية لتلك السنة في مستشفى تعليمي جامعي أو معهد سريري داخل أو خارج 
ردن يعتمده عميد الكلية لهذه الغاية ويتقدم الطالب بطلب خطي إلى عميد الكلية قبل شهرين األ

 .على األقل من بدء التدريب ويصدر القرار من عميد الكلية وال تتحمل الجامعة أية نفقات مالية
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 : 29المادة 
من ( ، السادسةالرابعة، الخامسة)تتم مراقبة التدريب السريري لطلبة كلية الطب في السنوات (أ

خالل سجل يومي للتدريب السريري خاص بكل قسم من األقسام السريرية ويسلم إلى الطالب 
السجل الخاص به قبل بدء تدريبه السريري وعلى الطالب إعادته وتسليمه إلى رئيس القسم 

 .حال انتهاء فترة التدريب السريري
سجل تدريبه السريري الخاص به وأي يقيم الطالب استنادا للمعلومات المدونة والواردة في (ب

 .تقارير أخرى مطلوبة
 تخصص دكتور في الطبمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في 

 :ةإتمام المتطلبات التاليبعد تخصص دكتور في الطب تمنح درجة البكالوريوس في  :31المادة 
 .معتمدةالنجاح في جميع المساقات المطلوبة حسب الخطة الدراسية ال(أ
 (2722)الحصول على معدل عام ال يقل عن (ب
 .المنصوص عليها في التعليمات لمدة الداراسةعدم تجاوز الحد األعلى (ج
 .سنوات دراسية له في الجامعة بما فيها سنة التخرج( 3)أن يسجل طالبا منتظما في آخر  (د

 
 أحكام عامة

تكون حصلة التخريج مرتين واسيالتخرجعنداستحقاقهافينهايةكلفصلدرشهاداتُتمنح: 31المادة 

بحيث يكون الحصل اعأول بعد شهاية الصصل الدراس  اعأول والحصل الثاش  بعد  ،ف  العام الجامع 

.شهاية الصصل الدراس  الثاش 
 : 32المادة 

 .يكلف عميد الكلية مرشدا أكاديميا من أعضاء هيئة التدريس لكل طالب في الكلية (أ
كاديمي مسؤوالن عن متابعة السير األكاديمي للطالب والتحقق من عميد الكلية والمرشد األ (ب

 .استيفائه لشروط التخرج وعلى المرشد أن يبلغ الطالب بذلك سنويا
( 2)على الطالب المتوقع تخرجه تعبئة نموذج خاص لدى عماده الكلية في مدة أقصاها  (ج

بالتحقق من استيفائه شروط  أسابيع من بداية السنة السادسة حيث يقوم عميد الكلية والمرشد
 .التخرج بالتنسيق مع وحدة القبول والتسجيل

 على الطالب أن يحصل على براءة ذمة من الجامعة الستكمال إجراءات تخرجه :33المادة 
 تحمل درجة البكالوريوس تاريخ استحقاقها :34المادة 
الخاصة بخريج  الجامعة ( الماتشهادة جدارية، مصدقة، كرف ع)يتم اصدار وثائق التخريج  :35المادة 

من الجنسيات العربية باللغة العربية ومن ذوي الجنسيات غير العربية باللغة االشجليزية وتعتةر 

 .الوثائق باللغة العربية اختيارية لهم
إذا رغب طالب حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ما من الجامعة أو أي جامعة  :36المادة  

دراسة لدرجة البكالوريوس في تخصص آخر في الجامعة، تطبق عليه معترف بها، في ال
 .تعليمات برنامج البكالوريوس اإلضافي

ال يجوز ألي طالب أن يعترض لعدم علمه بهذه التعليمات أو بعدم اطالعه على النشرات : 32المادة 
جامعة أو ما الصادرة عن الجامعة أو الكلية أو ما ينشر على لوحة إعالناتها أو على موقع ال

 .يرسل الى بريده اإللكتروني فيما يتعلق بهذه التعليمات
يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد فيها نص بهذه التعليمات وفي اإلشكاالت التي تنشأ : 32المادة 

 عن تطبيقها
المساقات  رئيس الجامعة والمسجل العام وعمداء الكليات المعنية ورؤساء األقسام ومدرسي: 39المادة 

مكلفون بتنفيذ هذه التعليمات وما يستجد من قرارات واجراءات كل حسب اختصاصه، حيث 
وعميد الكلية أو من  القسم،يكون رئيس القسم مسؤوال عن تنفيذ كافة قرارات مجلس ولجان 

 .ينوب عنه مسؤول عن تنفيذ كافة قرارات مجلس ولجان الكلية
 


