بسم هللا الرحمن الرحيم
المقدمة
أخي الطالب ...أختي الطالبة
تحية طيبة وبعد،،،
فإ نه من دوا عي سروري وغبط تي وأ سرة ع مادة شؤون الطل بة في
هذه الجام عة أن ت ضع هذا الك تاب في مت ناول أ يديكم لي كون
ً ووسيلة اتصال بينكم وبين جامعتكم ،ودليال
ً وعونا
لكم نبراسا
ين ير ل كم الطر يق خالل م سيرتكم الجامع ية ،إذ يح توي هذه
الدليل على مجموعة من األنظمة والتعليمات التي تنظم الحياة
الجامع ية للطا لب سواء األكاديم ية من ها م ثل تعلي مات منح
در جة الب كالوريوس في مخت لف التخص صات ،وتعلي مات الدرا سات
العليا ،أو االجتماعية مثل تعليمات اتحاد الطلبة ،واألند ية،
ً
ً واف يا
وا لرحالت الطالب ية ،ك ما ي قدم هذه ا لدليل تعري فا
بمرا فق الجام عة وكليات ها المختل فة ال تي يح تاج إلي ها
الطا لب دا خل ال حرم ال جامعي إ ضافة إ لى إر شادات عا مة تف يد
الطالب وتساعده على التكيف في هذا المجتمع الجديد.
وإذ ت قدم ع مادة شؤون الطل بة هذا ا لدليل لتر جو وتأ مل من
الجم يع اال طالع ع لى ما ي حوي بين دفت يه من أنظ مة وتعلي مات
و مواد و ضعت لخد مة الطا لب لي سير ع لى ب صيرة من أ مره لب لوغ
هدفه بأمن وأمان.
تت قدم ع مادة شؤون الطل بة بال شكر ألي اق تراح ي صل إلي ها من
الطل بة أو أع ضاء الهي ئة التدري سية أو اإلدار ية في هذه
الجام عة لت طوير هذا ا لدليل ور فع م ستواه في الم ستقبل إن
شاء هللا.
ً العلم بأن هذا الدليل مطبوع على موقع الجامعة
راجيا
اإللكترونية http://www.just.edu.jo :وأي قرار يصدر بشأن تغيير أي
مادة في هذا الكتاب يلغي تلك المادة وتستبدل بالمادة
الجديدة.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
عميد شؤون الطلبــــــة
الدكتور حميد بطاينــة
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جامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية
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قانون رقم  13لسنة 3891
قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
المادة :3

يسمى هذا القانون (قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية رقم  31لسنة  )1891ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة :2

تنشأ في المملكة جامعة تسمى (جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية) وهي مؤسسة وطنية
للتعليم العالي موقعها محافظة اربد ،تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري
ولها بهذه الصفة أن تقاضي وتقاضى وأن تنيب عنها في اإلجراءات القضائية النائب العام أو
أي محام آخر تعينه لهذه الغاية ،كما لها حق تملك األموال المنقولة وغير المنقولة واالقتراض
وإجراء التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود.

المادة :1

تهدف الجامعة إلى خدمة المجتمع األردني وتطويره والمساهمة في خدمة المجتمع العربي
واإلنساني وتحقيقا لذلك تعمل على ما يلي:
أ)

إتاحة فرص التعليم العالي والتخصص في مختلف الدراسات التطبيقية في ميادين العلوم
والتكنولوجيا.

ب) إعداد القوى البشرية المدربة في العلوم األساسية والتطبيقية مع التركيز على الدراسات
العليا منها.
ج) تنمية البحث العلمي وتشجيعه وتنظيمه ،ودعم الصالت مع المؤسسات الصناعية واإلنتاجية
الوطنية باستخدام نتائج البحوث وتطبيقاتها التكنولوجية وتقديم االستشارات العلمية
والخدمات الفنية لهذه المؤسسات.
د) دعم التطوير التكنولوجي واستخداماته التطبيقية في مجاالت العمل المختلفة ومتابعة
اإلبداعات والتطورات العالمية في هذا المجال والمشاركة فيها.
المادة :4
أ)

باستثناء ما نص عليه في هذا القانون ومع مراعاة أحكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من
هذه المادة تسري على جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية أحكام قانون الجامعة األردنية
رقم ( )22لسنة  1892وما طرأ عليه من تعديالت أو أي قانون آخر يحل محله بما ال
يتعارض مع أحكام قانون التعليم العالي رقم ( )29لسنة  1892وتعديالته وتحقيقا لذلك تحل
عبارة (جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية) محل عبارة (الجامعة األردنية) حيثما وردت
في قانون الجامعة األردنية واألنظمة الصادرة بمقتضاه.

ب) يمارس مجلس التعليم العالي صالحيات مجلس األمناء المنصوص عليها في قانون الجامعة
األردنية.
ج) تنشأ الكليات والمعاهد والمستشفيات والمراكز العلمية للبحوث والتعليم والتدريب
واالستشارات والخدمات وتدمج وتلغى بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب
مجلس الجامعة.
د) يتم تشكيل كل من مجلس الجامعة ومجلس العمداء للمرة األولى بقرار من مجلس التعليم
العالي ويتم تشكيل المجالس األكاديمية األخرى في الجامعة للمرة األولى أيضا بما في ذلك
مجالس الكليات واألقسام والمراكز والمعاهد بقرار من مجلس الجامعة ،وتمارس المجالس



نشر في العدد ( )3223من الجريدة الرسمية الصادرة في عمان بتاريخ 1891/8/1
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المنصوص عليها في هذه المادة الصالحيات والمهام التي تمارسها المجالس المماثلة في
الجامعة األردنية.
المادة :5

يخصص مجلس الوزراء لجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ما يراه مناسبا من المبالغ التي
يتم تحصيلها بمقتضى القانون رقم ( )2لسنة  1892وذلك باإلضافة إلى الموارد المالية األخرى
المقررة لموازنة الجامعة بمقتضى هذا القانون.

المادة :1

لمجلس الوزراء إصدار األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر هذه األنظمة
تطبق األنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الجامعة األردنية المعمول به على جامعة
العلوم والتكنولوجيا األردنية.

المادة :7

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
الحسين بن طالل
3891/9/8
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جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية في سطور
 تــطــور الجامــعــة
صدرت اإلرادة الملكية السامية بتأسيس جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية في األول من أيلول
 1891وبدأ التدريس فيها في الثاني والعشرين من أيلول  ،1891وقد حدد قانون الجامعة هدفها األساسي
بإتاحة "فرص التعليم العالي والتخصص في مختلف الدراسات التطبيقية في ميادين العلوم والتكنولوجيا".
وقد تميزت الجامعة بمبانيها الحديثة التي صممت لتضاهي أرقى التصاميم الهندسية وبما يـالئم طبيعة
كلياتها العلمية يحيط بها حـرم جامعي واسع يقع على بعد  12كم شرق مدينة إربد و 93كم شمال
العاصمة عمان.
بدأ التدريس في الجامعة بـ ( )113عضو هيئةة تةدريس مةن جميةع الرتةب ،أصةبد عةددهم مةع بدايةة العةام
الدراسي  )919( 2331/2332عضو هيئة تدريس يحمةل ( )138مةنهم رتبةة أسةتاذ و( )192رتبةة أسةتاذ
مشارك و( ) 321رتبة أسةتاذ مسةاعد باإلضةافة إلةى الرتةب األخةرى ،وتبلةغ نسةبة األردنيةين ( )%82مةن
إجمالي أعداد أعضاء هيئة التدريس.
هذا التطور الكمي الهائل ،رافقه بالطبع تطور الكليات واألقسام األكاديمية والبرامج الدراسية ،فقةد ضةمت
الجامعةةة فةةي بدايةةة تأسيسةةها ( )1كليةةات وعةةدداد محةةدوداد مةةن األقسةةام األكاديميةةة ،وتضةةم حاليةا د ( )11كليةةة
و( )22قسما د أكاديميا د تطرح ( )32برنامج بكةالوريوس باإلضةافة إلةى ( )12تخصصةا د فرعيةا د كمةا تطةرح
( ) 88برنةةامج دراسةةات عليةةا تتضةةمن بةةرامج فةةي الةةدبلوم العةةالي والماجسةةتير واالختصةةاص العةةالي فةةي
التخصصات المختلفة مقابل ( )11برنامج بكالوريوس و ( )3برامج ماجستير كانت تطرحها الجامعة فةي
بداية تأسيسها .وتتميز الجامعة عن باقي الجامعات بأنها تطرح ( )9بةرامج بكةالوريوس ال تطةرح فةي أي
جامعة أردنية أخرى.
 الخـدمـات الطـالبـيـة
تولي الجامعة جل اهتمامها لطلبتها وتعتبرهم المبرر الوحيد لوجود جميع العاملين فيها باعتبار أن
واجبهم األساسةي هةو خدمةة الطلبةة أكاديميةا واجتماعيةا لتةأهيلهم وتخةريجهم علمةاء قةادرين علةى مواجهةة
الحياة والنهوض ببلدهم وأمتهم.
وتقوم عمةادة شةؤون الطلبةة بتةولي مسةؤولية خدمةة الطلبةة ورعةايتهم مةن خةالل تقةديم الخةدمات الطالبيةة
وتوفير األجواء المناسبة لممارسة النشاطات الالمنهجية (االجتماعية والفنية والرياضية والتطوعية) وتنفذ
العمادة مهامها من خالل الدوائر التالية  :دائرة النشاط الثقةافي واالجتمةاعي  دائةرة النشةاط الرياضةي
 دائرة الخدمات الطالبية   ،مكتب صندوق الملك عبد هللا الثاني للتنمية لإلرشةاد والتأهيةل المهنةي 
دائرة اسكان الطالبات .
ويسةةاند عمةةادة شةةؤون الطلبةةة فةةي مهامهةةا فةةي خدمةةة طلبةةة الجامعةةة إتحةةاد الطلبةةة و مركةةز تنميةةة المجتمةةع
المدني ونادي خريجي الجامعة ومكتب الطلبة العرب واألجانب الذي يقدم جميع التسهيالت لحوالي أربعة
اآلف طالب وطالبة عرب وأجانب ومتابعة تسجيلهم وإعداد برامج تعريفية وإرشادية وتقةديم مةا يلةزم مةن
خدمات تسهل أمورهم األكاديمية والشخصية وتفعل نشاطاتهم الثقافية واالجتماعية والرياضية.

2

 مـيـزات الـجامعة
 جامعة رسمية معتمدة ذات شهرة عالمية وسمعة دولية متميزة.
2
ومبان حديثة بمساحة  444.444م.2
 حرم جامعي واسع بمساحة  33كم
ِ

 القبول متاح لجميع الجنسيات واختيار واسع من بين عدد من التخصصات المختلفة.
 كادر تدريسي مؤهل بأعلى الدرجات العلمية المختلفة.
 تضم الجامعة حوالي ( )39.444طالبا ً و طالبة من ( )49جنسية مختلفة.
 الدراسة باللغة اإلنجليزية وبرامج تقوية في اللغة اإلنجليزية لجميع المستويات.
 مختبرات مجهزة بأحدث األجهزة المتطورة.
 مشاغل هندسية تهيئ أفضل فرص التدريب للطلبة.
 مركز حاسوب ومعلومات متخصص يشرف على تحديث األجهزة وتزويدها بأحدث البرامج.
 استخدام الحاسوب وشبكة اإلنترنت بشكل واسع وتقنية عالية.
 حرم جامعي ال سلكي.
 مكتبة حديثة تستخدم أحدث قواعد البيانات اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات.
 سكن طالبات مريح وآمن داخل الحرم الجامعي وقاعات تدريس مكيفة.
 نشاطات ال منهجية تشمل فعاليات ثقافية واجتماعية وفنية ورياضية.
 التأمين الصحي يغطي جميع الطلبة.
 مكتب خاص لرعاية الطلبة العرب واألجانب وتسهيل أمورهم األكاديمية والشخصية.

*****************

1

كليات الجامعة وأقسامها األكاديمية والبرامج الدراسية
الكلية/المركز

األقسام
األكاديمية

الشهادات
الجامعية
(البكالوريوس)

الهندسة
تكنولوجيا الحاسوب
والمعلومات
الطب
العلوم الطبية التطبيقية
طب األسنان
الصيدلة
التمريض
العلوم واآلداب
الزراعة
الطب البيطري
مركز الطاقة
المجموع

بكالوريوس

البرامج الدراسية
اختصاص
ماجستير
دبلوم
عالي

دكتوراه

المجموع الكلي

9

9

18

1

3

13

1

32

3

3

1

3

3

2

3

9

11
3
3
3
2
9
2
3
3
22

2
9
1
2
2
2
2
1
3
32

2
9
1
2
2
2
2
1
3
23

1
3
3
3
3
3
3
1
3
9

11
3
2
3
3
3
3
3
3
23

11
2
2
2
2
2
9
13
1
19

3
3
3
1
3
3
3
3
3
2

33
13
8
9
1
13
11
19
1
129

رسوم الساعات المعتمدة لتخصصات البكالوريوس المختلفة للعام الدراسي 2447/2441
رمز التخصص
120
120
122
120
120
120
127
050
050
050
101
100
171
002
001
000
100
102
170
172
000
101
100
101
102
100
101
102
100
100
100
100
102
107
100

التخصص
الهندسة المعمارية
الهندسة الطبية الحيوية
الهندسة الكيميائية
الهندسة المدنية
الهندسة الكهربائية
الهندسة الصناعية
الهندسة الميكانيكية
هندسة الحاسوب
علوم الحاسوب
نظم المعلومات الحاسوبية
الطب والجراحة
ادارة الخدمات الصحية
طب وجراحة األسنان
العالج الوظيفي
تقنيات البصريات
العالج الطبيعي
تكنولوجيا األشعة
العلوم الطبية المخبرية
تكنولوجيا صناعة األسنان
علوم طب األسنان المساندة
السمع والنطق
الصيدلة
دكتور صيدلة
التمريض
القبالة
الكيمياء التطبيقية
الرياضيات
الفيزياء التطبيقية
اللغة االنجليزية لألغراض الخاصة
التقنات الحيوية والهندسة الوراثية
اإلنتاج الحيواني
التغذية وتكنولوجيا الغذاء
اإلنتاج النباتي
التربة والمياه والبيئة
الطب والجراحة البيطرية
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البرنامج العادي
20
20
20
20
20
00
20
00
00
00
00
02
00
02
02
02
02
02
20
20
02
20
05
01
01
00
00
00
00
02
00
00
00
00
20

البرنامجين الموازي واإلضافي
01
57
71
57
57
01
01
57
57
57
071
71
071
71
71
71
71
71
57
71
71
57
011
71
71
01
01
01
71
71
01
71
01
01
71

الرسوم اإلضافية للبكالوريوس

رسم التأمين على الحياة
رسم التأمين الطبي
رسم مطبوعات ونشرات
رسوم كل فصل دراسي (ما عدا الفصل رسم هوية جامعية
الدراسي الصيفي تستوفى نصف الرسوم
رسم نشاط طالبي
المذكورة)
رسم صندوق بريد
رسم استخدام أجهزة الحاسوب
رسم مكتبة
رسم طلب التحاق
رسم قبول
رسوم تستوفى عند القبول
رسم تأمين (مسترد)
رسم امتحان مستوى الحاسوب
رسوم امتحان مستوى
رسم امتحان مستوى اللغة
اإلنجليزية
المجموع

9

البرنامج
العادي
1
9
2
1
2
1
13
2
2
12
23
13

البرنامج
الموازي
3
21
12
3
12
3
13
12
12
22
23
13

2

2

84

394

وحدة القبول والتسجيل
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وحدة القبول والتسجيل
مهام وواجبات الوحدة:
وحدة القبول والتسجيل من الوحدات اإلدارية الرئيسية في الجامعة لمسؤولياتها المباشرة مع
الطلبة لتقديمها الخدمات واإلرشادات الضرورية منذ تسجيلهم في الجامعة وحتى بعد تخرجهم
وتتلخص المهام والواجبات التي تقوم بها كما يلي:
أ)

قبول الطلبة وفق األنظمة والتعليمات والقرارات الخاصة بذلك.

ب) إعداد ملف خاص لكل طالب مستجد يحتوي أوراقه الثبوتية ومسيرته العلمية.
ج) إعداد الجداول الدراسية في بداية كل فصل دراسي وتوزيعها وإعالنها للطلبة.
د) اتخاذ جميع الترتيبات واإلجراءات الالزمة لعملية تسجيل الطلبة.
ه) اتخاذ جميع الترتيبات الالزمة لعمليتي السحب واإلضافة.
و) إعداد اإلحصائيات والمعلومات الخاصة بطلبة الجامعة.
ز) إعةةةداد جةةةداول االمتحانةةةات فةةةي نهايةةةة كةةةل فصةةةل دراسةةةي والمشةةةاركة فةةةي حةةةل تعةةةارض
االمتحانات مع العمادات.
ح) حفةةظ ملفةةات الطلبةةة وبطاقةةاتهم وسةةجالت وجةةداول عالمةةاتهم وإعةةداد شةةهاداتهم والوثةةائق
الخاصة بهم وحساب معدالتهم الفصلية التراكمية.
ط) مراجعة الخطط الدراسية لجميع الطلبة المتوقع تخرجهم في نهاية كل فصل وتدقيق ملفاتهم
ومعدالتهم الفصلية والتراكمية.
ي) إعداد قوائم بأسماء الطلبة المنذرين والمفصولين وفاقدي مقاعدهم وإبةال الطلبةة والجهةات
المعنيةةة بةةذلك ( الكليةةة ،القسةةم ،شةةؤون الطلبةةة ،الشةةؤون الماليةةة ،المستشةةار الثقةةافي ،البعثةةات
العسكرية ،خدمة العلم.)...،
ك) تزويةةد وزارة التعلةةيم العةةالي والبحةةث العلمةةي ودائةةرة البعثةةات العسةةكرية وسةةفارات الةةدول
المختلفة وأولياء أمور الطلبة بنتائج الطلبة المبعوثين على نفقةة هةذه الجهةات فةي نهايةة كةل
فصل دراسي.
ل) تنفيةةةذ تعليمةةةات مةةةند درجةةةات البكةةةالوريوس والةةةدبلوم والماجسةةةتير واالختصةةةاص العةةةالي
والدكتوراه.
م) إصدار كشوف العالمات والوثائق االخرى المطلوبة باللغتين العربية واإلنجليزية.
ن) التعاون مع أعضاء الهيئة التدريسية في مجال إرشاد الطلبة ونتائجهم الدراسية.
س) إصدار براءات الذمة للطلبة.
ع) تدقيق الرسوم الجامعية التي استوفتها وحدة الشؤون الماليةة مةن الطلبةة والتنسةيق معهةا فةي
هذا المجال.
ف) تولي مسؤولية إعداد النشرات والمطبوعات التي تتعلق بعمل الوحدة.
ص) تدقيق العبء التدريسي ألعضاء الهيئة التدريسية خالل الفصول الدراسية.
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إجراءات القبول واإللتحاق
على الطلبة المقبولين بالجامعة مراجعة:
أوالً :مبنى النشاط الطالبي لإلجراءات التالية:
أ) تعبئة طلب االلتحاق مرفق معه الوثائق المطلوبة:
 .iكشف العالمات:
 كشةةف العالمةةات للشةةهادة الثانويةةة العامةةة األردنيةةة األصةةل أو
صورة مصدقة عنه من مديريات التربية والتعليم في األردن
 كشةةف عالمةةات الثانويةةة العامةةة الصةةادر مةةن الةةدول العربيةةة
مصدق من وزارة التربية والتعليم األردنية
( .iiلطلبة التجسير)
 صورة عن شهادة الدبلوم لحامليها مصدقة وصورة عن كشةف
عالمات الدبلوم مصدق من وزارة التعليم العالي.
 معادلةةة شةةهادة الةةدبلوم الصةةادر مةةن الةةدول العربيةةة م ةن وزارة
التعليم العالي األردنية.
 وصف مساقات الدبلوم مصدق من الكلية.
 .iiiصةةورة مصةةدقة عةةن بطاقةةة األحةةوال المدنيةةة لألردنيةةين (الهويةةة
الشخصية) وصورة عن جواز السفر مصدقة لباقي الجنسيات.
 .ivشهادة الميالد األصلية أو صورة مصدقة عنهةا مةن دائةرة األحةوال
المدنية.
 )2( .vصور شخصية قياس  1×2سم.
 .viدفتر خدمة العلم للذكور األردنيين.
ب) مراجعة موظف القبول والتسجيل (تحديد تخصص الطالب وصفة قبوله والرسةوم الجامعيةة
المطلوبة).
ج) طلبة المكرمة الملكيةة يراجعةون منةدوب البعثةات العسةكرية أو المستشةار الثقةافي إلحضةار
كتاب منه.
د) مراجعة الطبيب للتوقيع على طلب االلتحاق.
ه) مراجعة مندوب وحدة الشؤون المالية لدفع الرسوم الجامعيةة المقةررة (صةفحة " ،)12علمةا د
بةةأن الرسةةوم الجامعيةةة المدفوعةةة ال تسةةترد باسةةتثناء رسةةم التةةأمين مهمةةا كانةةت األسةةباب"
واستالم اإليصال المالي مثبتا ً فيه:
 .iالرقم الجامعي
 .iiموعد ومكان امتحان مستوى اللغة اإلنجليزية
 .iiiموعد ومكان امتحان مستوى الحاسوب
 .ivموعد التسجيل على المساقات ودفع الرسوم المتبقية
 .vموعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدء الفصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

و) يراجع الطالب مندوب خدمة العلم للتوقيع على طلب االلتحاق.
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ز) مراجعة موظف القبول والتسجيل (فةتد ملةف الطالةب "يحةوي الوثةائق المطلوبةة واإليصةال
المالي")
ثانياً :مبنى النشاط الفني لإلجراءات التالية:
أ) إعداد بطاقة أحوال الطلبة
ب) توقيع الطلبة المستجدين على تعهد بعدم التدخين داخل الحرم الجامعي.
ج) عمل هوية الطالب
د) تسلم دليل الطالب للمستجدين
ه) تحديةةد موعةةد الجولةةة اإلرشةةادية داخةةل الجامعةةة ولقةةاء عمةةداء الكليةةات ورؤسةةاء األقسةةام
والمرشدين األكاديميين حسب النشرة المعدة لهذا الغرض من قبل عمادة شؤون الطلبة.
ثالثا ً :التقدم المتحانات المستوى في المواعيد المحددة في اإليصال المالي المخصص له.
رابعا ً :مراجعةةة مبنىىى النشىىاط الطالبىىي حسةةب مواعيةةد التسةةجيل للمسةةاقات والمةةذكورة فةةي اإليصةةال المةةالي
المخصص له ،واستالم الجدول الدراسي حسب اإلجراءات التالية:
أ) يتم التدقيق على الهوية الجامعية عند الدخول (على الكمبيوتر "شاشة دخول").
ب) يةةةذهب الطالةةةب إلةةةي الموظةةةف المسةةةؤول عةةةن شاشةةةات إدخةةةال المعلومةةةات فةةةي الحاسةةةوب
الستخراج جدوله من الحاسوب مباشرة.
ج) غير مسموح إجراء عملية اإلضافة مهما كانت األسباب.
د) إذا رغب الطالب في االنسحاب من مساق معين عليةه مراجعةة المرشةد فةي صةالة التسةجيل
للت وقيع على المساق المنوي االنسحاب منه ومن ثم مراجعةة الشاشةات مةرة أخةرى إلجةراء
عملية ا النسةحاب قبةل مراجعةة الةدائرة الماليةة (دفةع الرسةوم) وال يسةتطيع تغييةر موعةد مةا
مهما كانت األسباب.
ه) يذهب الطالب إلى موظف الدائرة المالية لدفع الرسوم الجامعية الزائدة عن العةبء المةدفوع
سابقا د ( )9ساعات.
و) يسةةلم الطالةةب نسةةخة اإليصةةال المةةالي باإلضةةافة إلةةى نسةةخة الجةةدول الدراسةةي الموقعةةة مةةن
المرشةةد إلةةى منةةدوب القبةةـول والتسجةةـيل وال يعتبةةـر مسةةجال مةةا لةةم يسةةلم اإليصةةال المةةالي
المتضمن الجدول النهائي للطالب ويوقع مندوب القبول والتسجيل على هذا اإليصال .
رابعاً :طلبة الدراسات العليا:
 يكون تسجيلهم على االنترنت حسب المواعيد المحددة لهم.
 على جميع طلبة الدراسات العليا مراجعة المسجل إلستالم أرقامهم السرية.
خامساً :الطلبة المحولون و طلبة التجسير:
 .1يراجع الطالب المسجل المعني في وحدة القبول والتسجيل الستالم بطاقة التسجيل.
 .2يراجع الطالب المرشد األكاديمي و بمساعدته يختار المواد التي سيسجلها ثم يقوم المرشد بختم
وتوقيع بطاقة التسجيل.
 .3يراجع الطالب مدرس المساق لختم وتوقيع المدرس إزاء المساق المنوي تسجيله.
 .4يراجع الطالب المسجل المعني في وحدة القبول والتسجيل التمام عملية التسجيل واستخراج
جدولة الدراسي.
 .5يراجع الطالب مبنى النشاط الطالبي لدفع الرسوم الجامعية المقررة.
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التخصصات المسموح بتسجيلها حسب فروع شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2447/2441
فروع شهادة الثانوية العامة
الحد
األدنى
علمي تمريضي صناعي زراعي
التخصص
لمعدل
الثانوية*
الطب والجراحة
%07
♣
ادارة الخدمات الصحية
%57
♣
♣
العالج الوظيفي
%57
♣
♣
البصريات
%57
♣
♣
العالج الطبيعي
%57
♣
♣
تكنولوجيا األشعة
%57
♣
♣
العلوم الطبية المخبرية
%57
♣
♣
طب وجراحة األسنان
%07
♣
تكنولوجيا صناعة األسنان
%07
♣
♣
علوم طب األسنان المساندة
%07
♣
♣
الهندسة المعمارية
%01
♣
الحيوية
الهندسة الطبية
%
01
♣
♣
الهندسة الكيميائية
%01
♣
♣
الهندسة المدنية
%01
♣
♣
الهندسة الكهربائية
%01
♣
♣
الهندسة الصناعية
%01
♣
♣
الميكانيكية
الهندسة
%01
♣
♣
صيدلة
%01
♣
دكتور صيدلة
%01
♣
تمريض  /ذكور فقط
%51
♣
♣
تمريض  /إناث فقط
%51
♣
♣
اإلنتاج الحيواني
%07
♣
♣
♣
التغذية وتكنولوجيا الغذاء
%07
♣
♣
♣
اإلنتاج النباتي
%07
♣
♣
♣
التربة والمياه والبيئة
%07
♣
♣
♣
الكيمياء التطبيقية
%07
♣
♣
♣
♣
الرياضيات
%07
♣
♣
♣
♣
الفيزياء التطبيقية
%07
♣
♣
♣
♣
اللغة االنجليزية لألغراض الخاصة
%07
♣
التقنات الحيوية والهندسة الوراثية
%07
♣
♣
♣
♣
الطب والجراحة البيطرية
%01
♣
♣
هندسة الحاسوب
%01
♣
♣
القبالة  /إناث فقط
%51
♣
♣
السمع والنطق
%57
♣
♣
الحاسوب
علوم
%
51
♣
♣
♣
♣
نظم المعلومات الحاسوبية
%51
♣
♣
♣
♣
* الحد األدنى لمعدل الشهادة الثانوية المطلوب لتقديم الطلب في كل تخصص.
* مع مراعاة أخذ المواد اإلستدراكية رياضيات  88و  343و 342

اإلدارة
المعلوماتية

1
2
3
2
2
1
9
9
8
13
11
12
13
12
12
11
19
19
18
23
21
22
23
22
22
21
29
29
28
33
31
32
33
32
32
31
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أدبي

شرعي

تجاري

فندقي

إقتصاد
منزلي

التعليم
الصحي
الشامل

♣
♣*
♣*
♣*
♣*
♣*

♣
♣

♣
♣

♣

♣
♣

♣
♣

♣

♣

♣

♣

♣

♣*
♣*
♣*
♣*

♣
♣
♣
♣

♣*
♣*
♣*

األوراق الثبوتية المطلوبة عند تقديم الطلب (يجب أن تكون مصدقة حسب األصول)
أ)

كشةةف عالمةةات شةهادة الثانويةةة العامةةة (األصةةلي أو صةةورة مصةةدقة مةةن مةةديريات التربيةةة
والتعليم في المحافظات) أو ما يعادلها.

ب) كشف عالمات شهادة الدبلوم لحامليها (األصلي أو صورة مصدقة من وزارة التعليم العةالي
والبحث العلمي).
ج) شةةهادة الةةدبلوم لحامليهةةا (األصةةلي أو صةةورة مصةةدقة مةةن وزارة التعلةةيم العةةالي والبحةةث
العلمي).
د) وثيقة المعادلة الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو كتاب من الوزارة يشير
بةةأن هةةذه الشةةهادة ال تحتةةاج إلةةى معادلةةة (التصةةديق علةةى الشةةهادات العلميةةة الصةةادرة عةةن
مؤسسات التعليم العالي غير األردنية ،العربية واألجنبية ال يعني معادلة لهذه الشهادات).
ه) شهادة خبرة تثبت طبيعة العمل في المؤسسة التي يعمل بها وسنوات الخبرة.
و) شةةهادة الةةوالدة األصةةلية أو صةةورة مصةةدقة عنهةةا مةةن األحةةوال المدنيةةة مثبةةت عليهةةا الةةرقم
الوطني.
ز) صةةورة مصةةدقة عةةن هويةةة األحةةوال المدنيةةة للطلبةةة األردنيةةين (صةةورة مصةةدقة عةةن جةةواز
السفر للطلبة غير األردنيين).
ح) دفتر خدمة العلم للطلبة األردنيين.
ط) ( )2صور شخصية.
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إرشادات عامة وهامة للطلبة
أ)

اإلعةةالن هةةو وسةةيلة االتصةةال الرئيسةةية بةةين المسةةؤولين فةةي الجامعةةة والطلبةةة ،فةةاطلع أخةةي
الطالب وباستمرار على لوحات اإلعالنات المنتشرة في مختلف مباني الجامعة وعلى موقع
الجامعة على اإلنترنت ،واقرأ اإلعالن بتمعن واستوعب ما فيه واعمل بمقتضاه.

ب) ال يجوز ألي طالب أن يحتج بعدم اطالعه على النشرات الصادرة عن الجامعة أو الكلية أو
علةةى مةةا ينشةةر علةةى لوحةةة إعالناتهةةا أو علةةى موقةةع الجامعةةة علةةى اإلنترنةةت ،وتةةذكر أخةةي
الطالب دائما د وأبداد أن الجهل بالقانون ال يعفيك من المسؤولية.
ج) المعلومات الصادرة عن الجامعةة والمكتوبةة هةي المعتمةدة والرسةمية ،أمةا المعلومةات التةي
تصلك عن طريق النقل أو بطرق أخرى قد ال تكون دقيقة وربما غيةر صةحيحة ،لةذا عليةك
االعتماد على نفسك عند مراجعتك في أية قضية تخصك أو مسألة تعنيك وال يجةوز تكليةف
شخص آخر عنك.
د) جميةةع مةةوظفي الجامعةةة والعةةاملين فيهةةا فةةي خدمةةة الطلبةةة ،واختيةةارك أخةةي الطالةةب الوقةةت
المناسب للمراجعة وتعاملك مع الموظف بلطف واحترام وبشكل مباشر وصريد بعيةداد عةن
الغموض والتعالي والجفاء يسهل من مهمتك ويساعد في حل المصاعب التي تواجهك.
ه) التقيةةد التةةام بموا عيةةد التسةةجيل المعلنةةة حيةةث ال يسةةمد لةةك بالتسةةجيل فةةي فتةةرة االنسةةحاب
واإلضةافة علمةا د بةةأن فتةةرة االنسةةحاب واإلضةةافة هةي فقةةط للطلبةةة الةةذين سةةجلوا فةةي مواعيةةد
التسجيل المعلنة.
و) ال تلجةةأ إلةةى االنسةةحاب واإلضةةافة إال عنةةد الضةةرورة القصةةوى واسةةتعن دومةةا د بمرشةةدك
األكةةاديمي فةةي اختيةةارك للمسةةاقات التةةي تتناسةةب وخطتةةك الدراسةةية حسةةب قةةرارات مجلةةس
العمداء في هذا الخصوص.
ز) يجب اإلطالع على تعليمات مند درجة البكالوريوس للكلية المعنية ودراستها لمعرفة كيفيةة
حسةةاب المعةةدل الفصةةلي (السةةنوي) والتراكمةةي (العةةام) ولمعرفةةة اإلطةةار العةةام لالمتحانةةات
وتوزيع العالمات والتقدير.
ح) الخطط الدراسية الصادرة عن الجامعة هي العقد بينك وبين الجامعة فاحرص على قراءتهةا
بةتمعن وعةد لقراءتهةا بةين الحةين واآلخةر واسةتعن بالجةداول االسترشةادية المرافقةة للخطةط
الدراسةةية .فحصةةولك علةةى نسةةخة مةةن الخطةةة الدراسةةية للتخصةةص يسةةهل عليةةك اختيةةارك
للمسةةاقات فصةةليا أو سةةنويا ،واسةةتعن بمرشةةدك وراجعةةه فةةي خطتةةك الدراسةةية فةةي الوقةةت
المناسب خالل الفصل.
ط) هويتك الجامعية مهمة لك وضرورية وتحتاج إليها لةدى مراجعتةك أي مةن مرافةق الجامعةة
فحافظ عليها من التلف أو الضياع.
ي) كل عضو هيئة تدريس يعلن عن ساعات محددة لمراجعة الطلبة ،فتقيد أخي الطالب بها.
ك) إذا واجهتك مشكلة ما راجع عمادة شؤون الطلبة فهي في خدمتك ولمساعدتك.
ل) في حال مواجهتك أية مشكلة أو تساؤل أثناء دراستك راجةع مرشةدك فةي الكليةة أو مسةجلك
في وحدة القبول والتسجيل.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
التقويم الجامعي للعام الدراسي 2447/2441
الفصل الدراسي األول 2447/2441م
التاريخ
اليوم

اإلجراء  /المناسبة

األحد

2331/8/13

بداية إجراءات إمتحانات مستوى اللغة اإلنجليزية والحاسوب للطلبة المقبولين

األحد

2331/8/19

بدء دوام السادة أعضاء هيئة التدريس

األحد– الخميس

2331/8/21–19

األحد

2331/8/22

األحد–الخميس

2331/8/29–22

األحد

2331/13/12

*األحد

2331/13/22

األحد  -الخميس

2331/11/8-13/28

األحد  -اإلثنين

2331/11/1-2

موعد اإلمتحان األول لمتطلبات الجامعة والكلية للمواد الخاصة بكلية العلوم واآلداب

الثالثاء

2331/11/12

ذكرى ميالد المغفور له الملك الباني الحسين بن طالل طيب هللا ثراه

األحد– الخميس

2331/12/9 –11/21

االحد  -اإلثنين

2331/12/2 – 3

الخميس

2331/12/12

األحد – الخميس

2331/12/21 – 19

مالحظات

 اإلرشاد األكاديمي والتسجيل للطلبة المستجدين بداية البرنامج التعريفي للطلبة المستجدينبدء التدريس للفصل الدراسي األول
أسبوع االنسحاب واإلضافة (مع ترصيد الرسوم الجامعية)
آخر موعد إلزالة مالحظة "غير مكتمل" للطلبة الحاصلين عليها في الفصلين
الدراسيين الثاني والصيفي
بدء عطلة عيد الفطر السعيد لمدة  3أيام " 33رمضان 1229هـ"

عطلة

الفترة التي يتم خاللها إجراء اإلمتحان األول
عطلة

الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان الثاني
موعد اإلمتحان الثاني لمتطلبات الجامعة والكلية للمواد الخاصة بكلية العلوم واآلداب
 إنتهاء فترة اإلنسحاب (دون ترصيد الرسوم الجامعيه) آخر موعد لتأجيل الدراسة للفصل الدراسي األولموعد تقديم طلبات تغيير التخصص

اإلثنين

2331/12/22

عيد الميالد المجيد

عطلة

* السبت

2331/12/33

بدء عطلة عيد األضحى المبارك لمدة ( )2أيام " 8ذو الحجة  1229هـ"

عطلة

اإلثنين

2339/1/1

رأس السنة الميالدية

عطلة

الثالثاء

2339/1/2

بدء إجراءات التسجيل للفصل الدراسي الثاني

األثنين

2339/1/12

آخر موعد لمناقشة الرسائل الجامعية للفصل الدراسي األول

الثالثاء -السبت

2339/1/29-11

* الخميس

2339/1/19

األحد -الخميس

2339/2/9-1/29

الثالثاء

2339/1/33

عيد ميالد صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني المعظم

األربعاء

2339/1/31

آخر موعد لتسليم النتائج إلى األقسام والكليات

الخميس

2339/2/1

فترة االمتحانات النهائية للفصل الدراسي األول
رأس السنة الهجرية " 1محرم 1229هـ"

عطلة

إجازة ما بين الفصلين للطلبة

 آخر موعد لتسـليم النتـائج إلى وحـدة القبول والتسجـيل -إعالن نتائج الطلبة على اإلنترنت

* يتم التعطيل حسب التقويم الهجري
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عطلة

الفصل الدراسي الثاني 2447/2441م
التاريخ
اليوم

اإلجراء  /المناسبة

مالحظات

بداية إجراءات إمتحانات مستوى اللغة اإلنجليزية والحاسوب

األحد

2339/2/2

األحد

2339/2/11

األحد– الخميس

2339/2/12 –11

األحد

2339/3/2

األحد– الخميس

2339/3/22–11

األحد  -اإلثنين

2339/3/18 – 19

* الخميس

2339/3/28

األحد– الخميس

2339/2/3 –2/22

األحد  -اإلثنين

2339/2/ 33 –28

الثالثاء

2339/2/1

الخميس

2339/2/3

االحد  -الخميس

2339/2/13 –1

موعد تقديم طلبات تغيير التخصص

األحد

2339/2/13

بدء التسجيل للفصل الدراسي الصيفي

الخميس

2339/2/22

آخر موعد لمناقشة الرسائل الجامعية للفصل الدراسي الثاني

الجمعة

2339/2/22

عيد االستقالل

السبت -اإلثنين

2339/1/2-2/21

فترة االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني

الثالثاء

2339/1/2

آخر موعد لتسليم النتائج إلى األقسام والكليات

األربعاء

2339/1/1

السبت

2339/1/8

األحد– الخميس

2339/1/21-19

للطلبة المقبولين على الفصل الدراسي الثاني
بدء التدريس للفصل الدراسي الثاني
أسبوع االنسحاب واإلضافة (مع ترصيد الرسوم الجامعية)
آخر موعد إلزالة مالحظة "غير مكتمل" للطلبة الحاصلين عليها
في الفصل الدراسي األول
الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان األول
موعد اإلمتحان األول لمتطلبات الجامعة والكلية للمواد الخاصة
بكلية العلوم واآلداب
ذكرى المولد النبوي الشريف " 12ربيع أول  1229هـ"

عطلة

الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان الثاني
موعد اإلمتحان الثاني لمتطلبات الجامعة والكلية للمواد الخاصة
بكلية العلوم واآلداب
عيد العمال العالمي

عطلة

 إنتهاء فترة اإلنسحاب (بدون ترصيد الرسوم الجامعية) -آخر موعد لتأجيل الدراسة للفصل الدراسي الثاني

عطلة

 آخر موعد لتسليم النتائج إلى وحدة القبول والتسجيل إعالن نتائج الطلبة على اإلنترنتذكرى الجلوس الملكي
 أسبوع التخريج -تبدأ إجازة أعضاء هيئة التدريس في اليوم التالي لحفل التخريج

* يتم التعطيل حسب التقويم الهجري
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الفصل الدراسي الصيفي 2447/2441م
اإلجراء  /المناسبة
بدء التدريس للفصل الدراسي الصيفي

اليوم
األحد

التاريخ
2339/1/22

األحد– الثالثاء

2339/1/21–22

فترة االنسحاب واإلضافة (مع ترصيد الرسوم الجامعية)

األحد– الخميس

2339/9/12–9

الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان األول

األحد– الخميس

2339/9/2-9/28

الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان الثاني

الخميس

2339/9/2

انتهاء فترة االنسحاب (بدون ترصيد الرسوم الجامعية)

األربعاء

2339/9/9

آخر موعد لمناقشة الرسائل الجامعية للفصل الدراسي الصيفي

* الخميس

2339/9/8

ذكرى اإلسراء والمعراج الشريفين " 29رجب 1229هـ"

السبت -الخميس

2339/9/11-11

األحد

2339/9/18

الثالثاء

2339/9/21

األحد

2339/9/21

فترة االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الصيفي
آخر موعد لتسليم النتائج إلى األقسام والكليات
 آخر موعد لتسليم النتائج إلى وحدة القبول والتسجيل إعالن نتائج الطلبة على اإلنترنتبدء إجراءات التسجيل للفصل الدراسي األول 2339/2339
للطلبة القدامى

* يتم التعطيل حسب التقويم الهجري
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مالحظات

عطلة

أنظمة تعليمات منح
الدرجات العلمية

18

نظام رقم ( )35لسنة 3888
نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات
صادر بمقتضى المادة ( )21من قانون الجامعات األردنية رقم ( )28لسنة 3897
والمادة ( )1من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
رقم ( )13لسنة 3891
المادة :3

يسمى هذا النظام (نظام مند الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة العلوم
والتكنولوجيا األردنية لسنة  )1888ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في
.1888/2/12

المادة :2

تمند جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات
التالية:
أ)

درجة البكالوريوس.

ب) شهادة الدبلوم.
ج) درجة الماجستير.
د) درجة الدكتوراة.
ه) شهادة االختصاص العالي في الطب.
و) درجة الدكتوراة الفخرية.
ز) أي درجات علمية أو درجات فخرية أو شهادات أخرى يجري إحداثها بقرار من مجلس
العمداء.
المادة :1
أ)

يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد المتطلبات والشروط الالزمة لمند الدرجات العلمية
والشهادات ،وتبين الحقول والتخصصات التي تمند فيها كل درجة أو شهادة.

ب) يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد المتطلبات والشروط الالزمة لمند الدرجات الفخرية.
المادة :4
أ)

تمند الدرجات العلمية والشهادات بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من مجلس
الكلية المختص.

ب) تمند الدرجات الفخرية بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة.
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التعليمات العامة لمنح درجة البكالوريوس رقم ( )3لسنة 3897
صادرة عن مجلس العمداء بموجب نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات
في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
المادة :3

تسمى هذه التعليمات تعليمات عامة لمنح درجة البكالوريوس رقم ( )3لسنة  3897ويعمل بها
ابتداء من العام الجامعي 1899/99م.

المادة :2

تسري أحكام هذه التعليمات على الطلبة المنتظمين المسجلين للحصول على درجة البكالوريوس
في الكليات والتخصصات التالية:
أ)

كلية الهندسة.

ب) كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات.
ج) كلية الطب  /تخصص إدارة الخدمات الصحية
د) كلية العلوم الطبية التطبيقية.
ه) كلية الصيدلة  /تخصص صيدلة.
و) كلية التمريض.
ز) كلية العلوم واآلداب.
ح) كلية الزراعة.
المادة :1

يقر مجلس العمداء الخطة الدراسية التي تؤدي إلى الحصول على درجة البكالوريوس في
الكليات والتخصصات المبينة في المادة ( )2من هذه التعليمات بناء على تنسيب من مجالس
الكليات المع ّنية واقتراحات من مجالس األقسام األكاديمية المختصة.

المادة :4

الحد األدنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في الجامعة هو كما
يلي:
أ)

( )128ساعة معتمدة.

كلية الهندسة

( )193ساعة معتمدة.

عدا/قسم الهندسة المعمارية
ب) كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات
.1

هندسة الحاسوب

( )113ساعة معتمدة.

.2

علوم الحاسوب

( )133ساعة معتمدة.

.3

نظم المعلومات الحاسوبية

( )133ساعة معتمدة.

ج) كلية الطب
.1

قسم اإلدارة الصحية
-i

إدارة الخدمات الصحية
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( )132ساعة معتمدة.

د) كلية العلوم الطبية التطبيقية
.1

قسم علوم األسنان المساندة وتكنولوجيا صناعة األسنان
-i

( )132ساعة معتمدة.

تكنولوجيا صناعة األسنان

 -iiعلوم طب األسنان المساندة
.2

قسم العلوم الطبية المخبرية

.3

قسم العلوم الطبية المساندة
-i

( )128ساعة معتمدة.
( )139ساعة معتمدة.
( )139ساعة معتمدة.

العالج الوظيفي

 -iiالبصريات

( )132ساعة معتمدة.

 -iiiالعالج الطبيعي

( )133ساعة معتمدة.

 -ivتكنولوجيا األشعة

( )139ساعة معتمدة.

 -vالسمع والنطق

( )122ساعة معتمدة.
( )112ساعة معتمدة.

ه) كلية الصيدلة  -بكالوريوس صيدلة
و) كلية التمريض

المادة :5

.1

بكالوريوس تمريض

( )131ساعة معتمدة.

.2

القبالة لإلناث

( )131ساعة معتمدة.

ز) كلية العلوم واآلداب

( )133ساعة معتمدة.

ح) كلية الزراعة

( )132ساعة معتمدة.

تشمل الخطة الدراسية في كل تخصص ُتمند فيه درجة البكالوريوس المتطلبات التالية:
أ) متطلبات الجامعة والبالغة ( )22ساعة معتمدة يحددها مجلس العمداء موزعه على النحو
التالي:
 .1متطلبات إجبارية :يدرسها جميع طلبة الجامعة ويخصص لها ( )11ساعة معتمدة
موزعة كالتالي:
رمز ورقم
المساق

الساعات
المعتمدة

اسم المساق

ع 131

لغة عربية

)3-3( 3

ع 133

دراسات تطبيقية في اللغة العربية

)3-1( 1

ل ز 111

لغة إنجليزية ()1

)3-3( 3

ل ز 112

لغة إنجليزية ()2

)3-3( 3

ن م 133

مهارات الحاسوب

)3-2( 3

ع ع 133

علوم عسكرية

)3-3( 3

المتطلب
السابق

المتطلب
المتزامن

مالحظة :الطلبة غير الناطقين باللغة العربية في الجامعة يدرسون مساقين في اللغة العربية بدال من مساقي
ع 131وع 133هما:
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رمز ورقم
المساق

اسم المساق

الساعات
المعتمدة

ع 131أ

مبادئ اللغة العربية لألجانب

)3-3( 3

ع 133أ

مختبر اللغة العربية لغير الناطقين بالعربية

)3-1( 1

.2

متطلبات اختيارية :يخصص لها ( )8ساعات معتمدة يختارها الطالب من المجموعة
التالية:

رمز ورقم
المساق

اسم المساق

الساعات
المعتمدة

تض 133

تعزيز الصحة (لغير طلبة الطب والتمريض والقبالة)

)3-3( 3

س م 133

صحة الفم واألسنان (لغير طلبة طب األسنان وتخصص علوم طب األسنان
المساندة)

)3-3( 3

ص 132

األدوية والنباتات الطبية :استعماالت ومحاذير (لغير طلبة الصيدلة والطب)

)3-3( 3

ص ع 132

صحة وتغذية المجتمع (لغير طلبة الطب والتمريض والقبالة)

)3-3( 3

ص ع 233

السالمة العامة واإلسعافات األولية (لغير طلبة الطب والصيدلة والتمريض
والقبالة)

)3-3( 3

ط ب 211

صحة الحيوان (لغير طلبة الطب البيطري والزراعة)

)3-3( 3

ط ب 212

العناية بالحيوانات المنزلية (لغير طلبة الطب البيطري)

)3-3( 3

ع أ 112

الحديث الشريف

)3-3( 3

ع أ 113

العقيدة

)3-3( 3

ع أ 112

الفقه

)3-3( 3

ع أ 112

اإلسالم والقضايا المعاصرة

)3-3( 3

ع أ 111

النظام االقتصادي في اإلسالم

)3-3( 3

ع أ 121

مبادئ في علم االجتماع

)3-3( 3

ع أ 121

مبادئ في علم النفس

)3-3( 3

ع أ 129

تكنولوجيا التعليم

)3-3( 3

ع أ 129

التربية الوطنية (إختيارية للطلبة غير األردنيين وإجبارية للطلبة األردنيين)

)3-3( 3

ع أ 131

الحضارة اإلسالمية

)3-3( 3

ع أ 132

تاريخ مدينة القدس

)3-3( 3

ع أ 133

الحضارة والثقافات المعاصرة

)3-3( 3

ع أ 121

مبادئ في االقتصاد (لغير طلبة نظم المعلومات الحاسوبية)

)3-3( 3

ع أ 122

المكتبات والمعلومات والبحث

)3-3( 3

ع أ 121

مبادئ في العلوم اإلدارية (لغير طلبة نظم المعلومات الحاسوبية)

)3-3( 3

ع أ 111

مشكالت معاصرة

)3-3( 3

ع أ 111

اإلنسان والعلم

)3-3( 3

ع أ 192

دراسات المرأة

)3-3( 3
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ع أ 211

مبادىء في علم النفس باللغة اإلنجليزية

)3-3( 3

ع أ 212

المجتمع العربي

)3-3( 3

ع أ 213

الفرد والمجتمع

)3-3( 3

ع أ 211

قضايا عالمية معاصرة

)3-3( 3

ع أ 221

مبادىء في علم االجتماع باللغة اإلنجليزية

)3-3( 3

ع أ 222

اإلبداع وحل المشكالت

)3-3( 3

ع أ 222

القيادة ومهارات اإلتصال

)3-3( 3

ع أ 231

تاريخ العلوم عند العرب

)3-3( 3

ع أ 221

اإلقتصاد في العالم الثالث

)3-3( 3

ع أ 222

المعلومات والبحث

)3-3( 3

ع أ 228

علم السلوك والتعامل مع األطفال

)3-3( 3

ع ب 133

حماية البيئة (لغير طلبة علوم البيئة)

)3-3( 3

ع ط 133

الصحة وأنماط الحياة (لغير طلبة العالج الطبيعي)

)3-3( 3

م ك 211

مبادئ في هندسة السيارات (لغير طلبة الهندسة الميكانيكية)

)3-3( 3

مط 233

الموارد الطبيعية واإلنسان (لغير طلبة الزراعة)

)3-3( 3

نب 233

حدائق منزلية (لغير طلبة الزراعة)

)3-3( 3

نب 231

تربية النحل (لغير طلبة الزراعة)

)3-3( 3

ب) متطلبات الكلية :وتشمل مساقات إجبارية يدرسها جميع طلبة هذه الكلية أو (و) مساقات
يختارها طلبة الكلية من بين عدد من المساقات يحددها مجلس الكلية وكما هي موضحة
تفصيليا د في الخطط الدراسية لكل تخصص.
ج) متطلبات األقسام :وتشمل المساقات اإلجبارية التي يدرسها جميع الطلبة المقبولين في
تخصص معين في القسم ومساقات اختيارية يختارها الطلبة من بين عدد آخر من المساقات
التي يحددها القسم وتشمل متطلبات التخصص الواردة في الخطة الدراسية لذلك القسم /
التخصص.
المادة :1
أ)

يجوز للطالب أن يسجل لمساق ما ومتطلبه السابق في نفس الفصل في الحاالت التالية:
.1

إذا سمحت بذلك الخطة الدراسية لذلك القسم  /التخصص.

.2

إذا كان تخرجه في ذلك الفصل يتوقف على ذلك.

ب) مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة ال يجوز للطالب أن يسجل لمساق إال بعد دراسة
المتطلب السابق لذلك المساق (شريطة عدم رسوب الطالب في المساق بسبب الغياب) وفي
حالة عدم االلتزام بذلك فإن تسجيله وعالمته في ذلك المساق يعتبران الغيان.
ج) مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة ال يجوز لطالب كلية التمريض أن يسجل لمساق
مطروح من كلية التمريض دون النجاح في المتطلب السابق له سواء كان المتطلب السابق
يطرح من كلية التمريض أو أي كلية أخرى حيثما ورد في الخطة الدراسية ،وفي حالة عدم
االلتزام بذلك فإن تسجيله وعالمته في ذلك المساق يعتبران الغيان.
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د) إذا كان مع المساق متطلب متزامن (مترافق) فيجب على الطالب أن يسجلهما معا د وفي
حالة عدم االلتزام بذلك فإن تسجيله وعالمته في ذلك المساق يعتبران الغيين.
المادة :7
أ)

الحد األدنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في الجامعة هو
حسب ما ورد في المادة ( )2من هذه التعليمات.

ب) الحد األعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس هو كما يلي:
كلية الهندسة.

البرنامج العادي

البرنامج الموازي

9

9

كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات.
 قسم هندسة الحاسوب

9

9

 قسم علوم الحاسوب

1

9

 قسم نظم المعلومات الحاسوبية

1

9

كلية الطب – بكالوريوس إدارة الخدمات الصحية

1

9

كلية العلوم الطبية التطبيقية.

1

9

كلية الصيدلة – بكالوريوس صيدلة.

9

9

كلية التمريض.

1

9

كلية العلوم واآلداب.

1

9

كلية الزراعة.

1

9

ج) السنة الدراسية فصالن دراسيان إجباريان مدة كل منهما ستة عشر أسبوعا د تشمل فترة
االمتحانات وفصل دراسي صيفي اختياري مدته ثمانية أسابيع تشمل فترة االمتحانات.
ويع تبر موعد نهاية الفصل الدراسي الثاني من كل عام جامعي هو موعد نهاية السنة
الدراسية األكاديمية وذلك من أجل اعتبارات مدة الدراسة للحصول على درجة
البكالوريوس وسقفها لكل كلية من الكليات بما ال يتعارض مع التعليمات.
د) يجري تقويم الساعات المعتمدة لكل مساق نظري على أساس المحاضرة األسبوعية أو
الندوة لمدة ستة عشر أسبوعا د هي ساعة معتمدة واحدة ،أما ساعات المختبرات والتطبيق
العملي فيجري تقويمها لكل مساق على أن تحسب الساعة المعتمدة الواحدة بثالث ساعات
مختبر إال إذا اقتضت طبيعة المساق غير ذلك وعلى أن ال تقل عن ساعتي مختبر أو
ساعتين تطبيقيتين في جميع الحاالت على األقل.
ه) يتحمل الطالب مسؤولية حمل العبء الدراسي الذي يتناسب مع قدراته واستيعابه لذا
يتوجب على المرشد أن يطلع على سجل الطالب ليرشده للتسجيل لعدد من المساقات ضمن
خطته الدراسية بحيث تتناسب مع قدراته وتحصيله األكاديمي في الجامعة ،آخذا بعين
االعتبار ما يلي:
.1

مع مراعاة الحد األعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس الواردة في
الفقرة (ب) من هذه المادة ،يكون الحد األدنى للساعات المعتمدة التي يدرسها
الطالب المسجل للحصول على درجة البكالوريوس ( )8ساعات والحد األعلى
( )19ساعة للفصلين الدراسيين األول أو الثاني ،ويجوز أن يصل الحد األعلى إلى
( )21ساعة معتمدة بموافقة عميد الكلية على أن يتوفر أحد الشرطين التاليين:
-i

أن ال يقل المعدل التراكمي للطالب عن (.)%93
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 -iiأن يتوقف تخرج الطالب على السماح له بدراسة ( )21ساعة
معتمدة في الفصل الذي ينهي فيه الساعات المعتمدة.
.2

يسمد للطالب بالتسجيل لعدد من الساعات يقل عن الحد األدنى ،أو باالستمرار في
دراسة عدد من الساعات المعتمدة يقل عن الحد األدنى نتيجة النسحابه من بعض
المساقات ،وذلك في حاالت مبررة بتنسيب من مرشد الطالب وموافقة رئيس القسم
وعميد الكلية على أن ال تتجاوز مدة دراسة الطالب للحصول على درجة
البكالوريوس الحد األعلى الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة .ويعلم عميد الكلية
وحدة القبول والتسجيل خطيا د بذلك.

.3

ال يزيد الحد األعلى للساعات المعتمدة التي يسجل لها الطالب في الفصل الصيفي
على عشر ساعات معتمده ،و يجوز أن يصل الحد األعلى للطالب المتوقع تخرجه
في نهاية الفصل الصيفي إلى  12ساعة معتمدة ،شريطة أن تكون المواد مطروحة
(وذلك كون الفصل الصيفي اختياري ألعضاء هيئة التدريس).

و) يصنف الطلبة المسجلون لنيل درجة البكالوريوس في مستوى السنة الثانية أو الثالثة ،أو
الرابعة أو الخامسة أو السادسة إذا أتم الطالب بنجاح دراسة ما ال يقل عن ( )33أو ()11
أو ( )88أو ( )132أو ( )112ساعة معتمدة على التوالي ضمن خطته الدراسية.
المادة :9
أ)

تشترط المواظبة للطالب في جميع المساقات التي يسجل فيها ،ويقوم مدرس المساق
بتسجيل الحضور والغياب على كشوف خاصة ،ويسلمها إلى رئيس القسم الذي يطرح فيه
المساق في نهاية كل فصل دراسي ،وتحفظ إلى نهاية الفصل الدراسي الذي يليه.

ب) ال يسمد للطالب بالتغيب عن أكثر من ( )%13من مجموع الساعات المقررة لكل مساق.
ج) إذا غاب الطالب أكثر من ( )%13من مجموع الساعات المقررة للمساق دون عذر قهري
أو مرضي يقبل به عميد الكلية التي تطرح المساق ،يحرم من التقدم لجميع االمتحانات
الالحقة في ذلك المساق ويوضع له الحد األدنى لعالمة المساق وهو ( ،)%32وتدخل
نتيجة هذا المساق في حساب معدالته ما لم يكن قد انسحب من ذلك المساق خالل المدة
المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة ( )13من هذه التعليمات.
د) إذا غاب الطالب أكثر من ( )%13من مجموع الساعات المقررة لمساق ما ،وكان هذا
الغياب بعذر قهري أو مرضي يقبله عميد الكلية التي تطرح المساق ،فال يجوز أن يتجاوز
الغياب ما مجموعه ( )%23من الساعات .وفي الحاالت التي يتجاوز فيها غياب الطالب
بعذر مقبول ما نسبته ( )%23فلمجلس الكلية المختص اعتباره منسحباد ،ويبلغ العميد
المعني وحدة القبول والتسجيل خطيا د بذلك قبل آخر موعد لتسليم نتائج االمتحانات النهائية
لذلك المساق.
ه) إذا أنقطع الطالب عن التدريب العملي لفترة ال تتجاوز ( )%22من مدة التدريب وكان
اإلنقطاع لعذر قهري أو مرضي يقبل به عميد الكلية ،يجوز لعميد الكلية السماح للطالب
بتعويض فترة التدريب التي تغيب عنها إذا رأى العميد أن ذلك ال يؤثر على التدريب من
الناحية الفنية ،وال يشمل التدريب العملي العمل في المستشفيات الذي يتم بإشراف أعضاء
الهيئة التدريسية.
و) يشترط في العذر المرضي أن يكون بشهادة صادرة عن المركز الصحي في الجامعة أو
العيادة المخصصة للطلبة أو معتمدة منهما أو مستشفى الملك المؤسس عبدهللا الجامعي،
وعلى الطالب أن يقدم هذه الشهادة إلى عميد الكلية خالل مدة ال تتجاوز أسبوعين من
تاريخ انقطاع الطالب عن المواظبة .وفي الحاالت القاهرة األخرى يقدم الطالب ما يثبت
عذره القهري خالل أسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب.
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االمتحانات
المادة :8
أ)

تحسب العالمة النهائية لكل مساق من مائة ألقرب رقم صحيد.

ب)
 .1العالمة النهائية لكل مساق هي مجموع عالمات االمتحان النهائي وعالمات
األعمال الفصلية ويستثنى من ذلك المساقات التي نتيجتها ناجد أو راسب كما هو
مبين في الخطة الدراسية.
 .2يعقد االمتحان النهائي لكل مساق مرة واحدة في نهاية الفصل ويكون هذا اإلمتحان
كتابيا د وشامالد لمقرر المساق ويخصص له ( )%23من العالمة النهائية للمساق.
وقد تشمل عالمة االمتحان النهائي امتحانات عملية أو شفوية ،أو تقارير تخصص
لها نسبة مئوية معينة.
 .3تشمل األعمال الفصلية لكل مساق امتحانين كتابيين على األقل يعلم بهما الطلبة في
بداية الفصل ،على أن يعقد االمتحان األول خالل األسبوعين الخامس والسادس
(األسبوع الثالث في الفصل الدراسي الصيفي) واالمتحان الثاني خالل األسبوعين
الحادي عشر والثاني عشر (األسبوع السادس في الفصل الدراسي الصيفي) .وترد
األوراق إلى الطلبة في موعد أقصاه أسبوع من عقد االمتحان (ثالثة أيام في الفصل
الدراسي الصيفي) ،وقد تشمل األعمال الفصلية باإلضافة إلى االمتحانين الكتابيين
امتحانات شفوية أو عملية ،أو تقارير أو بحوثا د كلها أو بعضها حسب ما يقرره
مجلس القسم ،وترد أوراق االمتحانات والتقارير والبحوث إلى الطلبة بعد
تصحيحها وتناقش مع الطلبة ،وتقدم األعمال الفصلية التي تسبق االمتحان النهائي
إلى رئيس القسم قبل بدء االمتحانات النهائية بأسبوع على األقل.
 .2تعلن نتائج امتحان األعمال الفصلية قبل موعد اإلمتحان النهائي لتصحيد األخطاء
التي قد تحصل قبل إرسالها إلى وحدة القبول والتسجيل وعدم تعديل أي عالمة ،من
نتائج األعمال الفصلية بعد وصول العالمات إلى وحدة القبول والتسجيل.
 .2قد يستثنى من بند ( )3من هذه المادة مساقات الندوات ،والبحوث والمختبرات
واألعمال الميدانية والمشاريع والمساقات السريرية حيث يقرر مجلس الكلية المعني
أسلوب تقويم هذه المساقات على أن يعلن ذلك للطلبة مع بداية الفصل الدراسي.
 .1كل من يتغيب عن امتحان فصلي معلن عنه بدون عذر قهري أو مرضي يقبل به
عميد الكلية التي تطرح المساق يوضع له (صفر) في ذلك االمتحان ،ويحسب في
عالمته النهائية.
 .9كل من يتغيب عن امتحان فصلي معلن عنه بعذر قهري أو مرضي يقبل به عميد
الكلية التي تطرح المساق عليه أن يقدم ما يثبت عذره خالل أسبوع من تاريخ زوال
العذر ،وفي هذه الحالة يعقد مدرس المساق بالتنسيق خطيا د مع رئيس القسم (خالل
أسبوع بعد قبول العذر) امتحانا د تعويضيا د للطالب يكون مكافئا د لالمتحان الذي غاب
عنه بنوع األسئلة ومستواها.
 .9إذا تغيب الطالب عن موعد االمتحان النهائي فعليه تقديم العذر الرسمي خالل مدة
أسبوع واحد من موعد االمتحان النهائي.
 .8يتولى مدرس المساق بعد تصحيد أوراق االمتحان النهائي إعالن دليل يتضمن
أجوبة االمتحان الصحيحة وتوزيع العالمات على األجوبة الطالع الطلبة عليها
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وتسليم أوراق االمتحان إلى رئيس القسم المعني والذي يتولى بدوره تسليمها إلى
الكلية المعنية وتحفظ في عمادة الكلية.
 .13يحق للطالب مراجعة مدرس المساق بورقة االمتحان النهائي إذا رأى أن إجابته في
ضوء األجوبة المعلنة تعطيه عالمة أعلى ،وإذا جرى أي تعديل أو تبديل للعالمة
فعلى مدرس المساق إبال رئيس القسم والعميد بذلك خطيا د ويحق للطالب أن
يستأنف للعميد خطيا د مقابل دفع الرسوم المقررة لمراجعة ورقة االمتحان النهائي
وبعد المراجعة وفق إجراءات المراجعة الواردة في الفقرة د من هذه المادة يكون
القرار نهائياد.
ج)
 .1على مدرس المساق إعالم طلبته مع بداية كل فصل دراسي عن أسلوب تقويمه
لتحصيل الطالب في هذا المساق.
 .2مدرس المساق مسؤول عن تصحيد أوراق االمتحانات الخاصة بمساقه ،وعن
مراجعة العالمات وتسجيلها في الكشوف والقسائم الخاصة بها ،وتسليمها إلى رئيس
القسم المعني خالل مدة أقصاها ( )92ساعة من تاريخ عقد االمتحان النهائي
للمساق ،لدراستها من قبل القسم خالل ( )22ساعة من تاريخ تسليم نتائج آخر
امتحان.
 .3يقوم رئيس القسم برفع نتائج المساقات في القسم إلى عميد الكلية لعرضها على
مجلس الكلية للبت فيها خالل ( )22ساعة بعد تسليمها من رئيس القسم .
 .2يقوم عميد الكلية المعني أو من ينوب عنه بتسليم النتائج لجميع المساقات المطروحة
في الكلية إلى وحدة القبول والتسجيل لرصدها بعد البت فيها مباشرة ويمنع إعالن
عالمة أي طالب قبل تسليمها إلى وحدة القبول والتسجيل.
د) يجوز للطالب استئناف العالمة النهائية لمساق ما إلى عميد الكلية خطيا د في مدة أقصاها
أسبوعين بعد إعالن نتائج ذلك المساق حيث يقوم العميد المختص بمناقشة النتائج مع
مدرس المساق ورئيس القسم ثم تتخذ اإلجراءات التالية:
 .1يشكل العميد لجنة خاصة لمراجعة وتصحيد الورقة النهائية لالمتحان على أن ال
يكون مدرس المساق عضواد فيها.
 .2تعتمد اللجنة في التصحيد الحل المثالي المقدم من مدرس المساق.
 .3يعتمد قرار اللجنة تنسيبا د للعميد الذي ينسب إلى مجلس العمداء التخاذ القرار
المناسب.
 .2تعتمد نفس اللجنة في القسم المعني إذا تقدم أكثر من طالب بطلب إستئناف العالمة.
ه) ترد جميع أوراق االمتحانات ،والتقارير ،والبحوث ،إلى الطالب بعد تصحيحها وتسجيل
عالماتها ،أما أوراق االمتحان النهائي فتحفظ لدى عمادة الكلية لمدة فصل دراسي واحد
للرجوع إليها عند الحاجة ثم يجري التصرف بها باالتفاق بين عميد الكلية المختص ومدير
وحدة القبول والتسجيل.
و) إذا لم يتم الطالب مساق ما ،أو تغيب عن االمتحان النهائي لمساق ما ،وكان ذلك في كلتا
الحالتين بعذر قهري أو مرضي يقبل به عميد الكلية التي تطرح المساق ،تسجل له عالمة
"غير مكتمل" إزاء هذا المساق ،وعلى الطالب أن يعمل على إزالة هذه المالحظة في مدة
أقصاها ثالثة أسابيع من بدء الفصل الدراسي الالحق للفصل الذي درس فيه المساق دون
حساب الفصل الدراسي الصيفي ،وخالف ذلك تسجل له وحدة القبول والتسجيل العالمة
المستحقة من األعمال الفصلية في ذلك المساق ،وفي حالة قبول العذر يعقد االمتحان
29

التعويضي عن االمتحان النهائي بالتنسيق خطيا د مع رئيس القسم بحيث يكون مكافئا د
لالمتحان الذي غاب عنه بنوع األسئلة ومستواها.
ز)
 .1الحد األدنى لعالمة النجاح في المساق ( )%23والحد األدنى للعالمة النهائية
(.)%32
 .2تصنف عالمات المساق وفق الجدول التالي:
العالمة

التقدير

الرمز بالعربية

الرمز باإلنجليزية

133 – 83

ممتاز

أ

A

98 - 93

جيد جداد

ب

B

98 – 93

جيد

جـ

C

18 – 13

مقبول

د

D

28 – 23

ضعيف

هـ

E

أقل من 23

راسب

و

F

 .3مع مراعاة أحكام المادة ( )13من هذه التعليمات يكون المعدل التراكمي معدل
عالمات جميع المساقات التي درسها الطالب نجاحا د أو رسوبا د حتى تاريخ حساب
ذلك المعدل وإذا حصل الطالب على نتيجة "غير مكتمل" في بعض المساقات يتم
حساب معدالته عندما تكتمل عالمات المساقات وتعتبر المعدالت ذات أثر رجعي
من تاريخ حصول الطالب على نتيجة "غير مكتمل" من حيث الوضع تحت
المراقبة أو الفصل.
.2
-i

تصنف المعدالت التراكمية وفق الجدول التالي:
المعدل التراكمي

التقدير

133 – 82

متميز

 – 92أقل من 82

ممتاز

 – 91أقل من 92

جيد جداد

 – 19أقل من 91

جيد

 – 13أقل من 19

مقبول

 -iiيحتسب المعدل التراكمي من نتائج المساقات التي هي من ضمن
الخطة الدراسية كمتطلبات قسم أو كلية أو متطلبات جامعة على
أن تدخل أفضل نتائج لتسع ساعات معتمدة فقط من متطلبات
الجامعة االختيارية في هذا المعدل.
 -iiiفي حالة دراسة الطالب لمساق ما كان قد أعفي منه فإن العالمة
التي يحصل عليها تلغي اعفاءه من هذا المساق وفي هذه الحالة
تدخل العالمة في حساب المعدل الفصلي والتراكمي للطالب وإذا
رسب الطالب في هذا المساق فإن عليه إعادته.
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 .2المعدل الفصلي هو معدل عالمات جميع المساقات التي درسها الطالب في ذلك
الفصل.
 .1مع مراعاة أحكام المادة ( )13من هذه التعليمات يجري حساب أي من المعدالت
السابقة بضرب عالمة كل مساق محتسب في المعدل في عدد ساعاته المعتمدة
وقسمة مجموع حواصل الضرب الناتجة على مجموع الساعات المعتمدة.
 .9تحسب كل المعدالت ألقرب منزلة عشرية واحدة.
 .9يضع العميد اسم الطالب الذي يحصل على معدل فصلي مقداره ( )%92فأكثر
على الئحة شرف الكلية ويثبت ذلك في سجله األكاديمي ،ما لم يكن قد فصل أو
وضع تحت المراقبة األكاديمية سابقا د وشريطة أن ال يقل عبئه الدراسي عن ()12
ساعة معتمدة.
 .8يصدر رئيس الجامعة الئحة شرف الجامعة فصليا د وتتضمن أسماء الطلبة الذين
حصلوا على معدالت فصلية مقدارها ( )%83فأكثر من بين المسجلين على لوائد
شرف الكليات.
 .13يعتبر الطالب األول في القسم أو الكلية هو الطالب الحاصل على أعلى معدل
تراكمي على دفعته ،شريطة أن ال تزيد مدة الدراسة الفعلية عما يلي للكليات التالية:
كلية الهندسة ،وتخصص هندسة الحاسوب

 2سنوات

كليات التمريض ،الزراعة ،العلوم واآلداب ،العلوم الطبية
التطبيقية وتخصصي علوم الحاسوب ونظم المعلومات
الحاسوبية

 2سنوات

إعادة دراسة المساقات
المادة :34
أ)

يجوز للطالب إعادة دراسة أي مساق سبق وأن درسه في الجامعة .وفي هذه الحالة تثبت
العالمة الجديدة ألغراض احتساب المعدل بغض النظر أيهما أعلى.

ب) في حالة إعادة الطالب دراسة مساق ما فإن ساعات ذلك المساق تدخل في حساب عدد
الساعات المطلوبة للتخرج مرة واحدة.
ج) إذا أعاد الطالب دراسة مساق ما أو المساق المكافئ (حسب الخطة االنتقالية المعتمدة)
تدخل العالمة الجديدة التي يحصل عليها الطالب في ذلك المساق في حساب معدله
التراكمي مع تثبيت جميع العالمات في سجل الطالب األكاديمي ،وتستبدل العالمة السابقة
للمساق المعاد في كشف العالمات الذي يعطى للطالب بعد تاريخ بداية الفصل الثاني
 81/83م في 1881/1/21م بكلمة (معادة).
د) وفي جميع حاالت اإلعادة ال يجوز للطالب إعادة أي مساق نجد فيه مرتين.
وضع الطالب تحت المراقبة
المادة :33
أ)

يوضع الطالب تحت المراقبة إذا نقص معدله التراكمي عن ( )%13في نهاية أي فصل
دراسي باستثناء أول فصل دراسي للطالب في الجامعة ،وكذلك الفصل الدراسي الصيفي،
وتقوم وحدة القبول والتسجيل بإشعار القسم المعني وإشعار الطالب خطيا د بذلك على آخر
عنوان له لدى الجامعة ،ويقوم رئيس القسم بتكليف أحد أعضاء الهيئة التدريسية كمرشد
خاص لمساعدة الطالب أكاديميا د وإرشاده لمعرفة األسباب المؤدية إلى تدني المعدل
التراكمي للتغلب عليها.
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ب) على الطالب الذي وضع تحت المراقبة أن يزيل األسباب التي أدت إلى وضعه تحت
المراقبة في مدة أقصاها فصالن دراسيان (ليس منهما فصل دراسي صيفي) بعد الفصل
الذي وضع بسبب نتائجه تحت المراقبة.
ج) مع مراعاة نص الفقرتين (د ،هـ) من هذه المادة ،إذا لم يتمكن من إزالة األسباب التي أدت
إلى وضعه تحت المراقبة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة "يفصل من (القسم  /الكلية)
حسب كيفية قبوله في الجامعة (بالقسم أو الكلية)".
د) يستثنى من الفصل من (القسم أو الكلية) تنفيذاد ألحكام الفقرة (ج) من هذه المادة كل طالب
"أتم بنجاح ( )88ساعة معتمدة في كلية التمريض وكلية العلوم واآلداب ،وكلية الزراعة،
وكلية العلوم الطبية التطبيقية وتخصص إدارة الخدمات الصحية وقسمي علوم الحاسوب
ونظم المعلومات الحاسوبية و ( )132ساعة معتمدة في كلية الهندسة وتخصص هندسة
الحاسوب وتخصص الصيدلة".
ه) يستمر الطالب تحت مفعول الوضع تحت المراقبة إذا حصل على معدل تراكمي
( )%2892وال يفصل بسبب ذلك.
و) يفصل من الكلية كل طالب يحصل على معدل تراكمي يقل عن ( )%23في أي فصل
دراسي دون الفصل الدراسي الصيفي باستثناء الفصل الدراسي األول اللتحاقه في الجامعة
وذلك بعد دراسة ما ال يقل عن ( )12ساعة معتمدة تدخل في حساب معدله.
ز) يجوز أن يقبل في البرنامج الدراسي الموازي طالب البكالوريوس المفصول من الدراسة
في البرنامج الدراسي العادي بسبب تدني معدله التراكمي عن ( )%13أو تجاوزه للحد
األعلى لسنوات الدراسة ،وفق الشروط التالية:
-i

إذا كان معدل الطالب التراكمي ( )%23فأكثر يعطى فصالد
دراسيا د واحداد (دون احتساب الفصل الدراسي الصيفي لهذا
الغرض) في البرنامج الدراسي الموازي لرفع معدله التراكمي إلى
الحد األدنى المسموح به ،وإذا رفعه يبقى في البرنامج الموازي
ويكمل دراسته في نفس التخصص أما إذا أخفق فيفصل من
الدراسة حسب حالة فصله السابقة.

 -iiيطبق البند ( )iعلى طلبة البرنامج الدراسي الموازي وفق
الشروط الواردة.
 -iiiيطبق هذا القرار اعتبارا من نهاية الفصل الدراسي األول من العام
الجامعي 2332 / 2331م.
المادة :32
أ) يجوز للطالب المفصول من القسم  /الكلية حسب أحكام الفقرة (ج) من المادة ( )11من هذه
التعليمات أن يتقدم بطلب قبول جديد إلى الجامعة.
ب) في حالة قبول الطالب قبوالد جديداد تطبق عليه أحكام المادة ( )19من هذه التعليمات.
ج) إذا فصل الطالب من القسم  /الكلية الجديدة مرة أخرى وفق أحكام المادة ( )11من هذه
التعليمات يفصل من الجامعة نهائيا د وال يجوز له العودة إليها.
االنسحاب من المساقات وإضافتها
المادة :31
أ)

يسمد للطالب باالنسحاب من مساقات سجل لها وإضافة مساقات جديدة خالل األسبوع
األول من بداية الفصلين الدراسيين األول والثاني وخالل الثالثة أيام الدراسية األولى من
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الفصل الدراسي الصيفي حسب التقويم الجامعي المعتمد ،وال تثبت المساقات التي انسحب
منها في سجله األكاديمي.
ب) مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يسمد للطالب باالنسحاب من دراسة مساق
خالل مدة إثني عشر أسبوعا د من بداية الفصل الدراسي األول أو الثاني ،وخالل األسابيع
الستة األولى من الفصل الدراسي الصيفي ،وفي هذه الحاالت يثبت المساق في سجل
الطالب وإزاءه مالحظة (منسحب) وال يدخل هذا المساق في عدد الساعات التي درسها من
حيث النجاح والرسوب ومتطلبات التخرج ،وإذا لم ينسحب الطالب خالل المدة المذكورة
فعلى مدرس المساق أن يثبت نتيجة الطالب في كشف العالمات ،وال يجوز نتيجة لهذا
االنسحاب أن تقل عدد الساعات المسجل لها عن الحد األدنى للعبء الدراسي المسموح به،
وفق هذه التعليمات إال بقرار من عميد الكلية بناء على تنسيب من المرشد وموافقة رئيس
القسم.
ج) إذا اعتبر الطالب منسحبا د من جميع المساقات التي سجل لها في فصل ما بمقتضى الفقرة
(د) من المادة ( )9من هذه التعليمات تكون دراسته لهذا الفصل "مؤجلة" ويحسب هذا
الفصل من مدة التأجيل المسموح بها في الفقرة (أ) من المادة ( )12من هذه التعليمات
ويثبت ذلك في سجله األكاديمي.
تأجيل الدراسة واالنقطاع واالنسحاب من الجامعة
المادة :34
أ)

يجوز للطالب أن يؤجل دراستة في الجامعة مدة ال تزيد عن سنتين سواء كانت متقطعة أو
متصلة بقرار من مجلس الكلية ويجوز أن تصل مدة التأجيل إلى ستة فصول دراسية
متصلة كحد أعلى بقرار من مجلس العمداء.

ب) على الطالب أن يتقدم بطلب تأجيل دراسته إلى مكتب العميد في مدة أقصاها إثني عشر
أسبوعا د من بداية الفصل الدراسي األول أو الثاني لعرضه على مجلس الكلية ،ويبلغ العميد
القرار إلى مدير وحدة القبول والتسجيل وعميد شؤون الطلبة ورئيس القسم المعني ومرشد
الطالب وأية جهة أخرى معنية.
ج)
 .1ال تحتسب مدة التأجيل من الحد األعلى لسنوات التخرج أو لغايات إزالة أسباب
الوضع تحت المراقبة.
 .2ال يحتسب الفصل الدراسي الذي أوقعت فيه على الطالب العقوبة التأديبية من ضمن
الحد األعلى لمدة الدراسة على أن تدخل عالمة المساق الذي اعتبر فيه راسبا د في
حساب معدالت الطالب وعلى أن ال يكون هذا الفصل هو آخر فصل دراسي
للطالب ضمن الحد األعلى لمدة الدراسة.
د) إذا تجاوز الطالب مدة التأجيل التي تمت الموافقة عليها يفقد مقعده في الجامعة ،ويجوز له
أن يتقدم بطلب جديد لاللتحاق بالجامعة ،فإذا قبل في القسم نفسه يحتفظ بسجله األكاديمي
كامالد على أن يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية المعمول بها عند عودته
للجامعة وفي هذه الحالة تحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحد األعلى لسنوات
التخرج ،وإذا قبل في قسم آخر تطبق عليه أحكام المادة ( )19من هذه التعليمات.
ه) ال تؤجل الدراسة للطالب الجديد في الجامعة أو الطالب المنتقل إليها ،إال بعد مضي فصل
دراسي واحد على األقل على دراسته في الجامعة.
32

و) إذا رغب طالب في االنسحاب من الجامعة فعليه أن يتقدم بطلب على النموذج المقرر إلى
وحدة القبول والتسجيل وفي هذه الحالة تثبت له في سجله مالحظة "منسحب من الجامعة"
ويفقد مقعده فيها ،وإذا رغب في االلتحاق ثانية في الجامعة فعليه أن يتقدم بطلب جديد وفي
حالة قبوله في القسم نفسه يحتفظ بسجله األكاديمي كامالد على أن يكمل متطلبات التخرج
وفق الخطة الدراسية المعمول بها عند عودته إلى الجامعة وتحسب له مدة الدراسة السابقة
ضمن الحد األعلى لسنوات التخرج ،وإذا قبل في قسم آخر تطبق عليه أحكام المادة ()19
من هذه التعليمات وال يجوز للطالب أن يعود للدراسة في الجامعة إذا انسحب خالل الفصل
الدراسي الثاني لوضعه تحت المراقبة.
ز) إذا لم يسجل طالب منتظم في الجامعة لفصل دراسي ولم يحصل على موافقة خطية من
العميد المعني بتأجيل دراسته لهذا الفصل يفقد مقعده في الجامعة ،وفي هذه الحالة يجوز له
أن يتقدم بطلب جديد لاللتحاق بالجامعة فإذا قبل في القسم نفسه يحتفظ بسجله األكاديمي
كامال على أن يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية المعمول بها عند عودته إلى
الجامعة وتحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحد األعلى لسنوات التخرج وإذا قبل في
قسم آخر تطبق عليه أحكام المادة ( )19من هذه التعليمات وفي الحاالت التي يفقد فيها
الطالب مقعده بسبب عدم تسجيله لمدة فصل دراسي وبعذر قهري فله أن يطلب من مجلس
الكلية اعتبار هذه المدة ضمن الحد األعلى لمدة التأجيل المسموح بها في الفقرة (أ) من هذه
المادة.
ح) ال يجوز احتساب السجل األكاديمي للطالب ألغراض مواصلة دراسته في الجامعة إذا
انقطع عن الدراسة أربع سنوات أو أكثر.
ط) وفي جميع األحوال التي فقد فيها الطالب مقعده في الجامعة لمرة ثانية ال يجوز له أن يعود
للدراسة فيها.
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االنتقال من الجامعات األخرى
المادة :35
أ)

تشكل لجنة تسمى لجنة انتقال الطلبة من أحد نواب الرئيس (رئيساد) وعضوية مدير وحدة
القبول والتسجيل واثنين من العمداء يختارهم مجلس العمداء ،ويضاف إلى اللجنة عميد
الكلية المنتقل إليها الطالب إذا لم يكن العميد عضواد ثابتا د في اللجنة.

ب) يتم تقديم طلبات االنتقال إلى وحدة القبول والتسجيل في الجامعة وتبت لجنة انتقال الطلبة
في هذه الطلبات وفق الشروط التالية:
 .1أن يتوفر الشاغر في الكلية.
 .2أن يستوفي الطلب شروط القبول في الجامعة وأن يستوفي الشروط األخرى التي
تطلبها الكلية المعنية ويقرها مجلس العمداء.
 .3أن يكون الطالب منتقالد من جامعة او معهد جامعي أو كلية جامعية تعترف بها
الجامعة.
 .2أن تكون دراسته السابقة في جامعة  /جامعات تأخذ بأسلوب االنتظام وأن يقدم
وثيقة تثبت أنه داوم ما ال يقل عن ( )%93من الدوام الكامل.
 .2أن يكون معدله في الثانوية العامة مقبوالد حسب تسلسل المعدالت التنافسية في
الكلية المنتقل إليها في الجامعة ،فعلى سبيل المثال قد يكون المعدل المطلوب لسنة
ما لاللتحاق بكلية الصيدلة ( )%8193وفي سنة أخرى ( )%9899وهكذا.
 .1ويجوز أن ينظر في قبول انتقال الطالب المستوفي لجميع هذه الشروط باستثناء
شرط معدل الثانوية العامة الوارد في البند ( )2من هذه الفقرة شريطة أن يكون قد
حصل على معدل تراكمي في مساقات االختصاص والمساقات المطلوبة للنقل ال
يقل عن جيد جداد في الجامعة المنتقل منها.
ج) تحول لجنة انتقال الطلبة الطلبات المقبولة إلى عميد الكلية المختص لحساب الساعات
المقبولة للنقل التي درسها الطالب في جامعته المنتقل منها في ضوء الخطة الدراسية للقسم
الذي سيختص فيه على أن ال يحسب له أكثر من ( )92ساعة معتمدة في الكليات الواردة
في المادة ( )2من هذه التعليمات وأن ال تقل عالمة المساق المحسوب عن ( )%93أو عن
تقدير "جيد" وتعلم وحدة القبول والتسجيل خطيا د بذلك.
د) ال تدخل المساقات المقبولة لغرض االنتقال والتي سبق أن درسها الطالب في
جامعة/جامعات أخرى ضمن معدالته التراكمية في الجامعة.
ه) يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج مقابل كل ( )12ساعة معتمدة
تحسب للطالب من خارج الجامعة.
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حساب ساعات معتمدة من خارج الجامعة لطلبتها
المادة :31
أ)

الساعات المعتمدة التي نجح بها الطالب بعد قبوله في الجامعة
 .1إذا أتم الطالب ساعات معتمدة بنجاح في جامعة غير أردنية بعد قبوله في الجامعة
فيجوز له ان يطلب من عميد الكلية حساب هذه الساعات ،وذلك وفق الفقرات (ج،
د ،ه) من المادة ( )12من هذه التعليمات على أن ال يزيد ما يحسب للطالب ،بعد
قبوله في الجامعة وحتى تخرجه منها على ( )22ساعة معتمدة.
 .2إذا رغب الطالب في دراسة مساق  /مساقات خالل الفصل الدراسي الصيفي في
إحدى الجامعات األردنية الرسمية فعليه الحصول على موافقة مسبقة من عميد
الكلية التي تطرح المساق.
 .3إذا أتم الطالب ساعات معتمدة بنجاح في جامعة أردنية بعد قبوله في الجامعة
فيجوز له أن يطلب من عميد الكلية حساب هذه الساعات ،وذلك وفق الفقرتين (د،
ه) من المادة ( )12من هذه التعليمات شريطة أن ال تقل عالمة المساق المحسوب
عن الحد األدنى لعالمة النجاح في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية وعلى أن ال
يزيد ما يحسب للطالب بعد قبوله في الجامعة وحتى تخرجه منها على ( )22ساعة
معتمدة وتعلم وحدة القبول والتسجيل خطيا د بذلك.
 .2إذا انتقل الطالب إلى البرنامج الموازي من جامعة أردنية أو غير أردنية تعترف
بها جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ،أو إذا أتم الطالب ساعات معتمدة بنجاح
في جامعة أخرى قبل قبوله في البرنامج الموازي ،فال يجوز في جميع الحاالت أن
يتجاوز مجموع الساعات التي تحسب للطالب من خارج الجامعة ( )13ساعة
معتمدة في كلية العلوم الطبية التطبيقية ،كلية التمريض ،كلية الزراعة ،كلية العلوم
واآلداب ،قسم علوم الحاسوب ،قسم نظم المعلومات الحاسوبية ،قسم إدارة الخدمات
الصحية ،و ( )92ساعة معتمدة في كلية الهندسة ،كلية الصيدلة ،كلية الطب
البيطري ،قسم هندسة الحاسوب ،أما بالنسبة لكلية الطب ،طب األسنان ،وتخصص
دكتور صيدلة من كلية الصيدلة ،التي تتبع النظام الدراسي السنوي فيتم مناقشة
احتساب السنوات من قبل مجلس الكلية المعني بما ينسجم مع التعليمات .ويطبق هذا
القرار على الطلبة المقبولين في الجامعة اعتباراد من بدء العام الجامعي
.2332/2333
 .2ال تحتسب العالمة التي رسب فيها الطالب في مساق ما بالجامعة في حالة نجاحه
في هذا المساق في أي من الجامعات األردنية الرسمية.
 .1عدم احتساب أي مساق درسه الطالب في أي جامعة أردنية خالل السنة الدراسية
(الفصلين األول والثاني) إال بقرار من مجلس العمداء باستثناء المساقات التي تتم
الموافقة عليها مسبقا د وفقا د للتعليمات.
 .9عدم احتساب الساعات المعتمدة للطلبة الذين يدرسون في جامعة أخرى خالل فترة
تأجيل دراستهم في الجامعة.

ب)
 .1إذا قبل الطالب في الجامعة وكان قد أتم بنجاح في جامعة أخرى ساعات معتمدة،
فيجوز أن يطلب من عميد الكلية حساب هذه المساقات التي حصل فيها على
( )%93فأكثر أو تقدير جيد فما فوق.
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 .2تعتمد األسس التالية لمعادلة مساقات الطلبة المقبولين ضمن برنامج التجسير بين
كليات المجتمع والجامعة وطلبة كليات المجتمع الذين درسوا ضمن برنامج الثالث
سنوات:1
-i

تحول طلبات الطلبة المقبولين إلى عميد الكلية المختص من أجل
احتساب الساعات المقبولة للمعادلة التي درسها الطالب في ضوء
الخطة الدراسية للقسم الذي سيلتحق به ،على أن ال يحسب له أكثر
من ( )22ساعة معتمدة لنظام السنتين و ( )22ساعة لنظام الثالث
سنوات ،شريطة ان ال تقل عالمة المساق المعادل عن الحد األدنى
لعالمة النجاح وتعلم وحدة القبول والتسجيل خطيا د بذلك.

 -iiال تدخل المساقات المقبولة للمعادلة والتي سبق وأن درسها الطالب
ضمن معدله التراكمي في الجامعة.
 -iiiيحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج مقابل
كل ( )12ساعة معتمدة تحسب للطالب.
 -ivيجب أن يكون عدد الساعات المعتمدة للمساق المعادل للطالب من
مساقات كليات المجتمع مساوي أو أكثر من عدد الساعات للمساق
الذي يعادل له في الجامعة .ويجوز أن يعادل مساقين أو أكثر من
الكلية بمساق من الجامعة على أن يكون من نفس المحتوى ،بحيث
يكون عدد الساعات للمساقين يساوي أو أكثر من عدد ساعات
مساق الجامعة المعادل.
 -vتعتمد القائمة المعتمدة لمعادلة المساقات العامة التي درسها الطالب
في كلية المجتمع بما يعادلها من متطلبات الجامعة االختيارية
والتي تدرس في الجامعة ،وتبت كلية العلوم واآلداب في إمكانية
معادلة المساقات العامة األخرى والتي ليست من ضمن القائمة
التالية:
الساعات
اسم المساق
المعتمدة
 3االسالم والقضايا المعاصرة
دراسات في الفكر العربي اإلسالمي
 3لغة إنجليزية
لغة إنجليزية
3
مهارات الحاسوب
مقدمة في علم (استخدام) الحاسوب
 3اللغة العربية
اللغة العربية
 3مبادئ في االقتصاد
االقتصاد
3
اللغة اإلنجليزية الفنية
 3رياضيات
مبادئ الرياضيات
تفاضل وتكامل ()1
 3رياضيات

المساق المعادل له

فيزياء عامة ()1

3

فيزياء

فيزياء عامة ()2

3

فيزياء

كيمياء عامة ()1

3

كيمياء

تجارب في الفيزياء
كيمياء عامة عملي

1
1

مختبر الفيزياء
مختبر الكيمياء

رقم المساق
ع أ 112
ل ز 111
ن م 133
ع 131
ع أ 121
ر 131
ر 131
ف  131أو
ف 133
ف  131أو
ف 133
ك  131أو
ك 133
ف 139
ك 139

الساعات
المعتمدة
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1

 -viتترك لألقسام معادلة المساقات التخصصية والتي تراها مناسبة،
بحيث ال تتجاوز ( )33ساعة معتمدة على أن ال يزيد مجموع
الساعات التي تتم معادلتها عن ( )22ساعة معتمدة لنظام السنتين
و ( )22ساعة لنظام الثالث سنوات.
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ج) ال يجوز للطالب حساب ساعات معتمدة أتمها بنجاح في جامعة أخرى خالل الفصلين
األخيرين اللذين يسجل لهما في الجامعة قبل تخرجه إال إذا كان التسجيل بموافقة مسبقة من
عميد الكلية المختص وبعلم وحدة القبول والتسجيل.
المادة  :37ال يجوز في جميع الحاالت الواردة في المادتين ( )11 ،12من هذه التعليمات ،أن يتجاوز
مجموع عدد الساعات التي تحسب للطالب من خارج الجامعة ( )92ساعة معتمدة في الكليات
الواردة في المادة ( )3من هذه التعليمات.
حساب الساعات المعتمدة من داخل الجامعة لطلبتها
المادة :39
أ) ال يجوز االنتقال من قسم إلى آخر ضمن الكلية الواحدة أو من كلية إلى أخرى في الجامعة
إال في حالة حصول الطالب على قبول جديد.
ب) إذا قبل طالب في الجامعة قبوالد جديداد وكان قد درس مساقات في كلية  /قسم آخر في نفس
الجامعة عليه أن يتقدم بطلب إلى وحدة القبول والتسجيل خالل مدة أسبوعين من تاريخ
قبوله وذلك لحساب الساعات التي درسها الطالب في الكلية  /القسم الذي كان فيه مسجالد
على ضوء الخطة الدراسية للكلية  /القسم الذي قبل فيه قبوالد جديداد وللطالب اختيار إحدى
الحاالت التالية:
 .1احتساب المساقات التي درسها في الكلية  /القسم الذي كان فيه والتي حصل فيها
على عالمة ( )%93فأكثر وأن تكون هذه المساقات من ضمن الخطة الدراسية
للكلية  /القسم الذي قبل فيه وال تدخل عالمات هذه المساقات في حساب معدله
التراكمي ،وفي هذه الحالة يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات
التخرج مقابل كل ( )12ساعة معتمدة تحسب للطالب.
 .2احتساب جميع المساقات التي درسها الطالب في الكلية  /القسم الذي كان فيه سواء
كانت نجاحا د أو رسوبا د وتدخل ضمن الخطة الدراسية للكلية  /القسم الذي قبل فيه
على أن تدخل العالمات في حساب معدله التراكمي وفي هذه الحالة يحسم فصل
دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج مقابل كل ( )12ساعة معتمدة من
المساقات التي نجد فيها الطالب.
 .3المعاملة كطالب مستجد ودون احتساب أي من المساقات التي درسها الطالب.
ج) إذا لم يتقدم الطالب بطلب إلى وحدة القبول والتسجيل خالل المدة المحددة في الفقرة (ب)
من هذه المادة تطبق عليه الفقرة (ب )3/من هذه المادة.
تمند درجة البكالوريوس للطالب بعد إتمام المتطلبات التالية:

المادة :38
أ)

النجاح في جميع المساقات المطلوبة حسب الخطة الدراسية المقررة في قسمه.

ب) الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن (.)%13
ج) عدم تجاوز الحد األعلى لسنوات التخرج المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة ()9
من هذه التعليمات.
د) أن يسجل طالبا د منتظما د في آخر فصلين دراسيين له في الجامعة بما فيهما الفصل الذي
سيتخرج فيه ،وعلى أن يكون قد أتم دراسة ما ال يقل عن ( )13ساعة معتمدة في الجامعة.
ه) التقيد بأحكام المادة ( )19من هذه التعليمات حيثما يلزم.
أحكام عامة
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المادة  :24تمند شهادات التخرج عند استحقاقها في نهاية كل عام دراسي وتكون حفلة التخرج مرة واحدة
في العام في نهاية الفصل الدراسي الثاني.
المادة :23
أ)

إذا توقف احتمال تخرج طالب في أي فصل دراسي دون الفصل الدراسي الصيفي على
مساق واحد فقط من متطلبات القسم اإلجبارية ولم يتمكن من التسجيل له لعدم طرح ذلك
المساق ،أو بسبب تعارض ال يمكن حله في برنامجه فللعميد بعد أخذ رأي رئيس القسم أن
يوافق على أن يدرس الطالب في نفس الفصل مساقا د آخر بديالد عنه في نفس المستوى ومن
نفس الكلية على أن يعلم مدير وحدة القبول والتسجيل بذلك قبل نهاية فترة االنسحاب
واإلضافة لذلك الفصل.

ب) إذا توقف احتمال تخرج طالب على مساق واحد اختياري فللعميد بتنسيب من رئيس القسم
أن يوافق على استبداله بأي مساق يحدده القسم على أن يعلم مدير وحدة القبول والتسجيل
بذلك.
ج) إذا توقف احتمال تخرج طالب على مساق واحد إجباري ولم يتمكن من دراسة هذا المساق
ألسباب اضطرارية فلمجلس العمداء أن يسمد له بدراسة مساق آخر بديل عنه.
د) لمجلس العمداء وألسباب اضطرارية يقررها الموافقة على أن يدرس الطالب مساق بديل
ثاني شريطة أن يكون مماثالد للمساق المستبدل من حيث مستواه وعدد ساعاته المعتمدة.
ه) ال يجوز الجمع بين إعطاء الطالب مساقا د بديالد وزيادة العبء الدراسي له عن ( )19ساعة
معتمدة في فصل التخرج إال إذا كان هذا الفصل هو آخر فصل له ضمن الحد األعلى
لسنوات التخرج المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة ( )9من هذه التعليمات.
و) عدم احتساب المساق البديل الذي درسه الطالب (على اعتبار أنه درسه في فصل التخرج)
في ح الة عدم إعتبار هذا الفصل كفصل تخرج بسبب رسوبه في مساق آخر ،وعليه إعادة
دراسة المساق األصيل في الفصل الذي يليه ،بحيث يعتبر الفصل التالي كفصل تخرج وال
تحتسب عالمة المساق البديل الذي درسه في الفصل السابق في حساب المعدل التراكمي.
المادة  :22إذا احتاج الطالب إلى أقل من ( )8ساعات معتمدة في فصل تخرجه ،فله أن يسجل ما يحتاج
إليه من ساعات.
المادة :21
أ)

رئيس القسم المختص والمرشد الكاديمي مسؤوالن عن متابعة السير األكاديمي للطالب
المسجل في القسم ،والتحقق من استيفائه لشروط التخرج وعليه أن يبلغه بذلك دورياد.

ب) على الطالب الذي يتوقع تخرجه في نهاية فصل ما أن يقوم بتعبئة نموذج خاص لدى القسم
المعني في مدة أقصاها ثمانية أسابيع من بداية الفصلين األول والثاني ،وأربعة أسابيع من
بداية الفصل الدراسي الصيفي حيث يقوم القسم بالتحقق من استيفائه لشروط التخرج
بالتنسيق مع وحدة القبول والتسجيل.
المادة  :24إذا رغب طالب حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ما من الجامعة أو أي جامعة
معترف بها ،في الدراسة لدرجة البكالوريوس في تخصص آخر في الجامعة ،فتطبق عليه
تعليمات برنامج البكالوريوس اإلضافي.
المادة  :25على الطالب أن يحصل على براءة ذمة من الجامعة الستكمال إجراءات تخرجه.
المادة  :21مسؤولية تجاوز نصوص هذه التعليمات تقع على الطالب ،وإذا خالف الطالب هذه النصوص
فلوحدة القبول والتسجيل أو الكلية المعنية أن تتخذ اإلجراءات الالزمة بما في ذلك حذف اسم
الطالب من سجل الطلبة في مساق ما دون إعادة أو ترصيد رسوم التسجيل للطالب.
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المادة  :27ال يجوز ألي طالب أن يعترض لعدم علمه بهذه التعليمات أو بعدم اطالعه على النشرات
الصادرة عن الجامعة أو ما ينشر على لوحة إعالناتها فيما يتعلق بهذه التعليمات.
المادة  :29يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات وفي اإلشكاالت التي
تنشأ عن تطبيقها.
المادة  :28تحمل درجة البكالوريوس تاريخ استحقاقها.
المادة  :14رئيس الجامعة وعمداء الكليات المعنية ومدير وحدة القبول والتسجيل مكلفون بتنفيذ هذه
التعليمات.

38

تعليمات منح درجة البكالوريوس في الطب والجراحة
صادرة عن مجلس العمداء بموجب نظام منح الدرجات العلمية والشهادات
في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
المادة :3

تسمى هذه التعليمات (تعليمات مند درجة البكالوريوس في الطب والجراحة في جامعة العلوم
والتكنولوجيا األردنية) ويعمل بها اعتبارا من العام الجامعي 2333/88م.

المادة :2

تسري أحكام هذه التعليمات على الطلبة المنتظمين المسجلين للحصول على درجة البكالوريوس
في الطب والجراحة المقبولين ابتداء من العام الجامعي 2333/88م ،مع مراعاة قرارات مجلس
العمداء بخصوص طلبة آخرين من السنوات األخرى.
الخطة الدراسية

المادة :1

يقر مجلس العمداء الخطة الدراسية التي تؤدي للحصول على درجة البكالوريوس في الطب
والجراحة بناء على تنسيب من مجلس كلية الطب.

المادة :4
أ) توضع الخطة الدراسية على أساس النظام السنوي في جميع سنوات الدراسة لنيل درجة
البكالوريوس في الطب والجراحة ومساقات السنوات إجبارية كما هو مبين في الخطة
الدراسية.
ب)
.1

يحدد لكل مساق من مساقات الخطة الدراسية ساعات معتمدة خاصة بها ومبينة في
الخطة الدراسية.

.2

يعطى كل مساق من مساقات الخطة الدراسية رقما خاصا بها.

.3

يذكر إزاء كل مساق في الخطة الدراسية عدد الساعات المعتمدة وعدد المحاضرات
أو عدد ساعات المختبر األسبوعية أو عدد ساعات التدريب الميداني أو عدد أسابيع
التدريب السريري ويذكر أيضا إزاء كل مساق مدة دراسته في السنة الدراسية فقد
تكون نتائج المساق فصليا أو سنويا.

ج) يجري تقويم الساعات المعتمدة لكل مساق نظري في السنوات األولى والثانية والثالثة على
أساس المحاضرة األسبوعية أو الندوة أو حلقة النقاش لمدة ( )11أسبوعا هي ساعة معتمدة
واحدة أما ساعات المختبرات والتطبيق العملي ومشروع البحث فيجري تقييمها لكل مساق
على حدة وفي جميع الحاالت ال يقل حساب الساعة المعتمدة عن ساعتين أسبوعيا لمدة
( )11أسبوعا.
د) يجري احتساب الساعات المعتمدة في السنة الرابعة والخامسة والسادسة على أساس أن كل
أسبوع واحد تدريب سريري هو ( )19122ساعة معتمدة.
المادة :5
أ)

يكون الحد المقرر لعدد الساعات المعتمدة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة
( )229ساعة معتمدة.

ب) توزع الساعات المعتمدة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة على النحو التالي:
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عدد الساعات
المعتمدة اإلجبارية

عدد الساعات
المعتمدة االختيارية

المجموع

متطلبات الجامعة

11

8

25

متطلبات العلوم األساسية

11

0

31

متطلبات من داخل الكلية

211

0

231

249

8

257

طبيعة المتطلبات

المجموع الكلي
المادة :1

تشمل الخطة الدراسية لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة المتطلبات التالية:
أ)

متطلبات الجامعة والبالغة ( )22ساعة معتمدة موزعه على النحو التالي:
 .1متطلبات إجبارية :يدرسها جميع طلبة الجامعة ويخصص لها ( )11ساعة معتمدة
وهي المبينة في صفحة (.)18
 .2متطلبات اختيارية :يخصص لها ( )8ساعات معتمدة يختارها الطالب من مجموعة
مساقات الجامعة اإلختيارية (صفحة  23و .)21

ب) متطلبات كلية الطب اإلجبارية:
 .1من كلية العلوم واآلداب ( )13ساعة معتمدة وهي:
رمز ورقم
المساق

س .م.

اسم المساق

(ن-ع)

المتطلب
السابق

المتطلب
المرافق

ب 301

علوم حياتية عامة

)0-1( 1

ب 139

علوم حياتية عامة "عملي"

 )3-3( 1ب  132أو ب  132أو
ب  133ب 133

ف 301

فيزياء عامة

)0-1( 1

ك 301

كيمياء عامة

)0-1( 1

ك 732

كيمياء عضوية

 )3-3( 3ك  132أو
ك 133
31

المجموع

 .2من قسم نظم المعلومات الحاسوبية وتبلغ ( )3ساعات معتمدة وهي:
رمز ورقم
المساق
ن م 111

س .م.

اسم المساق

(ن-ع)

المتطلب
السابق

المتطلب
المرافق

البرمجة بلغات مختارة (لغير طلبة كلية العلوم  )3-2( 3ن م 133
واآلداب والهندسة وتكنولوجيا الحاسوب
والمعلومات)
المجموع

1

 .1من داخل كلية الطب ( )211ساعة معتمدة ويدرسها الطالب لنيل درجة
البكالوريوس في الطب والجراحة وذلك حسب تسلسلها وأرقامها المبينة في الخطة
الدراسية ويذكر في الخطة طبيعة المساق هل هو نظري أو عملي أم تدريب
سريري.
مدة الدراسة والعبء الدراسي
21

المادة :7
أ)

مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة هي ست سنوات دراسية وتبين
الخطة الدراسية المساقات التي تعطى في كل سنة دراسية.

ب) الحد األعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة هو ()9
سنوات دراسية للطلبة المسجلين في البرنامج الدراسي العادي و ( )8سنوات للطلبة
المسجلين في البرنامج الدراسي الموازي.
ج) يجوز أن يقبل في البرنامج الدراسي الموازي طالب البكالوريوس المفصول من الدراسة
في البرنامج العادي بتخصصات الطب والجراحة ،طب وجراحة األسنان ،دكتور صيدلة
بسبب الفقرات الواردة في المادة المتعلقة بالفصل من هذه التعليمات وفق الشروط التالية:
 .1إذا فصل من التخصص وفق الحاالت الواردة في المادة المتعلقة بالفصل ،يعطى
سنة دراسية واحدة أخرى للنجاح فإذا نجد وفق شروط االنتقال من سنة إلى أخرى
الواردة في هذه التعليمات يبقى في البرنامج الموازي ويكمل دراسته في نفس
التخصص أما إذا أخفق فيفصل من الدراسة حسب حالة فصله السابقة.
 .2تضاف سنة دراسية واحدة على الحد األعلى المسموح به إلكمال الدراسة في
البرنامجين العادي والموازي.
 .3يطبق هذا القرار اعتبارا من نهاية العام الجامعي.
 .2يبت مجلس العمداء في اإلشكاالت التي تنشأ من تطبيق هذا القرار.
د) مع مراعاة نص الفقرة (ب) من هذه المادة ال يجوز أن يقضي الطالب أكثر من سنتين
دراسيتين في أي من السنوات الخمس األولى أو أكثر من ( )3سنوات في السنة السادسة.
ه) يكون الحد األعلى لعدد الساعات المعتمدة المسموح التسجيل به في الفصلين الدراسيين
األول أو الثاني ( )19ساعة معتمدة و ( )8ساعات معتمدة في الفصل الدراسي الصيفي من
السنوات األولى والثانية والثالثة ويجوز أن يصل العبء الدراسي المسموح به في السنوات
المذكورة وفي الفصلين األول أو الثاني ( )21ساعة معتمدة وفي الفصل الدراسي الصيفي
( )12ساعة معتمدة وذلك بحاالت مبررة وبموافقة عميد الكلية.
و) يجب على الطالب أن يسجل فقط المساقات المقررة في الخطة الدراسية في السنوات
الرابعة والخامسة والسادسة وال يجوز التسجيل ألكثر من ذلك إال بموافقة عميد الكلية على
ذلك.
ز) تبدأ الدراسة لطلبة السنوات الثالث األولى في شهر تشرين أول وتنتهي في شهر آب من
العام الجامعي.
ح) تبدأ الدراسة لطلبة السنة الرابعة في منتصف شهر أيلول وتنتهي في شهر أيلول من العام
الجامعي الذي يليه.
ط) تبدأ الدراسة لطلبة السنة الخامسة في شهر تشرين أول وتنتهي في شهر حزيران من العام
الجامعي.
ي) تبدأ الدراسة لطلبة السنة السادسة في نهاية شهر حزيران وتنتهي في شهر حزيران من
العام الجامعي الذي يليه.
المواظبة
المادة :9
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أ) تشترط المواظبة في جميع المساقات التي يسجل فيها الطالب ويقوم مدرس المساق بتسجيل
الحضور والغياب (في كل المحاضرات والمناقشات والتدريب العملي والسريري
والزيارات الميدانية) حسب الساعات المقررة لكل مساق في الخطة الدراسية وذلك على
كشوف خاصة ويسلمها إلى رئيس القسم  /عميد الكلية التي يطرح فيها المساق في نهاية
كل فصل  /سنة حسب طبيعة المساق في الخطة الدراسية وتحفظ هذه الكشوفات إلى نهاية
السنة التالية.
ب) ال يسمد للطالب بالتغيب أكثر من ( )%13من الساعات المقررة للمساق.
ج) إذا غاب الطالب أكثر من ( )%13من مجموع الساعات المقررة لمساق ما دون عذر
مرضي أو قهري يقبل به عميد الكلية التي تطرح المساق يحرم من التقدم لجميع
االمتحانات الالحقة لذلك المساق ويوضع له الحد األدنى لعالمة المساق هو ( )%32وفي
جميع األحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل الطالب في تلك السنة.
د) إذا غاب الطالب أكثر من ( )%13من مجموع الساعات المقررة لمساق ما وكان هذا
الغياب بعذر قهري أو مرضي يقبله عميد الكلية التي تطرح المساق فال يجوز أن يتجاوز
الغياب بمجموعة عن ( )%23من مجموع الساعات المقررة وفي الحاالت التي يتجاوز
فيها غياب الطالب نسبة ( )%23بعذر مقبول فلمجلس الكلية التي تطرح المساق اعتباره
منسحبا د من السنة الدراسية ويبلغ عميد كلية الطب مدير وحدة القبول والتسجيل خطيا د بذلك
(ويعتبر بذلك مؤجال لدراسة تلك السنة) .ويستثنى من ذلك مساقات متطلبات الجامعة حيث
تطبق عليها التعليمات العامة فيما يخص االنسحاب من المساقات.
ه) إذا أنقطع الطالب عن التدريب العملي لفترة ال تتجاوز ( )%22من مدة التدريب وكان
االنقطاع لعذر قهري أو مرضي يقبل به عميد الكلية ،يجوز لعميد الكلية السماح للطالب
بتعويض فترة التدريب التي تغيب عنها إذا رأى العميد أن ذلك ال يؤثر على التدريب من
الناحية الفنية ،وال يشمل التدريب العملي العمل في المستشفيات الذي يتم بإشراف أعضاء
الهيئة التدريسية.
و) يشترط في العذر المرضي أن يكون بشهادة صادرة عن المركز الصحي في الجامعة أو
العيادة المخصصة للطلبة أو معتمدة منهما أو مستشفى الملك المؤسس عبدهللا الجامعي،
وعلى الطالب أن يقدم هذه الشهادة إلى عميد الكلية التي تطرح المساق خالل مدة ال تتجاوز
أسبوعين من تاريخ انقطاع الطالب عن المواظبة وفي الحاالت القاهرة خالل أسبوعين من
زوال العذر.
ز) المدرسين ورؤساء األقسام وعميد الكلية التي تطرح المساق مسؤولون عن تنفيذ أحكام
المواظبة آنفة الذكر.
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االمتحانات والعالمات والمعدالت
المادة :8
أ)

تحسب العالمات الفصلية وعالمة االمتحان النهائي والعالمة النهائية المستحقة ألقرب رقم
صحيد وتكون العالمة النهائية المستحقة من مائة.

ب)
.1

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

.2

يعقد االمتحان النهائي لكل مساق مرة واحدة في نهاية الفصل أو في نهاية السنة
وذلك حسب طبيعة المساق ويكون هذا االمتحان كتابيا وشامال لمقرر المساق
ويجوز أن يشمل االمتحان النهائي جزءا شفويا أو عمليا أو تقارير لها نسبة مئوية
معينة.

.3

تشمل األعمال الفصلية أو السنوية للمساق ما يلي:
-i

االختبارات الشفوية أو التقارير أو البحوث.

 -iiامتحانات فصلية أو سنوية حسب طبيعية المساق للطلبة قبل
أسبوع على األقل من موعدها وتناقش أوراق االمتحانات
التحريرية مع الطلبة بعد تصحيحها.
.2

كل من يتغيب عن امتحان فصلي أو سنوي معلن عنه بدون عذر قهري أو مرضي
يقبل به عميد الكلية التي تطرح المساق يوضع له (صفر) في ذلك االمتحان
ويحسب في العالمة النهائية ،أما إذا كان الغياب بعذر قهري أو مرضي يقبل به
عميد الكلية التي تطرح المساق عليه أن يقدم ما يثبت عذره خالل أسبوعين من
تاريخ زوال العذر وفي هذه الحالة يعقد مدرس المساق امتحانا تعويضيا للطالب
بالشكل والتاريخ الذي يراه مناسبا.

.2

كل من يتغيب عن االمتحان النهائي المعلن عنه بعذر يقبله عميد الكلية التي تطرح
المساق فأن عميد الكلية يبلغ قراره بقبول العذر إلى القسم ومدرس المساق إلجراء
اختبار تعويضي للطالب في الموعد الذي يحدده مجلس الكلية على أن ال يتجاوز
ذلك بدء العام الدراسي التالي إذا كانت نتيجة المساق سنوية أو ( )3أسابيع من بداية
الفصل التالي للمساقات التي نتائجها فصلية ويستثنى من ذلك المساقات التي تدرس
من خارج كلية الطب حيث تنطبق عليها التعليمات العامة لمند درجة البكالوريوس
في الجامعة.

ج) يكون اإلطار العام لالمتحانات ومواعيدها على النحو التالي:
 .1مساقات السنوات األولى والثانية والثالثة والفصل الدراسي األول من السنة الرابعة:
-i

المساقات النظرية والمساقات النظرية التي تحوي جزءا عمليا:
يخصص لألعمال الفصلية ( )%13حيث يجري اختباران فصليان
على األقل وقد تكون هذه االختبارات على شكل امتحانات
تحريرية ،شفوية ،عملية ،تقارير أو بحوث كلها أو بعضها على
أن يتم تحديد طبيعة االمتحانات ومواعيدها للطلبة في بداية كل
فصل دراسي وحسب ما يقرره مجلس القسم الذي يطرح المساق
وتناقش أوراق االمتحانات مع الطلبة بعد تصحيحها وتعلن نتائج
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األعمال الفصلية للطلبة قبل بداية االمتحان النهائي ويخصص
لالمتحان النهائي (.)%23
 -iiالمساقات العملية :يقوم مجلس القسم الذي يطرح المساق ببيان
كيفية توزيع العالمات التي توضع للمساقات العملية قبل بداية
الفصل الدراسي.
 .2مساقات السنة الرابعة (الفصل الدراسي الثاني) والسنة الخامسة توزع العالمات
النهائية التي توضع لكل مساق كما يلي:
-i

( )%23لتقييم مدرس المساق أو مدرسي المساق أثناء التدريب
السريري.

 )%23( -iiلالمتحان السريري الذي يجري بعد االنتهاء من فترة
التدريب السريري للمساق ويحدد مجلس القسم موعد إجرائه.
 )%23( -iiiلالمتحان الكتابي الذي يعقد بعد االنتهاء من التدريب
السريري في موعد يحدده مجلس الكلية في مطلع كل عام دراسي.
 .3مساقات السنة السادسة ،تكون نتيجة المساقات اإلختيارية (متطلبات الكلية
اإلختيارية) ناجد أو راسب ،وتوزع العالمات النهائية التي توضع لباقي مساقات
السنة السادسة كما يلي:
-i

( )%23لتقييم مدرس المساق أو مدرسي المساق أثناء التدريب
السريري.

 )%93( -iiلالمتحان النهائي الشامل الذي يجري في نهاية السنة
السادسة موزعة كما يلي:
 )%23( لالمتحان الكتابي
 )%33( لالمتحان السريري
 )%13( لالمتحان الشفوي
ويحدد مجلس كلية الطب مواعيد االمتحانات النهائية في مطلع كل عام دراسي.
المادة :34
أ) على رئيس القسم إعالم طلبته مع بداية كل فصل دراسي عن أسلوب التقويم لتحصيل
الطالب.
ب) مدرس المساق ومنسقه مسؤوالن عن تصحيد أوراق االمتحانات الخاصة بمادته أو عن
مراجعة العالمات وتسجيلها في الكشوفات والقسائم الخاصة بالمساق ومناقشتها من قبل
مجلس القسم ويقوم رئيس القسم بتسليمها إلى عميد الكلية التي تعطى المساق خالل مدة
أقصاها ( )92ساعة من تاريخ عقد االمتحان النهائي للمساق لدراستها من قبل مجلس الكلية
خالل ( )22ساعة من تاريخ تسليم نتائج آخر امتحان.
ج) تعلن نتائج امتحان األعمال الفصلية قبل موعد االمتحان النهائي لتصحيد األخطاء التي قد
تحصل قبل إرسالها إلى وحدة القبول والتسجيل وعدم تعديل أي عالمة ،من نتائج األعمال
الفصلية بعد وصول العالمات إلى وحدة القبول والتسجيل.
د) يقوم عميد الكلية التي تطرح المساق أو من ينوب عنه تسليم النتائج النهائية لجميع
المساقات المطروحة في الكلية إلى وحدة القبول والتسجيل لرصدها ويمنع إعالن عالمة أي
طالب قبل تسليمها إلى وحدة القبول والتسجيل.
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ه) يجوز للطالب استئناف العالمة النهائية لمساق ما إلى عميد الكلية خطيا د في مدة أقصاها
أسبوعين بعد إعالن نتائج ذلك المساق حيث يقوم العميد المختص بمناقشة النتائج مع
مدرس المساق ورئيس القسم ثم تتخذ اإلجراءات التالية:
 .1يشكل العميد لجنة خاصة لمراجعة وتصحيد الورقة النهائية لالمتحان على أن ال
يكون مدرس المساق عضواد فيها.
 .2تعتمد اللجنة في التصحيد الحل المثالي المقدم من مدرس المساق.
 .3يعتمد قرار اللجنة تنسيبا د للعميد الذي ينسب إلى مجلس العمداء التخاذ القرار
المناسب.
 .2تعتمد نفس اللجنة في القسم المعني إذا تقدم أكثر من طالب بطلب إستئناف العالمة.
و) تناقش جميع أوراق االمتحانات والتقارير والبحوث مع الطالب بعد تصحيحها وتسجيل
عالماتها أما أوراق االمتحان النهائي فتحفظ لدى عمادة الكلية التي تطرح المساق لمدة
فصل دراسي واحد للرجوع إليها عند الحاجة ثم يجري التصرف بها باالتفاق بين عميد
الكلية المختص ومدير وحدة القبول والتسجيل.
المادة :33
أ)

تصنف عالمات المساقات وفق الجدول التالي:
التقدير
العالمة
133 – 83
ممتاز
98 – 93
جيد جدا
98 – 93
جيد
18 – 13
مقبول
28 – 23
ضعيف
أقل من 23
راسب

ب) تصنف المعدالت السنوية لكل سنة والمعدل العام وفق الجدول التالي:
المعدل السنوي /
التقدير
المعدل العام
133 - 82
متميز
 – 92أقل من 82
ممتاز
 91أقل من 92
جيد جدا
 19أقل من 91
جيد
 13أقل من 19
مقبول

ج)
 .1يضع العميد اسم الطالب الذي يحصل على معدل سنوي مقداره ( )%92فأكثر على
الئحة شرف الكلية ويثبت ذلك في سجله األكاديمي ما لم يكن قد فصل أو وضع
تحت المراقبة سابقا د في أحد المساقات وال يقل عبئه الدراسي عن ( )12ساعة
معتمدة.
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 .2يصدر رئيس الجامعة الئحة شرف الجامعة سنويا وتتضمن أسماء الطلبة الذين
حصلوا على معدالت سنوية مقدارها ( )%83فأكثر من بين المسجلين على لوائد
شرف الكلية.
 .3يعتبر الطالب األول في الكلية هو الطالب الحاصل على أعلى معدل على دفعته،
شريطة أن ال تزيد مدة الدراسة الفعلية عن ( )1سنوات.
المادة :32
أ) في حالة المساق الذي يدرس من أكثر من مدرس واحد يعين مجلس القسم أحد مدرسي
المساق منسقا لهذه المساق بالتعاون مع مدرسي المساق اآلخرين وبإشراف رئيس القسم.
ب) في حالة المساقات متعددة الشعب يعين مجلس القسم أحد مدرسي المساق منسقا لتدريسها
وذلك بالتعاون مع مدرسي المساق اآلخرين وبإشراف من رئيس القسم.
ج) في حالة المساقات التي يدرسها أكثر من مدرس أو المساقات متعددة الشعب يقوم رئيس
القسم أو منسق المساق أو من يختاره مجلس القسم من مدرسي المساق بتولي مسؤولية
اإلشراف على طباعة األسئلة بعد مناقشتها وإقرارها من قبل مجلس القسم واإلشراف على
تصحيد أوراق االمتحانات وهو مسؤول عن نقل النتائج إلى الكشوفات والقسائم الخاصة
بالشكل الصحيد.
المادة :31
أ)

الحد األدنى لعالمة النجاح في كل مساق هو (.)%23

ب) الحد األدنى للنجاح في المعدالت السنوية ( )%2892والمعدل العام هو (.)%13
ج) في حالة رسوب الطالب في مساق تثبت عالمة الرسوب إذا كانت ( )%32فأكثر وتجبر
كل عالمة دون ال ( )%32إلى ( )%32ألغراض احتساب العالمة في المعدل.
د) يثبت المعدل السنوي أو المعدل العام ألقرب منزلة عشرية.
ه) يتكون معدل الطالب العام في كلية الطب من:
.1

( )%13للمعدل السنوي لكل من السنوات الخمس األولى بالتساوي.

.2

( )%23للمعدل السنوي للسنة السادسة.

المادة :34
أ)

يحسب المعدل السنوي للسنة األولى بضرب العالمة النهائية بعدد الساعات المعتمدة لكل
مساق يدرسه الطالب في السنة األولى وقسمة مجموع حاصل الضرب الناتج على مجموع
عدد الساعات المعتمدة.

ب) تدخل نتائج جميع المساقات من متطلبات الجامعة اإلجبارية واالختيارية التي يدرسها
الطالب والمشمولة في الخطة الدراسية في حساب المعدل السنوي للسنة األولى عند التخرج
أو بعد االنتهاء من دراستها.
المادة  :35يحسب المعدل السنوي للسنوات الخمس التالية (من السنة الثانية وحتى السنة السادسة) بضرب
العالمة النهائية لكل مساق (عدا متطلبات الجامعة) بعدد الساعات المعتمدة لكل مساق مقرر في
الخطة الدراسية وقسمة مجموع حاصل الضرب الناتجة على مجموع عدد الساعات المعتمدة
لتلك السنة أو بموجب نسب مئوية يحددها مجلس الكلية وتبين هذه النسب في الخطة الدراسية.
شروط االنتقال من سنة إلى أخرى
المادة  :31ينتقل الطالب من سنة دراسية إلى السنة التي تليها حسب الخطة الدراسية إذا حقق الشرطين
التاليين:
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أ) النجاح في كل مساق من المساقات التي درسها في تلك السنة والمقررة في الخطة
الدراسية.
ب) الحصول على معدل سنوي ( )%2892فأكثر حسب تعريف المعدل السنوي في المواد
(.)12 ،12 ،13
المادة :37
أ)

شروط انتقال طلبة السنة األولى:
.1

النجاح في جميع المساقات العلمية وهي (ب  ،133ك  ،133ف  ،133ك  ،219ط
 ،112ط  ،112ط  ،123ط  )132والحصول على معدل سنوي ( )%2892فأكثر.

.2

إذا رسب الطالب في مساق أو مساقين علميين على األكثر من المساقات العلمية
المبينة في الفقرة (أ )1/من هذه المادة يحق له تقديم امتحان تكميلي (إكمال) في
المساقين على األكثر وذلك قبل بدء الفصل الدراسي األول من العام الجامعي التالي
في موعد يحدده عميد الكلية الذي يعطى المساق.

.3

إذا كان الطالب ناجحا في جميع المساقات العلمية المبينة في الفقرة (أ )1/من هذه
المادة وحاصل على معدل أقل من ( )%2892يحق له التقدم إلى امتحان إكمال في
مساق أو مساقين يختارها الطالب وذلك قبل بدء الفصل الدراسي األول من العام
الجامعي التالي في موعد يحدده عميد الكلية التي تطرح المساق.

.2

يسمد لطلبة السنة األولى ممن حصلوا على معدل سنوي ( )%2892فأكثر ورسبوا
في مادة علمية واحدة بالتقدم المتحان تكميلي إضافي في المادة التي رسبوا فيها
ولمرة واحدة فقط ،وذلك بعد استنفاذ فرص التقدم المتحانات اإلكمال المسموح بها
ضمن تعليمات مند درجة البكالوريوس في هذه التخصصات .وإذا نجد الطالب
ينتقل إلى السنة الثانية وإذا رسب يبقى في السنة األولى على أن يتم إعالم هؤالء
الطلبة وتحديد موعد االمتحان خالل عشرة أيام من تاريخ التبليغ.

ب) يعتبر الطالب راسبا في السنة األولى إذا:
.1

رسب في أكثر من مساقين علميين من المساقات العلمية المبينة في الفقرة (أ )1/من
هذه المادة.

.2

إذا رسب الطالب بعد امتحان اإلكمال في أي مساق فال ينتقل إلى السنة التالية
ويعتبر راسبا في تلك السنة.

.3

إذا لم يحصل على معدل سنوي ( )%2892فأكثر بعد إجراء االمتحان التكميلي
(اإلكمال) المشار اليه.

ج) إذا رسب الطالب في السنة األولى يسمد له بإعادة دراستها لمرة واحدة فقط.
د) في حالة رسوب الطالب في السنة األولى يطبق عليه ما يلي :إعادة دراسة جميع المساقات
المقررة لتلك السنة من داخل الكلية التي يدرس بها ،والحاصل فيها على عالمة أقل من
( ،)%13وفي حالة اإلعادة تحسب العالمة الجديدة للمساق المعاد .أما المواد من خارج
الكلية والتي نجد فيها في تلك السنة فيجوز له إعادة دراسة المساقات التي حصل فيها على
عالمة أقل من ( )%13أو عدم إعادتها حسب رغبة الطالب ،وفي حالة اإلعادة تحتسب
العالمة الجديدة.
ه)

تحتسب عالمة امتحان اإلكمال بدال من العالمة النهائية المستحقة للمساق العلمي.

المادة :39
أ)

شروط االنتقال لطلبة السنوات الالحقة (بعد السنة األولى).
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.1

النجاح في جميع المساقات المقررة لتلك السنة حسب الخطة الدراسية والحصول
على معدل سنوي ( )%2892فأكثر.

.2

إذا رسب الطالب في مساقات مجموع عدد ساعاتها المعتمدة ( )8ساعات معتمدة
فأقل من مساقات السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة كل على حده يحق
له التقدم إلى امتحان تكميلي (إكمال) في المساقات التي رسب بها وذلك قبل بدء
الفصل الدراسي األول من العام الجامعي التالي في موعد يحدده عميد الكلية وإذا
رسب الطالب بعد امتحان اإلكمال في أي منها فال ينتقل إلى السنة التالية ويعتبر
راسبا في تلك السنة.

.3

إذا رسب الطالب في مساقات مجموع عدد ساعاتها المعتمدة ( )8ساعات معتمدة
فأقل من مساقات السنة السادسة يحق له التقدم إلى امتحان تكميلي (إكمال) في
المساقات التي رسب بها وذلك بعد إعادة التدريب السريري في المساقات التي
رسب بها فإذا نجد في ذلك االمتحان يعتبر ناجحا في السنة السادسة وإذا رسب
يعتبر راسبا في السنة السادسة وعليه إعادة دراسة جميع المساقات التي يقل
عالمتها عن (.)%13

.2

إذا كان الطالب ناجحا في جميع المساقات المقررة للسنوات الالحقة (بعد السنة
األولى) وحاصل على معدل سنوي أقل من ( )%2892يحق له التقدم إلى امتحان
إكمال في مساقات مجموع عدد ساعاتها المعتمدة ( )8ساعات معتمدة على األكثر
يختارها الطالب من مساقات تلك السنة وذلك قبل بدء الفصل الدراسي األول من
العام الجامعي التالي في موعد يحدده عميد الكلية وإذا أخفق في رفع المعدل إلى
( )%2892فأكثر ال ينتقل إلى السنة التالية ويعتبر راسبا في تلك السنة.

ب) مع مراعاة ما ورد الفقرة أ من هذه المادة يعتبر الطالب راسبا في أي سنة من السنوات
الالحقة (بعد السنة األولى):
.1

إذا رسب في مساقات عدد ساعاتها المعتمدة أكثر من ( )8ساعات معتمدة.

.2

إذا لم يحصل على معدل ( )%2892فأكثر بعد إجراء االمتحان التكميلي المشار
اليه.

.3

إذا رسب الطالب بعد امتحان اإلكمال في أي مساق فال ينتقل إلى السنة التالية
ويعتبر راسبا في تلك السنة.

ج) إذا رسب الطالب في السنوات (الثانية ،الثالثة ،الرابعة ،الخامسة) يسمد له بإعادة دراستها
لمرة واحدة فقط (شريطة عدم تجاوز الحد األعلى المنصوص عليه).
د)
.1

إذا رسب الطالب في السنة السادسة يسمد له بإعادة دراستها مرتين على األكثر
شريطة عدم تجاوز الحد األعلى المنصوص عليه.

.2

في حاالت خاصة إذا رسب الطالب في السنة السادسة واستنفذ الحد األعلى من
سنوات الدراسة يجوز أن يسمد للطالب بإعادة السنة السادسة لمرة أخيرة بتنسيب
من العميد وموافقة مجلس العمداء.

ه) في حالة رسوب الطالب في أي من السنوات (الثانية ،الثالثة ،الرابعة ،الخامسة ،السادسة)
يطبق عليه ما يلي :إعادة دراسة جميع المساقات المقررة لتلك السنة من داخل الكلية التي
يدرس بها ،والحاصل فيها على عالمة أقل من ( ،)%13وفي حالة اإلعادة تحسب العالمة
الجديدة للمساق المعاد .أما المواد من خارج الكلية والتي نجد فيها في تلك السنة فيجوز له
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إعادة دراسة المساقات التي حصل فيها على عالمة أقل من ( )%13أو عدم إعادتها حسب
رغبة الطالب ،وفي حالة اإلعادة تحتسب العالمة الجديدة.
و) إذا أعاد الطالب االمتحان في مساقات مجموع عدد ساعاتها المعتمدة ( )8ساعات فأقل
حسب ما ورد سابقا د تثبت له العالمة الجديدة التي يحصل عليها على أن ال يرصد له في
ذلك المساق ألغراض معدله النهائي في تلك السنة إال ( )%13إذا كانت عالمته في
االمتحان التكميلي تزيد عن ( .)%13شريطة أن يكون معدله السنوي ( )%2892فأكثر
قبل امتحان اإلكمال.
المادة  :38مع مراعاة ما ورد في المادة ( )19من هذه التعليمات إذا أعاد الطالب دراسة أي سنة من
سنوات الدراسة تحسب له العالمات الجديدة فقط ويعيد فقط المساقات التي لم يحصل فيها على
عالمة ( )%13فأكثر من المساقات المطلوبة حسب الخطة الدراسية.
الفصل من الكلية
المادة :24
أ) يفصل طلبة البرنامج الدراسي العادي من تخصص الطب والجراحة في الكلية في الحاالت
التالية:
.1

إذا لم يستطع اجتياز أية سنة دراسية من السنوات الخمس األولى في مدة سنتين
جامعيتين.

.2

إذا لم يستطع اجتياز السنة السادسة في ثالث سنوات جامعية.

.3

إذا لم يستطع إكمال دراسته خالل مدة ( )9سنوات.

.2

إذا رسب الطالب بأي ( )3سنوات دراسية خالل مدة دراسته.

ب) يفصل طلبة البرنامج الدراسي الموازي من كلية الطب في أي من الحاالت التالية:
 .1إذا لم يستطع اجتياز أي سنة دراسية من السنوات األربع األولى في مدة سنتين
جامعيتين.
 .2إذا لم يستطع اجتياز السنة الخامسة أو السادسة في ثالث سنوات.
 .3إذا لم يستطع إكمال دراسته في الكلية خالل مدة تسع سنوات.
 .2إذا رسب الطالب بأي أربع سنوات دراسية خالل مدة دراسته في الكلية.
تأجيل الدراسة
المادة :23
أ)

يجوز للطالب أن يؤجل دراسته في الجامعة مدة ال تزيد عن سنتين دراسيتين متالحقتين أو
منفصلتين بقرار من مجلس الكلية ويجوز أن تصل مدة التأجيل إلى ثالث سنوات متصلة
كحد أعلى بقرار من مجلس العمداء.

ب)
 .1على الطالب أن يتقدم بطلب تأجيل دراسته إلى مكتب العميد في مدة أقصاها اثني
عشر أسبوعا د من بداية الفصل الدراسي األول أو الثاني.
 .2يعرض الموضوع على مجلس الكلية ويبلغ العميد القرار إلى مدير وحدة القبول
والتسجيل وعميد شؤون الطلبة ومرشد الطالب وأية جهة أخرى معنية.
 .3في حالة الموافقة على التأجيل يكون تأجيل الدراسة للسنة الدراسية بأكملها.
 .2تحسب للطالب المساقات القصيرة أو التي تظهر نتائجها فصليا د حسب رغبة الطالب
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ج) ال تحسب مدة التأجيل من الحد األعلى لسنوات التخرج حسب التعليمات.
د) إذا تجاوز الطالب مدة التأجيل يفقد مقعده في الجامعة ويحتفظ بسجله األكاديمي إذا رغب
العودة إلى الجامعة وال يجوز احتساب السجل األكاديمي للطالب ألغراض مواصلة دراسته
في الجامعة إذا انقطع عن الدراسة أربع سنوات أو أكثر.
ه) ال تؤجل الدراسة للطالب الجديد أو الطالب المنتقل إليها إال بعد مضي سنة دراسية على
دراسته في الكلية.
االنتقال الداخلي
المادة  :22االنتقال داخل الجامعة إلى كلية الطب (انتقال داخلي)
أ)

يجوز انتقال الطالب من كلية أخرى إلى كلية الطب إذا انطبق عليه الشرطان التاليان.
.1

أن يتوفر له مقعد شاغر في الكلية.

.2

أن يكون معدل عالماته في الثانوية العامة مقبوال تنافسيا في كلية الطب سنة
حصوله على الثانوية العامة.

ب) عند انتقال الطالب إلى كلية الطب تحسب له المساقات حسب التعليمات العامة في الجامعة
بهذا الخصوص وتكون ضمن الخطة الدراسية لكلية الطب.
ج) تسري عليه أحكام االنتقال من سنة إلى أخرى الواردة في التعليمات بعد حساب المساقات
له.
د) يكون االنتقال إلى كلية الطب بقرار من رئيس الجامعة أو من ينيبه.
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االنتقال الخارجي
المادة  :21االنتقال من كلية طب في جامعة أخرى إلى كلية الطب في الجامعة (انتقال خارجي):
أ)

تشكل لجنة تسمى (لجنة انتقال الطلبة) من رئيس الجامعة أو أحد نوابه (رئيسا) وعضوية
مدير وحدة القبول والتسجيل وعميد كلية الطب للنظر في طلبات انتقال الطلبة إلى كلية
الطب من جامعات أخرى.

ب) يتم تقديم طلبات االنتقال إلى وحدة القبول والتسجيل في الجامعة وتبت لجنة انتقال الطلبة
في الطلبات وفق الشروط التالية:
.1

أن يتوفر الشاغر في الكلية.

.2

أن يستوفي الطالب شروط القبول في الجامعة وأن يستوفي الشروط األخرى التي
تطلبها الكلية ومجلس العمداء.

.3

أن يكون معدله في الثانوية العامة مقبوال تنافسيا في كلية الطب سنة حصوله على
الثانوية العامة.

.2

أن يكون الطالب منتقال من جامعة أو معهد جامعي أو كلية جامعية تعترف بها
الجامعة.

.2

أن تكون دراسته السابقة في جامعة تأخذ بأسلوب االنتظام وأن يقدم وثيقة تثبت أنه
داوم ما ال يقل عن ( )%93من الدوام الكامل.

.1

أن يكون االنتقال لمستوى السنة الثانية فما فوق وأن ال يقل معدله السنوي عن
( )%19أو تقدير جيد في جميع المساقات التي درسها في تلك الجامعة أي أن يقبل
الطالب في السنة الثانية أو في السنة الثالثة أو في السنة الرابعة.

.9

ال يجوز االنتقال إلى أي سنة فوق السنة الرابعة وعلى الطالب المنتقل إلى كلية
الطب في الجامعة أن يدرس على األقل ( )3سنوات دراسية متتالية في كلية الطب
بالجامعة قبل تخرجه.

ج) تحول لجنة انتقال الطلبة الطلبات المقبولة إلى عميد الكلية لحساب المساقات التي درسها
الطالب في جامعته في ضوء الخطة الدراسية المعمول بها في كلية الطب بالجامعة وتعلم
وحدة القبول والتسجيل خطيا بذلك.
د) ال تدخل عالمات المساقات التي درسها الطالب قبل انتقاله إلى كلية الطب في حساب
المعدل السنوي أو المعدل العام وإنما يعفى فقط من دراستها.
ه) إذا قبل طالب جديد في كلية الطب في الجامعة وكان هذا الطالب قد درس بنجاح مساقات
في جامعة أخرى أو كلية جامعية أو معهد جامعي تعترف بها الجامعة فإنه يجوز لمجلس
الكلية أن يحسب تلك المساقات وال تحسب عالمات هذه المساقات في معدالته وإنما يعفى
منها.
و) يجوز للطالب وبموافقة عميد الكلية أن يدرس بعض المساقات بعد قبوله في الجامعة
يدرسها في جامعة أخرى على أن ال تحسب عالمات تلك المساقات في معدالته وإنما يعفى
منها.
ز) إذا انتقل الطالب إلى البرنامج الموازي من جامعة أردنية أو غير أردنية تعترف بها
جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ،أو إذا أتم الطالب ساعات معتمدة بنجاح في جامعة
أخرى قبل قبوله في البرنامج الموازي( ،لكلية الطب ،طب األسنان ،وتخصص دكتور
صيدلة من كلية الصيدلة) ،التي تتبع النظام الدراسي السنوي فيتم مناقشة احتساب السنوات
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من قبل مجلس الكلية المعني بما ينسجم مع التعليمات .ويطبق هذا القرار على الطلبة
المقبولين في الجامعة اعتباراد من بدء العام الجامعي .2332/2333
المادة  :24يحسب المعدل العام للطالب المنتقل إلى كلية الطب في الجامعة والحد األعلى لمدة الدراسة
حسب األسس التالية:
أ)

الطالب المنتقل إلى السنة الثانية:
 )%12( .1لكل سنة له للسنوات الثانية حتى الخامسة.
 )%23( .2للسنة السادسة.
 .3ويكون الحد األعلى لمدة الدراسة في هذه الحالة سبع سنوات.

ب) الطالب المنتقل إلى السنة الثالثة:
 )%23( .1لكل سنة من السنوات الثالثة والرابعة والخامسة.
 )%23( .2للسنة السادسة.
 .3ويكون الحد األعلى لمدة الدراسة في هذه الحالة ست سنوات.
ج) الطالب المنتقل إلى السنة الرابعة:
 )%33( .1لكل سنة من السنتين الرابعة والخامسة.
 )%23( .2للسنة السادسة.
 .3ويكون الحد األعلى لمدة الدراسة في هذه الحالة خمس سنوات.
المادة  :25تعادل المساقات التي درسها الطالب في السنة األولى بكلية الطب في الجامعة األردنية ونجد
فيها بمساقات السنة األولى لطلبة كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية في حالة
قبول الطالب في الجامعة أي إذا ترفع الطالب إلى السنة الثانية بالجامعة األردنية يقبل بالسنة
الثانية بالجامعة في حال قبوله في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية (إذا كانت الخطط
متشابهة).
المادة  :21التدريب السريري خارج مستشفى الجامعة:
أ)

يجوز أن يتدرب طلبة السنوات (الرابعة ،الخامسة ،السادسة) سريريا في مستشفى أو
مركز أو معهد خاص بالتشخيص والعالج في األردن وذلك طبقا لمعايير تضعها كلية
الطب ويتم تحديد المستشفيات والمراكز والمعاهد بقرار من رئيس الجامعة بناء على
تنسيب عميد كلية الطب.

ب) يسمد لطلبة السنة السادسة بقضاء فترة ال تزيد عن شهرين من مدة التدريب السريري
المقررة في الخطة الدراسية لتلك السنة في مستشفى تعليمي جامعي أو معهد سريري داخل
أو خارج األردن يعتمده عميد الكلية لهذه الغاية ويتقدم الطالب بطلب خطي إلى عميد الكلية
قبل شهرين على األقل من بدء التدريب ويصدر القرار من عميد الكلية وال تتحمل الجامعة
أية نفقات مالية.
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المادة :27
أ)

تتم مراقبة التدريب السريري لطلبة كلية الطب في السنوات (الرابعة ،الخامسة ،السادسة)
من 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.

ب) يقيم الطالب استنادا للمعلومات المدونة والواردة في سجل تدريبه السريري الخاص به وأي
تقارير أخرى مطلوبة.
متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة
المادة  :29تمند درجة البكالوريوس في الطب والجراحة بعد إتمام المتطلبات التالية:
أ)

النجاح في جميع المساقات المطلوبة حسب الخطة الدراسية المقررة.

ب) الحصول على معدل عام ال يقل عن (.)%13
ج) عدم تجاوز الحد األعلى لسنوات التخرج المنصوص عليها في التعليمات.
د) أن يسجل طالبا منتظما في آخر ( )3سنوات دراسية له في الجامعة بما فيها سنة التخرج.
أحكام عامة
المادة  :28تمند شهادة التخرج عند استحقاقها في نهاية كل عام دراسي وتكون حفلة التخرج مرة واحدة
في العام في نهاية الفصل الدراسي الثاني.
المادة :14
أ)

يكلف عميد الكلية مرشدا أكاديميا من أعضاء هيئة التدريس لكل طالب في الكلية.

ب) عميد الكلية والمرشد األكاديمي مسؤوالن عن متابعة السير األكاديمي للطالب والتحقق من
استيفائه لشروط التخرج وعلى المرشد أن يبلغ الطالب بذلك سنويا.
ج) على الطالب المتوقع تخرجه تعبئة نموذج خاص لدى عماده الكلية في مدة أقصاها ()9
أسابيع من بداية السنة السادسة حيث يقوم عميد الكلية والمرشد بالتحقق من استيفائه شروط
التخرج بالتنسيق مع وحدة القبول والتسجيل.
المادة  :13على الطالب أن يحصل على براءة ذمة من الجامعة الستكمال إجراءات تخرجه.
المادة  :12إذا رغب طالب حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ما من الجامعة أو أي جامعة
معترف بها ،في الدراسة لدرجة البكالوريوس في تخصص آخر في الجامعة ،فتطبق عليه
تعليمات برنامج البكالوريوس اإلضافي.
المادة  :11ال يجوز ألي طالب أن يحتج بعدم علمه بهذه التعليمات أو بعدم اطالعه على النشرات الصادرة
من الجامعة والكلية أو على ما ينشر على لوحة إعالناتها فيما يتعلق بهذه التعليمات.
المادة  :14يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد فيها نص بهذه التعليمات وفي اإلشكاالت التي تنشأ
عن تطبيقها.
المادة  :15رئيس الجامعة وعمداء الكليات المعنية ومدير وحدة القبول والتسجيل مكلفون بتنفيذ أحكام هذه
التعليمات.
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تعليمات منح درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم واألسنان
صادرة عن مجلس العمداء بموجب نظام منح الدرجات العلمية والشهادات
في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
المادة :3

تسمى هذه التعليمات (تعليمات مند درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم واألسنان في
جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية) ويعمل بها اعتبارا من العام الدراسي  2333/88م.

المادة :2

تسري أحكام هذه التعليمات على الطلبة المنتظمين المسجلين للحصول على درجة البكالوريوس
في طب وجراحة الفم واألسنان المقبولين ابتداء من العام الجامعي  2333/88مع مراعاة
قرارات مجلس العمداء بخصوص طلبة آخرين من السنوات األخرى.
الخطة الدراسية

المادة :1

يقر مجلس العمداء الخطة الدراسية التي تؤدي إلى الحصول على درجة البكالوريوس في طب
وجراحة الفم واألسنان بناء على تنسيب من مجلس كلية طب األسنان.

المادة :4
أ)

توضع الخطة الدراسية على أساس النظام السنوي في جميع سنوات الدراسة لنيل درجة
البكالوريوس في طب وجراحة الفم واألسنان ومساقات السنوات إجبارية كما هو مبين في
الخطة الدراسية.

ب)
 .1يحدد لكل مساق من مساقات الخطة الدراسية ساعات معتمدة خاصة بها ومبينة في
الخطة الدراسية.
 .2يعطى كل مساق من مساقات الخطة الدراسية رقما خاصا بها.
 .3يذكر إزاء كل مساق في الخطة الدراسية عدد الساعات المعتمدة وعدد المحاضرات
أو عدد ساعات المختبر األسبوعية أو عدد ساعات التدريب السريري ويذكر أيضا
إزاء كل مساق مدة دراسته في السنة الدراسية فقد تكون نتائج المساق فصلية أو
سنوية.
ج) يجري تقويم الساعات المعتمدة لكل مساق نظري على أساس المحاضرة األسبوعية أو
الندوة أو حلقة النقاش لمدة ( )11أسبوعا هي ساعة معتمدة واحدة أما ساعات المختبرات
والتدريب السريري (العيادات) فيجري تقييمها لكل مساق على حدة وفي جميع الحاالت ال
يقل حساب الساعة المعتمدة عن ساعتين أسبوعيا لمدة ( )11أسبوعا.
المادة :5
أ)

يكون الحد المقرر لعدد الساعات المعتمدة لنيل درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم
واألسنان هو ( )213ساعة معتمدة.

ب) توزع الساعات المعتمدة لنيل درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم واألسنان على
النحو التالي:
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المادة :1

طبيعة المتطلبات

عدد الساعات
المعتمدة
اإلجبارية

عدد الساعات
المعتمدة
االختيارية

المجموع

متطلبات الجامعة

11

8

22

متطلبات العلوم األساسية من كلية العلوم
واآلداب

11

-

11

متطلبات من كلية الطب

19

-

19

متطلبات من داخل الكلية

132

-

132

المجموع

244

8

231

تشمل الخطة الدراسية لنيل درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم واألسنان المتطلبات
التالية:
أ)

متطلبات الجامعة والبالغة ( )22ساعة معتمدة موزعه على النحو التالي:
 .1متطلبات إجبارية :يدرسها جميع طلبة الجامعة ويخصص لها ( )11ساعة معتمدة
وهي المبينة في صفحة (.)18
 .2متطلبات اختيارية :يخصص لها ( )8ساعات معتمدة يختارها الطالب من مجموعة
مساقات الجامعة اإلختيارية (صفحة  23و .)21

ب) متطلبات الكلية مىن العلىوم األساسىية فىي كليىة العلىوم واآلداب وتبلةغ ( )11سةاعة معتمةدة
وهي:
رمز ورقم
المساق

س .م.

اسم المساق

(ن-ع)

المتطلب
السابق

المتطلب
المرافق

ب 133

علوم حياتية عامة

)3-3( 3

ب 139

علوم حياتية عامة "عملي"

 )3-3( 1ب  132أو ب  132أو
ب  133ب 133

ف 133

فيزياء عامة

)3-3( 3

ك 133

كيمياء عامة

)3-3( 3

ك 219

كيمياء عضوية

 )3-3( 3ك  132أو
ك 133

المجموع

31

ج) متطلبات الكلية من العلوم األساسية في كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومىات وتبلةغ ()3
ساعات معتمدة وهي:

رمز ورقم
المساق

س .م.

اسم المساق

(ن-ع)

21

المتطلب
السابق

المتطلب
المرافق

ن م 111

البرمجة بلغات مختارة (لغير طلبة كلية العلةوم  )3-2( 3ن م 133
واآلداب والهندسةةةةةةة وتكنولوجيةةةةةةا الحاسةةةةةةوب
والمعلومات)
المجموع

1

د) من كلية الطب وتبلغ ( )19ساعة معتمدة وهي:
رمز ورقم
المساق

س .م.

اسم المساق

(ن-ع)

ط 112

تشريد عام

)3-2( 3

ط 112

بيولوجيا خلوية وأنسجة

)3-2( 3

ط 123

كيمياء حيوية عامة

)3-3( 3

ط 132

فسيولوجيا عامة

)3-3( 3

ط 211أ

وراثة جزيئيه "نظري"

3

ط 211ب

وراثة جزيئيه "عملي"

1

ط 231

علم األمراض العام

)3-2( 3

ط 221

علم األدوية العام

)3-3( 3

ط 222

الجهاز التنفسي

)1-2( 1

ط 212

الجهاز الدوري

)1-2( 1

ط 212

أحياء دقيقة عامة

)3-2( 3

ط 292

الجهاز الدموي الليمفاوي

)1-2( 1

ط 281

طرق بحث علمي وإحصاء حيوي

)3-2( 2

ط 311

الجهاز الهضمي

)1-2( 1

ط 321

جهاز الغدد الصماء

)3-2( 1

ط 322

الجهاز العصبي ()1

)3-3( 2

ط 332

الجهاز العصبي ()2

)3-3( 2

ط 293

الطب العام

)3-1( 2

ط 292

الجراحة العامة والتخدير العام

)3-1( 1

المجموع

19

المتطلب
السابق

المتطلب
المرافق

ه) متطلبات كلية طب األسنان اإلجبارية ( )344سىاعة معتمىدة ويدرسةها الطالةب لنيةل درجةة
البكالوريوس في طب وجراحة الفم واألسنان وذلك حسب تسلسل أرقامها المبينة في الخطة
الدراسية ويذكر في الخطة طبيعة المساق هل نظري أم عملي.

مدة الدراسة والعبء الدراسي
المادة :7
29

أ) مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم واألسنان هي خمس سنوات
دراسية وتبين الخطة الدراسية المساقات التي تعطى في كل سنة دراسية.
ب) الحد األعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم
واألسنان هو ( )9سنوات دراسية للطلبة المسجلين في البرنامج الدراسي العادي و ()9
سنوات للطلبة المسجلين في البرنامج الدراسي الموازي.
ج) يجوز أن يقبل في البرنامج الدراسي الموازي طالب البكالوريوس المفصول من الدراسة
في البرنامج العادي بتخصصات الطب والجراحة ،طب وجراحة الفم واألسنان ،دكتور
الصيدلة بسبب الفقرات الواردة في المادة المتعلقة بالفصل من هذه التعليمات وفق الشروط
التالية:
 .1إذا فصل من التخصص وفق الحاالت الواردة في المادة المتعلقة بالفصل ،يعطى
سنة دراسية واحدة أخرى للنجاح فإذا نجد وفق شروط االنتقال من سنة إلى أخرى
الواردة في هذه التعليمات يبقى في البرنامج الموازي ويكمل دراسته في نفس
التخصص أما إذا أخفق فيفصل من الدراسة حسب حالة فصله السابقة.
 .2تضاف سنة دراسية واحدة على الحد األعلى المسموح به إلكمال الدراسة في
البرنامجين العادي والموازي.
 .3يطبق هذا القرار اعتبارا من نهاية العام الجامعي
 .2يبت مجلس العمداء في اإلشكاالت التي تنشأ من تطبيق هذا القرار.
د) مع مراعاة نص الفقرة (ب) من هذه المادة ال يجوز أن يقضي الطالب أكثر من سنتين
دراسيتين في أي من السنوات األربع األولى أو أكثر من ( )3سنوات في السنة الخامسة.
ه) يكون الحد األعلى لعدد الساعات المعتمدة المسموح التسجيل به في الفصلين الدراسيين
األول أو الثاني ( )19ساعة معتمدة و ( )8ساعات معتمدة في الفصل الدراسي الصيفي
ويجوز أن يصل العبء الدراسي المسموح به في الفصلين الدراسيين األول أو الثاني ()21
ساعة معتمدة وفي الفصل الدراسي الصيفي ( )12ساعة معتمدة وذلك بحاالت مبررة
وبموافقة عميد الكلية.
و) تتكون كل سنة دراسية من فصلين دراسيين مدة كل منهما ( )11ستة عشر أسبوعا بما في
ذلك االمتحانات ،ومن فصل دراسي صيفي مدته ( )9أسابيع بما في ذلك االمتحانات.
ز) تتوزع الدراسة في كلية طب األسنان على خمس سنوات دراسية ،وتبين الخطة الدراسية
للكلية المساقات التي تعطى في كل سنة دراسية .يجب على الطالب أن يسجل فقط
المساقات المقررة في الخطة الدراسية وال يجوز التسجيل ألكثر من ذلك إال بموافقة عميد
الكلية على ذلك.
ح) تبدأ الدراسة لطلبة السنوات األربع األولى في شهر تشرين أول وتنتهي في شهر آب من
العام الجامعي الميالدي الذي يليه و تبدأ الدراسة لطلبة السنة الخامسة في شهر تشرين أول
وتنتهي في شهر حزيران من العام الميالدي الذي يليه باعتبارها سنة تخرج علما بان ذلك
يتم حسب التقويم السنوي الذي تضعه الكلية.

المواظبة
المادة :9
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أ)

تشترط المواظبة في جميع المساقات التي يسجل فيها الطالب ويقوم مدرس المساق بتسجيل
الحضور والغياب (في كل المحاضرات والمناقشات والتدريب العملي والسريري) حسب
الساعات المقررة لكل مساق في الخطة الدراسية وذلك على كشوف خاصة ويسلمها إلى
رئيس القسم  /عميد الكلية التي تطرح فيها المساق في نهاية كل فصل /سنة حسب طبيعة
المساق في الخطة الدراسية وتحفظ هذه الكشوفات إلى نهاية السنة التالية.

ب) ال يسمد بالتغيب للطالب أكثر من ( )%13من مجموع الساعات المقررة للمساق.
ج) إذا غاب الطالب أكثر من ( )%13من مجموع الساعات المقررة لمساق ما دون عذر
قهري أو مرضي يقبل به عميد الكلية يحرم من التقدم لجميع االمتحانات الالحقة لذلك
المساق ويوضع له الحد األدنى لعالمة المساق هو ( )%32وفي جميع األحوال تدخل
نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل الطالب في تلك السنة.
د) إذا غاب الطالب أكثر من ( )%13من مجموع الساعات المقررة لمساق ما وكان هذا
الغياب بعذر قهري أو مرضي يقبله عميد الكلية فال يجوز أن يتجاوز الغياب بمجموعه
( )%23من مجموع الساعات المقررة ،وفي الحاالت التي يتجاوز فيها غياب الطالب نسبة
( )%23بعذر مقبول فلمجلس الكلية التي تطرح المساق اعتباره منسحب من السنة
الدراسية ويبلغ عميد الكلية التي تطرح المساق وحدة القبول والتسجيل خطيا بذلك (ويعتبر
بذلك مؤجال لدراسة تلك السنة) .ويستثني من ذلك مساقات متطلبات الجامعة حيث تطبق
عليها التعليمات العامة فيما يخص االنسحاب من المساقات.
ه) إذا أنقطع الطالب عن التدريب العملي لفترة ال تتجاوز ( )%22من مدة التدريب وكان
االنقطاع لعذر قهري أو مرضي يقبل به عميد الكلية ،يجوز لعميد الكلية السماح للطالب
بتعويض فترة التدريب التي تغيب عنها إذا رأى العميد أن ذلك ال يؤثر على التدريب من
الناحية الفنية ،وال يشمل التدريب العملي العمل في المستشفيات الذي يتم بإشراف أعضاء
الهيئة التدريسية.
و) يشترط في العذر المرضي أن يكون بشهادة صادرة عن المركز الصحي في الجامعة أو
العيادة المخصصة للطلبة أو معتمدة منهما أو مستشفى الملك المؤسس عبدهللا الجامعي،
وعلى الطالب أن يقدم هذه الشهادة إلى عميد الكلية التي تعطى المساق خالل مدة ال تتجاوز
أسبوعين من تاريخ انقطاع الطالب عن المواظبة وفي الحاالت القاهرة خالل أسبوعين من
زوال العذر.
ز) المدرسون ورؤساء األقسام وعميد الكلية التي تعطى المساق مسؤولون عن تنفيذ أحكام
المواظبة آنفة الذكر.
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االمتحانات والعالمات والمعدالت
المادة :8
أ)

تحسب العالمات الفصلية وعالمة االمتحان النهائي والعالمة النهائية ألقرب رقم صحيد
وتكون العالمة النهائية المستحقة من مائة.

ب)
.1

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

.2

يعقد االمتحان النهائي لكل مساق مرة واحدة إما في نهاية الفصل أو في نهاية السنة
وذلك حسب طبيعة المساق ويكون هذا االمتحان كتابيا وشامال لمقرر المساق
ويجوز أن يشمل االمتحان النهائي امتحانات عملية أو شفوية أو تقارير تخصص
لها نسبة مئوية معينة.

.3

تشمل األعمال الفصلية أو السنوية للمساق ما يلي:
-i

االختبارات الشفوية أو التحريرية القصيرة أو التقارير أو البحوث.

 -iiامتحانات فصلية أو سنوية حسب طبيعة المساق ويعلن عنها
للطلبة قبل أسبوع على األقل من موعدها وتناقش أوراق
االمتحانات التحريرية مع الطلبة بعد تصحيحها.
.2

كل من يتغيب عن امتحان فصلي أو سنوي معلن عنه بدون عذر قهري أو مرضي
يقبل به عميد الكلية التي تطرح المساق يوضع له (صفر) في ذلك االمتحان
ويحسب في العالمة النهائية .أما إذا كان الغياب بعذر قهري أو مرضي يقبل به
عميد الكلية التي تطرح المساق عليه أن يقدم ما يثبت عذره خالل أسبوع من تاريخ
زوال العذر ،وفي هذه الحالة يعقد مدرس المساق امتحانا تعويضيا للطالب بالشكل
والتاريخ الذي يراه مناسبا.

.2

تعلن نتائج امتحان األعمال الفصلية قبل موعد االمتحان النهائي لتصحيد األخطاء
التي قد تحصل قبل إرسالها إلى وحدة القبول والتسجيل وعدم تعديل أي عالمة ،من
نتائج األعمال الفصلية بعد وصول العالمات إلى وحدة القبول والتسجيل.

.1

كل من يتغيب عن االمتحان النهائي المعلن عنه بعذر يقبله عميد الكلية التي تطرح
المساق فان عميد الكلية يبلغ قراره بقبول العذر إلى القسم ومدرس المساق إلجراء
اختبار تعويض للطالب في الموعد الذي يحدده مجلس الكلية على أن ال يتجاوز ذلك
بدء العام الدراسي التالي إذا كانت نتيجة المساق سنوية أو ( )3أسابيع من بداية
الفصل التالي للمساقات التي نتائجها فصلية ويستثنى من ذلك المساقات التي تدرس
من خارج كلية طب األسنان حيث تنطبق عليها التعليمات الخاصة بكلية المساق.

ج) توزع العالمات بين االمتحان النهائي من جهة واالمتحانات الفصلية و أعمال السنة من
جهة أخرى على الوجه التالي:
 .1المساقات من خارج كلية طب األسنان تطبق عليها التعليمات النافذة بحقها في
الكليات المعنية.
 .2المساقات من داخل كلية طب األسنان وتحتوي على جانب نظري فقط يخصص
لألعمال الفصلية ( )%23حيث يجرى اختبار واحد للمساق الفصلي على أن يعقد
هذا االختبار في األسبوع الثامن أو التاسع (األسبوع الرابع أو الخامس في الفصل
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الدراسي الصيفي) ويعلن عنه للطلبة قبل أسبوع على األقل من موعده و تناقش
أوراق االختبار مع الطلبة بعد تصحيحها أما االمتحان النهائي فيخصص له
(.)%13
 .3المساقات من داخل كلية طب األسنان وتحتوي على جانبين نظري وعملي يجري
اختبار فصلي واحد ويعقد هذا االمتحان في األسبوع الثاني عشر أو الثالث عشر
من الفصل المعني إذا كان هذا المساق متصل ويعقد في األسبوع الثامن أو التاسع
إذا كان هذا المساق منفصل (األسبوع الرابع و الخامس من الفصل الدراسي
الصيفي) .و يخصص لألعمال الفصلية ( )%23وتكون على شكل امتحانات
تحريرية ،شفوية ،عملية ،تقارير أو بحوث .أما االختبار النهائي فيخصص له
( )%13على شكل امتحانات تحريرية ،شفوية ،عملية ،تقارير أو بحوث.
 .2المساقات من داخل كلية طب األسنان وتحتوي على جانب عملي فقط يقوم مجلس
القسم الذي يطرح المساق ببيان كيفية توزيع العالمات التي توضع للمساق العملي
قبل بداية الفصل الدراسي.
 .2أما بالنسبة لالمتحانات الفصلية والنهائية لمساقات السنة الثالثة فيتم وضع تعليمات
داخلية بخصوصها وذلك بسبب طبيعة المساقات ووجود مساقات من كلية الطب
تعطى تباعا في الفصل الواحد.
د) تقيم المساقات المتصلة ألغراض احتساب العالمة النهائية بالمعادلة التالية:
ص = ((ع1أ  +ع2ب)( /أ+ب)) +ع
حيث أن:
ص:

عالمة المساق

ع: 1

عالمة األعمال الفصلية للفصل األول (.)%23

ع: 2

عالمة األعمال الفصلية للفصل الثاني (.)%23

ع :

عالمة االمتحان النهائي وتحسب من (.)%13

:

عدد الساعات المعتمدة للجزء الفصلي األول من المساق المتصل.

أ

ب :

عدد الساعات المعتمدة للجزء الفصلي الثاني من المساق المتصل.

المادة :34
أ)

على مدرس المساق إعالم طلبته مع بداية كل فصل دراسي عن أسلوب تقييمه لتحصيل
الطالب في هذا المساق.

ب) مدرس المساق مسؤول عن تصحيد أوراق االمتحانات الخاصة بمساقه وعن مراجعة
العالمات وتسجيلها في الكشوف والقسائم الخاصة بها وتسليمها إلى رئيس القسم المعني
خالل مدة أقصاها ( )92ساعة من تاريخ عقد االمتحان النهائي للمساق ،لدراسته من قبل
مجلس القسم خالل ( )22ساعة من تاريخ تسليم نتائج آخر امتحان و يقوم رئيس القسم
برفع نتائج المساقات في القسم إلى عميد الكلية لعرضها على مجلس الكلية للبت فيها خالل
( )22ساعة بعد تسلمها من رؤساء األقسام.
ج) يقوم عميد الكلية المعني أو من ينوب عنه بتسليم النتائج النهائية لجميع المساقات المطروحة
في الكلية إلى وحدة القبول والتسجيل لرصدها بعد البت فيها مباشرة ويمنع إعالن عالمة
أي طالب قبل تسليمها إلى وحدة القبول والتسجيل.
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د) يجوز للطالب استئناف العالمة النهائية لمساق ما إلى عميد الكلية خطيا د في مدة أقصاها
أسبوعين بعد إعالن نتائج ذلك المساق حيث يقوم العميد المختص بمناقشة النتائج مع
مدرس المساق ورئيس القسم ثم تتخذ اإلجراءات التالية:
 .1يشكل العميد لجنة خاصة لمراجعة وتصحيد الورقة النهائية لالمتحان على أن ال
يكون مدرس المساق عضواد فيها.
 .2تعتمد اللجنة في التصحيد الحل المثالي المقدم من مدرس المساق.
 .3يعتمد قرار اللجنة تنسيبا د للعميد الذي ينسب إلى مجلس العمداء التخاذ القرار
المناسب.
 .2تعتمد نفس اللجنة في القسم المعني إذا تقدم أكثر من طالب بطلب استئناف العالمة.
ه) تناقش جميع أوراق االمتحانات والتقارير والبحوث الفصلية مع الطالب بعد تصحيحها
وتسجيل عالماتها ،أما أوراق االمتحان النهائي فتحفظ لدى عمادة الكلية لمدة فصل دراسي
واحد للرجوع إليها عند الحاجة ثم يجري التصرف بها باالتفاق بين عميد الكلية المختص
ومدير وحدة القبول والتسجيل.
المادة  :33التقديرات
أ)

تصنف عالمات المساقات وفق الجدول التالي:
التقدير

العالمة %
133-83

ممتاز

98-93

جيد جدا

98-93

جيد

18-13

مقبول

28-23

ضعيف

أقل من 23

راسب

ب) تصنف المعدالت السنوية لكل سنة والمعدل العام وفق الجدول التالي:
التقدير

المعدل السنوي/المعدل العام
133-82

متميز

-92أقل من 82

ممتاز

-91أقل من 92

جيد جدا

-19أقل من 91

جيد

-13أقل من 19

مقبول

ج)
 .1يضع العميد اسم الطالب الذي يحصل على معدل سنوي مقداره ( )%92فأكثر على
الئحة شرف الكلية ويثبت ذلك في سجله األكاديمي ،ما لم يكن سبق وكان مفصوال
أو راسبا في إحدى المساقات وال يقل عبئه الدراسي عن ( )12ساعة معتمدة.
 .2يصدر الرئيس الئحة شرف الجامعة سنويا وتتضمن أسماء الطلبة الذين حصلوا
على معدالت سنوية مقدارها ( )%83فأكثر من بين المسجلين على لوائد شرف
الكليات.
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 .3يعتبر الطالب األول في الكلية هو الطالب الحاصل على أعلى معدل على دفعته،
شريطة أن ال تزيد مدة الدراسة الفعلية عن ( )2سنوات.
المادة :32
أ)

في حالة المساق الذي يدرس من أكثر من مدرس واحد يعين مجلس القسم أحد مدرسي
المساق بتنسيق هذا المساق بالتعاون مع مدرسي المساق اآلخرين وبأشراف رئيس القسم.

ب) في حالة المساقات المتعددة الشعب يعين مجلس القسم أحد مدرسي المساق منسقا لتدريسها
وذلك بالتعاون مع مدرسي المساق اآلخرين وبإشراف من رئيس القسم.
ج) في حالة المساقات التي يدرسها أكثر من مدرس أو المساقات متعددة الشعب يقوم رئيس
القسم أو منسق المساق أو من يختاره مجلس القسم من مدرسي المساق بتولي مسؤولية
اإلشراف على طباعة األسئلة بعد مناقشتها و إقرارها من قبل مجلس القسم واإلشراف على
تصحيد أوراق االمتحانات وهو مسؤول عن نقل النتائج إلى الكشوفات والقسائم الخاصة
بالشكل الصحيد.
المادة :31
أ)

الحد األدنى لعالمة النجاح في كل مساق هو (.)%23

ب) الحد األدنى للنجاح في المعدل النهائي لكل سنة هو (.)%2892
ج) في حالة رسوب الطالب في مساق ما تثبت عالمة الرسوب إذا كانت ( )%32فما فوق،
وتجبر كل عالمة دون ال ( )%32إلى ( )%32ألغراض احتساب المعدل النهائي للسنة.
د) يثبت المعدل النهائي لكل سنة أو " المعدل العام ألقرب منزلة عشرية".
ه) يتكون المعدل العام للطالب في كلية طب األسنان من:
.1

( )%13للمعدل النهائي للسنوات األربع األولى بالتساوي.

.2

( )%23للمعدل النهائي للسنة الخامسة.

و) يحسب المعدل النهائي للسنوات الخمس بموجب نسب معينة للمساقات المختلفة حسب
الساعات المعتمدة الموجودة لكل مساق ويبين ذلك في الخطة الدراسية للكلية.
المادة :34
أ)

يحسب المعدل السنوي للسنة األولى بضرب العالمة النهائية بعدد الساعات لكل مساق
يأخذه الطالب في السنة األولى وقسمة مجموع حواصل الضرب الناتج على مجموع عدد
الساعات المعتمدة.

ب) تدخل نتائج جميع المساقات من متطلبات الجامعة اإلجبارية واالختيارية التي يدرسها
الطالب والمشمولة في الخطة الدراسية في حساب المعدل السنوي للسنة األولى عند التخرج
أو بعد االنتهاء من دراستها.
ج) يحسب المعدل السنوي للسنوات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة بضرب العالمة النهائية
لكل مساق (عدا متطلبات الجامعة) بعدد الساعات المعتمدة لكل مساق مقرر في الخطة
الدراسية وقسمة مجموع حواصل الضرب الناتجة على مجموع عدد الساعات المعتمدة
لتلك السنة أو بموجب نسب مئوية يحددها مجلس الكلية وتبين هذه النسب في الخطة
الدراسية.
االمتحان الشامل للسنة الخامسة
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المادة :35
أ)

يعقد االمتحان النهائي الشامل في المساقات السريرية المقررة في الخطة الدراسية في نهاية
الفصل الدراسي الثاني من السنة الخامسة ويتكون بذلك من أجزاء ( )componentsقد
يجمع كل جزء منها أكثر من مساق واحد حسبما يقر في الخطة الدراسية.

ب) يخصص لالمتحان النهائي الشامل ( )%13من العالمة النهائية لكل مساق متصل
ويخصص ( )%23من العالمة النهائية لألعمال الفصلية.
ج) مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة ،تحسب العالمة النهائية لكل مساق متصل من
مساقات السنة الخامسة حسب الفقرة (د) من المادة ( ،)13وتعتبر عالمة االمتحان النهائي
لمساق متصل ما هي تلك العالمة المحصلة في جزء االمتحان النهائي الشامل الذي يحوي
هذه المساق.
د) يشترط للنجاح في السنة الخامسة ما يلي:
.1

النجاح في جميع المساقات المطروحة في الخطة الدراسية في السنة الخامسة.

.2

الحصول على معدل سنوي ( )%2892فأكثر لتلك السنة.

ه) مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة ،تطبق المادة ( )18من هذه التعليمات على مساقات
االمتحان النهائي الشامل (السنة الخامسة) المقررة.
شروط االنتقال من سنة إلى أخرى:
المادة  :31ينتقل الطالب من سنة دراسية إلى السنة التي تليها حسب الخطة الدراسية إذا حقق الشرطيين
التاليين:
أ) النجاح في كل مساق من المساقات التي درسها في تلك السنة والمقررة في الخطة
الدراسية.
ب) الحصول على معدل سنوي ( )%2892فأكثر حسب تعريف المعدل السنوي في المواد
(.)12 ،12 ،13
المادة :37
أ)

طالب السنة األولى:
 .1يشترط النتقال طالب السنة األولى إلى السنة الثانية أن يجتاز جميع المساقات
العلمية وهي (ب  ،133ك  ،133ف  ،133ك  ،219ط  ،132ط  ،112ط ،112
ط  )123والحصول على معدل سنوي ( )%2892فأكثر.
 .2إذا رسب الطالب في مساق أو مساقين على األكثر من المساقات العلمية في الفقرة
(أ )1/من هذه المادة يحق له تقديم امتحان تكميلي في المساقين على األكثر وذلك
قبل بدء الفصل الدراسي األول من العام الجامعي التالي في موعد يحدده عميد
الكلية التي تعطى المساق.
 .3إذا كان الطالب ناجحا في جميع المساقات العلمية في الفقرة (أ )1/من هذه المادة
وحاصل على معدل اقل من ( )%2892يحق له التقدم إلى امتحان إكمال في مساق
أو مساقين يختارها الطالب وذلك قبل بدء الفصل الدراسي األول من العام الجامعي
التالي في موعد يحدده عميد الكلية التي تطرح المساق.
 .2يسمد لطلبة السنة األولى ممن حصلوا على معدل سنوي ( )%2892فأكثر ورسبوا
في مادة علمية واحدة بالتقدم المتحان تكميلي إضافي في المادة التي رسبوا فيها
ولمرة واحدة فقط ،وذلك بعد استنفاذ فرص التقدم المتحانات اإلكمال المسموح بها
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ضمن تعليمات مند درجة البكالوريوس في هذه التخصصات .وإذا نجد الطالب
ينتقل إلى السنة الثانية وإذا رسب يبقى في السنة األولى على أن يتم إعالم هؤالء
الطلبة وتحديد موعد االمتحان خالل عشرة أيام من تاريخ التبليغ.
ب) تحتسب للطالب عالمة امتحان اإلكمال بدال من العالمة النهائية المستحقة للمساق العلمي.
ج) يعتبر الطالب راسبا في السنة األولى إذا:
.1

رسب في أكثر من مساقين علميين من المساقات العلمية المبينة في الفقرة (أ )1/من
هذه المادة.

.2

إذا رسب الطالب بعد االمتحان التكميلي في أي مساق فال ينتقل إلى السنة التالية،
ويعتبر راسبا في تلك السنة.

.3

إذا لم يحصل على معدل سنوي ( )%2892فأكثر بعد إجراء االمتحان التكميلي
(اإلكمال) المشار إليه.

د) في حالة رسوب الطالب في السنة األولى يطبق عليه ما يلي :إعادة دراسة جميع المساقات
المقررة لتلك السنة من داخل الكلية التي يدرس بها ،والحاصل فيها على عالمة أقل من
( ،)%13وفي حالة اإلعادة تحسب العالمة الجديدة للمساق المعاد .أما المواد من خارج
الكلية والتي نجد فيها في تلك السنة فيجوز له إعادة دراسة المساقات التي حصل فيها على
عالمة أقل من ( )%13أو عدم إعادتها حسب رغبة الطالب ،وفي حالة اإلعادة تحتسب
العالمة الجديدة.
المادة :39
أ)

شروط االنتقال لطلبة السنوات الالحقة (بعد السنة األولى)
.1

النجاح في جميع المساقات المقررة لتلك السنة حسب الخطة الدراسية والحصول
على معدل سنوي ( )%2892فأكثر.

.2

إذا رسب الطالب في مساقات مجموع عدد ساعاتها المعتمدة ( )8ساعات معتمدة
فأقل من مساقات السنة الثانية أو الثالثة كل على حدة يحق له التقدم إلى امتحان
تكميلي (إكمال) في المساقات التي رسب بها وذلك قبل بدء الفصل الدراسي األول
من العام الجامعي التالي في موعد يحدده عميد الكلية و إذا رسب الطالب بعد
امتحان اإلكمال في أي منها فال ينتقل إلى السنة التالية ويعتبر راسبا في تلك السنة.

.3

إذا رسب الطالب في مساقات مجموع عدد ساعاتها المعتمدة ( )8ساعات معتمدة
فأقل من مساقات السنة الرابعة يحق له التقدم إلى امتحان تكميلي (إكمال) في
المساقات التي رسب بها وذلك قبل بدء الفصل الدراسي األول من العام الجامعي
التالي في موعد يحدده عميد الكلية وإذا رسب الطالب بعد امتحان اإلكمال في أي
منها فال ينتقل إلى السنة الخامسة ويعتبر راسبا في السنة الرابعة.

.2

إذا رسب الطالب في مساقات مجموع عدد ساعاتها المعتمدة ( )8ساعات معتمدة
فأقل من مساقات السنة الخامسة يحق له التقدم إلى امتحان تكميلي (إكمال) في
المساقات التي رسب بها وذلك قبل بدء الفصل الدراسي األول من العام الجامعي
التالي في موعد يحدده عميد الكلية و إذا رسب الطالب بعد امتحان اإلكمال في أي
منها ويعتبر راسبا في السنة الخامسة.

.2

إذا كان الطالب ناجحا في جميع المساقات المقررة للسنوات الالحقة (بعد السنة
األولى) وحاصل على معدل سنوي اقل من ( )%2892يحق له التقدم إلى امتحان
إكمال في مساقات مجموع عدد ساعاتها المعتمدة ( )8ساعات معتمدة على األكثر
يختارها الطالب من مساقات تلك السنة وذلك قبل بدء الفصل الدراسي األول من
12

العام الجامعي التالي في موعد يحدده عميد الكلية و إذا اخفق في رفع المعدل إلى
( )%2892فأكثر ال ينتقل إلى السنة التالية ويعتبر راسبا في تلك السنة.
ب) مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة .يعتبر الطالب راسبا في أي سنة من
السنوات الالحقة (بعد السنة األولى)
.1

إذا رسب الطالب في مساقات مجموع عدد ساعاتها المعتمدة أكثر من ( )8ساعات
معتمدة.

.2

إذا رسب الطالب بعد امتحان اإلكمال في أي مساق فال ينتقل إلى السنة التالية
ويعتبر راسبا في تلك السنة.

.3

إذا لم يحصل على معدل سنوي ( )%2892فأكثر بعد إجراء االمتحان التكميلي
المشار إليه.

ج) إذا رسب الطالب في السنوات (الثانية ،الثالثة ،الرابعة) يسمد له بإعادة دراستها لمرة
واحدة فقط (شريطة عدم تجاوز الحد األعلى المنصوص عليه).
د) إذا رسب الطالب في السنة الخامسة يسمد له بإعادة دراستها مرتين على األكثر (شريطة
عدم تجاوز الحد األعلى المنصوص عليه).
ه) في حالة رسوب الطالب في أي من السنوات (الثانية ،الثالثة ،الرابعة ،الخامسة) يطبق عليه
ما يلي :إعادة دراسة جميع المساقات المقررة لتلك السنة من داخل الكلية التي يدرس بها،
والحاصل فيها على عالمة أقل من ( ،)%13وفي حالة اإلعادة تحسب العالمة الجديدة
للمساق المعاد .أما المواد من خارج الكلية والتي نجد فيها في تلك السنة فيجوز له إعادة
دراسة المساقات التي حصل فيها على عالمة أقل من ( )%13أو عدم إعادتها حسب رغبة
الطالب ،وفي حالة اإلعادة تحتسب العالمة الجديدة.
و) إذا أعاد الطالب االمتحان في مساقات مجموع عدد ساعاتها المعتمدة ( )8فاقل حسب ما
ورد في هذا المساق تثبت له العالمة الجديدة التي يحصل عليها على أن ال يرصد له في
ذلك المساق ألغراض معدله النهائي في تلك السنة إال ( )%13إذا كانت عالمته في
االمتحان التكميلي تزيد عن ( )%13شريطة أن يكون معدله السنوي ( )%2892فأكثر قبل
امتحان اإلكمال.
المادة  :38مع مراعاة ما ورد في المادة ( )19من هذه التعليمات إذا أعاد الطالب دراسة أي سنة من
سنوات الدراسة تحسب له العالمات الجديدة فقط ويعيد فقط المساقات التي لم يحصل فيها على
عالمة ( )%13فأكثر من المساقات المطلوبة حسب الخطة الدراسية.
الفصل من الكلية
المادة :24
أ)

يفصل طلبة البرنامج الدراسي العادي من تخصص طب وجراحة الفم واألسنان من الكلية
في الحاالت التالية:
 .1إذا لم يستطع اجتياز أية سنة دراسية من السنوات األربع األولى في مدة سنتين
جامعيتين.
 .2إذا لم يستطع اجتياز السنة الخامسة في ثالث سنوات جامعية.
 .3إذا لم يستطع إكمال دراسته في الكلية خالل مدة سبع سنوات.
 .2إذا رسب الطالب بأي ثالث سنوات دراسية خالل مدة دراسته في الكلية.

ب) يفصل طلبة البرنامج الدراسي الموازي من كلية طب األسنان في أي من الحاالت التالية:
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.1
.2
.3
.2

إذا لم يستطع اجتياز أي سنة دراسية من السنوات الثالث األولى في مدة سنتين
جامعيتين.
إذا لم يستطع اجتياز السنة الرابعة أو الخامسة في ثالث سنوات.
إذا لم يستطع إكمال دراسته في الكلية خالل مدة ثمان سنوات.
إذا رسب الطالب بأي أربع سنوات دراسية خالل مدة دراسته في الكلية.
تأجيل الدراسة

المادة :23
أ)

يجوز للطالب أن يؤجل دراسته في الجامعة مدة ال تزيد عن سنتين متالحقتين أو منفصلتين
بقرار من مجلس الكلية ويجوز أن تصل مدة التأجيل إلى ثالث سنوات متصلة كحد أعلى
بقرار من مجلس العمداء.

ب)
 .1على الطالب أن يتقدم بطلب تأجيل دراسته إلى مكتب العميد في مدة أقصاها اثني
عشر أسبوعا د من بداية الفصل الدراسي األول أو الثاني.
 .2يعرض الموضوع على مجلس الكلية ويبلغ العميد القرار إلى مدير وحدة القبول
والتسجيل وعميد شؤون الطلبة ومرشد الطالب وأية جهة أخرى معنية.
 .3في حالة الموافقة على التأجيل يكون تأجيل الدراسة للسنة الدراسية بأكملها.
 .2تحسب للطالب المساقات القصيرة أو التي تظهر نتائجها فصليا د حسب رغبة الطالب
ج) ال تحسب مدة التأجيل من الحد األعلى لسنوات التخرج حسب التعليمات.
د) إذا تجاوز الطالب مدة التأجيل يفقد مقعده في الجامعة ويحتفظ بسجله األكاديمي ويعامل
معاملة الطالب المستجد إذا رغب العودة إلى الجامعة .وال يجوز احتساب السجل األكاديمي
للطالب ألغراض مواصلة دراسته في الجامعة إذا انقطع عن الدراسة أربع سنوات أو
أكثر.
ه) ال تؤجل الدراسة للطالب الجديد في الكلية أو الطالب المنتقل إليها إال بعد مضي سنة
دراسية على دراسته في الكلية.
االنتقال
المادة  :22االنتقال داخل الجامعة إلى كلية طب األسنان (انتقال داخلي)
أ)

يجوز انتقال الطالب من كلية أخرى إلى كلية طب األسنان إذا انطبق عليه الشرطان
التاليان:
.1

أن يكون معدل عالماته في الثانوية العامة مقبوال تنافسيا في كلية طب األسنان سنة
حصوله على الثانوية العامة.

.2

أن يتوفر له مقعد شاغر في الكلية.

ب) عند انتقال الطالب إلى كلية طب األسنان تحسب له المساقات حسب التعليمات العامة في
الجامعة بهذا الخصوص وتكون ضمن الخطة الدراسية لكلية طب األسنان.
ج) تسري عليه أحكام االنتقال من سنة إلى أخرى الواردة في التعليمات بعد حساب المساقات
له.
د) يكون االنتقال إلى كلية طب األسنان بقرار من رئيس الجامعة أو من ينيبه.
المادة  :21االنتقال من الجامعات األخرى (االنتقال الخارجي)
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أ)

تشكل لجنة تسمى لجنة انتقال الطلبة من رئيس الجامعة أو أحد نوابه (رئيسا د) وعضوية
مدير وحدة القبول والتسجيل واثنين من العمداء يختارهم مجلس العمداء ويضاف إلى اللجنة
عميد الكلية المنتقل إليها إذا لم يكن عضواد فيها.

ب) يتم تقديم طلبات االنتقال إلى وحدة القبول والتسجيل في الجامعة وتبت لجنة انتقال الطلبة
في هذه الطلبات وفق الشروط التالية:
 .1أن يتوفر الشاغر في الكلية.
 .2أن يستوفي الطالب شروط القبول في الجامعة وان يستوفي الشروط األخرى التي
تطلبها الكلية المعنية ويقرها مجلس العمداء.
 .3أن يكون الطالب منتقال من جامعة ،أو معهد جامعي أو كلية جامعية تعترف بها
الجامعة.
 .2أن تكون دراسته السابقة في جامعة تأخذ بأسلوب االنتظام وان يقدم وثيقة تثبت انه
داوم ال يقل عن ( )%93من الدوام الكامل.
 .2أن يكون االنتقال لمستوى السنة الثانية فما فوق وان ال يقل معدله السنوي عن
( )%19أو تقدير جيد في جميع المساقات التي درسها في تلك الجامعة/الجامعات.
 .1أن يكون معدله في الثانوية العامة مقبوال حسب المعدالت التنافسية في الكلية
المنتقل إليها في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية سنة حصوله على الثانوية
العامة أو سنة تسجيله في الجامعة التي يريد االنتقال منها أو سنة تسجيله في جامعة
العلوم والتكنولوجيا األردنية ،فعلى سبيل المثال قد يكون المعدل المطلوب لسنة ما
لاللتحاق بكلية طب األسنان (9ر )%82وفي سنة أخرى (2ر )%82وهكذا.
 .9ال يجوز االنتقال إلى أي سنة فوق السنة الثالثة وعلى الطالب المنتقل إلى كلية طب
األسنان في الجامعة أن يدرس على األقل ( )3سنوات دراسية متتالية في كلية طب
األسنان بالجامعة قبل تخرجه.
 .9يجوز أن ينظر في قبول انتقال الطالب المستوفي لجميع هذه الشروط باستثناء شرط
معدل الثانوية العامة الوارد في البند ( )1شريطة أن يكون قد حصل على معدل
سنوي ال يقل عن جيد جدا في الجامعة المنتقل منها.
ج) تحول لجنة انتقال الطلبة الطلبات المقبولة إلى عميد الكلية المختص لحساب المساقات التي
درسها الطالب في جامعته في ضوء الخطة الدراسية للكلية وتعلم وحدة القبول والتسجيل
خطيا بذلك.
د) ال تدخل عالمات المساقات ألغراض االنتقال التي سبق أن درسها الطالب في
جامعة/جامعات أخرى ضمن معدالته السنوية أو العامة في جامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية و إنما يعفى فقط من دراستها.
ه) إذا قبل طالب جديد في كلية طب األسنان في الجامعة وكان هذا الطالب قد درس بنجاح
مساقات في جامعة أخرى أو كلية جامعية أو معهد جامعي تعترف بها الجامعة فأنه يجوز
لمجلس الكلية أن تحسب تلك المساقات وال تحسب عالمات هذه المساقات في معدالته و
إنما يعفى منها.
و) يجوز للطالب وبموافقة عميد الكلية أن يدرس الطالب بعض المساقات بعد قبوله في
الجامعة يدرسها في جامعة أخرى على أن ال تحسب عالمات تلك المساقات في معدالته و
إنما يعفى منها.
ب) إذا انتقل الطالب إلى البرنامج الموازي من جامعة أردنية أو غير أردنية تعترف بها
جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ،أو إذا أتم الطالب ساعات معتمدة بنجاح في جامعة
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أخرى قبل قبوله في البرنامج الموازي( ،لكلية الطب ،طب األسنان ،وتخصص دكتور
صيدلة من كلية الصيدلة) ،التي تتبع النظام الدراسي السنوي فيتم مناقشة احتساب السنوات
من قبل مجلس الكلية المعني بما ينسجم مع التعليمات .ويطبق هذا القرار على الطلبة
المقبولين في الجامعة اعتباراد من بدء العام الجامعي .2332/2333
المادة  :24يحسب المعدل العام للطالب المنتقل إلى كلية طب األسنان في الجامعة والحد األعلى لمدة
الدراسة حسب األسس التالية:
أ)

الطالب المنتقل إلى السنة الثانية
 )%23( لكل سنة من السنوات الثانية حتى الرابعة.
 )%23( للسنة الخامسة.
 ويكون الحد األعلى لمدة الدراسة في هذه الحالة ست سنوات

ب) الطالب المنتقل إلى السنة الثالثة
 )%33( لكل سنة من السنوات الثالثة والرابعة
 )%23( للسنة الخامسة
 ويكون الحد األعلى لمدة الدراسة في هذه الحالة خمس سنوات.

18

متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
المادة  :25تمند درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم واألسنان بعد إتمام المتطلبات التالية:
أ)

النجاح في جميع المساقات المطلوبة حسب الخطة الدراسية المقررة لدرجة البكالوريوس
في الكلية.

ب) الحصول على معدل عام ال يقل عن (.)%13
ج) عدم تجاوز الحد األعلى لسنوات التخرج المنصوص عليها في التعليمات.
د) أن يسجل طالبا منتظما في آخر ثالث سنوات دراسية له في الجامعة بما فيها سنة التخرج.
أحكام عامة
المادة  :21تمند شهادة التخرج عند استحقاقها في نهاية كل عام دراسي وتكون حفلة التخرج مرة واحدة
في العام في نهاية الفصل الدراسي الثاني.
المادة :27
أ)

يكلف عميد الكلية مرشدا أكاديميا من أعضاء هيئة التدريس لكل طالب في الكلية.

ب) عميد الكلية والمرشد األكاديمي مسؤوالن عن متابعة السير األكاديمي للطالب والتحقق من
استيفائه لشروط التخرج ،وعلى المرشد أن يبلغ الطالب بذلك دوريا.
ج) على الطالب المتوقع تخرجه تعبئة نموذج خاص لدى عمادة الكلية في مدة أقصاها ثمانية
أسابيع من بداية السنة الخامسة حيث يقوم عميد الكلية والمرشد بالتحقق من استيفائه
لشروط التخرج بالتنسيق مع وحدة القبول والتسجيل.
المادة  :29إذا رغب طالب حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ما من الجامعة أو أي جامعة
معترف بها ،في الدراسة لدرجة البكالوريوس في تخصص آخر في الجامعة ،فتطبق عليه
تعليمات برنامج البكالوريوس اإلضافي.
المادة  :28على الطالب أن يحصل على براءة ذمة من الجامعة الستكمال إجراءات تخرجه.
المادة  :14ال يجوز ألي طالب أن يحتج بعدم علمه بهذه التعليمات أو بعدم إطالعه على النشرات الصادرة
عن الجامعة أو الكلية أو على ما ينشر على لوحة إعالناتها فيما يتعلق بهذه التعليمات
المادة  :13يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات وفي اإلشكاالت التي
تنشأ عن تطبيقها.
المادة  :12تحمل درجة البكالوريوس تاريخ استحقاقها.
المادة  :11رئيس الجامعة وعمداء الكليات المعنية ومدير وحدة القبول والتسجيل مكلفون بتنفيذ أحكام هذه
التعليمات.
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تعليمات منح درجة دكتور صيدلة
صادرة عن مجلس العمداء بموجب نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات
في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
المادة :3

تسمى هذه التعليمات (تعليمات مند درجة دكتور صيدلة في جامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية) ويعمل بها اعتبارا من العام الجامعي 2331/2333م.

المادة :2

تسري أحكام هذه التعليمات على الطلبة المنتظمين المسجلين للحصول على درجة دكتور
صيدلة المقبولين ابتداء من العام الجامعي 2331/2333م.
الخطة الدراسية

المادة :1

يقر مجلس العمداء الخطة الدراسية التي تؤدي للحصول على درجة دكتور صيدلة بناء على
تنسيب من مجلس كلية الصيدلة.

المادة :4
أ)

توضع الخطة الدراسية على أساس النظام السنوي في جميع سنوات الدراسة لنيل درجة
دكتور صيدلة ومساقات السنوات إجبارية كما هو مبين في الخطة الدراسية.

ب)
.1

يحدد لكل مساق من مساقات الخطة الدراسية ساعات معتمدة خاصة بها ومبينة في
الخطة الدراسية.

.2

يعطى كل مساق من مساقات الخطة الدراسية رقما خاصا بها.

.3

يذكر إزاء كل مساق في الخطة الدراسية عدد الساعات المعتمدة وعدد المحاضرات
أو عدد ساعات المختبر األسبوعية أو عدد ساعات التدريب الميداني أو عدد أسابيع
التدريب السريري.

ج) يجري تقويم الساعات المعتمدة لكل مساق نظري على أساس المحاضرة األسبوعية أو
الندوة أو حلقة النقاش لمدة ( )11أسبوعا هي ساعة معتمدة واحدة أما ساعات المختبرات
والتطبيق العملي ومشروع البحث فيجري تقييمها لكل مساق على حدة وفي جميع الحاالت
ال يقل حساب الساعة المعتمدة عن ساعتين أسبوعيا لمدة ( )11أسبوعا.
المادة :5
أ)

يكون الحد المقرر لعدد الساعات المعتمدة لنيل درجة دكتور صيدلة هو ( )218ساعة
معتمدة.

ب) توزع الساعات المعتمدة لنيل درجة دكتور صيدلة على النحو التالي:
الساعات اإلجبارية

الساعات االختيارية

المجموع

متطلبات الجامعة

11

8

22

متطلبات الكلية اإلجبارية

182

3

182

المجموع الكلي

213

8

218
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المادة :1

تشمل الخطة الدراسية لنيل درجة دكتور صيدلة المتطلبات التالية:
أ) متطلبات الجامعة المنصوص عليها في التعليمات اآلنفة الذكر والبالغة ( )22ساعة معتمدة
موزعه على النحو التالي:
 .1متطلبات إجبارية :يدرسها جميع طلبة الجامعة ويخصص لها ( )11ساعة معتمدة
وهي المبينة في صفحة (.)18
 .2متطلبات اختيارية :يخصص لها ( )8ساعات معتمدة يختارها الطالب من مجموعة
مساقات الجامعة اإلختيارية (صفحة  23و .)21
ب) متطلبات كلية إجبارية وهي ( )182ساعة معتمدة حسب التوزيع التالي:
 .1من العلوم األساسية (كلية العلوم واآلداب وكلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات)
( )13ساعة معتمدة وهي:
رمز ورقم
المساق

س .م.

اسم المساق

(ن-ع)

المتطلب
السابق

المتطلب
المرافق

ب 133

علوم حياتية عامة

)3-3( 3

ب 139

علوم حياتية عامة "عملي"

 )3-3( 1ب  132أو ب  132أو
ب  133ب 133

ب 238

مناعة (طلبة كلية الصيدلة)

 )3-2( 2ص 223

ن م 111

البرمجة بلغات مختارة (لغير طلبة كلية العلوم  )3-2( 3ن م 133
واآلداب والهندسة وتكنولوجيا الحاسوب
والمعلومات)

ك 133

كيمياء عامة

)3-3( 3

ك 139

كيمياء عامة عملي

 )3-3( 1ك 131

المجموع

ك 131

31

 .2من كلية الطب ( )18ساعة معتمدة وهي:
رمز ورقم
المساق

س .م.

اسم المساق

(ن-ع)

المتطلب
السابق

ط 112

تشريد عام

)3-2( 3

ط 112

بيولوجيا خلوية وأنسجة

)3-2( 3

ط 123

كيمياء حيوية عامة

 )3-3( 3ك 219

ط 132

فسيولوجيا عامة

)3-3( 3

ط 211أ

وراثة جزيئيه "نظري"

3

ط 211ب

وراثة جزيئيه "عملي"

1

ط 231

علم األمراض العام

)3-2( 3

ط 221

علم األدوية العام

)3-3( 3

ط 222

الجهاز التنفسي

)1-2( 1

ط 212

الجهاز الدوري

)1-2( 1

ط 212

أحياء دقيقة عامة

)3-2( 3
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المتطلب
المتزامن

ط 292

الجهاز الدموي والليمفاوي

)1-2( 1

ط 281

طرق بحث علمي وإحصاء حيوي

)3-2( 2

ط 311

الجهاز الهضمي

)1-2( 1

ط 321

جهاز الغدد الصماء

)3-2( 1

ط 331

الجهاز الحركي والجلدي

)1-2( 1

ط 322

الجهاز البولي

ط 211

المهارات السريرية واالتصاالت

)1-1( 3

المجموع

18

3

 .1من كلية الصيدلة ( )112ساعة معتمدة ويدرسها الطالب لنيل درجة دكتور صيدلة
وذلك حسب تسلسلها وأرقامها المبينة في الخطة الدراسية ويذكر في الخطة طبيعة
المساق هل نظري أو عملي أم تدريب سريري.
مدة الدراسة والعبء الدراسي
المادة :7
أ)

مدة الدراسة لنيل درجة دكتور صيدلة هي ست سنوات دراسية وتبين الخطة الدراسية
المساقات التي تعطى في كل سنة دراسية.

ب) الحد األعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة دكتور صيدلة ( )9سنوات دراسية للطلبة
المسجلين في البرنامج الدراسي العادي و ( )8سنوات للطلبة المسجلين في البرنامج
الدراسي الموازي.
ج) يجوز أن يقبل في البرنامج الدراسي الموازي طالب البكالوريوس المفصول من الدراسة
في البرنامج العادي بتخصصات الطب والجراحة ،طب وجراحة األسنان ،دكتور الصيدلة
بسبب الفقرات الواردة في المادة المتعلقة بالفصل من هذه التعليمات وفق الشروط التالية:
 .1إذا فصل من التخصص وفق الحاالت الواردة في المادة المتعلقة بالفصل ،يعطى
سنة دراسية واحدة أخرى للنجاح فإذا نجد وفق شروط االنتقال من سنة إلى أخرى
الواردة في هذه التعليمات يبقى في البرنامج الموازي ويكمل دراسته في نفس
التخصص أما إذا أخفق فيفصل من الدراسة حسب حالة فصله السابقة.
 .2تضاف سنة دراسية واحدة على الحد األعلى المسموح به إلكمال الدراسة في
البرنامجين العادي والموازي.
 .3يطبق هذا القرار اعتبارا من نهاية العام.
 .2يبت مجلس العمداء في اإلشكاالت التي تنشأ من تطبيق هذا القرار.
د) مع مراعاة نص الفقرة (ب) من هذه المادة ال يجوز أن يقضي الطالب أكثر من سنتين
دراسيتين في أي من السنوات الخمس األولى أو أكثر من ( )3سنوات في السنة السادسة.
ه) يكون الحد األعلى لعدد الساعات المعتمدة المسموح التسجيل به في الفصلين الدراسيين
األول أو الثاني ( )19ساعة معتمدة و ( )8ساعات معتمدة في الفصل الدراسي الصيفي
ويجوز أن يصل العبء الدراسي المسموح في الفصلين األول أو الثاني ( )21ساعة معتمدة
وفي الفصل الدراسي الصيفي ( )12ساعة معتمدة وذلك بحاالت مبررة وبموافقة عميد
الكلية.
و) يجب على الطالب أن يسجل فقط المساقات المقررة في الخطة الدراسية وال يجوز التسجيل
ألكثر من ذلك إال بموافقة عميد الكلية على ذلك.
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ز) تبدأ الدراسة لطلبة السنوات األولى والثانية والخامسة في شهر تشرين أول وتنتهي في
شهر آب من العام الجامعي الميالدي الذي يليه.
ح) وتبدأ الدراسة لطلبة السنوات الثالثة ,والرابعة ,السادسة في شهر تشرين أول وتنتهي في
شهر حزيران من العام الميالدي الذي يليه ،علما بأن ذلك يتم حسب التقويم السنوي الذي
تضعه الكلية.
المواظبة
المادة :9
أ) تشترط المواظبة في جميع المساقات التي يسجل فيها الطالب ويقوم مدرس المساق بتسجيل
الحضور والغياب (في كل المحاضرات والمناقشات والتدريب العملي والسريري
والزيارات الميدانية) حسب الساعات المقررة لكل مساق في الخطة الدراسية وذلك على
كشوف خاصة ويسلمها إلى رئيس القسم  /عميد الكلية التي تطرح فيها المساق في نهاية
كل فصل  /سنة حسب طبيعة المساق في الخطة الدراسية وتحفظ هذه الكشوفات إلى نهاية
السنة التالية.
ب) ال يسمد للطالب بالتغيب أكثر من ( )%13من الساعات المقررة للمساق.
ج) إذا غاب الطالب أكثر من ( )%13من مجموع الساعات المقررة لمساق ما دون عذر
مرضي أو قهري يقبل به عميد الكلية التي تطرح المساق يحرم من التقدم لجميع
االمتحانات الالحقة لذلك المساق ويوضع له الحد األدنى لعالمة المساق هو ( )%32وفي
جميع األحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل الطالب في تلك السنة.
د) إذا غاب الطالب أكثر من ( )%13من مجموع الساعات المقررة لمساق ما وكان هذا
الغياب بعذر قهري أو مرضي يقبله عميد الكلية التي تطرح المساق فال يجوز أن يتجاوز
الغياب بمجموعة ( )%23من مجموع الساعات المقررة وفي الحاالت التي يتجاوز فيها
غياب الطالب نسبة ( )%23بعذر مقبول فلمجلس الكلية التي تطرح المساق اعتباره
منسحب من السنة الدراسية ويبلغ عميد الكلية التي تطرح المساق مدير وحدة القبول
والتسجيل خطيا د بذلك (ويعتبر بذلك مؤجال لدراسة تلك السنة) .ويستثنى من ذلك مساقات
متطلبات الجامعة حيث تطبق عليها التعليمات العامة فيما يخص االنسحاب من المساقات.
ه) إذا أنقطع الطالب عن التدريب العملي لفترة ال تتجاوز ( )%22من مدة التدريب وكان
االنقطاع لعذر قهري أو مرضي يقبل به عميد الكلية ،يجوز لعميد الكلية السماح للطالب
بتعويض فترة التدر يب التي تغيب عنها إذا رأى العميد أن ذلك ال يؤثر على التدريب من
الناحية الفنية ،وال يشمل التدريب العملي العمل في المستشفيات الذي يتم بإشراف أعضاء
الهيئة التدريسية.
و) يشترط في العذر المرضي أن يكون بشهادة صادرة عن المركز الصحي في الجامعة أو
العيادة المخصصة للطلبة أو معتمدة منهما أو مستشفى الملك المؤسس عبدهللا الجامعي،
على الطالب أن يقدم هذه الشهادة إلى عميد الكلية التي تطرح المساق خالل مدة ال تتجاوز
أسبوعين من تاريخ انقطاع الطالب من المواظبة وفي الحاالت القاهرة خالل أسبوعين من
زوال العذر.
ز) المدرسين ورؤساء األقسام وعميد الكلية التي تطرح المساق مسؤولون عن تنفيذ أحكام
المواظبة آنفة الذكر.
االمتحانات والعالمات والمعدالت
المادة :8
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أ)

تحسب العالمات الفصلية وعالمة االمتحان النهائي والعالمة النهائية المستحقة ألقرب رقم
صحيد وتكون العالمة النهائية المستحقة من مائة.

ب)
.1

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

.2

يعقد االمتحان النهائي لكل مساق مرة واحدة في نهاية الفصل أو في نهاية السنة
وذلك حسب طبيعة المساق ويكون هذا االمتحان كتابيا وشامال لمقرر المساق
ويجوز أن يشمل االمتحان النهائي جزءا شفويا أو عمليا أو تقارير لها نسبة مئوية
معينة.

.3

تشمل األعمال الفصلية أو السنوية للمساق ما يلي:
-i

االختبارات الشفوية أو التقارير أو البحوث.

 -iiامتحانات فصلية أو سنوية حسب طبيعة المساق للطلبة ويعلن
عنها قبل أسبوع على األقل من موعدها وتناقش أوراق
االمتحانات التحريرية مع الطلبة بعد تصحيحها.
.2

كل من يتغيب عن امتحان فصلي أو سنوي معلن عنه بدون عذر قهري أو مرضي
يقبل به عميد الكلية التي تطرح المساق يوضع له (صفر) في ذلك االمتحان
ويحسب في العالمة النهائية أما إذا كان الغياب بعذر قهري أو مرضي يقبل به
عميد الكلية التي تطرح المساق عليه أن يقدم ما يثبت عذره خالل أسبوعين من
تاريخ زوال العذر وفي هذه الحالة يعقد مدرس المساق امتحانا تعويضيا للطالب
بالشكل والتاريخ الذي يراه مناسبا.

.2

كل من يتغيب عن االمتحان النهائي المعلن عنه بعذر يقبله عميد الكلية التي تطرح
المساق فأن عميد الكلية يبلغ قراره بقبول العذر إلى القسم ومدرس المساق إلجراء
اختبار تعويضي للطالب في الموعد الذي يحدده مجلس الكلية على أن ال يتجاوز
ذلك بدء العام الدراسي التالي إذا كانت نتيجة المساق سنوية أو ( )3أسابيع من بداية
الفصل التالي للمساقات التي نتائجها فصلية ويستثنى من ذلك المساقات التي تدرس
بكل منها.
من خارج كلية الصيدلة حيث تنطبق عليها التعليمات الخاصة ٍ

ج) يكون اإلطار العام لالمتحانات ومواعيدها على النحو التالي:
.1

المساقات النظرية والمساقات النظرية التي تحوي جزءا عمليا يخصص لألعمال
الفصلية ( )%13حيث يجري اختباران فصليان على األقل وقد تكون هذه
االختبارات على شكل امتحانات تحريرية ،شفوية ،عملية ،تقارير أو بحوث كلها أو
بعضها على أن يتم تحديد طبيعة االمتحانات ومواعيدها للطلبة في بداية كل فصل
دراسي وحسب ما يقرره مجلس القسم الذي يطرح المساق وتناقش أوراق
االمتحانات مع الطلبة بعد تصحيحها وتعلن نتائج األعمال الفصلية للطلبة قبل بداية
االمتحان النهائي ويخصص لالمتحان النهائي (.)%23

.2

المساقات العملية :يقوم مجلس القسم الذي يطرح المساق ببيان كيفية توزيع
العالمات التي توضع للمساق العملي قبل بداية الفصل الدراسي .ويحدد مجلس كلية
الصيدلة مواعيد االمتحانات النهائية في مطلع كل عام دراسي.

المادة :34
92

أ) على رئيس القسم إعالم طلبته مع بداية كل فصل دراسي عن أسلوب التقييم لتحصيل
الطالب.
ب) مدرس المساق ومنسقه مسؤوالن عن تصحيد أوراق االمتحانات الخاصة بمادته أو عن
مراجعة العالمات وتسجيلها في الكشوفات والقسائم الخاصة بالمساق ومناقشتها من قبل
مجلس القسم ويقوم رئيس القسم بتسليمها إلى عميد الكلية التي تعطى المساق خالل مدة
أقصاها ( )92ساعة من تاريخ عقد االمتحان النهائي للمساق لدراستها من قبل مجلس الكلية
خالل ( )22ساعة من تاريخ تسليم نتائج آخر امتحان.
ج) تعلن نتائج امتحان األعمال الفصلية قبل موعد االمتحان النهائي لتصحيد األخطاء التي قد
تحصل قبل إرسالها إلى وحدة القبول والتسجيل وعدم تعديل أي عالمة ،من نتائج األعمال
الفصلية بعد وصول العالمات إلى وحدة القبول والتسجيل.
د) يقوم عميد الكلية التي تطرح المساق أو من ينوب عنه تسليم النتائج النهائية لجميع
المساقات المطروحة في الكلية إلى وحدة القبول والتسجيل لرصدها ويمنع إعالن عالمة أي
طالب قبل تسليمها إلى وحدة القبول والتسجيل.
ه) يجوز للطالب استئناف العالمة النهائية لمساق ما إلى عميد الكلية خطيا د في مدة أقصاها
أسبوعين بعد إعالن نتائج ذلك المساق حيث يقوم العميد المختص بمناقشة النتائج مع
مدرس المساق ورئيس القسم ثم تتخذ اإلجراءات التالية:
.1

يشكل العميد لجنة خاصة لمراجعة وتصحيد الورقة النهائية لالمتحان على أن ال
يكون مدرس المساق عضواد فيها.

.2

تعتمد اللجنة في التصحيد الحل المثالي المقدم من مدرس المساق.
يعتمد قرار اللجنة تنسيبا د للعميد الذي ينسب إلى مجلس العمداء التخاذ القرار
المناسب.

.2

تعتمد نفس اللجنة في القسم المعني إذا تقدم أكثر من طالب بطلب استئناف العالمة.

.3

و) ترد وتناقش جميع أوراق االمتحانات والتقارير والبحوث مع الطالب بعد تصحيحها
وتسجيل عالماتها أما أوراق االمتحان النهائي فتحفظ لدى عمادة الكلية التي تطرح المساق
لمدة فصل دراسي واحد للرجوع إليها عند الحاجة ثم يجري التصرف بها باالتفاق بين
عميد الكلية المختص ومدير وحدة القبول والتسجيل.
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المادة :33
أ)

تصنف عالمات المساقات وفق الجدول التالي:
العالمة %

التقدير

133-83

ممتاز

98-93

جيد جدا

98-93

جيد

18-13

مقبول

28-23

ضعيف

أقل من 23

راسب

ب) تصنف المعدالت السنوية لكل سنة والمعدل العام وفق الجدول التالي:
المعدل السنوي/المعدل العام

التقدير

133-82

متميز

-92أقل من 82

ممتاز

-91أقل من 92

جيد جدا

-19أقل من 91

جيد

-13أقل من 19

مقبول

ج)
.1

يضع العميد اسم الطالب الذي يحصل على معدل سنوي مقداره ( )%92فأكثر على
الئحة شرف الكلية ويثبت ذلك في سجله األكاديمي ما لم يكن سبق وكان مفصوال
أو راسبا في إحدى المساقات وال يقل عبئه الدراسي عن ( )12ساعة معتمدة.

.2

يصدر رئيس الجامعة الئحة شرف الجامعة سنويا وتتضمن أسماء الطلبة الذين
حصلوا على معدالت سنوية مقدارها ( )%83فأكثر من بين المسجلين على لوائد
شرف الكلية.

.3

يعتبر الطالب األول في الكلية هو الطالب الحاصل على أعلى معدل على دفعته،
شريطة أن ال تزيد مدة الدراسة الفعلية عن ( )1سنوات.

المادة :32
أ)

في حالة المساق الذي يدرس من أكثر من مدرس واحد يعين مجلس القسم أحد مدرسي
المساق منسقا لهذا المساق بالتعاون مع مدرسي المساق اآلخرين وبإشراف رئيس القسم.

ب) في حالة المساقات المتعددة الشعب يعين مجلس القسم أحد مدرسي المساق منسقا لتدريسها
وذلك بالتعاون مع مدرسي المساق اآلخرين وبإشراف من رئيس القسم.
ج) في حالة المساقات التي يدرسها أكثر من مدرس أو المساقات متعددة الشعب يقوم منسق
المساق أو من يختاره مجلس القسم من مدرسي المساق بتولي مسؤولية اإلشراف على
طباعة األسئلة بعد مناقشتها وإقرارها واإلشراف على تصحيد أوراق االمتحانات وهو
مسؤول عن نقل النتائج إلى الكشوفات والقسائم الخاصة بالشكل الصحيد.
المادة :31
أ)

الحد األدنى لعالمة النجاح في كل مساق هو (.)%23
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ب) الحد األدنى للنجاح في المعدالت السنوية ( )%2892والمعدل العام هو (.)%13
ج) في حالة رسوب الطالب في مساق تثبت عالمة الرسوب إذا كانت ( )%32فأكثر وتجبر
كل عالمة دون ال ( )%32إلى ( )%32ألغراض احتساب العالمة في المعدل.
د) يثبت المعدل السنوي أو المعدل العام ألقرب منزلة عشرية.
ه) يتكون معدل الطالب العام عند التخرج في كلية الصيدلة من المتوسط الحسابي للمعدالت
السنوية في السنوات الدراسية الستة.
المادة :34
أ)

يحسب المعدل السنوي بضرب العالمة النهائية بعدد الساعات المعتمدة لكل مساق يدرسه
الطالب وقسمة مجموع حاصل الضرب الناتج على مجموع عدد الساعات المعتمدة.

ب) تدخل نتائج جميع المساقات من متطلبات الجامعة اإلجبارية واالختيارية التي يدرسها
الطالب والمشمولة في الخطة الدراسية في حساب المعدل السنوي بعد االنتهاء من دراستها
وضمن معدل الفصل الدراسي الذي يتم دراسة المساق فيه.
ج) في حالة دراسة الطالب لمساق ما كان قد أعفي منه فإن العالمة التي يحصل عليها تلغي
اعفاءه من هذا المساق وفي هذه الحالة تدخل العالمة في حساب المعدل الفصلي والتراكمي
للطالب وإذا رسب الطالب في هذا المساق فإن عليه إعادته.
شروط االنتقال من سنة إلى أخرى
المادة  :35ينتقل الطالب من سنة دراسية إلى السنة التي تليها حسب الخطة الدراسية إذا حقق الشروط
التالية:
أ) النجاح في كل مساق من المساقات التي درسها في تلك السنة والمقررة في الخطة
الدراسية.
ب) الحصول على معدل سنوي ( )%2892فأكثر حسب تعريف المعدل السنوي في المواد
(.)12 ،13
الرسوب واالمتحان التكميلي
المادة :31
أ) السنة األولى:
.1

إذا رسب الطالب في مساق أو مساقين علميين على األكثر من المساقات العلمية
التالية (ب  ،133ك  ،133ط  ،112ط  ،112ط  ،122ط  ،123د ص  )122يحق
له تقديم امتحان تكميلي (إكمال) في المساقين على األكثر وذلك قبل بدء الفصل
الدراسي األول من العام الجامعي التالي في موعد يحدده عميد الكلية التي تعطى
المساق وإذا رسب الطالب بعد امتحان اإلكمال في أي منهما فال ينتقل إلى السنة
الثانية ويعتبر راسبا في السنة األولى.

.2

إذا كان الطالب ناجحا في جميع المساقات العلمية في الفقرة (أ )3/من هذه المادة
وحاصل على معدل أقل من ( )%58.5يحق له التقدم إلى امتحان إكمال في مساق
أو مساقين يختارها الطالب وذلك قبل بدء الفصل الدراسي األول من العام الجامعي
التالي في موعد يحدده عميد الكلية التي تطرح المساق وإذا أخفق في رفع المعدل
إلى ( )%2892فأكثر ال ينتقل إلى السنة الثانية ويعتبر راسبا في السنة األولى.

.3

تحتسب للطالب عالمة امتحان اإلكمال بدال من العالمة النهائية المستحقة للمساق
العلمي.
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.2

يسمد لطلبة السنة األولى ممن حصلوا على معدل سنوي ( )%2892فأكثر ورسبوا
في مادة علمية واحدة بالتقدم المتحان تكميلي إضافي في المادة التي رسبوا فيها
ولمرة واحدة فقط ،وذلك بعد استنفاذ فرص التقدم المتحانات اإلكمال المسموح بها
ضمن تعليمات مند درجة البكالوريوس في هذه التخصصات .وإذا نجد الطالب
ينتقل إلى السنة الثانية وإذا رسب يبقى في السنة األولى على أن يتم إعالم هؤالء
الطلبة وتحديد موعد االمتحان خالل عشرة أيام من تاريخ التبليغ.

.2

يعتبر الطالب راسبا في السنة األولى إذا:
.i

رسب في أكثر من مساقين علميين من المساقات العلمية المبينة
في الفقرة (أ )3/من هذه المادة.

 .iiإذا رسب الطالب بعد امتحان اإلكمال في أي مساق فال ينتقل إلى
السنة التالية ويعتبر راسبا في تلك السنة.
 .iiiإذا لم يحصل على معدل سنوي ( )%2892فأكثر بعد إجراء
االمتحان التكميلي (اإلكمال) المشار اليه.
.1

إذا رسب الطالب في السنة األولى يسمح له بإعادة دراستها لمرة واحدة فقط وفي
هذه الحالة يطبق عليه ما يلي :إعادة دراسة جميع المساقات المقررة لتلك السنة من
داخل الكلية التي يدرس بها ،والحاصل فيها على عالمة أقل من ( ،)%13وفي
حالة اإلعادة تحسب العالمة الجديدة للمساق المعاد .أما المواد من خارج الكلية
والتي نجد فيها في تلك السنة فيجوز له إعادة دراسة المساقات التي حصل فيها
على عالمة أقل من ( )%13أو عدم إعادتها حسب رغبة الطالب ،وفي حالة
اإلعادة تحتسب العالمة الجديدة.

ب) بعد السنة األولى (السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة)
.1

إذا رسب الطالب في مساقات مجموع عدد ساعاتها المعتمدة ( )8ساعات معتمدة
فأقل من مساقات كل سنة على حده يحق له التقدم إلى امتحان تكميلي (إكمال) في
المساقات التي رسب بها وذلك قبل بدء الفصل الدراسي األول من العام الجامعي
التالي في موعد يحدده عميد الكلية ,وفي هذه الحالة تثبت له العالمة الجديدة التي
يحصل عليها على أن ال يرصد له في ذلك المساق ألغراض معدله السنوي
(النهائي) في تلك السنة إال ( )%13إذا كانت عالمته في االمتحان التكميلي تزيد
عن (.)%13

.2

إذا رسب الطالب في مساق أو مساقين وكان معدله السنوي أقل من ()%2892
يسمد له بالتقدم إلمتحان اإلكمال في هذه المساقات وفي حالة عدم حصوله على
معدل أكثر من ( )%2892يسمد له بالتقدم إلمتحان اإلكمال بمساق أو مساقين
بحيث ال يزيد مجموع الساعات عن ( )8ساعات معتمدة بما في ذلك المواد الراسب
بها.

.3

إذا أعاد الطالب االمتحان في مساقات مجموع عدد ساعاتها المعتمدة ( )8ساعات
معتمدة فأقل من مساقات كل سنة على حده والتي لم يحصل فيها على عالمة
( )%13فأكثر ،في هذه الحالة تثبت له العالمة الجديدة التي يحصل عليها على أن
ال يرصد له في ذلك المساق ألغراض معدله النهائي في تلك السنة إال ( )%13إذا
كانت عالمته في االمتحان التكميلي تزيد عن ( .)%13شريطة أن يكون معدله
السنوي ( )%2892فأكثر قبل امتحان اإلكمال.
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.2

إذا كان الطالب ناجحا د في جميع المساقات المقررة للسنوات الالحقة (بعد السنة
األولى) وحاصل على معدل سنوي أقل من ( )%2892يحق له التقدم إلى إمتحان
إكمال في مساقات مجموع عدد ساعاتها المعتمدة ( )8ساعات معتمدة على األكثر
يختارها الطالب من مساقات تلك السنة وذلك قبل بدء العام الجامعي التالي في
موعد يحدده عميد الكلية وإذا أخفق في رفع المعدل إلى ( )%2892فأكثر ال ينتقل
إلى السنة التالية ويعتبر راسبا د في تلك السنة.

.2

يعتبر الطالب راسبا في أي سنة من السنوات (السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو
الخامسة أو السادسة):
.i

إذا رسب في مساقات عدد ساعاتها المعتمدة أكثر من ( )8ساعات
معتمدة.

 .iiإذا رسب الطالب بعد امتحانات اإلكمال في أي منها فال ينتقل إلى
السنة التالية ويعتبر راسبا في تلك السنة.
 .iiiإذا لم يحصل على معدل سنوي ( )%2892فأكثر بعد إجراء
االمتحان التكميلي المشار اليه.
.1

إذا رسب الطالب في السنوات (الثانية ،الثالثة ،الرابعة ،الخامسة) يسمد له بإعادة
دراستها لمرة واحدة فقط (شريطة عدم تجاوز الحد األعلى المنصوص عليه).

.9

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

.9

في حاالت خاصة إذا رسب الطالب في السنة السادسة واستنفذ الحد األعلى من
سنوات الدراسة يجوز أن يسمد للطالب بإعادة السنة السادسة لمرة أخيرة بتنسيب
من العميد وموافقة مجلس العمداء.

.8

في حالة رسوب الطالب في أي سنة من السنوات (الثانية ،الثالثة ،الرابعة،
الخامسة ،السادسة) يطبق عليه ما يلي :إعادة دراسة جميع المساقات العلمية
المقررة لتلك السنة من داخل الكلية التي يدرس بها ،والحاصل فيها على عالمة أقل
من ( ،)%13وفي حالة اإلعادة تحسب العالمة الجديدة للمساق العلمي المعاد .أما
المواد من خارج الكلية والتي نجد فيها في تلك السنة فيجوز له إعادة دراسة
المساقات التي حصل فيها على عالمة أقل من ( )%13أو عدم إعادتها حسب
رغبة الطالب ،وفي حالة اإلعادة تحتسب العالمة الجديدة.

المادة  :37مع مراعاة المادة ( )11إذا أعاد الطالب دراسة أي سنة من سنوات الدراسة تحسب له
العالمات الجديدة فقط ويعيد فقط المساقات التي لم يحصل فيها على عالمة ( )%13فأكثر من
المساقات المطلوبة حسب الخطة الدراسية.
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الفصل من الكلية
المادة  :39يفصل الطالب من تخصص دكتور صيدلة في الحاالت التالية:
أ)

إذا لم يستطع اجتياز أية سنة دراسية من السنوات الخمس األولى في مدة سنتين جامعيتين.

ب) إذا لم يستطع اجتياز السنة السادسة في ثالث سنوات جامعية.
ج) إذا لم يستطع إكمال دراسته خالل مدة ( )9سنوات لطلبة البرنامج العادي و( )8سنوات
لطلبة البرنامج الموازي.
د) إذا رسب الطالب بأي ( )3سنوات دراسية خالل مدة دراسته.
تأجيل الدراسة
المادة :38
أ)

يجوز للطالب أن يؤجل دراسته في الجامعة مدة ال تزيد عن سنتين دراسيتين متالحقتين أو
منفصلتين بقرار من مجلس الكلية ويجوز أن تصل مدة التأجيل إلى ثالث سنوات متصلة
كحد أعلى بقرار من مجلس العمداء.

ب) على الطالب أن يتقدم بطلب تأجيل دراسته إلى مكتب العميد في مدة أقصاها إثني عشر
أسبوعا د من بداية السنة الدراسية لعرضه على مجلس الكلية ويبلغ العميد القرار إلى مدير
وحدة القبول والتسجيل وعميد شؤون الطلبة ومرشد الطالب وأية جهة أخرى معنية.
ج) ال تحسب مدة التأجيل من الحد األعلى لسنوات التخرج حسب التعليمات.
د) إذا تجاوز الطالب مدة التأجيل يفقد مقعده في الجامعة ويحتفظ بسجله األكاديمي إذا رغب
العودة إلى الجامعة وال يجوز احتساب السجل األكاديمي للطالب ألغراض مواصلة دراسته
في الجامعة إذا انقطع عن الدراسة أربع سنوات أو أكثر.
ه) ال تؤجل الدراسة للطالب الجديد أو الطالب المنتقل إليها إال بعد مضي سنة دراسية على
دراسته في الكلية.
االنتقال
المادة  :24االنتقال داخل الجامعة إلى كلية الصيدلة (انتقال داخلي)
أ)

يجوز انتقال الطالب من كلية أخرى إلى كلية الصيدلة إذا انطبق عليه الشرطان التاليان:
.1

أن يكون معدل عالماته في الثانوية العامة مقبوال تنافسيا في كلية الصيدلة سنة
حصوله على الثانوية العامة.

.2

أن يتوفر له مقعد شاغر في الكلية.

ب) عند انتقال الطالب إلى كلية الصيدلة تحسب له المساقات حسب التعليمات العامة في
الجامعة بهذا الخصوص وتكون ضمن الخطة الدراسية لكلية الصيدلة.
ج) تسري عليه أحكام االنتقال من سنة إلى أخرى الواردة في التعليمات بعد حساب المساقات
له.
د) يكون االنتقال إلى كلية الصيدلة بقرار من رئيس الجامعة أو من ينيبه.
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المادة  :23االنتقال من كلية صيدلة في جامعة أخرى إلى كلية الصيدلة في الجامعة (انتقال خارجي):
أ)

تشكل لجنة تسمى (لجنة انتقال الطلبة) من رئيس الجامعة أو أحد نوابه (رئيسا) وعضوية
مدير وحدة القبول والتسجيل وعميد كلية الصيدلة للنظر في طلبات انتقال الطلبة إلى كلية
الصيدلة من جامعات أخرى.

ب) يتم تقديم طلبات االنتقال إلى وحدة القبول والتسجيل في الجامعة وتبت لجنة انتقال الطلبة
في الطلبات وفق الشروط التالية:
.1

أن يتوفر الشاغر في الكلية.

.2

أن يستوفي الطالب شروط القبول في الجامعة وأن يستوفي الشروط األخرى التي
تطلبها الكلية ومجلس العمداء.

.3

أن يكون معدله في الثانوية العامة مقبوال تنافسيا في كلية الصيدلة سنة حصوله
على الثانوية العامة.

.2

أن يكون الطالب منتقال من جامعة أو معهد جامعي أو كلية جامعية تعترف بها
الجامعة.

.2

أن تكون دراسته السابقة في جامعة تأخذ بأسلوب االنتظام وأن يقدم وثيقة تثبت أنه
داوم ما ال يقل عن ( )%93من الدوام الكامل.

.1

أن يكون االنتقال لمستوى السنة الثانية فما فوق وأن ال يقل معدله السنوي عن
( )%19أو تقدير جيد في جميع المساقات التي درسها في تلك الجامعة أي أن يقبل
الطالب في السنة الثانية أو في السنة الثالثة أو في السنة الرابعة.

.9

ال يجوز االنتقال إلى أي سنة فوق السنة الرابعة وعلى الطالب المنتقل أن يدرس
( )3سنوات دراسية متتالية على األقل في برنامج دكتور صيدلة في كلية الصيدلة
بالجامعة قبل تخرجه.

ج) تحول لجنة انتقال الطلبة الطلبات المقبولة إلى عميد الكلية لحساب المساقات التي درسها
الطالب في جامعته في ضوء الخطة الدراسية المعمول بها في كلية الصيدلة بالجامعة وتعلم
وحدة القبول والتسجيل خطيا بذلك.
د) إذا انتقل الطالب إلى البرنامج الموازي من جامعة أردنية أو غير أردنية تعترف بها
جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ،أو إذا أتم الطالب ساعات معتمدة بنجاح في جامعة
أخرى قبل قبوله في البرنامج الموازي( ،لكلية الطب ،طب األسنان ،وتخصص دكتور
صيدلة من كلية الصيدلة) ،التي تتبع النظام الدراسي السنوي فيتم مناقشة احتساب السنوات
من قبل مجلس الكلية المعني بما ينسجم مع التعليمات .ويطبق هذا القرار على الطلبة
المقبولين في الجامعة اعتباراد من بدء العام الجامعي .2332/2333
ه) ال تدخل عالمات المساقات التي درسها الطالب قبل انتقاله إلى كلية الصيدلة في حساب
المعدل السنوي أو المعدل العام وإنما يعفى فقط من دراستها.
و) إذا قبل طالب جديد في كلية الصيدلة في الجامعة وكان هذا الطالب قد درس بنجاح مساقات
في جامعة أخرى أو كلية جامعية أو معهد جامعي تعترف بها الجامعة فإنه يجوز لمجلس
الكلية أن تحسب تلك المساقات وال تحسب عالمات هذه المساقات في معدالته وإنما يعفى
منها.
ز) يجوز للطالب وبموافقة عميد الكلية أن يدرس بعض المساقات في جامعة أخرى على أن ال
تحسب عالمات تلك المساقات في معدالته وإنما يعفى منها (بعد قبوله في الجامعة).
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المادة  :22يحسب المعدل العام للطالب المنتقل إلى كلية الصيدلة في الجامعة من المتوسط الحسابي
للمعدالت السنوية في السنوات الدراسية التى أتمها في كلية الصيدلة.
المادة :21
أ)

تتم مراقبة التدريب السريري لطلبة كلية الصيدلة في السنة السادسة من 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.

ب) يقيم الطالب استنادا للمعلومات المدونة والواردة في سجل تدريبه السريري الخاص به وأي
تقارير أخرى مطلوبة.
متطلبات الحصول على درجة دكتور صيدلة
المادة  :24تمند درجة دكتور صيدلة بعد إتمام المتطلبات التالية:
أ)

النجاح في جميع المساقات المطلوبة حسب الخطة الدراسية المقررة.

ب) الحصول على معدل عام ال يقل عن (.)%13
ج) عدم تجاوز الحد األعلى لسنوات التخرج المنصوص عليها في التعليمات.
د) أن يسجل طالبا منتظما في آخر ( )3سنوات دراسية له في الجامعة بما فيها سنة التخرج.
أحكام عامة
المادة  :25تمند شهادة التخرج عند استحقاقها في نهاية كل عام دراسي وتكون حفلة التخرج مرة واحدة
في العام في نهاية الفصل الدراسي الثاني.
المادة :21
أ)

يكلف عميد الكلية مرشدا أكاديميا من أعضاء هيئة التدريس لكل طالب في الكلية.

ب) عميد الكلية والمرشد األكاديمي مسؤوالن عن متابعة السير األكاديمي للطالب والتحقق من
استيفائه لشروط التخرج وعلى المرشد أن يبلغ الطالب بذلك سنويا.
ج) على الطالب المتوقع تخرجه تعبئة نموذج خاص لدى عمادة الكلية في مدة أقصاها ()9
أسابيع من بداية السنة السادسة حيث يقوم عميد الكلية والمرشد بالتحقق من استيفائه شروط
التخرج بالتنسيق مع وحدة القبول والتسجيل.
المادة  :27على الطالب أن يحصل على براءة ذمة من الجامعة الستكمال إجراءات تخرجه.
المادة  :29إذا رغب طالب حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ما من الجامعة أو أي جامعة
معترف بها ،في الدراسة لدرجة البكالوريوس في تخصص آخر في الجامعة ،فتطبق عليه
تعليمات برنامج البكالوريوس اإلضافي.
المادة  :28ال يجوز ألي طالب أن يحتج بعدم علمه بهذه التعليمات أو بعدم اطالعه على النشرات الصادرة
من الجامعة والكلية أو على ما ينشر على لوحة إعالناتها فيما يتعلق بهذه التعليمات.
المادة  :14يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد فيها نص بهذه التعليمات وفي اإلشكاالت التي تنشأ
عن تطبيقها.
المادة  :13رئيس الجامعة وعمداء الكليات المعنية ومدير وحدة القبول والتسجيل مكلفون بتنفيذ أحكام هذه
التعليمات.
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تعليمات منح درجة البكالوريوس في الطب والجراحة البيطرية
صادرة عن مجلس العمداء بموجب نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات
في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
المادة :3

تسمى هذه التعليمات (تعليمات مند درجة البكالوريوس في الطب والجراحة البيطرية) الصادرة
عن مجلس العمداء بموجب نظام مند الدرجات العلمية والشهادات في جامعة العلوم
والتكنولوجيا األردنية لسنة  )1898ويعمل بها ابتداء من العام الجامعي .1883/98

المادة :2

تسري أحكام هذه التعليمات على الطلبة المنتظمين المسجلين للحصول على درجة البكالوريوس
في الطب والجراحة البيطرية من كلية الطب البيطري بالجامعة.

المادة :1

يقر مجلس العمداء الخطة الدراسية التي تؤدي إلى الحصول على درجة البكالوريوس في
الطب والجراحة البيطرية ،بناء على تنسيب من مجلس الكلية.

المادة :4

الحد األدنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة
البيطرية ( )111ساعة معتمدة.

المادة :5

تشمل الخطة الدراسية لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة البيطرية المتطلبات التالية:
أ)

متطلبات الجامعة المنصوص عليها في التعليمات اآلنفة الذكر والبالغة ( )22ساعة معتمدة
موزعه على النحو التالي:
 .1متطلبات إجبارية :يدرسها جميع طلبة الجامعة ويخصص لها ( )11ساعة معتمدة
وهي المبينة في صفحة (.)18
 .2متطلبات اختيارية :يخصص لها ( )8ساعات معتمدة يختارها الطالب من مجموعة
مساقات الجامعة اإلختيارية صفحة ( 23و .)21

ب) متطلبات التخصص :ويخصص لها ( )121ساعة معتمدة موزعه على النحو التالي:
.1

متطلبات كليتي العلوم واآلداب وتكنولوجيا الحاسوب والمعلومات ويخصص لها
( )23ساعة معتمدة من المساقات األساسية وحسب الخطة الدراسية.

.2

متطلبات إجبارية من كلية الطب البيطري ويخصص لها ( )121ساعة معتمدة منها
( )111ساعة معتمدة محددة حسب الخطة الدراسية و ( )2ساعات معتمدة يختارها
الطالب من بين مجموعتين وحسب ما هو محدد في الخطة الدراسية.

المادة :1
أ)

يجوز للطالب أن يسجل لمساق ما و متطلبة السابق في نفس الفصل في الحاالت التالية:
 .1إذا سمحت بذلك الخطة الدراسية لذلك القسم.
 .2إذا كان تخرجه في ذلك الفصل يتوقف على ذلك.

ب) مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة ال يجوز للطالب أن يسجل لمساق إال بعد دراسة
المتطلب السابق لذلك المساق وفي حالة عدم االلتزام بذلك فإن تسجيله وعالمته في ذلك
المساق يعتبران الغيين.
ج) إذا كان مع المساق متطلب متزامن (مرافق) فيجب على الطالب أن يسجلهما معا وفي حالة
عدم االلتزام بذلك فإن تسجيله وعالمته في ذلك المساق يعتبران الغيين.
مدة الدراسة والعبء الدراسي
المادة :7
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أ)

الحد األعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في كلية الطب البيطري هو
( )9سنوات للطلبة المسجلين في البرنامج الدراسي العادي و ( )9سنوات للطلبة المسجلين
في البرنامج الدراسي الموازي.

ب) السنة الدراسية فصالن دراسيان مدة كل منهما ستة عشر أسبوعا تشمل فترة االمتحانات
وفصل دراسي صيفي مدته ثمانية أسابيع تشمل فترة االمتحانات ،ويعتبر موعد نهاية
الفصل الدراسي الثاني من كل عام جامعي هو موعد نهاية السنة الدراسية األكاديمية ،وذلك
من أجل اعتبارات مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس وسقفها لكل كلية من
الكليات بما ال يتعارض مع التعليمات.
ج) يجري تقويم الساعات المعتمدة لكل مساق على أساس المحاضرات األسبوعية أو الندوة
لمدة ( )11أسبوعا هي ساعة معتمدة واحدة أما ساعات المختبرات والتطبيق العملي
فيجري تقويمها لكل مساق على أن تحسب الساعات المعتمدة الواحدة بثالث ساعات مختبر
إال إذا اقتضت طبيعة المساق غير ذلك وعلى أن ال تقل عن ساعتي مختبر أو ساعتين
تطبيقيتين في جميع الحاالت على األقل.
د) يتحمل الطالب مسؤولية حمل العبء الدراسي الذي يتناسب مع قدرته واستيعابه ،لذا
يتوجب على المرشد أن يطلع على سجل الطالب ليرشده للتسجيل لعدد المساقات ضمن
خطته الدراسية بحيث تتناسب مع قدرته وتحصيله األكاديمي في الجامعة آخذا بعين
االعتبار ما يلي:
 .1مع مراعاة الحد األعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس الواردة في
الفقرة (أ) من هذه المادة ،يكون الحد األدنى للساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب
المسجل للحصول على درجة البكالوريوس ( )8ساعات معتمدة للفصل الدراسي
الواحد في الفصلين الدراسيين األول أو الثاني ،والحد األعلى ( )19ساعة معتمدة،
ويجوز أن يصل الحد األعلى إلى ( )21ساعة معتمدة بموافقة عميد الكلية شريطة
أن يتوفر أحد الشرطين التاليين:
-i

أن ال يقل معدل الطالب التراكمي عن (.)%93

 -iiأن يتوقف تخرج الطالب على السماح له بدراسة ( )21ساعة
معتمدة في الفصل الذي ينهي فيها الساعات المعتمدة.
 .2يسمد للطالب بالتسجيل لعدد من الساعات يقل عن الحد األدنى ،أو االستمرار في
دراسة عدد من الساعات المعتمدة يقل عن الحد األدنى نتيجة النسحابه من بعض
المساقات ،وذلك في حاالت مبررة بتنسيب من مرشد الطالب وموافقة عميد الكلية
على أن ال تتجاوز مدة دراسة الطالب للحصول على درجة البكالوريوس الحد
األعلى الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة ،ويعلم عميد الكلية مدير وحدة القبول
والتسجيل خطيا بذلك.
 .3ال يزيد الحد األعلى للساعات المعتمدة التي يسجل لها الطالب في الفصل الدراسي
الصيفي عن ( )13ساعات معتمدة مهما كانت األسباب .ال يستثنى من ذلك أحد بما
في ذلك الطالب الذين يتوقف تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي على زيادة
العبء الدراسي.
ه) يصنف الطلبة المسجلون لنيل درجة البكالوريوس في مستوى السنة الثانية أو الثالثة أو
الرابعة أو الخامسة إذا أتم الطالب بنجاح دراسة ما ال يقل عن ( )23أو ( )93أو ( )113أو
( )129ساعة معتمدة على التوالي ضمن خطته الدراسية.
المواظبة
المادة :9
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أ)

تشترط المواظبة للطالب في جميع المساقات التي يسجل فيها ،ويقوم مدرس المساق
بتسجيل الحضور والغياب على كشوف خاصة ،ويسلمها إلى رئيس القسم الذي يعطى فيه
المساق في نهاية كل فصل دراسي ،وتحفظ إلى نهاية الفصل الدراسي الذي يليه.

ب) ال يسمد للطالب بالتغيب أكثر من ( )%13من مجموع الساعات المقررة لكل مساق.
ج) إذا غاب الطالب أكثر من ( )%13من مجموع الساعات المقررة للمساق دون عذر قهري
أو مرضي يقبل به عميد الكلية ،التي تطرح المساق ُيحرم من التقدم لجميع االمتحانات
الالحقة في ذلك المساق وتوضع له عالمة األعمال الفصلية التي حصل عليها لتاريخه،
على أن ال تقل عن ( )%32وتدخل نتيجة هذا المساق في حساب معدالته ما لم يكن قد
انسحب من ذلك المساق خالل المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة ( )13من
هذه التعليمات.
د) إذا غاب الطالب أكثر من ( )%13من مجموع الساعات المقررة لمساق ما ،وكان هذا
الغياب بعذر قهري أو مرضي يقبله عميد الكلية التي تطرح المساق ،فال يجوز أن يتجاور
الغياب بمجموعة ( )%23من مجموع الساعات وفي الحاالت التي يتجاوز فيها غياب
الطالب بعذر مقبول نسبة ( )%23فلمجلس الكلية المختص اعتباره منسحبا ،ويبلغ العميد
المعني مدير وحدة القبول والتسجيل خطيا بذلك قبل آخر موعد لتسليم نتائج االمتحانات
النهائية.
ه) إذا أنقطع الطالب عن التدريب العملي لفترة ال تتجاوز ( )%22من مدة التدريب وكان
االنقطاع لعذر قهري أو مرضي يقبل به عميد الكلية ،يجوز لعميد الكلية السماح للطالب
بتعويض فترة التدريب التي تغيب عنها إذا رأى العميد أن ذلك ال يؤثر على التدريب من
الناحية الفنية ،وال يشمل التدريب العملي العمل في المستشفيات الذي يتم بإشراف أعضاء
الهيئة التدريسية.
و) يشترط في العذر المرضي أن يكون بشهادة صادرة عن المركز الصحي في الجامعة أو
العيادة المخصصة للطلبة أو معتمدة منهما أو مستشفى الملك المؤسس عبدهللا الجامعي،
وعلى الطالب أن يقدم هذه الشهادة عن المواظبة وفي الحاالت القاهرة األخرى يقدم الطالب
ما يثبت عذره القهري خالل أسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب.

االمتحانات
المادة :8
أ)

تحسب العالمة النهائية لكل مساق من مائة ألقرب رقم صحيد.

ب)
 .1العالمة النهائية لكل مساق هي مجموع عالمات االمتحان النهائي وعالمات
األعمال الفصلية ويستثنى من ذلك المساقات التي نتيجتها ناجد أو راسب كما هو
مبين في الخطة الدراسية.
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 .2يعقد االمتحان النهائي لكل مساق مرة واحدة في نهاية الفصل ويكون شامال لمقرر
االمتحان المساق ويخصص له ( )%23من العالمة النهائية للمساق وقد تشمل
عالمة االمتحان النهائي امتحانات عملية أو شفوية أو تقارير تخصص لها نسبة
مئوية معينة.
 .3تشمل األعمال الفصلية لكل مساق امتحانين كتابيين على األقل يعلم بهما الطلبة في
بداية الفصل ،على أن يعقد االمتحان األول خالل األسبوعين الخامس أو السادس
(األسبوع الثالث في الفصل الدراسي الصيفي) واالمتحان الثاني خالل األسبوعين
الحادي والثاني عشر (األسبوع السادس في الفصل الدراسي الصيفي) وترد
األوراق إلى الطلبة في موعد أقصاه أسبوع من عقد االمتحان (ثالثة أيام في الفصل
الدراسي الصيفي) وقد تشمل األعمال الفصلية باإلضافة إلى االمتحانين الكتابين
الفصليين امتحانات شفوية أو عملية ،أو تقارير أو بحوثا كلها أو بعضها حسب ما
يقرره مجلس القسم ،وترد أوراق االمتحانات والتقارير والبحوث إلى الطلبة بعد
تصحيحها وتناقش مع الطلبة وتقدم األعمال الفصلية التي تسبق االمتحان النهائي
إلى رئيس القسم قبل بدء االمتحانات النهائية بأسبوع على األقل.
 .2قد يستثنى من بند ( )3من هذه المادة مساقات الندوات والبحوث والمختبرات
واألعمال الميدانية والمشاريع والمساقات السريرية حيث يقرر مجلس الكلية المعني
أسلوب وتقديم هذه االمتحانات على أن يعلن ذلك للطلبة مع بداية الفصل الدراسي.
 .2كل من تغيب عن امتحان فصلي معلن عنه بدون عذر قهري أو مرضي يقبل به
عميد الكلية التي تطرح المساق يوضع له (صفر) في ذلك االمتحان ويحسب في
العالمة النهائية.
 .1كل من يتغيب عن امتحان فصلي معلن عنه بعذر قهري أو مرضي يقبل به عميد
الكلية التي تطرح المساق عليه أن يقدم ما يثبت عذره خالل أسبوع من تاريخ زوال
العذر ،وفي هذه الحالة يعقد مدرس المساق بالتنسيق خطيا مع رئيس القسم (خالل
أسبوع بعد قبول العذر) امتحانا تعويضيا للطالب يكون مكافئا لالمتحان الذي غاب
عنه بنوع األسئلة ومستواها.
 .9إذا تغيب الطالب عن موعد االمتحان النهائي فعلية تقديم العذر الرسمي خالل مدة
أسبوع واحد من موعد االمتحان النهائي.

ج) :
 .1على مدرس المساق إعالم طلبته مع بداية كل فصل دراسي عن أسلوب تقييمه
لتحصيل الطالب في هذا المساق.
 .2مدرس المساق مسؤول عن تصحيد أوراق االمتحان الخاصة بمساقه ،وعن
مراجعة العالمات وتسجيلها في الكشوف والقسائم الخاصة بها ،وتسليمها إلى رئيس
القسم المعني خالل مدة أقصاها ( )92ساعة من تاريخ عقد االمتحان النهائي
للمساق ،لدراستها من قبل مجلس القسم خالل ( )22ساعة من تاريخ تسليم نتائج
آخر امتحان.
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 .3تعلن نتائج امتحان األعمال الفصلية قبل موعد االمتحان النهائي لتصحيد األخطاء
التي قد تحصل قبل إرسالها إلى وحدة القبول والتسجيل وعدم تعديل أي عالمة ،من
نتائج األعمال الفصلية بعد وصول العالمات إلى وحدة القبول والتسجيل.
 .2يقوم رئيس القسم برفع نتائج المساقات في القسم إلى عميد الكلية لعرضها على
مجلس الكلية للبت فيها خالل ( )22ساعة بعد تسلمها من رئيس القسم.
 .2يقوم عميد الكلية المعني أو من ينوب عنه بتسليم النتائج النهائية لجميع المساقات
المطروحة في الكلية إلى وحدة القبول والتسجيل لرصدها بعد البت فيها مباشرة
ويمنع إعالن عالمة أي طالب قبل تسليمها إلى وحدة القبول والتسجيل.
د) يجوز للطالب استئناف العالمة النهائية لمساق ما إلى عميد الكلية خطيا في مدة أقصاها
أسبوعين بعد إعالن نتائج ذلك المساق حيث يقوم العميد المختص بمناقشة النتائج مع
مدرس المساق ورئيس القسم التخاذ القرار المناسب وإبالغه إلى وحدة القبول والتسجيل
خالل مدة أقصاها أسبوع من صدور القرار.
ه) ترد جميع أوراق االمتحانات والتقارير والبحوث إلى الطالب بعد تصحيحها وتسجيل
عالماتها ،أما أوراق االمتحان النهائي فتحفظ لدى عمادة الكلية لمدة فصل دراسي واحد
للرجوع إليها عند الحاجة ثم يجري التصرف بها باالتفاق بين عميد الكلية المختص ومدير
وحدة القبول والتسجيل.
و) إذا لم يتم الطالب متطلبات مساق ما ،أو تغيب عن االمتحان النهائي لمساق ما ،وكان في
كلتا الحالتين بعذر قهري أو مرضي يقبل به عميد الكلية التي تطرح المساق .تسجل عالمة
"غير مكتمل" إزاء هذا المساق ،وعلى الطالب أن يعمل على إزالة هذه المالحظة في مدة
أقصاها ثالثة أسابيع من بدء الفصل الدراسي الالحق للفصل الذي درس فيه دون حساب
الفصل الدراسي الصيفي ،وإال تسجل له وحدة القبول والتسجيل العالمة المستحقة من
األعمال الفصلية في ذلك المساق .وفي هذه الحالة يعقد االمتحان التعويضي عن االمتحان
النهائي بالتنسيق خطيا د مع رئيس القسم بحيث يكون مكافئا د لالمتحان الذي غاب عنه بنوع
األسئلة ومستواها.

ز) :
 .1الحد األدنى لعالمة النجاح في المساق هو ( ،)%23والحد األدنى للعالمة النهائية
(.)%32
 .2تصنيف عالمات المساق وفق الجدول التالي:
التقدير
ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
ضعيف

العالمة
133-83
98-93
98-93
18-13
28-23
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الرمز بالعربية
أ
ب
ج
د
ه

الرمز باإلنجليزية
A
B
C
D
E

أقل من 23

راسب

و

F

 .3مع مراعاة أحكام المادة ( )13يكون المعدل التراكمي معدل عالمات جميع
المساقات التي درسها الطالب نجاحا أو رسوبا حتى تاريخ حساب ذلك المعدل وإذا
حصل الطالب على نتيجة "غير مكتمل" في بعض المساقات يتم حساب معدالته
عندما تكتمل عالمات المساقات وتعتبر المعدالت ذات أثر رجعي من تاريخ
حصول الطالب على نتيجة "غير مكتمل" من حيث الوضع تحت المراقبة أو
الفصل.
: .2
-i

تصنف المعدالت التراكمية وفق الجدول التالي:

المعدل التراكمي

التقدير

133-82

متميز

 -92أقل من 82

ممتاز

-91أقل من 92

جيد جدا

-19أقل من 91

جيد

-13أقل من 19

مقبول

 -iiيحتسب المعدل التراكمي من نتائج المساقات التي هي من ضمن
الخطة الدراسية كمتطلبات تخصص أو كلية أو متطلبات جامعة
على أن تدخل أفضل نتائج لتسع ساعات معتمدة فقط من متطلبات
الجامعة االختيارية في هذا المعدل.
 .2المعدل الفصلي هو معدل عالمات جميع المساقات التي درسها الطالب في ذلك
الفصل.
 .1مع مراعاة أحكام المادة ( )13يجري حساب أي من المعدالت السابقة بضرب
عالمة كل مساق محتسب في المعدل في عدد ساعاته المعتمدة وقسمة مجموع
حواصل الضرب الناتجة على مجموع الساعات المعتمدة.
 .9في حالة دراسة الطالب لمساق ما كان قد أعفي منه فإن العالمة التي يحصل عليها
تلغي اعفاءه من هذا المساق وفي هذه الحالة تدخل العالمة في حساب المعدل
الفصلي والتراكمي للطالب وإذا رسب الطالب في هذا المساق فإن عليه إعادته.
 .9تحسب كل المعدالت ألقرب منزلة عشرية واحدة.
 .8يضع العميد اسم الطالب الذي يحصل على معدل فصلي مقداره ( )%92فأكثر
على الئحة شرف الكلية ويثبت ذلك في سجله األكاديمي ،ما لم يكن سبق وكان
مفصوالد أو موضوعا د تحت المراقبة األكاديمية ،وال يقل عبئه الدراسي عن ()12
ساعة معتمدة.
 .13يصدر الرئيس الئحة شرف الجامعة فصليا د وتتضمن أسماء الطلبة الذين حصلوا
على معدالت فصلية مقدارها ( )%83فأكثر من بين المسجلين على لوائد شرف
الكليات.
 .11يعتبر الطالب األول في الكلية هو الطالب الحاصل على أعلى معدل على دفعته،
شريطة أن ال تزيد مدة الدراسة الفعلية عن ( )2سنوات.
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إعادة دراسة المساقات
المادة :34
أ)

يجوز للطالب إعادة دراسة أي مساق سبق وأن درسه في الجامعة .وفي هذه الحالة تثبت
العالمة الجديدة ألغراض احتساب المعدل بغض النظر أيهما أعلى.

ب) في حالة إعادة الطالب دراسة مساق ما فإن ساعات ذلك المساق تدخل في حساب عدد
الساعات المطلوبة للتخرج مرة واحدة.
ج) إذا أعاد الطالب دراسة مساق ما أو المساق المكافئ له (حسب الخطة االنتقالية المعتمدة)
تدخل العالمة الجديدة التي يحصل عليها الطالب في ذلك المساق في حساب معدله
التراكمي مع تثبيت جميع العالمات في سجل الطالب األكاديمي ،وتطبق هذه الفقرة ابتداء
من الفصل الدراسي األول  1899/99وتستبدل العالمة السابقة للمساق المعاد في كشف
العالمات الذي يعطى للطالب بعد تاريخ بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي
 1881/83بكلمة (معاد).
د) وفي جميع حاالت اإلعادة ال يجوز للطالب إعادة أي مساق نجد فيه مرتين.
وضع الطالب تحت المراقبة
المادة :33
أ)

يوضع الطالب تحت المراقبة إذا نقص معدله التراكمي عن ( )%13في نهاية أي فصل
دراسي باستثناء أول فصل دراسي للطالب في الجامعة ،وكذلك الفصل الدراسي الصيفي،
وتقوم وحدة القبول والتسجيل بإشعار القسم المعني وإشعار الطالب خطيا د بذلك على آخر
عنوان له لدى الجامعة ،ويقوم رئيس القسم بتكليف أحد أعضاء الهيئة التدريسية كمرشد
خاص لمساعدة الطالب أكاديميا وإرشاده لمعرفة األسباب المؤدية إلى نقص المعدل
التراكمي والتغلب عليها.

ب) على الطالب الذي وضع تحت المراقبة أن يزيل األسباب التي أدت إلى وضعه تحت
المراقبة في مدة أقصاها فصالن دراسيان (وليس منهما فصل دراسي صيفي) بعد الفصل
الذي وضع بسبب نتائجه تحت المراقبة.
ج) مع مراعاة نص الفقرتين (د ،ه) من هذه المادة إذا لم يتمكن الطالب من إزالة األسباب التي
أدت إلى وضعه تحت المراقبة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة "يفصل من القسم /الكلية"
حسب كيفية قبوله في الجامعة بالقسم أو الكلية.
د) يستثنى من الفصل من القسم /الكلية تنفيذا ألحكام الفقرة (ج) من هذه المادة كل طالب "أتم
بنجاح ( )129ساعة معتمدة".
ه) يستمر الطالب تحت مفعول الوضع تحت المراقبة إذا حصل على معدل تراكمي
( )%2892وال يفصل بسبب ذلك.
و) يفصل من الكلية كل طالب يحصل على معدل تراكمي يقل عن ( )%23في أي فصل
دراسي دون الفصل الدراسي الصيفي والفصل الدراسي األول اللتحاقه في الجامعة وذلك
بعد دراسة ما ال يقل عن ( )12ساعة معتمدة تدخل في حساب معدله.
ز) يجوز أن يقبل في البرنامج الدراسي الموازي طالب البكالوريوس المفصول من الدراسة
في البرنامج الدراسي العادي بسبب تدني معدله التراكمي عن ( )%13أو تجاوزه للحد
األعلى لسنوات الدراسة ،وفق الشروط التالية:
-i

إذا كان معدل الطالب التراكمي ( )%23فأكثر يعطى فصالد
دراسيا د واحداد (دون احتساب الفصل الدراسي الصيفي لهذا
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الغرض) في البرنامج الدراسي الموازي لرفع معدله التراكمي إلى
الحد األدنى المسموح به ،وإذا رفعه يبقى في البرنامج الموازي
ويكمل دراسته في نفس التخصص أما إذا أخفق فيفصل من
الدراسة حسب حالة فصله السابقة.
 -iiيطبق البند ( )iعلى طلبة البرنامج الدراسي الموازي وفق
الشروط الواردة.
 -iiiيطبق هذا القرار اعتبارا من نهاية الفصل الدراسي األول من العام
الجامعي 2332 / 2331م.
المادة :32
أ)

يجوز للطالب المفصول من الكلية حسب أحكام الفقرة (ج) من المادة ( )11من هذه
التعليمات أن يتقدم بطلب قبول جديد إلى الجامعة.

ب) في حالة قبول الطالب قبوال جديدا تطبق عليه أحكام المادة ( )19من هذه التعليمات.
ج) إذا فصل الطالب من القسم  /الكلية الجديدة مرة أخرى وفق أحكام المادة ( )11يفصل من
الجامعة نهائيا د وال يجوز له العودة إليها.
االنسحاب من المساقات وإضافتها
المادة :31
أ)

يسمد للطالب باالنسحاب من مساقات سجل لها وإضافة مساقات جديدة خالل األسبوع
األول من بداية الفصلين الدراسيين األول والثاني وخالل الثالثة أيام الدراسية األولى من
الفصل الدراسي الصيفي حسب التقويم الجامعي المعتمد ،وال تثبت المساقات التي انسحب
منها في سجله األكاديمي.

ب) مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يسمد للطالب باالنسحاب من دراسة مساق
خالل مدة اثني عشر أسبوعا د من بداية الفصل الدراسي األول والثاني ،وخالل األسابيع
الستة األولى من الفصل الدراسي الصيفي ،وفي هذه الحاالت يثبت المساق في سجل
الطالب وإزاءه مالحظة (منسحب) وال يدخل هذا المساق في عدد الساعات التي درسها من
حيث النجاح والرسوب ومتطلبات التخرج ،وإذا لم ينسحب الطالب خالل المدة المذكورة
فعلى مدرس المساق أن يثبت نتيجة الطالب في كشف العالمات ،وال يجوز نتيجة لهذا
االنسحاب أن تقل عدد الساعات المسجل لها عن الحد األدنى للعبء الدراسي المسموح به،
وفق هذه التعليمات إال بقرار من عميد الكلية بناء على تنسيب من المرشد.
ج) إذا اعتبر الطالب منسحبا من جميع المساقات التي سجل لها في فصل ما بمقتضى الفقرة
(د) من المادة ( )9من هذه التعليمات تكون دراسته لهذا الفصل "مؤجلة" ويحسب هذا
الفصل من مدة التأجيل المسموح بها في الفقرة (أ) من المادة ( )12من هذه التعليمات
ويثبت ذلك في سجله األكاديمي.
تأجيل الدراسة واالنقطاع واالنسحاب من الجامعة
المادة :34
أ)

يجوز للطالب أن يؤجل دراسته في الجامعة مدة ال تزيد على سنتين سواء كانت متقطعة أو
متصلة بقرار من مجلس الكلية ويجوز أن تصل مدة التأجيل إلى ستة فصول دراسية
متصلة كحد أعلى بقرار من مجلس العمداء.

ب) على الطالب أن يتقدم بطلب تأجيل دراسته إلى مكتب العميد في مدة أقصاها اثني عشر
أسبوعا د من بداية الفصل الدراسي األول أو الثاني لعرضه على مجلس الكلية ،ويبلغ العميد
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القرار إلى مدير وحدة القبول والتسجيل وعميد شؤون الطلبة ورئيس القسم المعني ومرشد
الطالب وأية جهة أخرى معنية.
ج) ال تحسب مدة التأجيل من الحد األعلى لسنوات التخرج أو لغايات إزالة أسباب الوضع
تحت المراقبة.
د) إذا تجاوز الطالب مدة التأجيل التي تمت الموافقة عليها يفقد مقعده في الجامعة ويجوز له
أن يتقدم بطلب جديد لاللتحاق بالجامعة ،فإذا قبل في القسم نفسه يحتفظ بسجله األكاديمي
كامال على أن يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية المعمول بها عند عودته وفي
هذه الحالة تحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحد األعلى لسنوات التخرج ،وإذا قبل في
قسم آخر تطبق عليه أحكام المادة ( )19من هذه التعليمات.
ه) ال تؤجل الدراسة للطالب الجديد في الجامعة أو الطالب المنتقل إليها ،إال بعد مضي فصل
دراسي واحد على األقل على دراسته في الجامعة.
و) إذا رغب طالب في االنسحاب من الجامعة فعليه أن يتقدم بطلب على النموذج المقرر إلى
وحدة القبول والتسجيل وفي هذه الحالة تثبت له في سجله مالحظة "منسحب من الجامعة "
ويفقد مقعده فيها ،وإذا رغب في االلتحاق ثانية في الجامعة فعليه أن يتقدم بطلب جديد وفي
حالة قبوله في القسم نفسه يحتفظ بسجله األكاديمي كامال على أن يكمل متطلبات التخرج
وفق الخطة الدراسية المعمول بها عند عودته إلى الجامعة وتحسب له مدة الدراسة السابقة
ضمن الحد األعلى لسنوات التخرج ،وإذا قبل في قسم آخر تطبق عليه أحكام المادة ()19
من هذه التعليمات وال يجوز للطالب أن يعود للدراسة في الجامعة إذا انسحب خالل الفصل
الدراسي الثاني لوضعه تحت المراقبة.
ز) إذا لم يسجل طالب منتظم في الجامعة لفصل دراسي ولم يحصل على موافقة خطية من
العميد المعني بتأجيل دراسته لهذا الفصل يفقد مقعده في الجامعة ،وفي هذه الحالة يجوز له
أن يتقدم بطلب جديد لاللتحاق بالجامعة فإذا قبل في القسم نفسه يحتفظ بسجله األكاديمي
كامال على أن يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية المعمول بها عند عودته إلى
الجامعة تحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحد األعلى لسنوات التخرج وإذا قبل في
قسم آخر تطبق عليه أحكام المادة ( )19من هذه التعليمات .وفي الحاالت التي يفقد فيها
الطالب مقعده بسبب عدم تسجيله لمدة فصل دراسي وبعذر قهري فله أن يطلب من مجلس
الكلية اعتبار هذه المدة ضمن الحد األعلى لمدة التأجيل المسموح بها في الفقرة (أ) من
المادة ( )12من هذه التعليمات.
ح) ال يجوز احتساب السجل األكاديمي للطالب ألغراض مواصلة دراسته في الجامعة إذا
انقطع عن الدراسة أربع سنوات أو أكثر.
ط) وفي جميع األحوال التي فقد فيها الطالب مقعده في الجامعة لمرة ثانية ال يجوز له أن يعود
للدراسة فيها.
االنتقال من الجامعات األخرى
المادة :35
أ)

تشكل لجنة تسمى لجنة انتقال الطلبة من أحد نواب الرئيس (رئيسا) وعضوية مدير وحدة
القبول والتسجيل وأثنين من العمداء يضاف إلى اللجنة عميد الكلية المنتقل إليها إذا لم يكن
عضوا ثابتا في اللجنة.

ب) يتم تقديم طلبات االنتقال إلى وحدة القبول والتسجيل في الجامعة وتبت لجنة انتقال الطلبة
في هذه الطلبات وفق الشروط التالية:
 .1أن يتوفر الشاغر في كلية الطب البيطري.
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 .2أن يستوفي الطالب شروط القبول في الجامعة وأن يستوفي الشروط األخرى التي
تطلبها الكلية المعنية ويقرها مجلس العمداء.
 .3أن يكون الطالب منتقالد من جامعة أو معهد أو كلية جامعية تعترف بها الجامعة.
 .2أن تكون دراسته السابقة في جامعة  /جامعات تأخذ بأسلوب االنتظام وأن يقدم
وثيقة تثبت أنه داوم ما ال يقل عن ( )%93من الدوام الكامل.
 .2أن يكون االنتقال لمستوى السنة الثانية فما فوق وأن ال يقل معدله التراكمي عن
( )%19أو تقدير جيد في جميع المساقات التي درسها في تلك الجامعة  /الجامعات.
 .1أن يكون معدله في الثانوية العامة مقبوال حسب تسلسل المعدالت التنافسية في
الكلية المنتقل إليها في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية سنة حصوله على
الثانوية العامة أو سنة تسجيله في الجامعة التي يريد االنتقال منها أو سنة تسجيله
في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ،فعلى سبيل المثال قد يكون المعدل
المطلوب لسنة ما لاللتحاق بكلية الطب البيطري ( )%8193وفي سنة أخرى
( )%9899وهكذا.
 .9ويجوز أن ينظر في قبول انتقال الطالب المستوفي لجميع هذه الشروط باستثناء
شرط معدل الثانوية العامة الواردة في البند ( )1شريطة أن يكون قد حصل على
معدل تراكمي في مساقات االختصاص والمساقات المقبولة للنقل ال يقل عن جيد
جدا في الجامعة المنتقل منها.
ج) تحول لجنة انتقال الطلبة الطلبات المقبولة إلى عميد الكلية المختص لحساب الساعات
المقبولة للنقل التي درسها الطالب في جامعته المنتقل منها في ضوء الخطة الدراسية للقسم
الذي سيختص فيه على أن ال يحسب له أكثر من ( )92ساعة معتمدة وأن ال تقل عالمة
المساق المحسوب عن ( )%93أو عن تقدير "جيد" وتعلم وحدة القبول والتسجيل خطيا
بذلك.
د) ال تدخل المساقات المقبولة لغرض االنتقال والتي سبق أن درسها الطالب في جامعة /
جامعات أخرى ضمن معدالته التراكمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية.
ه) يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج مقابل كل ( )12ساعة معتمدة
تحسب للطالب من خارج الجامعة.
حساب ساعات معتمدة من خارج جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية لطلبتها
المادة :31
أ)
 .1إذا أتم الطالب ساعات معتمدة بنجاح في جامعة غير أردنية بعد قبوله في جامعة
العلوم والتكنولوجيا األردنية فيجوز له أن يطلب من عميد الكلية حساب هذه
الساعات ،وذلك وفق الفقرات (ج ،د ،ه) من المادة ( )12على أن ال يزيد ما يحسب
للطالب ،بعد قبوله في الجامعة وحتى تخرجه منها على ( )22ساعة معتمدة.
 .2إذا رغب الطالب في دراسة مساق /مساقات خالل الفصل الدراسي الصيفي في
إحدى الجامعات األردنية الرسمية فعليه الحصول على موافقة مسبقة من عميد
الكلية التي تطرح المساق.
 .3إذا أتم الطالب ساعات معتمدة بنجاح في جامعة أردنية بعد قبوله في جامعة العلوم
والتكنولوجيا األردنية فيجوز له أن يطلب من عميد الكلية حساب هذه الساعات،
وذلك وفق الفقرتين (د ،ه) من المادة ( )12شريطة أن ال تقل عالمة المساق
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المحسوب عن الحد األدنى لعالمة النجاح وعلى أن ال يزيد ما يحسب للطالب بعد
قبوله في الجامعة وحتى تخرجه منها على ( )22ساعة معتمدة وتعلم وحدة القبول
والتسجيل خطيا بذلك.
ب) إذا قبل الطالب في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية وكان قد أتم بنجاح في جامعة أخرى
ساعات معتمدة ،وكان معدله التراكمي في جميع المساقات التي درسها في تلك الجامعة ال
يقل عن ( )%19أو تقدير "جيد" فيجوز له أن يطلب من عميد الكلية حساب هذه المساقات
وذلك وفق الفقرات (ج ،د ،ه) من المادة ( )12من هذه التعليمات.
ج) إذا انتقل الطالب إلى البرنامج الموازي من جامعة أردنية أو غير أردنية تعترف بها
جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ،أو إذا أتم الطالب ساعات معتمدة بنجاح في جامعة
أخرى قبل قبوله في البرنامج الموازي ،فال يجوز في جميع الحاالت أن يتجاوز مجموع
الساعات التي تحسب للطالب من خارج الجامعة ( )13ساعة معتمدة في كلية العلوم الطبية
التطبيقية ،كلية التمريض ،كلية الزراعة ،كلية العلوم واآلداب ،قسم علوم الحاسوب ،قسم
نظم المعلومات الحاسوبية ،قسم إدارة الخدمات الصحية ،و ( )92ساعة معتمدة في كلية
الهندسة ،كلية الصيدلة ،كلية الطب البيطري ،قسم هندسة الحاسوب ،ويطبق هذا القرار
على الطلبة المقبولين في الجامعة اعتباراد من بدء العام الجامعي .2332/2333
د) ال يجوز للطالب حساب ساعات معتمدة أتمها بنجاح في جامعة أخرى خالل الفصلين
األخيرين اللذين يسجل لهما في الجامعة قبل تخرجه إال إذا كان التسجيل بموافقة مسبقة من
عميد الكلية المختص وبعلم مدير وحدة القبول والتسجيل.
ه) مع مراعاة الفقرات (أ ،ب ،ج) من هذه المادة ال يجوز احتساب أي مساق درسه الطالب
في أي جامعة أردنية خالل السنة الدراسية (الفصلين األول والثاني) إال بقرار من مجلس
العمداء باستثناء المساقات التي تتم الموافقة عليها مسبقا وفقا للتعليمات.
المادة  :37ال يجوز في جميع الحاالت الواردة في المادتين ( )11 ،12من هذه التعليمات أن يتجاوز
مجموع عدد الساعات التي تحسب للطالب من خارج الجامعة ( )92ساعة معتمدة.
حساب ساعات معتمدة من داخل جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
المادة :39
أ)

ال يجوز االنتقال من قسم إلى آخر ضمن الكلية الواحدة أو من كلية إلى أخرى في الجامعة
إال في حالة حصول الطالب على قبول جديد.

ب) إذا قبل طالب في الجامعة قبوال جديدا وكان قد درس مساقات في كلية  /قسم آخر في نفس
الجامعة عليه أن يتقدم بطلب إلى وحدة القبول والتسجيل خالل مدة أسبوعين من تاريخ
قبوله وذلك لحساب الساعات التي درسها الطالب في الكلية /القسم الذي كان فيه مسجال
على ضوء الخطة الدراسية للكلية /القسم الذي قبل فيه قبوال جديدا وللطالب اختيار إحدى
الحاالت التالية:
 .1احتساب المساقات التي درسها في الكلية /القسم الذي كان فيه والتي حصل فيها
على عالمة ( )%93فأكثر وأن تكون هذه المساقات من ضمن الخطة الدراسية
للقسم وال تدخل عالمات هذه المساقات في حساب معدله التراكمي ،وفي هذه الحالة
يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج مقابل كل ( )12ساعة
معتمدة تحسب للطالب.
 .2احتساب جميع المساقات التي درسها الطالب في الكلية /القسم الذي كان فيه سواء
كانت نجاحا أو رسوبا وتدخل ضمن الخطة الدراسية للكلية /للقسم الذي قبل فيه
على أن تدخل العالمات في حساب معدله التراكمي وفي هذه الحالة يحسم فصل
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دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج مقابل كل ( )12ساعة معتمدة من
المساقات التي نجد فيها الطالب.
 .3المعاملة كطالب مستجد ودون احتساب أي من المساقات التي درسها الطالب.
ج) إذا لم يتقدم الطالب إلى وحدة القبول والتسجيل خالل المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه
المادة تطبق عليه الفقرة (ب.)3/
المادة  :38تمند درجة البكالوريوس للطالب بعد إتمام المتطلبات التالية:
أ)

النجاح في جميع المساقات المطلوبة حسب الخطة الدراسية المقررة للكلية

ب) الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن (.)%13
ج) عدم تجاوز الحد األعلى لسنوات التخرج المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة ( )9من
هذه التعليمات.
د) أن يسجل طالبا منتظما في آخر فصلين دراسيين له في الجامعة بما فيهما الفصل الذي
سيتخرج فيه ،وعلى أن يكون قد أتم دراسة ما ال يقل عن ( )13ساعة معتمدة في جامعة
العلوم والتكنولوجيا األردنية.
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التخرج ومتطلباته
المادة  :24تمند شهادة التخرج عند استحقاقها في نهاية كل عام دراسي وتكون حفلة التخرج مرة واحد في
العام في نهاية الفصل الدراسي الثاني.
المادة :23
أ)

إذا احتاج الطالب إلى أقل من ( )8ساعات معتمدة في فصل تخرجه فله أن يسجل ما يحتاج
إليه من ساعات.

ب) ال يجوز الجمع بين إعطاء الطالب مساقا بديال وزيادة العبء الدراسي له عن ( )19ساعة
معتمدة في فصل التخرج إال إذا كان هذا الفصل هو أخر فصل له ضمن الحد األعلى
لسنوات التخرج المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة ( )9من هذه التعليمات.
ج) عدم احتساب المساق البديل الذي درسه الطالب (على اعتبار أنه درسه في فصل التخرج)
في حالة عدم اعتبار هذا الفصل كفصل تخرج بسبب رسوبه في مساق آخر ،وعليه إعادة
دراسة المساق األصيل في الفصل الذي يليه ،بحيث يعتبر الفصل التالي كفصل تخرج وال
تحتسب عالمة المساق البديل الذي درسه في الفصل السابق في حساب المعدل التراكمي.
المادة :22
أ)

عميد الكلية والمرشد األكاديمي مسؤوالن عن متابعة السير األكاديمي للطالب المسجل في
الكلية ،والتحقيق من استيفائه لشروط التخرج وعلى المرشد أن يبلغه بذلك دورياد.

ب) على الطالب الذي يتوقع تخرجه في نهاية فصل ما أن يقوم بتعبئة نموذج خاص لدى عمادة
الكلية في مدة أقصاها ثمانية أسابيع من بداية الفصلين األول والثاني وأربعة أسابيع من
بداية الفصل الدراسي الصيفي حيث يقوم عميد الكلية والمرشد بالتحقيق من استيفائه
لشروط التخرج بالتنسيق مع وحدة القبول والتسجيل.
المادة  :24على الطالب أن يحصل على براءة ذمه من الجامعة الستكمال إجراءات تخرجه.
المادة  :29تحمل درجة البكالوريوس تاريخ استحقاقها.
أحكام عامة
المادة  :21إذا رغب طالب حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ما من الجامعة أو أي جامعة
معترف بها ،في الدراسة لدرجة البكالوريوس في تخصص آخر في الجامعة ،فتطبق عليه
تعليمات برنامج البكالوريوس اإلضافي.
المادة  :25مسؤولية تجاوز نصوص هذه التعليمات تقع على الطالب وإذا خالف الطالب هذه التعليمات
فلوحدة القبول والتسجيل أو الكلية المعنية أن تتخذ اإلجراءات الالزمة بما في ذلك حذف اسم
الطالب من سجل الطلبة في مساق ما دون إعادة أو ترصيد رسوم التسجيل للطالب.
المادة  :21ال يجوز ألي طالب أن يحتج بعدم علمه بهذه التعليمات أو بعدم إطالعه على النشرات الصادرة
عن الجامعة أو على ما ينشر على لوحة إعالناتها فيما يتعلق بهذه التعليمات.
المادة  :27يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات وفي اإلشكاالت التي
تنشا عن تطبيقها.
المادة  :29رئيس الجامعة وعمداء الكليات المعنية ومدير وحدة القبول والتسجيل مكلفون بتنفيذ أحكام هذه
التعليمات.
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تعليمات منح درجة البكالوريوس لطلبة برنامج البكالوريوس اإلضافي
المادة :3

تسمى هذه التعليمات (تعليمات مند درجة البكالوريوس لطلبة برنامج البكالوريوس اإلضافي
فةةي جامعةةة العلةةوم والتكنولوجيةةا األردنيةةة) ويعمةةل بهةةا ابتةةدا دء مةةن مطلةةع العةةام الجةةامعي
2333/1888م.

المادة :2

تسري أحكةام هةذه التعليمةات علةى الطلبةة المسةجلين فةي البرنةامج اإلضةافي للحصةول علةى
درجة البكالوريوس في جميع كليات الجامعة.

المادة :1

تطبق على طلبة برنامج البكالوريوس اإلضافي نفس الخطط الدراسةية المطبقةة علةى الطلبةة
المنتظمين في البرنامج العادي بالجامعة.

المادة  :4يتم قبول الطلبة بالجامعة في برنامج البكالوريوس اإلضافي ،للحصول على درجة البكالوريوس
وفق الشروط التالية:
أ) أن يكون الطالب حاصالد على درجة البكالوريوس أو الدرجة الجامعية األولى من جامعة أو
معهد جامعي أو كلية جامعية تعترف بها الجامعة.
ب) أن تكون درجة البكالوريوس الحاصل عليها الطالب في موضوع يؤهله للدراسة
المتخصصة في الكلية أو القسم الذي يرغب االلتحاق به.
ج) أن ال يكون قد مضى على حصوله على درجة البكالوريوس األولى أكثر من  9سنوات.
د) أن يحقق الشروط األخرى التي تضعها كل كلية للقبول فيها.
ه) يسمد للطالب الحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص معين التقدم للقبول في
تخصص آخر بنفس الكلية أو بكلية أخرى( .كأن يتقدم طالب يحمل درجة البكالوريوس في
الهندسة الكهربائية بطلب االلتحاق بتخصص آخر من تخصصات كلية الهندسة نفسها ،كما
يجوز له التقدم لاللتحاق ببرنامج البكالوريوس في أي تخصص آخر من أية كلية أخرى).
و) تقدم طلبات االلتحاق إلى وحدة القبول والتسجيل مباشرة حسب نموذج خاص بذلك ،وال
يبت في أي طلب إال إذا استوفى جميع األوراق الثبوتية الالزمة ويتم تحويلها بعد ذلك إلى
الكليات المعنية.
ز) تشكل لجنة لقبول الطلبة في البرنامج اإلضافي من أحد نواب األستاذ الرئيس وعميد الكلية
المعني ومدير وحدة القبول والتسجيل ،ويتم القبول تنافسيا د وحسب الشواغر المتوفرة ،مع
مراعاة شروط القبول في الجامعة.
ح)

يصدر قرار قبول الطلبة في هذا البرنامج من قبل األستاذ رئيس الجامعة.

المادة :5

تسري أحكام تعليمات مند درجة البكالوريوس على الطلبة في البرنامج اإلضافي باستثناء
المواد الواردة في هذه التعليمات.

المادة :1

شروط احتساب المساقات في التخصص الجديد:
أ)

في حال قبول الطالب في هذا البرنامج يتقدم بطلب احتساب المساقات التي نجد بها إلى
عميد الكلية للتخصص الجديد وتتم المعادلة من قبل العميد وفق الخطط الدراسية النافذة في
الجامعة ويعلم الطالب بالمساقات المحسوبة له قبل بدء التسجيل للفصول الدراسية وحسب
أسس ومعايير القبول في كل كلية على حدة وال تدخل عالمات المساقات المحسوبة في
حساب معدالته وإنما يعفى من دراستها.

ب) ال يجوز احتساب أكثر من نصف عدد الساعات المعتمدة (أو سنوات الدراسة) المطلوبة
للتخرج في التخصص الذي يقبل فيه الطالب وتعلم وحدة القبول والتسجيل خطيا د بذلك.
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ج) ال يجوز للطالب في برنامج البكالوريوس اإلضافي احتساب ساعات معتمدة أتمها بنجاح
في جامعة أخرى بعد قبوله في البرنامج اإلضافي بالجامعة إال إذا كان التسجيل بموافقة
مسبقة من عميد الكلية المختص.
د) يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج مقابل كل ( )12ساعة معتمدة
تحسب للطالب في التخصص الجديد.
المادة :7

يكون الحد األعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس لطلبة برنامج البكالوريوس
اإلضافي هو ( )1سنوات دراسية ( )12فصالد دراسيا د دون الفصول الصيفية.

المادة :9

الرسوم الجامعية :تستوفى من الطلبة المقبولين في برنامج البكالوريوس اإلضافي نفس الرسوم
الجامعية التي يدفعها طلبة البرنامج الدراسي الموازي.

المادة :8
أ)

يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات وفي اإلشكاالت
التي تنشأ عن تطبيقها.

ب) رئيس الجامعة وعمداء الكليات المعنية ومدير وحدة القبول والتسجيل مكلفون بتنفيذ هذه
التعليمات.
 يجةةوز إحتسةةاب سةةاعات معتمةةدة كةةان الطالةةب قةةد درسةةها للحصةةول علةةى درجةةة بكةةالوريوس معةةين
إنتظام ةا د كجةةزء مةةن متطلبةةات الحصةةول علةةى درجةةة بكةةالوريوس جديةةدة ،شةةريطة أال يتجةةاوز عةةدد
الساعات المحسوبة ( )%23من الساعات المقررة في الخطة الجديدة وذلةك لتحقيةق شةرط اإلنتظةام،
وأال يكون قد مضى على حصوله على درجة البكالوريوس األولى أكثر من ( )9سنوات وأن تراعى
شروط القبول في الجامعات الرسمية والخاصة.
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تعليمات البرنامج التحضيري االختياري
المادة :3

تسمى هذه التعليمات تعليمات البرنامج التحضيري االختياري لطلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية ويعمل بها اعتباراد من بداية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي .2333/88

المادة :2

تطبق هذه التعليمات على الطلبة الراغبين بالتسجيل في هذا البرنامج بمحض اختيارهم قبل
االنخراط في التخصص الذي سيدرسه الطالب بالجامعة أو بعده من خالل خطة دراسية معدة
لهذه الغاية.

المادة :1

يهدف هذا البرنامج إلى إعداد الطلبة الذين يتم قبولهم في كليات الجامعة المختلفة لمدة فصلين
دراسيين في العلوم األساسية واللغة اإلنجليزية من اجل تأهيلهم وتهيئتهم للدراسة لتسهيل
استيعابهم للمساقات التي سيدرسونها في التخصص.

المادة :4

تقدم لهم في هذا البرنامج الدراسي المفاهيم األساسية ومعلومات لتعريفهم بمدخالت ومقدمات
علوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء واألحياء واللغة اإلنجليزية لتمكين الطالب من فهم مادة
الدراسة لمختلف المساقات األولية التي تعتبر الركائز األساسية والبنية التحتية لتخصصاتهم.

المادة :5

يتم تسجيل الطلبة الراغبين باالنخراط في هذا البرنامج لدى وحدة القبول والتسجيل حسب
نموذج خاص يعد لهذه الغاية ويشترط فيه موافقة المرشد ورئيس القسم األكاديمي لتخصص
الطالب.

المادة :1

يتم تحديد مدة معينة للتسجيل في هذا البرنامج.

المادة :7

تحدد عدد ساعات الدراسة في هذا البرنامج ب ( )31ستة وثالثين ساعة معتمدة موزعة حسب
الجداول التالية:

الفصل الدراسي األول:
رمز ورقم المساق

اسم المساق

الساعات المعتمدة

ب 389

مقدمة في البيولوجيا ()1

3

ف 389

مقدمة في الفيزياء ()1

3

ر 389

مقدمة في التفاضل والتكامل

3

ل ز 389

مهارات لغوية ()1

3

ك 389

مقدمة في الكيمياء ()1

3

الكيمياء العضوية

3

الفصل الدراسي الثاني:
رمز ورقم المساق

المادة :9

اسم المساق

الساعات المعتمدة

ب 388

مقدمة في البيولوجيا ()2

3

ف 388

مقدمة في الفيزياء ()2

3

ر 388

مقدمة في االحصاء الحيوي

3

ل ز 388

مهارات لغوية ()2

3

ك 388

مقدمة في الكيمياء ()2

3

الكيمياء العضوية

3

تحدد قيمة الرسوم الدراسية بواقع ( )23ديناراد لكل ساعة معتمدة.
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المادة :8

تدفع مكافأة مالية لعضو هيئة التدريس الذي يشارك بالتدريس في هذا البرنامج حسب أنظمة
الجامعة وتعليماتها.

المادة  :34يجري تقييم للطلبة المسجلين في هذا البرنامج بنفس الطريقة المتبعة في تدريس الطلبة
المنتظمين من حيث عالمات النجاح والرسوب والتقدير.
المادة  :33تمند شهادة خاصة منفصلة للطالب الذي أكمل متطلبات هذا البرنامج بنجاح موقعه من عميد
الكلية المختص والمسجل العام ومبين فيها عالماته التي أحرزها في كل مساق ومعدله العام.
المادة  :32رئيس الجامعة والعميد المختص مسؤوالن عن تنفيذ بنود هذه التعليمات.
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البرنامج الدراسي الموازي
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تعليمات منح درجة البكالوريوس لطلبة البرنامج الدراسي الموازي لعام 3881م

المادة :1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات مند درجة البكالوريوس لطلبة البرنامج المةوازي فةي جامعةة
العلوم والتكنولوجيا األردنية) ويعمل بها ابتداء من مطلع العام الجامعي 7661/69م.

المادة :2

تسةري أحكةةام هةةذه التعليمةةات علةةى الطلبةةة المسةةجلين فةةي البرنةةامج المةةوازي للحصةةول علةةى
درجة البكالوريوس في جميع كليات الجامعة.

المادة :3

تطبق على طلبة البر نامج الموازي نفس الخطط الدراسية المطبقة على الطلبة المنتظمين في
البرامج المنتظمة في الجامعة ،وأية تعديالت تجري عليها تنطبق على الطلبة في البرنامجين
المنتظم والموازي.

المادة :4

تسري تعليمات مند درجة البكالوريوس الخاصة بكل كليةة  /تخصةص علةى طلبةة البرنةامج
الموا زي ،باستثناء المواد الالحقة الذكر مةن هةذه التعليمةات ،حيةث تحةل هةذه المةواد الجديةدة
بدالد من المواد الوادرة في تعليمات مند درجة البكالوريوس الخاصة بكل كلية  /تخصص.

المادة :5
أ) يكون الحةد األعلةى لمةدة الدراسةة للحصةول علةى درجةة البكةالوريوس لطلبةة البرنةامج المةوازي
على النحو التالي:
.7

كلية الطب (تخصص الطب البشري) ودرجة دكتور صيدلة ( )6تسع سنوات.

.2

كليات الهندسة وطب األسنان والطب البيطري وتخصص صيدلة وتخصص هندسة
الحاسوب ( )8ثماني سنوات.

.3

كليات العلةوم الطبيةة التطبيقيةة والعلةوم واآلداب والتمةريض والزراعةة وتخصصةي
علوم الحاسوب ونظم المعلومات الحاسوبية وتخصص إدارة الخدمات الصحية ()1
سبع سنوات.

ب) يسمد للطالب بالتسجيل لعدد من الساعات يقل عن الحةد األدنةى أو باالسةتمرار فةي دراسةة عةدد
مةةن السةةاعات المعتمةةدة يقةةل عةةن الحةةد األدنةةى نتيجةةة النسةةحابه مةةن بعةةض المسةةاقات ،وذلةةك فةةي
حةةاالت مبةةررة بتنسةةيب مةةن مرشةةد الطالةةب وموافقةةة رئةةيس القسةةم أو عميةةد الكليةةة ،علةةى أن ال
تتجاوز مدة دراسة الطالب للحصول على درجة البكالوريوس الحد األعلى الوارد في الفقةرة (أ)
من هذه المادة.
المادة :6

إذا انتقل الطالب إلى البرنامج الموازي من جامعة أردنية أو غير أردنية تعترف بهةا جامعةة
العلوم والتكنولوجيا األردنية ،أو إذا أتم الطالب ساعات معتمدة بنجاح في جامعة أخرى قبةل
قبوله في البرنامج الموازي ،فال يجوز في جميع الحاالت أن يتجاوز مجموع الساعات التةي
تحسب للطالب من خارج الجامعة ( )96ساعة معتمدة في كلية العلوم الطبية التطبيقية ،كلية
التمريض ،كلية الزراعة ،كلي ة العلوم واآلداب ،قسةم علةوم الحاسةوب ،قسةم نظةم المعلومةات
الحاسةةوبية ،قسةةم إدارة الخةةدمات الصةةحية ،و ( )17سةةاعة معتمةةدة فةةي كليةةة الهندسةةة ،كليةةة
الصةةيدلة ،كليةةة الطةةب البيطةةري ،قسةةم هندسةةة الحاسةةوب ،أمةةا بالنسةةبة لكليةةة الطةةب ،طةةب
األسنان ،وتخصص دكتور صيدلة من كلية الصيدلة ،التي تتبع النظام الدراسي السنوي فيةتم
مناقشة احتساب السنوات من قبل مجلس الكلية المعني بما ينسجم مع التعليمات .ويطبق هةذا
القرار على الطلبة المقبولين في الجامعة اعتباراد من بدء العام الجامعي .2662/2663

قرار مجلس العمداء رقم 89/51بتاريخ 3889/32/24م:.
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أ)

يفصل طلبة البرنامج الدراسي الموازي من كلية الطب في أي من الحاالت التالية:
 .1إذا لم يستطع اجتياز أي سنة دراسية من السنوات األربع األولى في مدة سنتين
جامعيتين.
 .2إذا لم يستطع اجتياز السنة الخامسة أو السادسة في ثالث سنوات.
 .3إذا لم يستطع إكمال دراسته في الكلية خالل مدة تسع سنوات.
 .2إذا رسب الطالب بأي أربع سنوات دراسية خالل مدة دراسته في الكلية.

ب) يفصل طلبة البرنامج الدراسي الموازي من كلية طب األسنان في أي من الحاالت التالية:
 .1إذا لم يستطع اجتياز أي سنة دراسية من السنوات الثالث األولى في مدة سنتين
جامعيتين.
 .2إذا لم يستطع اجتياز السنة الرابعة أو الخامسة في ثالث سنوات.
 .3إذا لم يستطع إكمال دراسته في الكلية خالل مدة ثمان سنوات.
 .2إذا رسب الطالب بأي أربع سنوات دراسية خالل مدة دراسته في الكلية.
ج) الحد األعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس هو كما يلي:
البرنامج الموازي
9

كلية الهندسة
كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات
 قسم هندسة الحاسوب

9

 قسم علوم الحاسوب

9

 قسم نظم المعلومات الحاسوبية

9
9

كلية الطب
 الطب والجراحة

8

 إدارة الخدمات الصحية

9
9

كلية العلوم الطبية التطبيقية
كلية الصيدلة
 تخصص صيدلة

9

 درجة دكتور صيدلة

8

كلية التمريض.

9

كلية العلوم واآلداب

9

كلية الزراعة.

9

كلية الطب البيطري

9
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األنظمة والتعليمات النافذة المطبقة على طلبة البرنامج الدراسي الموازي
تطبق األنظمة والتعليمات النافذة في الجامعة التالية على المقبولين في البرنةامج الدراسةي المةوازي ،اعتبةاراد
من بدء العام الجامعي ( )1889/81وهي:
.1

نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية.

.2

نظام منازل الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية.

.3

تعليمات الرحالت العلمية في الجامعة.

.2

تعليمات الرحالت الطالبية.

.2

تعليمات اشتراك الطلبة في صناديق بريد الجامعة.

.1

تعليمات خاصة باحتساب رسوم المواد الملغى تسجيلها.

.9

تعليمات المفقودات الخاصة بالطلبة.

.9

تعليمات التأمين الطبي ،مع مراعاة أن الرسوم الفصلية هي ( )21ديناراد.

.8

تعليمات التأمين على حياة الطلبة.

 .13تعليمات اعتماد تقارير األجازات المرضية للطلبة.
 .11الئحة التفوق الفصلي األكاديمية.
 .12تعليمات اتحاد الطلبة.
 .13تعليمات األندية الطالبية.
قرر مجلس العمداء في جلسته رقم ( )81/52بتاريخ  ،3881/32/28ما يلي:
.1

تطبيق نظام صندوق الطلبة والتعليمات التنفيذية للصندوق على طلبة البرنامج الدراسي الموازي.

.2

تم إلغاء هذا البند واستبداله بقرار مجلس العمداء رقم  2333/11بتاريخ 2333/3/19م.

 .3تطبق على الطلبة في البرنامج الدراسي الموازي ما يطبق على طلبةة البرنةامج الدراسةي العةادي فيمةا
يخص المند الطارئة والقروض وأجور تشغيل الطلبة.
يطبق هذا القرار اعتباراد من بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي (.)1889/81
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أسس القبول في البرنامج الدراسي الموازي
أوالً:

يتم تحديد أعداد الطلبة المقرر قبولهم في البرنامج الموازي موزعين على الكليات
والتخصصات المختلفة بناء على توصية من مجالس الكليات وتنسيب من مجلس العمداء وقرار
من مجلس األمناء في الجامعة.

ثانياً:

يتم قبول الطلبة في البرنامج الموازي بالجامعة وفق الشروط التالية:
أ) أن يكون حاصالد على شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية أو ما يعادلها
ب) يسمد لطلبة الثانوية العامة  /الفرع العلمي التقدم للقبول في مختلف التخصصات في
الجامعة.
ج) يسمد لطلبة الثانوية العامة  /الفرع األدبي التقدم للقبول في تخصص اللغة اإلنجليزية.
د) يسمد لطلبة الثانوية العامة  /الفروع المهنية التقدم للقبول في كليات وتخصصات محددة
لكل فرع مهني شرط دراسة المادتين اإلضافيتين المقررتين للفرع المهني المعني والنجاح
فيهما .وفي هذه الحالة تحسب عالمتا هاتين المادتين ( )123عالمة بدالد من عالمات
التدريب العملي ( )123عالمة ألغراض القبول الجامعي .وتحدد الكليات أو التخصصات
التي يسمد لطلبة الفروع المهنية التقدم إليها حسب الجدول رقم ( )1الالحق الذكر.
ه) يكون الحد األدنى لمعدالت القبول في البرنامج الموازي حسب الجدول رقم ( )1الالحق
الذكر.
و) يحق لمجلس عمداء جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية قبول ما ال يزيد عن ( )%2من
األعداد المقرر قبولها في كل تخصص في البرنامج الموازي ممن ال تنطبق عليهم شروط
الحد األدنى لمعدالت القبول من الطلبة غير األردنيين.
ز) يقبل الطلبة في الكليات المختلفة وفق اختياراتهم ويحسب تسلسل عالماتهم في شهادة
الدراسة الثانوية العامة األردنية أو ما يعادلها.
ح) يحدد مجلس األمناء الرسوم المقررة لكل تخصص في البرنامج الموازي كما يحدد الرسوم
األخرى.

ثالثاً:
أ)

تتولى اللجنة العليا للبرنامج الموازي في الجامعة سنويا د تخصيص نسب معينة للمقاعد
المقررة في كل تخصص للفئات التالية من الطلبة:
 .1الطلبة األردنيين الحاصلين على الثانوية العامة األردنية.
 .2الطلبة األردنيين الحاصلين على الثانوية العامة من خارج األردن  /المغتربين.
 .3الطلبة العرب واألجانب

ب) يجوز نقل عدد من المقاعد المقررة في البنود  3 ،2 ،1وتغيير النسب في حالة عدم تعبئة
المقاعد من نفس الفئة وذلك حسب ما تراه اللجنة العليا للبرنامج الموازي.
ج) يترك للجنة العليا للبرنامج الموازي قبول عدد محدود من الطلبة في التخصصات المختلفة
وذلك في حاالت خاصة شريطة أن ال يقل المعدل عن الحد األدنى للقبول.
د) يجوز النقل من الجامعات األخرى الخاصة والرسمية إلى البرنامج الموازي شريطة أن ال
يقل المعدل عن الحد األدنى للقبول وتحسب للطالب ما ال يزيد عن ( )22ساعة معتمدة
ضمن الخطة الدراسية في الجامعة.
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رابعاً:
أ)

تتولى وحدة القبول والتسجيل بالتنسيق مع اللجنة العليا للبرنامج اإلعالن عن مواعيد تقديم
طلبات االلتحاق بالجامعة واستقبال الطلبات والتنسيق مع مركز الحاسوب والمعلومات في
إدخال هذه الطلبات وإصدار قوائم المرشحين للقبول.

ب) يتولى عملية قبول الطلبة في البرنامج الموازي اللجنة العليا للبرنامج وتصدر قرارات
القبول من اللجنة.
ج) في حالة الشهادات األجنبية (غير العربية) تعتمد معادلة وزارة التربية والتعليم للشهادة
كوثيقة رسمية ألغراض القبول ويحسب المعدل وفق قرارات تصدر عن مجلس العمداء
بهذا الخصوص.
د) يجوز للطالب المقبول في البرنامج الموازي تغيير تخصصه في مواعيد محددة بموجب
قرارات تصدر عن مجلس العمداء.


ه) يبت رئيس اللجنة في اإلشكاالت التي قد تحدث نتيجة تطبيق هذه األسس.
يتم قبول الطلبة في البرنامج الدراسي الموازي والذين يحملون الشهادات األجنبية من دولة عربيةة فةي
الحاالت التالية:
أ)

الحصول على معادلة للشهادة من الدولة العربية الصادرة منها الشهادة تبين بأنها تعادل
شهادة الثانوية العامة لتلك الدولة.

ب) إذا تمت معادلة شهاداتهم من وزارة التربية والتعليم األردنية.
ج) إذا قبلوا في جامعة أخرى (حاصل على قبول من جامعة أخرى) بدون معادلة شهاداتهم من
وزارة التربية والتعليم األردنية.
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التـجـسـير
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أسس التجسير بين كليات المجتمع والجامعات األردنية
أوالً:

ابتدا دء من العام الجامعي  ،2331/2332يعتبر مؤهالد للقبول في الجامعات األردنية الرسمية ما
نسبته  %23من أوائل الخريجين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة في كل تخصص له
نظير في الجامعات األردنية باستثناء تخصصات الطب وطب األسنان.

ثانياً:
أ)

يجوز أن يقبل تنافسيا د في الجامعات األردنية الرسمية من الناجحين في االمتحان الشامل
العام لكليات المجتمع لألعوام السابقة لعام القبول ما ال يزيد عن  %22مما ورد في أوالد
من العدد المؤهل للقبول في ذلك العام شريطة أن يكون معدل الطالب في االمتحان الشامل
العام لكليات المجتمع  %91على األقل.

ب) يسمد للطلبة حملة شهادة دبلوم كليات المجتمع نظام السنتين ونظام الثالث سنوات (شامل)،
وحملة شهادة دبلوم كليات المجتمع نظام الثالث سنوات (ممن لم يشملهم نظام االمتحان
الشامل) الحاصلين على معدالت تراكمية حدها األدنى ( %13باستثناء تخصص الصيدلة،
أن ال يقل المعدل التراكمي عن  )%19التجسير للجامعات الخاصة مباشرة ،ويشترط في
كال الحالتين أن يكون قد مضى على حصول الطالب شهادة الدبلوم المتوسط سنتان على
األقل.
ثالثا ً:

يسمد للطلبة الناجحين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة بمعدل ال يقل عن  %19التقدم
لاللتحاق بالجامعات مباشرة حسب الطاقة االستيعابية لكل جامعة شريطة اجتياز االمتحان
الشامل بمعدل ال يقل عن .%19

رابعا ً:

يكون الحد األدنى لمعدل القبول للتجسير في الجامعات األردنية للطلبة حملة شهادة دبلوم كليات
المجتمع من ذوي االحتياجات الخاصة  ،%12شريطة إرفاق الطالب لوثيقة طبية تبين فيما إذا
كانت اإلعاقة سببا د في تدني تحصيل الطالب الجامعي.

خامسا ً:
أ)

يحدد مجلس التعليم العالي سنويا د األعداد المقرر قبولها وفق (أوالد وثانياد) أعاله وذلك في
ضوء تنسيبات الجامعات األردنية.

ب) تلتزم الجامعات بتجسير التخصصات التي تدرس في كليات المجتمع األردنية إلى
التخصصات المناظرة لها في الجامعات األردنية بحسب القوائم التي أعدتها جامعة البلقاء
التطبيقية واعتمدتها اللجنة األكاديمية واقرها مجلس التعليم العالي.
سادسا ً :يترك لكل جامعة معادلة المواد التي درسها الطالب في الدراسة الجامعية المتوسطة ،بحد أعلى (45
سىىاعة) لنظىىام السىىنتين و ( 55سىىاعة) لنظىىام الىىثالث سىىنوات( .يطبةةق هةةذا البنةةد علةةى الطلبةةة غيةةر
األردنيين إعتباراد من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  ،2331/2332أمةا بالنسةبة للطلبةة غيةر
األردنيةةين الةةذين تةةم قبةةولهم علةةى الفصةةل الدراسةةي األول  2331/2332فيتةةرك لكةةل جامعةةة معادلةةة
المواد التي درسها الطالب في الدراسة الجامعية المتوسطة).
سابعا ً:

تقوم لجنة تنسيق القبول الموحد للجامعات األردنية بتوزيع الطلبة بين الجامعات الرسمية
تنافسيا د وحسب األعداد المقررة للقبول في الجامعات وفق تسلسل رغباتهم.

ثامنا ً:

يدفع الطالب المتقدم للقبول في الجامعات الرسمية رسم طلب التحاق مقداره ( )12خمسة عشر
ديناراد أردنيا د باسم لجنة تنسيق القبول الموحد.
ُتلغي هذه األسس أي قرار سابق يتعارض معها.

تاسعا ً:

139

أسس التجسير بين خريجي كليات المجتمع وطلبة البرنامج الموازي في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
أوالً:

ابتداء من العام الجامعي  2331/2333يعتبر مؤهال للقبةول فةي البرنةامج المةوازي بجامعةة العلةوم
والتكنولوجيا األردنية عددا من خريجةي كليةات المجتمةع فةي كةل تخصةص لةه نظيةر فةي البرنةامج
الموازي وحسب أعداد يقرها مجلس العمداء مةن األعةداد المقةرر قبولهةا فةي تخصصةات البرنةامج
الموازي باستثناء تخصصات الطب وطب األسنان والصيدلة ودكتور الصيدلة.

ثانياً:

يةةتم تقةةديم الطلبةةات إلةةى وحةةدة القبةةول والتسةةجيل بالجامعةةة فةةي المواعيةةد التةةي تحةةددها اللجنةةة العليةةا
للبرنامج الموازي ويلتزم تجسةير التخصصةات التةي تةدرس فةي كليةات المجتمةع إلةى التخصصةات
المناظرة لها في البرنامج المةوازي بالجامعةة وحسةب القةوائم التةي أعةدتها جامعةة البلقةاء التطبيقيةة
واعتمدتها اللجنة األكاديمية وأقرها مجلس التعليم العالي.

ثالثاً:

يسمد للطلبة الناجحين في امتحةان الشةهادة الجامعيةة المتوسةطة (دبلةوم كليةات المجتمةع) بمعةدل ال
يقةةل عةةن ( )%19التقةةدم لاللتحةةاق بتخصصةةات البرنةةامج المةةوازي فةةي الجامعةةة مباشةةرة وحسةةب
األعداد المقررة.

رابعاً:

يتةةرك لكةةل كليةةة بالجامعةةة معادلةةة المةةواد التةةي درسةةها الطالةةب أثنةةاء دراسةةة دبلةةوم كليةةات المجتمةةع
وحسب قرارات مجلس العمداء بهذا الخصوص.

خامساً :يدفع الطالب المتقدم للقبول بالبرنامج الموازي وبعد قبوله في الجامعة من خريجي كليةات المجتمةع
الرسوم الجامعية المقررة لتخصصات البرنامج الموازي.
سادساً :تقوم اللجنة العليا للبرنةامج المةوازي بالجامعةة بقبةول الطلبةة تنافسةيا د حسةب المعةدل العةام الحاصةل
عليه الطالب وحسب األعداد المقررة لتخصصات البرنامج الموازي.
سابعاً :تطبةةق علةةى الطلبةةة المقبةةولين وفةةق التجسةةير بةةين خريجةةي كليةةات المجتمةةع فةةي البرنةةامج المةةوازي
بالجامعة تعليمات مند درجة البكالوريوس المطبقة على الطلبة في التخصصات المختلفة.

138

تخصصات دبلوم كليات المجتمع والتخصصات المناظرة لها في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
اسم التخصص في دبلوم كليات المجتمع

التخصص  /التخصصات المناظرة
بالجامعة
العالج الوظيفي

.1

العالج الوظيفي

.2

اإلنتاج الحيواني

اإلنتاج الحيواني

.3

اإلنتاج النباتي

اإلنتاج النباتي

.2

تصنيع األغذية

.2

تكنولوجيا األغذية

.1

التصنيع الغذائي

.9

األشعة

.9

تكنولوجيا األشعة

.8

تقنيات األشعة

التغذية وتكنولوجيا الغذاء

تكنولوجيا األشعة

 .13السمع والنطق

السمع والنطق

 .11تقنيات البصريات

البصريات

 .12مختبرات األسنان

تكنولوجيا صناعة األسنان
التمريض

 .13الصحة العامة

العلوم الطبية المخبرية

 .12التمريض/حسب الجنس
 .12التمريض المشارك

التمريض ذكور أو التمريض إناث

 .11التمريض القانوني
الصيدلة

 .19الصيدلة

الكيمياء

 .19العالج الطبيعي

العالج الطبيعي

 .18الرياضيات

الرياضيات

 .23البرمجة

الرياضيات أو علوم الحاسوب أو نظم
المعلومات الحاسوبية

 .21تكنولوجيا المعلومات
 .22المختبرات الطبية

العلوم الطبية المخبرية

 .23فنيوا المختبرات الطبية
 .22صحة الفم واألسنان

علوم طب األسنان المساندة

 .22األرصاد الجوية

الفيزياء التطبيقية

 .21العلوم

الفيزياء التطبيقية
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الكيمياء التطبيقية
 .29اللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية لألغراض الخاصة

 .29معلم صف  /لغة إنجليزية
 .28تكنولوجيا األجهزة الطبية

الهندسة الطبية الحيوية

 .33محطات توليد الطاقة
 .31محطات التوليد
 .32التمديدات الكهربائية
 .33نقل الطاقة وتوزيعها
 .32نظم القوى الكهربائية
الهندسة الكهربائية /قوى نظام الثالث سنوات
.32
شامل
 .31النظم الكهربائية األرضية
 .39كهرباء أرضي
 .39كهرباء مطارات

الهندسة الكهربائية

 .38النظم الكهربائية في المطارات
 .23إلكترونيات الصناعية
 .21األجهزة الدقيقة والتحكم في العمليات
 .22االتصاالت الجوية
 .23هندسة االتصاالت الجوية
 .22كهرباء وآالت دقيقة
 .22تكنولوجيا الراديو والتلفزيون والفيديو
 .21األسلحة الموجهة
النظم الكهربائية واألجهزة الدقيقة في
.29
الطائرات
 .29إلكترونيات الطيران

الهندسة الكهربائية أو هندسة الحاسوب

 .28الصناعات الكيميائية
 .23تكنولوجيا الصناعات النسيجية
 .21فنيو الصناعات النسيجية
 .22المختبرات الصناعية والمدرسية

الهندسة الكيميائية

 .23هندسة البيئة
 .22تكنولوجيا النسيج
 .22تكنولوجيا الهندسة الكيميائية
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 .21تكنولوجيا الصناعات الكيميائية
 .29تكنولوجيا الصناعات البتروكيميائية
 .29تكنولوجيا معالجة المياه والمياه العادمة
 .28محطات التنقية
 .13الهندسة المدنية

الهندسة المدنية

 .11الهندسة المعمارية

الهندسة المعمارية

 .12الرسم المعماري
 .13الرسم الميكانيكي
 .12نظم التكييف والتبريد والتدفئة
 .12محركات اإلحتراق الداخلي
 .11التكييف والتبريد والتدفئة
 .19محركات الطائرات

الهندسة الميكانيكية

 .19التصميم الميكانيكي
 .18هياكل الطائرات
 .93المهمات األرضية في المطارات
 .91أسلحة الطائرات
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قرارات متفرقة  /التجسير












"يوافق المجلةس علةى أن تقةوم ج امعةة البلقةاء التطبيقيةة باعةداد امتحةان قبةول خةاص للطلبةة األردنيةين
الحاصلين على شهادة دبلوم كليات المجتمع غير األردنية للتجسير في الجامعةات األردنيةة مةع مراعةاة
تطبيق أسس التجسير المعمول بها وذلك اعتباراد من بداية العام الجامعي ." 2339/2331
معادلة ما ال يزيد عن ( )22ساعة معتمدة لكل طالب مدة دراسته ثالث سنوات في معهةد معتةرف بةه،
و"معادلة ما ال يزيد عن ( )33ساعة معتمدة لكل طالب مدة دراسته سنتين في معهد معترف به.
تقر ر قبول الطلبة من حملة شهادة دبلوم كليات المجتمع في تخصص الصيدلة ضمن برنامج التجسةيير
بكلية الصيدلة في البرنامج الموازي وذلك للعام الجامعي 2333/2332م فقط.
يعامل الطلبة خريجي كلية الحجاوي للهندسةة التطبيقيةة (حملةة الةدبلوم المتوسةط) فةي جامعةة اليرمةوك
معاملة الطلبة حملة شهادة الدبلوم نظام الثالث سنوات من حيث التجسير إلى الجامعات األردنية.
تطبق تعليمات مند درجة البكالوريوس والخطة الدراسية في التمريض لحاملي شهادة دبلوم التمريض
األردنية أو ما يعادلها على طلبةة التجسةير المقبةولين فةي البرنةامج الدراسةي المةوازي لعةام  2331فمةا
بعد ،شريطة أن يكون أحد خريجي المعاهد وكليات التمريض األردنية أو ما يعادلها.
يعامل الطلبة خريجي كلية الحجاوي للهندسةة التطبيقيةة (حملةة الةدبلوم المتوسةط) فةي جامعةة اليرمةوك
معاملة الطلبة حملة شهادة الدبلوم نظام الثالث سنوات من حيث التجسير إلى الجامعات األردنية.
تترك عملية إحتساب المةواد التةي درسةها الطالةب فةي كليةات المجتمةع دون أن يتبعهةا بالحصةول علةى
اإلمتحان الشامل إلى التعليمات النافذة والمعمول بها في الجامعة التي يرغب الطالب الدراسة فيها.
يجوز قبول الطلبة الحاصلين على شهادة دبلوم كليات المجتمع غير األردنية وفقا د للمعايير اآلتية:
أ)

للجامعة أن تقبل الطالب الذي يحمل شهادة دبلوم كلية المجتمع من الخارج وبدراسة
منتظمة وتمت معادلتها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ب) يترك لكل جامعة معادلة المواد واحتساب الساعات التي درسها الطالب في شهادة الدبلوم.
ج) يترك لكل جامعة عقد امتحان قبول خاص للطلبة الحاصلين على دبلوم كليات مجتمع غير
األردنية الراغبين في التجسير ووضع اآللية المناسبة لتنفيذ ذلك آخذين بعين االعتبار ما
ورد في (أ) أعاله.







د) يستثنى من اجتياز االمتحان المقرر ،الطلبة المقبولون بموجب اتفاقيات التعاون الثنائية بين
الجامعة المعنية وأي مؤسسة للتعليم العالي في الخارج ،شريطة أن تكون الجامعة قد
أشرفت على وضع البرامج والمناهج التعليمية في تلك المؤسسة ولها عالقة مستمرة معها.
السماح للطلبة حملة شهادة الدبلوم نظام الثالث سةنوات النةاجحين فةي االمتحةان العةام لكليةات المجتمةع
بالتجسير إلى الجامعات األردنية ،أما الطلبة حملة شهادة الدبلوم نظام الثالث سنوات الةذين لةم يتقةدموا
لالمتحان (الشامل) فيشترط أال يقل معدل الطالب التراكمي في خطته الدراسية عن (.)%19
يترك لكل جامعة إحتساب المواد التي درسها الطالب فةي كليةة مجتمةع دون أن يتبعهةا بالحصةول علةى
اإلمتحان الشامل ألغراض التجسير في الجامعات األردنية.

قرار:
أ)

مواصلة العمل بنظام التجسير لحملة دبلوم التمريض المشارك.
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ب) السماح لخريجي دبلوم التمريض القانوني "ثالث سنوات" بالتجسير إلى الجامعات
األردنية ،شريطة اال يقل معدل الطالب التراكمي عن .%19
ج) عدم فتد برامج "التمريض المساعد" في الجامعات وكليات المجتمع المتوسطة.
د) إعتماد برنامجي البكالوريوس في التمريض والتمريض المشارك ،كبرامج تعليمية أساسية
لمهنة التمريض.
ه)
 .iإقتصار عقد الدورات التدريبية التي تطرح في الجامعات وكليات المجتمع على
فئتي حاملي بكالوريوس التمريض القانوني ودبلوم التمريض المشارك.
 .iiعدم قبول خريجي إمتحان الدراسة الثانوية العامة في دورات المهن الطبية
المساعدة وبالتالي عقدها في الجامعات وكليات المجتمع المتوسطة.



و) مخاطبة الجهات المعنية بعدم توظيف عاملين في القطاع التمريضي ما لم يكونوا حاصلين
على بكالوريوس أو دبلوم الثالث سنوات أو التمريض المشارك أو مساعدي التمريض،
إضافة إلى الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
الموافقة على التجسير من دبلوم صيدلة إلى بكالوريوس صيدلة لكل من:
أ)

الطلبة األردنيين بمعدل ال يقل عن  %19في االمتحان العام لكليات المجتمع (الشامل).

ب) الطلبة غير األردنيين شريطة التقيد بما ورد في قرار مجلس التعليم العالي رقم ( )19في
جلسته الثامنة والمنعقدة بتاريخ 2332/3/9م.


ج) أن ال يزيد عدد الساعات المعتمدة المعادلة للطالب عن( )22ساعة معتمدة.
السماح للطلبة خريجي كليات المجتمع تخصص السمع والنطق (نظام اإلمتحان الشامل ،ونظام الثالث
سنوات) التجسير في الجامعات األردنية الرسمية في نفس التخصص وبما يتناسب مةع أسةس التجسةير
المعمول بها في الجامعات األردنية.
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أسس معادلة مساقات الطلبة المقبولين ضمن برنامج التجسير الثالث سنوات

أسس معادلة مساقات الطلبة المقبولين ضمن برنامج التجسير بين كليات المجتمع والجامعة وكذلك طلبة
كليات المجتمع الذين درسوا ضمن برنامج الثالث سنوات:
أ)

تحول طلبات الطلبة المقبولين إلى عميد الكلية المختص من أجل احتساب الساعات المقبولة
للمعادلة التي درسها الطالب في ضوء الخطة الدراسية للقسم الذي سيلتحق به ،على أن ال
يحسب له أكثر من ( )22ساعة معتمدة ،شريطة ان ال تقل عالمة المساق المعادل عن الحد
األدنى لعالمة النجاح وتعلم وحدة القبول والتسجيل خطيا د بذلك.

ب) ال تدخل المساقات المقبولة للمعادلة والتي سبق وأن درسها الطالب ضمن معدله التراكمي
في الجامعة.
ج) يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج مقابل كل ( )12ساعة معتمدة
تحسب للطالب.
د) يجب أن يكون عدد الساعات المعتمدة للمساق المعادل للطالب من مساقات كليات المجتمع
مساوي أو أكثر من عدد الساعات للمساق الذي يعادل له في الجامعة .ويجوز أن يعادل
مساقين أو أكثر من الكلية بمساق من الجامعة على أن تكون من نفس المحتوى ،بحيث
يكون عدد الساعات للمساقين يساوي أو أكثر من عدد ساعات مساق الجامعة المعادل.
ه) تعتمد القائمة أدناه لمعادلة المساقات العامة التي درسها الطالب في كلية المجتمع بما يعادلها
من متطلبات الجامعة االختيارية والتي تدرس في الجامعة ،وتبت كلية العلوم واآلداب في
إمكانية معادلة المساقات العامة األخرى والتي ليست من ضمن القائمة التالية:
الساعات
اسم المساق
المعتمدة
 3االسالم والقضايا المعاصرة
دراسات في الفكر العربي اإلسالمي
 3لغة إنجليزية
لغة إنجليزية
 3مهارات الحاسوب
مقدمة في علم (استخدام) الحاسوب
 3اللغة العربية
اللغة العربية
 3مبادئ في االقتصاد
االقتصاد
3
اللغة اإلنجليزية الفنية
 3رياضيات
مبادئ الرياضيات
تفاضل وتكامل ()1
 3رياضيات

المساق المعادل له

فيزياء عامة ()1

3

فيزياء

فيزياء عامة ()2

3

فيزياء

كيمياء عامة ()1

3

كيمياء

تجارب في الفيزياء
كيمياء عامة عملي

1
1

مختبر الفيزياء
مختبر الكيمياء

رقم المساق
ع أ 112
ل ز 111
ن م 133
ع 131
ع أ 121
ر 131
ر 131
ف  131أو
ف 133
ف  131أو
ف 133
ك  131أو
ك 133
ف 139
ك 139

الساعات
المعتمدة
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1

و) تترك لألقسام معادلة المساقات التخصصية والتي تراها مناسبة ،بحيث ال تتجاوز ()33
ساعة معتمدة على أن ال يزيد مجموع الساعات التي تتم معادلتها عن ( )22ساعة معتمدة.
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تعليمات منح درجة البكالوريوس في التمريض لحاملي شهادة دبلوم التمريض األردنية أو ما يعادلها

المادة :3

تسمى هذه التعليمات "تعليمات مند درجة البكالوريوس في التمريض لحاملي شهادة دبلوم
التمريض األردنية أو ما يعادلها" ويعمل بها ابتداء من العام الجامعي 2339 /2331م.

المادة :2

تسري أحكام هذه التعليمات على الطلبة المسجلين للحصول على درجة البكالوريوس في
التمريض من كلية التمريض من حملة شهادة دبلوم التمريض األردنية أو ما يعادلها.

المادة :1

يقر مجلس العمداء الخطة الدراسية التي تؤدي إلى الحصول على درجة البكالوريوس في
التمريض لحاملي شهادة دبلوم التمريض أو ما يعادلها.

المادة :4

الحد األدنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في التمريض
لحاملي شهادة دبلوم التمريض أو ما يعادلها ( )99ساعة معتمدة.

المادة :5

توزع الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج حسب الخطة الدراسية المعتمدة.

المادة :1
أ)

إذا قبةل الطالةب فةي جامعةة العلةوم والتكنولوجيةا األردنيةة فةي كليةة التمةريض وكةان قةد أتةةم
بنجاح المواد المطلوبة للحصةول علةى شةهادة دبلةوم التمةريض األردنيةة أو مةا يعادلهةا فإنةه
يعفى من المواد المبينة في الجدول المرفق رقم (.)1

ب) مةةع مراعةةاة مةةا ورد فةةي المةةادة ( )9مةةن الفقةةرة (ب) مةةن التعليمةةات العامةةة لمةةند درجةةة
البكالوريوس رقم ( )1لسنة 1899م ،يحسم سنتان دراسيتان من الحد األعلى لمةدة الدراسةة
للحصول على درجة البكالوريوس في التمريض مقابل إعفاء حاملي شهادة دبلوم التمريض
األردنية أو ما يعادلها من المواد المبينة في الخطة الدراسية.
المادة :7

تسري باإلضافة إلى التعليمات المبينة أعاله ،على الطلبة المسجلين للحصول على درجة
البكالوريوس في التمريض من كلية التمريض من حملة شهادة دبلوم التمريض األردنية أو ما
يعادلها تعليمات مند درجة البكالوريوس رقم ( )1لسنة 1899م باستثناء المواد (،19 ،11 ،12
 )19من هذه التعليمات.

المادة :9

في حال تعارض أي نص من هذه التعليمات مع نصوص أخرى مقابلة من التعليمات العامة
لمند درجة البكالوريوس رقم ( )1لسنة 1899م بالنسبة إلى الطلبة المقبولين حسب هذه
التعليمات (تعليمات قبول حملة الدبلوم) تطبق نصوص هذه التعليمات على هؤالء الطلبة.

المادة :8

يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات وفي اإلشكاالت التي
تنشأ عن تطبيقها.

المادة  :34رئيس الجامعة والعمداء ومدير القبول والتسجيل مكلفون بتنفيذ أحكام هذه التعليمات.


تطبق تعليمات مند درجة البكالوريوس والخطة الدراسية في التمريض لحاملي شهادة دبلوم التمريض
األردنية أو ما يعادلها على طلبةة التجسةير المقبةولين فةي البرنةامج الدراسةي المةوازي لعةام  2331فمةا
بعد ،شريطة أن يكون أحد خريجي المعاهد وكليات التمريض األردنية أو ما يعادلها.

جدول رقم ()3
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المواد التالية يعفى منها الطالب كونه يحمل شهادة دبلوم التمريض (ثالث سنوات)
رمز ورقم المساق

ب 133
تض 231
تض 233
تض 221
تض 223
تض 312
تض 319
تض 322أ
تض 322ب
تض 321
تض 233
ك 132
ط 133
ط 222
ط 233أ
ط 233ب
ط 222
ط 223
ع 133
ع ع 133
ك 133
ع 131

اسم المساق

علوم حياتية عامة
أساسيات التمريض  /تظري
أساسيات التمريض  /عملي
تمريض صحة البالغين  /نظري ()1
تمريض صحة البالغين  /عملي ()1
تمريض صحة البالغين  /نظري ()2
تمريض صحة البالغين  /عملي ()2
تمريض صحة األم  /عملي (إناث)
تمريض صحة األم  /عملي (ذكور)
تمريض صحة الطفل  /عملي
تمريض الصحة النفسية  /عملي
كيمياء عضوية
علم التشريد
كيمياء حيوية
علم الوظائف "نظري"
علم الوظائف "عملي"
أحياء دقيقة "نظري"
أحياء دقيقة "عملي"
دراسات تطبيقية في اللغة العربية
علوم عسكرية
كيمياء عامة
لغة عربية
المجموع
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س .م.
(ن-ع)

)3-3( 3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
1
3
1
)3-1( 1
)3-3( 3
)3-3( 3
)3-3( 3
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أسس قبول طلبة دبلوم التمريض للحصول على درجة البكالوريوس في التمريض

أوالً:

تشكل لجنةة تسةمى (لجنةة قبةول طلبةة دبلةوم التمةريض للحصةول علةى درجةة البكةالوريوس فةي
التمريض) من عميد كلية التمريض (رئيساد) وعضوية رؤساء األقسةام فةي الكليةة ومةدير وحةدة
القبول والتسجيل مقرراد.

ثانياً:

يتم تقديم طلبات االلتحاق في الجامعة إلى وحدة القبول والتسجيل في الموعد الذي تحدده اللجنةة
أعاله مةن الطلبةة الحاصةلين علةى شةهادة دبلةوم التمةريض مةن كليةة األميةرة منةى للتمةريض أو
كليات دبلوم التمريض األردنية التابعة لوزارة الصحة أو ما يعادلها.
تحول الطلبات إلى اللجنة المشكلة بموجب البند أوالد.

ثالثاً:
رابعاً:

تبت اللجنة بهذه الطلبات وفق الشروط التالية:
أ) أن يتوفر الشاغر في الكلية.
ب) أن يكون المتقدم مستوفيا د لشروط القبول في كلية التمريض بالجامعةة ويجةوز اسةتثناء قبةول
مةةن يحمةةل شةةهادة الدراسةةة الثانويةةة العامةةة  /الفةةرع األدبةةي وحاصةةل علةةى شةةهادة دبلةةوم
التمريض األردنية أو ما يعادلها.
ج) أن يكون المتقدم حاصالد على تقدير (جيد) على األقل فةي شةهادة دبلةوم التمةريض األردنيةة
أو ما يعادلها.
د) يجوز أن ينظر في قبول الطالب المستوفي لجميع هذه الشروط باستثناء شرط معدل الثانوية
العامة الواردة في البند (ب) شريطة أن يكون قد حصل على تقدير (جيد) في شهادة الدبلوم
األردنية أو ما يعادلها على األقل.
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تعليمات منح درجة البكالوريوس في القبالة لحاملي شهادة دبلوم القبالة األردنية أو ما يعادلها

المادة :3

تسمى هذه التعليمات "تعليمات مند درجة البكالوريوس في القبالة لحاملي شهادة دبلوم القبالة
األردنية أو ما يعادلها" ويعمل بها ابتداء من العام الجامعي 2331/2332م.

المادة :2

تسري أحكام هذه التعليمات على الطلبة المسجلين للحصول على درجة البكالوريوس في القبالة
من كلية التمريض من حملة شهادة دبلوم القبالة األردنية أو ما يعادلها.

المادة :1

يقر مجلس العمداء الخطة الدراسية التي تؤدي إلى الحصول على درجة البكالوريوس في
القبالة لحاملي شهادة دبلوم القبالة أو ما يعادلها.

المادة :4

الحد األدنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في القبالة لحاملي
شهادة دبلوم القبالة أو ما يعادلها ( )19ساعة معتمدة.

المادة :5

توزع الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج حسب الخطة الدراسية المعتمدة.

المادة :1
أ)

إذا قبةل الطالةب فةي جامعةة العلةوم والتكنولوجيةا األردنيةة فةي كليةة التمةريض وكةان قةد أتةةم
بنجاح المواد المطلوبة للحصول على شهادة دبلوم القبالة األردنية أو مةا يعادلهةا فإنةه يعفةى
من المواد المبينة في الجدول المرفق رقم (.)2

ب) مع مراعاة ما ورد في المادة ( )9بند ( )2من الفقرة (ب) من التعليمات العامة لمةند درجةة
البكالوريوس رقم ( )1لسنة 1899م ،يحسم سنتان دراسيتان من الحد األعلى لمةدة الدراسةة
للحصةةول علةةى درجةةة البكةةالوريوس فةةي القبالةةة مقابةةل إعفةةاء حةةاملي شةةهادة دبلةةوم القبالةةة
األردنية أو ما يعادلها من المواد المبينة في الخطة الدراسية.
المادة :7

تسري باإلضافة إلى التعليمات المبينة أعاله ،على الطلبة المسجلين للحصول على درجة
البكالوريوس في القبالة من كلية التمريض من حملة شهادة دبلوم القبالة األردنية أو ما يعادلها
تعليمات مند درجة البكالوريوس رقم ( )1لسنة 1899م باستثناء المواد ()19 ،19 ،11 ،12
من هذه التعليمات.

المادة :9

في حال تعارض أي نص من هذه التعليمات مع نصوص أخرى مقابلة من التعليمات العامة
لمند درجة البكالوريوس رقم ( )1لسنة 1899م بالنسبة إلى الطلبة المقبولين حسب هذه
التعليمات (تعليمات قبول حملة الدبلوم) تطبق نصوص هذه التعليمات على هؤالء الطلبة.

المادة :8

يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات وفي اإلشكاالت التي
تنشأ عن تطبيقها.

المادة  :34يقتصر القبول في هذا البرنامج على اإلناث فقط.
المادة  :33رئيس الجامعة والعمداء ومدير القبول والتسجيل مكلفون بتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
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جدول رقم ()2
المواد التالية تعفى منها الطالبة التي تحمل شهادة دبلوم القبالة
رمز ورقم المساق

ب 139
تض 131
تض 139
تض 321
ص ع 321
ط 133
ط 222
ط 233أ
ط 233ب
ط 222
ط 223
ع 301
ع أ 221
ع ع 133
ق أ 221
ق أ 311
ق أ 312
ق أ 313
ق أ 312
ق أ 312
ق أ 311
ق أ 282
ك 133
ل ز 111

اسم المساق
علوم حياتية عامة "عملي"
مقدمة في التمريض "نظري"
مقدمة في التمريض "عملي"
النمو والتطور
التغذية
علم التشريد
كيمياء حيوية
علم الوظائف "نظري"
علم الوظائف "عملي"
أحياء دقيقة "نظري"
أحياء دقيقة "عملي"
دراسات تطبيقية في اللغة العربية
مبادئ في علم النفس باللغة االنجليزية
علوم عسكرية
مقدمة في القبالة
القبالة (" )1نظري"
القبالة (" )1عملي"
القبالة (" )2نظري"
القبالة (" )2عملي"
القبالة (" )3نظري"
القبالة (" )3عملي"
صحة المرأة
كيمياء عامة
لغة إنجليزية ()1
المجموع
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س .م.
(ن-ع)

)3-3( 1
)3-2( 2
)1-3( 1
)3-3( 3
)3-3( 3
2
3

3
1
3
1
)3-1( 1
)3-3( 3
)3-3( 3
2
3
3
3
3
3
3
3
)3-3( 3
)3-3( 3
11

قرارات أكاديمية متفرقه
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قرارات أكاديمية متفرقة
* قرارات لعموم الطلبة:
 إظهار اإلنذارات في كشةوف العالمةات العائةدة للطلبةة المشةاغبين (ظةاهرة العنةف فقةط) مةع
إعطائهم فرصة إللغاء هذا اإلنذار.
 التنسيق بين الجامعات للتقيد بعدم قبول أي طالب مفصول (للطلبة المشاغبين (ظاهرة العنف
فقط)) في أي جامعة أردنية ولمدة عام على األقل.


يمكن للطلبة المقبولين في البرنامج الموازي من خةارج األردن دفةع الرسةوم الجامعيةة بحوالةة ماليةة
على حساب الجامعة رقم  123/28123-3/933لدى البنك العربي  /اربد ،بحيث يةتم تحويةل المبلةغ
بالدينار األردني أو ما يعادله وتتم التسوية النهائية ألي فروقات الحقاد.



ترسةةل كشةةوف عالمةةات الطلبةةة الةةذين يقةةل معةةدلهم التراكمةةي عةةن جيةةد إلةةى أوليةةاء أمةةورهم بالبريةةد
المسجل مرة واحدة سنويا د في نهاية الفصل الدراسي الثاني مةن كةل عةام جةامعي ،عةن طريةق وحةدة
القبول والتسجيل مع مالحظاتهم على وضع الطالب الدراسي.



ال يجوز تعديل البيانات الشخصية للطالب (الجنسية) إال إذا كان الطالب في البرنامج المةوازي إلنةه
يكون قد قبل على هذا األساس.



عةدم احتسةاب السةاعات الدراسةية التةي ينهيهةا الطالةب فةي جامعةة القةدس المفتوحةة فةي حةال رغبتةةه
باالنتقال إلى إحدى الجامعات األردنية.



إجراء امتحان فصلي واحد خالل الفصل الدرسي لمساقي (ع  )133مختبر لغةة عربيةة و (ل ز)88
لغة إنجليزية ويطبق اعتباراد من بدء العام الجامعي (.)2331/2332



اعتماد عالمات امتحان المستوى في الحاسوب واللغة اإلنجليزية للطلبة الةذين تةم نقلهةم أو حصةولهم
على قبول آخر في الجامعة.



عدم السماح للطلبة بالتسجيل لمساق (ل ز  )111قبل تحقيق شرط النجاح في مساق (ل ز  )88على
أن يطبق على الطلبة المقبولين اعتباراد من بدء العام الجامعي (.)2339/2331

* قرارات خاصة بطلبة العراق :


تحويةةل جميةةع الطلبةةة األردنيةةين العائةةدين مةةن العةةراق الملتحقةةين فةةي الجامعةةات األردنيةةة الرسةةمية
والخاصةةة فةةي برنةةامج الدراسةةات الخاصةةة لبرنةةامج الدراسةةة النظاميةةة إعتبةةاراد مةةن الفصةةل الدراسةةي
األول من العام الجامعي 2332/2333م.



يعطى الطلبة األردنيين العائدين من العراق والذين تم فصلهم من الكلية نتيجة لحصولهم على معةدل
تراكمي أقل من ( )%23فصالن دراسيان أحدهما فصل صيفي في البرنامج الموازي لرفةع معةدلهم
إلى ( )%23فةأكثر ويةتم إعةادة مةن يرفةع معدلةه إلةى ( )%23فةأكثر إلةى البرنةامج العةادي .وتطبةق
عليهم بعد ذلك تعليمات الوضع تحت المراقبة والفصل حسب التعليمات ،ويعمل بهذا القةرار إعتبةاراد
من نهاية الفصل الدراسي الثاني 2332/2333م.



يحسةةب المعةةدل العةةام لطالةةب كليةةة الطةةب المنتقةةل إليهةةا فةةي السةةنة الخامسةةة أو السادسةةة مةةن الطلبةةة
األردنيين العائدين من الجامعات العراقية على النحو التالي:
أ)

طلبة السنة الخامسة:
.7

( )%26لمواد السنة الخامسة.

.2

( )%96لمواد السنة السادسة.
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ب) طلبة السنة السادسة :يتكون المعدل العام للطلبة من معدل عالمات جميع المساقات التي
درسها الطلبة خالل السنة السادسة.


توضع العبارة التالية على كشف عالمات الطالب الخريج من الطلبة العائدين من الجامعات العراقية:
(تم مند الدرجة للطالب بعد أن أتةم دراسةة مةا ال يقةل عةن ( )23سةاعة معتمةدة حسةب قةرار مجلةس
التعليم العالي رقم  292في جلسته الثالثة والثالثين بتاريخ 2333/9/19م.



ال يجوز نقل أي من الطلبة األردنيين العائةدين مةن الجامعةات العراقيةة (مةن جامعةة إلةى أخةرى) إال
بموافقة خطية من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



يمنع قبول أي وثيقة صادرة عن الجهات الرسمية العراقية إال بعد تصديقها من قبل السةفارة لغةرض
التأكد من صحة صدورها.

* قرارات خاصة بالطلبة المبعوثين:


عدم السماح ألي طالب بالتحويل إلى أي تخصص آخر إال بعد اخةذ موافقةة مديريةة األمةن العةام مةن
مبعوثي األمن العام.



عدم الموافقة للطلبةة المبعةوثين علةى نفقةة مجلةس التعلةيم العةالي بسةحب المسةاقات الفصةلية المسةجلة
(يقوم الوافدين يقومون بإجراء عملية سحب للمساقات المسجلة في الفصل الدراسي بعةد انتهةاء فتةرة
السحب واإلضافة المقررة من الجامعة ،أو قبل االمتحانات الفصلية النهائية) ،ممةا يترتةب علةى ذلةك
تحمل مجلس التعليم العالي للرسوم الدراسية لهؤالء الطلبةة ،وكةذلك صةرف مخصصةاتهم ورواتةبهم
الشهرية ،وكذلك عدم السماح لهم بالتأجيل إال بعد الحصول على موافقة المكتب الثقافي الخطية.



عدم مند الشهادة الجامعية (المصةدقة) للطلبةة المبعةوثين علةى نفقةة مؤسسةة الضةمان اإلجتمةاعي إال
بعد حصول الطالب على كتاب برآة ذمة من المؤسسة.



عدد الساعات المعتمىدة  /والتسىجيل فىي الجامعىات لمبعىوثي وزارة التربيىة والتعلىيم :عةدم تسةجيل
اكثر من ( )8ساعات معتمدة كحد أقصى في الفصل الواحد ،ما عدا فصل التخرج والفصل الصةيفي
وللحاصل على إجازة بدون راتب ،فيكون التسجيل فيها حسب أنظمة وتعليمات الجامعة.



علةةى جميةةع الطلبةةة الحاصةةلين علةةى شةةهادات غيةةر أردنيةةة التأكةةد مةةن تصةةديق شةةهاداتهم ووثةةائقهم
الصادرة عن جامعاتهم من وزارة التعليم العالي األردنية ووزارة الخارجية األردنية.



عدم تسليم طلبة المكرمة الملكية السةامية المصةدقات وكشةوف العالمةات للتخصصةات المبينةة أدنةاه،
ليتم رفعها إلى القيادة العامة للقوات المسلحة.
.2
.1
السمع والنطق
كيمياء
.2
.3
قبالة
فيزياء
.1
.2
تصوير إشعاعي
أحياء
.9
.9
تقنيات األشعة
علوم الحاسوب
.13
.8
تغذية وتصنيع الغذاء
تمريض
.12
.11
مختبرات طبية
الطب والجراحة
.12
.13
تكنولوجيا المعلومات /برمجة
عالج طبيعي فيزيائي
.11
.12
رياضيات
عالج وظيفي
.19
.19
اللغة اإلنجليزية
تكنولوجيا صناعة األسنان
.23
.18
علوم طب األسنان المساندة
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كلية الدراسات العليا
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كلية الدراسات العليا
تهدف كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية إلى طرح برامج تلبي احتياجات المجتمع
األردني والعربي وتشبع رغبات وطموحات أبنائنا الطلبة لحصولهم على درجات علمية متميزة من الناحية
العلمية والعملية.
أفواج جديدة من أعزائنا الطلبة المثابرين على تحصيل
وإذ تتشرف الكلية في مطلع كل عام جديد باستقبال
ِ
مزيد من العلم والمعرفة في مجاالت تخصصاتهم فإن الكلية تسعى بكل إمكانياتها األكاديمية واإلدارية لتقديم
العون والمساعدة لتسهيل وتيسير األمور على أبنائنا الطلبة عند القبول والتسجيل وطيلة فترة التحاقهم
ببرامج الدراسات العليا بالجامعة وحتى تخرجهم منها إن شاء هللا.
* أهداف الكلية:
تسعى كلية الدراسات العليا إلى تحقيق األهداف الرئيسية التالية:
 .1طرح برامج دراسات عليا تلبي احتياجات المجتمع األردني والعربي.
 .2إعداد متخصصين من مستوى عال في مختلف المجاالت العلمية والعملية.
 .3الرقي بمستوى الرسائل الجامعية وتوسيع قاعدة البحث العلمي.
 .2إجراء الدراسات واألبحاث العلمية لحل المشاكل المحلية واالقليمية المعاصرة.
 .2تحسين المستوى المعرفي لحاملي الشهادات الجامعية األولى وتدريبهم على أساليب البحث
العلمي وبالتالي تحسين قدرتهم على التنافس في الحصول على فرص عمل مناسبة.
 .1نشر الوعي بين خريجي الجامعات بأهمية الدراسات العليا والتعليم المستمر والبحث العلمي.
* شروط القبول في برامج الدراسات العليا:
درجة الدكتوراه:
 .1أن يكةةون الطالةةب حاصةالد علةةى درجةةة الماجسةةتير بتقةةدير ال يقةةل عةةن جيةةد جةةداد وأن
تكون دراسته بالمواظبة بما ال يقل عةن  %92مةن سةاعات الةدوام المطلوبةة ،وأن تكةون
درجةةة الماجسةةتير فةةي موضةةوع يؤهلةةه للدراسةةة المتخصصةةة فةةي الكليةةة أو القسةةم الةةذي
يرغب اإللتحاق به.
 .2أن يكون حاصالد على عالمة ال تقل عن ( )233في امتحان الكفاءة باللغة اإلنجليزية
( )TOEFLأو عالمة ال تقل عن ( )1في إمتحان ( )IELTSأو ما يعادلها.
 .3الحصةةول علةةى ثةةالث رسةةائل توصةةية إيجابيةةة مةةن ثةةالث معةةرفين ممةةن لهةةم معرفةةة
أكاديمية أو عملية بالمتقدم.
درجة الماجستير:
 .1أن يكون الطالب حاصالد على درجة البكالوريوس أو ما يعادلهةا مةن جامعةة أو معهةد
علمي معترف بهما وبتقدير ال يقةل عةن جيةد ،ويشةترط أن تكةون الدراسةة باإلنتظةام وأن
تكون درجة البكالوريوس في موضوع يؤهةل الطالةب للدراسةة فةي الكليةة او القسةم الةذي
يرغب اإللتحاق به.
 . 2أن ال يكون قد صدر بحقه أية عقوبة تأديبية خالل دراسته السابقة ال تؤهله للقبول في
الدراسات العليا.
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 .3تحقيق الشروط التي تقترحها لجنة القسم المعني وتقررها لجنة الكلية ويجوز أن يكون
من بينها بيان المواد اإلستدراكية التي يجب دراستها كمتطلبات أو سنوات الخبرة العملية
التي قد يتطلبها القبول في بعض التخصصات.
 . 2أن ال يكون قد فصل من البرنامج الذي سيتقدم إليه.
اإلختصاص العالي في الطب:
 .1أن يكون حاصالد على درجة البكالوريوس في الطب أو ما يعادلها من جامعه أو معهد
معترف به و بتقدير ال يقل عن جيد أو ما يعادله.
 .2أن يكون قد أتم سنة تدريب في المستشفيات (سنة امتياز).
 . 3أن ال يكون قد صدر بحقه أي عقوبة تأديبية خالل دراسته السابقة ال تؤهله للقبول في
الدراسات العليا.
 .2أن يكون مسجالد في نقابة األطباء األردنيين تسجيالد دائما د لألردنيين أو تسةجيالد مؤقتةا د
لغير األردنيين.
 .2أن يكون مرخصا د من وزارة الصحة األردنيه للعمل كطبيب.
 .1أن يجتاز اإلمتحان الكتابي والمقابلة الشخصية للقبول وكذلك الفحص الطبي المقرر.
 .9أن ال يكون قد فصل من البرنامج التخصص المتقدم إليه.
اإلختصاص العالي في طب األسنان:
 .1أن يكون حاصالد على درجة البكالوريوس في طب األسنان أو ما يعادلهةا مةن جامعةة
أو معهد معترف به وبتقدير ال يقل عن جيد أو ما يعادله.
 . 2أن يكون قد أتم ستة أشهر تدريب في مستشفيات أو مراكز طب األسنان(امتياز).
 . 3أن ال يكون قد صدر بحقه أي عقوبة تأديبية خالل دراسته السابقة ال تؤهله للقبول في
الدراسات العليا.
 .2أن يكون مسجالد في نقابة أطباء األسنان األردنية تسةجيالد دائمةا د لألردنيةين أو تسةجيالد
مؤقتا د لغير األردنيين.
 .2أن يكون مرخصا د من وزارة الصحة األردنية للعمل كطبيب أسنان.
 .1أن يجتاز اإلمتحان والمقابلة الشخصية للقبول وكذلك الفحص الطبي المقرر.
 . 9أن ال يكون قد فصل من البرنامج في التخصص المتقدم إليه.
الدبلوم المهني في الطب البيطري:
أن يكون الطالب حاصالد على درجة البكالوريوس في الطب البيطري أو ما يعادلهةا مةن
جامعة أو معهد علمي معترف بهما ،ويشترط أن تكون الدراسة باإلنتظام.
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* برامج الدراسات العليا:
تطةةرح كليةةة الدراسةةات العليةةا ( ) 89اختصاصةةا ضةةمن بةةرامج الدراسةةات العليةةا فةةي الكليةةة و تشةةمل درجةةات
الماجستير والدبلوم العالي واإلختصاص العةالي والةدكتوراه موزعةة علةى الكليةات المختلفةة كمةا فةي الجةدول
أدناه:
أوالً :درجة الماجستير
التخصصات

الهندسة
الهندسة المدنية

تربة وأساسات ،إنشاءات ،الطرق والمواصالت ،مصادر المياه والبيئة ،إدارة الطلب على المياه

الهندسة الكهربائية

تحكم وقوى كهربائية ،اإلتصاالت واإللكترونيات

الهندسة الميكانيكية

الهندسة الميكانيكية ،الميكاترونكس

الهندسة الكيميائية

الهندسة الكيميائية

الهندسة المعمارية

الهندسة المعمارية ،التخطيط والدراسات الحضرية

الهندسة الصناعية

الهندسة الصناعية

تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات

هندسة الحاسوب  ،علو الحاسوب

الطـــب

علم وضائف األعضاء ،التشريد ،علم األدوية ،الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية ،العلوم الجنائية والسموم

طب األسنان

التركيبات السنية الثابتة والمتحركة ،جراحة الفم والفكين ،أمراض وجراحة اللثة ،المعالجة اللبيةة طةب وأمةراض
الفم ،تقويم األسنان ،طب أسنان األطفال

الصحة العامة

الصحة المهنية ،التثقيف الصحي ،اإلدارة الصحية ،رعاية األمومة والطفولة ،الوبائيات ،التغذية

الصيدلة

الصيدلة التكنولوجية ،الصيدلة السريرية ،الكيمياء الطبية ،العقاقير ،الرقابة النوعية الصيدالنية

التمريض

تمةةةريض صةةةحة البةةةالغين ،تمةةةريض الحةةةاالت الحةةةادة للبةةةالغين ،صةةةحة األم وحةةةديثي الةةةوالدة ،إدارة الخةةةدمات
التمريضية

العلوم واآلداب

الرياضيات التطبيقية ،الفيزياء ،العلوم الكيميائية التطبيقية ،اللغويات التطبيقية ،العلوم الحياتية التطبيقية

الزراعة

اإلنتاج النباتي(البستة ،المحاصيل الحقليةة ،وقايةة النبةات) ،اإلنتةاج الحيةواني ،التربةة والمةاء والبيئةة علةم التغذيةة،
علم تكنولوجيا الغذاء

الطب البيطري

الطب الباطني البيطري ،علم األوبئة البيطرية ،علم الجراحةة البيطريةة ،أمةراض الةدواجن ،علةم األحيةاء الدقيقةة،
علةةم التناسةةليات والتلقةةيد الصةةناعي ،صةةحة الغةةذاء ،علةةم األمةةراض البيطريةةة ،علةةم األدويةةة ووظةةائف األعضةةاء،
التشريد واألنسجة البيطرية

مركز الطاقة

تكنولوجيا الطاقة

ثانياً :درجة اإلختصاص العالي
الطب

طب األسنان

طةةب األسةةرة ،طةةب المجتمةةع  ،علةةم األمةةراض (البةةاثولوجي) ،الطةةب الشةةرعي ،األشةةعة ،طةةب وجراحةةة األنةةف
واألذن والحنجرة ،جراحة العظام ،طب وجراحة العيةون ،الباطنيةة العامةة ،الجلديةة والتناسةلية ،الجراحةة العامةة،
جراحةةةة المسةةةالك البوليةةةة ،التخةةةدير واإلنعةةةاش ،أمةةةراض وجراحةةةة النسةةةائية والتوليةةةد ،طةةةب األطفةةةال اإلسةةةعاف
والطوارئ ،جراحة الدما واألعصاب ،أمراض الدما واألعصاب ،أمراض الطب النفسي
التركيبات السنية الثابتة والمتحركة ،جراحة الوجه والفكين ،أمراض وجراحة اللثة ،المعالجة اللبية

ثالثاً :درجة الدكتوراه
الهندسة

الهندسة المدنية (المواصالت)

الصيدلة

الصيدلة التكنولوجية

الهندسة

الهندسة الميكانيكية

رابعاً :درجة الدبلوم
الصحة العامة

الصحة العامة

الطب البيطري

( )1تخصصات دقيقة

خامساً :درجة الدبلوم المهني
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* متطلبات الحصول على الدرجات العلمية ومدة الدراسة في كلية الدراسات العليا
الدرجة العلمية

متطلبات نيل الدرجة

مدة الدراسة

الدكتوراه

( )29ساعة معتمدة

الحةد األدنةةي للمةدة التةةي يقضةيها الطالةةب
الستكمال متطلبات مند درجة الةدكتوراه
فةةي سةةتة فصةةول دراسةةية والحةةد األعلةةى
هةةةةةو ( )12فصةةةةةل دراسةةةةةية باسةةةةةتثناء
الفصول الصيفية .و يحق للطالب تأجيةل
فصةةةلين دراسةةةيين طيلةةةة فتةةةرة دراسةةةته
ويمكةةةةن أن تكةةةةون متصةةةةلة أو متقطعةةةةة
ويجةةوز تأجيةةل فص ةالد " ثالثةةا " بموافقةةة
مجلةةةةةس كليةةةةةة الدراسةةةةةات وال تحسةةةةةب
الفصول الصيفية لهذا الغرض.

اإلختصاص العالي في الطب

النجاح في جميع السنوات
التدريبية حسب الخطة
الدراسية

المةةةدة التةةةي يقضةةةيها الطالةةةب السةةةتكمال
متطلبةةات البرنةةامج هةةي ( )1-3سةةنوات
دراسية وذلك حسب طبيعة اإلختصاص.

اإلختصاص العالي في طب
األسنان

النجاح في جميع متطلبات
الخطة الدراسية

المةةةدة التةةةي يقضةةةيها الطالةةةب إلسةةةتكمال
متطلبةةات البرنةةامج هةةي ( )2-3سةةنوات
دراسية وذلك حسب طبيعة اإلختصاص.

الماجستير

( )32ساعة معتمدة

الحةد األدنةةى للمةدة التةةي يقضةيها الطالةةب
إلسةةةةةةةتكمال متطلبةةةةةةةات مةةةةةةةند درجةةةةةةةة
الماجسةةةتير هةةةو ثالثةةةة فصةةةول دراسةةةية
باسةةتثناء الفصةةل الصةةيفي والحةةد األعلةةى
لذلك ست فصةول دراسةية دون الفصةول
الصةةةيفية .ويحةةةق للطالةةةب تأجيةةةل فصةةةل
دراسةةي واحةةد عنةةد انهائةةه للحةةد األعلةةى
للدراسة.

الدبلوم

( )22ساعة معتمدة

مةةةدة الدراسةةةة لدرجةةةة الةةةدبلوم فصةةةالن
دراسةةةيان كحةةةد أدنةةةى باسةةةتثناء الفصةةةل
الصةةةيفي ،والحةةةد األعلةةةى ثالثةةةة فصةةةول
دراسية وفصل صيفي واحد.

الدبلوم المهني كلية الطب
البيطري

( )19ساعة معتمدة

مةةدة الدراسةةة للةةدبلوم المهني/كليةةة الطةةب
البيطةةري ،فصةةالن دراسةةيان فةةي حةةدها
األدنى وأربعة فصول فةي حةدها األعلةى
باستثناء الفصول الصيفية.

* يعتبر تقديم إمتحان التوفل واجتيازه بعالمة ( )233أو ما يعادله متطلبا د إجباريا د للمتقةدمين لجميةع بةرامج الدراسةات العليةا فةي الجامعةة ،
ويكون قبول الطلبة الذين ال يحققون شرط النجاح في التوفل قبوالد مشروطا د باجتيازهم له قبل التخرج.

* الرسوم الدراسية:
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الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا لألردنيين وغير األردنيين
الدبلوم والماجستير

االختصاص العالي

الدكتوراه

الرسوم

لألردنيين
بالدينار

لغير األردنيين
بالدوالر

لألردنيين
بالدينار

لغير األردنيين
بالدوالر

لألردنيين
بالدينار

لغير األردنيين
بالدوالر

رسوم الساعة المعتمدة

13

123

83

222

 923للسنة
الدراسية

 1933للسنه
الدراسية

رسوم اإللتحاق (مرة واحده)

123

223

123

223

123

223

تأمينات

22

 19992فصلية

22

 19992فصليه

 13سنويه

 392سنويه

رسوم استخدام مصادر بحثية
وتعليمية في كل فصل

92

223

133

333

123

233

تأمينات مستردة تدفع عند
القبول

23

123

23

123

133

123

رسوم استخدام المواد
والمختبرات Bench Fees

* 923

* 3233

ــ

ــ

ــ

** 2333

رسوم استخدام الحاسوب

13

92

13

92

23

92

* للفصل الدراسي الواحد لطلبة ماجستير طب األسنان فقط.
** للسنه الدراسيه الواحده لتخصصي اإلختصاص العالي في الطب الشرعي وعلم األمراض فقط.

* مواعيد تقديم طلبات اإللتحاق ببرامج الدراسات العليا:
المواعيد المحتملة لتقديم طلبات االلتحاق لبرامج الدراسات العليا:
 .3برنامج الدكتوراه والماجستير والدبلوم:
الفصل الدراسي األول :خالل شهر تموز من كل عام.
الفصل الدراسي الثاني :بداية شهر كانون الثاني من كل عام.
 .2برنامج االختصاص العالي في الطب:
خالل شهر أيار من كل عام حيث يبدأ الدوام بالبرنامج اعتباراد من ( )9/1من كل عام.
 .1برنامج االختصاص العالي في طب األسنان:
خالل شهر تموز من كل عام.
علما د بأن الطلبة غير األردنيين بإمكانهم ارسال طلبةاتهم فةي أي وقةت خةالل العةام وذلةك
عبةةر البريةةد اإللكترونةةي أو بواسةةطة الفةةاكس أو البريةةد العةةادي إضةةافة لألوقةةات المبينةةة
أعاله.

تعليمات برنامج الماجستير
صادرة عن مجلس العمداء بموجب منح الدرجات العلمية والشهادات
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في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

المادة ( :)3تسمى هذه التعليمات (تعليمات برنامج الماجستير في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية).
ويعمل بها اعتبارا من العام الجامعي ( )2339/2331وتسري هذه التعليمات على
الطلبة المقبولين اعتبارا من العام الدراسي 2339/2331م.
المادة (:)2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تــدل

القرينة على خالف ذلك.
الجامعة

:

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

المجلس

:

مجلس كلية الدراسات العليا

العميد

:

عميد كلية الدراسات العليا

الكلية

:

إحدى كليات التخصص في الجامعة

القسم

:

قسم التخصص الذي ينوي الطالب أن يدرس فيه

لجنة الكلية :

لجنة الدراسات العليا في كلية التخصص

لجنة القسم :

لجنة الدراسات العليا في القسم
فصالن دراسيان إجباريان مدة كل منهما ستة عشر

السنة الدراسية:

أسبوعا ،تشمل مدة االمتـحانات ،وفصل صـيفي
اختياري مدته ثمانية أسابيع تشمل مدة االمتحانات
الخطة الدراسية:

الخطة الدراسية المعتمدة من مجلس العمداء

المادة ( :)1تكون متطلبات نيل درجة الماجستير ( )32ساعة معتمدة حسب الخطة الدراسية للبرنامج التـي
يقرها مجلس العمداء وتوزع هذه المتطلبات وفقا د للمسارين التاليين-:
أ .مسار الرسالة ،ويشمل:
 -1مساقات بواقع ( )22ساعة معتمدة.
 -2رسالة بواقع ( )8ساعات معتمدة.
ب .مسار االمتحان الشامل ،ويشمل:
 -1مساقات بواقع ( )32ساعة معتمدة.
 -2اجتياز االمتحان الشامل.
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المادة ( :)4الساعات المعتمدة المطلوبة في كل برنامج بمساريه-:
أ .برنامج الماجستير مسار الرسالة:
 -1المساقات اإلجبارية ،وعدد ساعاتها ( )11-13ساعة معتمدة من مستـوى (.)933
 -2المساقات االختيارية ،وعدد ساعاتها ( )12-8ساعة معتمدة من مستوى ( ،)933ويجوز للطالب دراسة
ما ال يزيد عن ( )3ساعات معتمدة من مستوى( 933أو )933من برامج أخرى لها ارتباط بخطته
الدراسية لم يدرسها سابقا" بقرار من العميد بناء على توصية لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية.
 -3رسالة بواقع ( )8ساعات معتمدة.
ب .برنامج الماجستير مسار االمتحان الشامل:
 -3المساقات اإلجبارية ،وعدد ساعاتها ( )22-18ساعة معتمدة من مستوى (.)933
 -2المساقات االختيارية ،وعدد ساعاتها ( )12-8ساعة معتمدة من مستــوى ( ,) 933ويجوز للطالب دراسة
ما ال يزيد عن ( )1ساعات معتمدة من مستوى( 933أو )933من برامج أخرى لها ارتباط بخطته
الدراسية بقرار من العميد بناء على توصية لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية.
القبول والتسجيل والمواظبة
المادة ( :)5تقدم طلبات االلتحاق ببرنامج الماجستير إلى عماده كلية الدراسات العليا مباشرة حسب نموذج
خاص بذلك وال يبت في أي طلب إال إذا استوفى جميع األوراق الثبوتية الالزمة ،ويتم تحويلها
إلى الكليات واألقسام المعنية للنظر فيها والتنسيب بأسماء المرشحين للقبول حسـب الشواغـر
المتوفرة الى عمادة كلية الدراسات العليا إلعـالن قوائم المقبولين وتحويلها الى وحدة القبول
والتسجيل لتنفيذ ذلك.
المادة ( :)1يشترط في قبول الطالب ما يلي:
أ .أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة أو معهد علمي معترف بهما وبتقدير ال
يقل عن جيد أو ما يعادله.
ب .أن تكون الدراسة لدرجة البكالوريوس باالنتظام وفي موضوع يؤهل الطالب للدراسة المتخصصة في الكلية
أو القسم الذي يرغب االلتحاق به.
ج .أن ال يكون قد صدر بحقه أية عقوبة تأديبية خالل دراسته السابقة ال تؤهله للقبــول فــي
الدراسات العليا.
د .تحقيق الشروط التي تقترحها لجنة القسم المعني وتقرها لجنة الكلية ،ويجوز أن يكون مـن
بينها بيان المساقات االستدراكية التي يجب أن يدرسها الطالب كمتطلبات ضمن برنامجه.
ه .أن ال يكون قد فصل من التخصص الذي سيتقدم إليه.
و .اجتياز امتحان التوفل بعالمة ( ) 233أو ما يعادله.
ز .يكون قبول الطلبة الذين ال يحققون شرط النجاح في التوفل قبوال مشروطا باجتيازهم المتحان
التوفل قبل التخرج.
المادة ( :)7يتم قبول الطالب بقرار من العميد بناء على توصية من لجنة القسم و تنسيب من لجنة الكليــة
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ويبلغ العميد القرار إلى الطالب ومدير القبول والتسجيل والكلية المعنية.
المادة ( :)9الحد األدنى للمدة التي يقضيها الطالب الستكمال متطلبات مند درجة الماجستير هو ثالثة فصول دراسية
باستثناء الفصل الصيفي والحد األعلى لذلك ستة فصول دراسية دون الفصول الصيفية منذ بداية انتظامه
بالدراسة ،ويجوز تمديد الحد األعلى فصلين دراسيين آخرين بقرار من العميد بناء على توصية من لجنة
القسم المعني وتنسيب من لجنة الكلية على أن يتم ذلك قبل نهاية الفصل الذي يسبق فصل التمديد ,ويبلغ
العميد القرار الى الطالب ومدير القبول والتسجيل والكلية المعنية.
المادة(:)8
أ .يجوز للطالب تأجيل دراسته لمدة فصل دراسي واحد طيلة مدة دراسته وال تحسب الفصول الصيفية لهذا
الغرض .وعلى الطالب التقدم بطلب تأجيل دراسته إلى العميد قبل بداية فترة االمتحانات النهائية لذلك
الفصل حسب التقويم الجامعي المعتمد ،ويتم قبول تأجيل الطالب بقرار من العميد بناء على توصية من لجنة
القسم وتنسيب من لجنة الكلية ويبلغ العميد القرار إلى الطالب ومدير القبول والتسجيل والكلية المعنية.
ب .ال تحتسب مدة التأجيل من الحد األعلى لمدة الدراسة أو لغاية إزالة أسباب الوضع تحت المراقبة.
ج .ال تؤجل الدراسة للطالب إال بعد مضي فصل دراسي واحد على األقل على دراسته فـي
الجامعة .وال تؤجل الدراسة في فصل التمديد ،ويراعى ما ورد في الفقرة (ج) من المادة
(.)13
المادة (:)34
أ .يعتبر الطالب فاقدا لمقعده إذا:
1.

تجاوز مدة التأجيل حسب ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (.)8

.2

انقطع عن الدراسة فصال دراسيا واحدا دون عذر يقبله العميد ،ويقدم العذر قبل بداية
الفصل الذي يلي فصل االنقطاع ،وتحسب مدة االنقطاع من الحد األعلى لمدة الدراسة.

ب .إذا رغب الطالب في االنسحاب من الجامعة فعليه أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى وحدة القبول
والتسجيل ،وفي هذه الحالة تثبت له في سجله األكاديمي مالحظة (منسحب من الجامعة) ويفقد مقعده فيها
ويبلغ العميد وعميد الكلية المعني ورئيس القسم المعني بذلك.
ج.

وفي جميع الحاالت يجوز للطالب الذي فقد مقعده أن يتقدم بطلب جديد للقبول وفي حالة قبوله يحتفظ بسجله
األكاديمي كامال على أن يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية المعمول بها عند عودته ،وتحسب مدة
الدراسة السابقة ضمن الحدين األعلى واألدنى لمدة الدراسة وفي حالة اختالف الخطة المعمول بها عند
عودة الطالب عن الخطة التي درس عليها يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لمدة الدراسة مقابل كل
( )8ساعات معتمدة من المساقات التي تحتسب للطالب.

المادة (:)33
أ.

يجوز أن ينتقل الطالب من برنامج ماجستير إلى برنامج ماجستير آخر في الجامعة سواء أكان ذلك في
تخصص فرعي في القسم أو تخصص آخر في نفس الكلية أو كلية أخرى ،وذلك بقرار من المجلس بناء
على توصية من مجلس القسم المنتقل إليه وتنسيب من لجنة الكلية ويجوز للقسم أن يعادل له بعض المساقات
التي درسها بما يناظرها من مساقات برنامج الماجستير الذي قبل فيه وأن يعفيه منها على أن تدخل هذه
المساقات في معدله التراكمي.

ب .يجوز االنتقال من مسار الرسالة الى مسار االمتحان الشامل ضمن البرنامج وبالعكس بتوصية من مجلس
القسم وتنسيب من لجنة الكلية وموافقة المجلس.
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ج.

يجوز انتقال الطالب من برنامج ماجستير في جامعة أخرى إلى برنامج ماجستير في الجامعة ،بعد تحقيق
شروط القبول في المادة ( )1من هذه التعليمات وذلك بقرار من العميد بناء على توصية من لجنة القسم
(المنتقل إلي ه) وتنسيب من لجنة الكلية ،وفي هذه الحالة يجوز للقسم أن يعادل له بعض المساقات التي
درسها بما يناظرها من مساقات في مستوى الماجستير الذي قبل فيه وأن يعفيه من دراستها بشرط أن ال
يتجاوز اإلعفاء ( )8ساعات معتمدة وال تقل عالمته في كل منها عن  %92أو ما يعادلها ،وال تدخل
عالمات هذه المساقات في المعدل التراكمي ويحسم من الحد األعلى للدراسة فصل دراسي واحد مقابل
احتساب ( )8ساعات معتمدة.

المادة (:)32
أ.

يجوز السماح للطالب دراسة ما ال يزيد عن ( )3ساعات معتمدة من برامج ماجستير في جامعة أردنية أو
جامعات أخرى معترف بها بعد قبوله في الجامعة وذلك بموافقة العميد وبتنسيب من لجنة الكلية وتوصية
من لجنة القسم وتحسب هذه الساعات ويعفى الطالب منها شريطة أن ال تقل عالمته فيها عن  %92أو ما
يعادلها وال تدخل في معدله التراكمي بشرط أن ال يتجاوز مجموع هذه الساعات والساعات التي تحتسب
للطالب في انتقاله من جامعة أخرى ( )12ساعة معتمدة.

المادة (:)13
أ.

يسمد للطالب االنسحاب من مساقات سجل لها وإضافة مساقات جديدة خالل األسبوع األول من بداية
الفصلين الدراسيين األول والثاني وخالل الثالثة أيام الدراسية األولى من الفصل الصيفي ،دون أيام العطل
حسب التقويم الجامعي المعتمد وال تثبت المساقات التي انسحب منها الطالب في سجله األكاديمي ،على أن
ال يقل العبء الدراسي للطالب عـن ( 1ساعات معتمدة) في كل من الفصلين األول أو الثاني.

ب .مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يسمد للطالب باالنسحاب من دراسة مساق ما قبل بداية
فترة االمتحانات النهائية في ذلك الفصل حسب التقويم الجامعي المعتمد ،وفي هذه الحالة يثبت المساق في
سجل الطالب األكاديمي وإزاءه مالحظة (منسحب) وال يدخل هذا المساق في عدد الساعات التي درسها من
حيث النجاح و أو الرسوب و أو متطلبات التخرج وإذا لم ينسحب الطالب خالل المدة المذكورة فعلى
مدرس المساق أن يثبت نتيجة الطالب في كشف العالمات وال يجوز االنسحاب من جميع المساقات التي
سجل لها إال بعذر قهري يقبله العميد ،بناء على تنسيب من عميد الكلية ،وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة
(د) من المادة (.)12
ج .إذا اعتبر الطالب منسحبا من جميع المساقات التي سجلها في فصل ما بمقتضى الفقرة (د) من المادة ()12
تكون دراسته لذلك الفصل (مؤجلة) ويحسب هذا الفصل من مدة التأجيل المسموح بها في المادة (-8أ) من
هذه التعليمات .أما إذا كان ذلك في الفصل األول من دراسته فيعتبر منسحبا من الجامعة.
المادة (:)34
أ.

تشترط المواظبة للطالب في جميع المساقات التي يسجل فيها ،ويقوم مدرس المساق بتسجيل الحضور
والغياب على كشوف خاصة ويسلمها إلى رئيس القسم الذي يعطى فيه المساق في نهاية كل فصل دراسي
وتحفظ إلى نهاية الفصل الذي يليه.

ب .ال يسمد للطالب بالتغيب عن أكثر من ( )%13من مجموع الساعات المقررة لكل مساق مسجل فيه.
ج .إذا غاب الطالب أكثر من ( )%13من مجموع الساعات المقررة لمساق ما دون عذر قهري أو مرضي
يقبل به عميد الكلية يحرم من التقدم لجميع االمتحانات الالحقة في ذلك المساق ويوضع له الحد األدنى
لعالمة المساق وهو ( )%32وتدخل هذه النتيجة في حساب معدالته ما لم يكن قد انسحب من ذلك المساق
خالل المدة المنصوص عليها في المادة ( /13ب).
د.

إذا غاب الطالب أكثر من ( )%13من الساعات المقررة لمساق ما وكان هذا الغياب بعذر قهري أو مرضي
يقبله عميد الكلية ،فال يجوز أن يتجاوز فيها الغياب ما مجموعه ( )%23من الساعات ،وفي الحاالت التي
يتجاوز فيها غياب الطالب بعذر مقبول ما نسبته ( )%23فللجنة الكلية المعنية اعتباره منسحبا ويبلغ عميد
الكلية المعني العميـد ومدير القبول والتسجيل خطيا بذلك قبل آخر موعد لتسليم نتائج االمتحانات النهائية.
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ه.

يشترط في العذر المرضي أن يكون بشهادة صادرة عن المركز الصحي في جامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية أو معتمدة منه ،وعلى الطالب أن يقدم هذه الشهادة إلى عميد الكلية خالل مدة ال تتجاوز أسبوعين
من تاريخ انقطاع الطالب عن المواظبة وفي الحاالت القاهرة األخرى ،يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري
خالل أسبوعين من تاريخ زوال أسباب الغياب.

المادة (:)35
أ.

تحسب العالمة النهائية لكل مساق من مائة ألقرب عدد صحيد.

ب .تشمل األعمال الفصلية لكل مساق امتحانين كتابيين يُعلم بهما الطلبة في بداية الفصل على أن يعقد االمتحان
األول خالل األسبوعين السادس أو السابع من الفصل الدراسي األول أو الثاني واألسبوع الثالث من الفصل
الصيفي .ويجوز أن يكون االمتحان الثاني امتحانا" شفويا" أو عمليا" أو تقاريرا" أو بحوثا" كلها أو بعضها
حسب ما يراه مدرس المساق .وتخصص نسبــة ( )%22لالمتحان األول ونسبة ( )%22لالمتحان الثاني
أو األعمال الفصلية ونسبة ( )%23لالمتحان النهائي.
ج .يقوم مدرس المساق باإلعالن عن نتائج تجميع الطلبة في االمتحان األول والثاني قبل بدء االمتحانات
النهائية للفصل بأسبوع على األقل.
د.

العالمة النهائية لكل مساق هي مجموع عالمات االمتحان النهائي وعالمات األعمال الفصلية .وحسب
طبيعة المساق فقد تكون هذه االمتحانات بعضها او كلها أعماال تطبيقية أو تقاريرا أو بحوثا ،ويحدد مجلس
القسم كيفية إجراء االمتحانات وتوزيع العالمات فيها في بداية كل فصل.

ه.

إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي أو لم يستوف التقارير أو البحوث أو األعمال التطبيقية بعذر مرضي
أو قهري يقبله عميد الكلية ،تسجل له مالحظة (غير مكتمل) في ذلك المساق ،وعليه إزالة هذه المالحظة
في مدة أقصاها أسبوع واحد من بدء الفصل الدراسي التالي الذي ينتظم فيه دون حساب الفصل الصيفي
وأال تسجل له دائرة القبول والتسجيل العالمة المستحقة من األعمال الفصلية في ذلك المساق.

المادة (:)31
أ.

الحد األدنى لعالمة النجاح في المساق هو ( )%93والحد األدنى للعالمة النهائية هــو (.)%32

ب .مع مراعاة أحكام المادة ( )21يكون المعدل التراكمي هو معدل عالمات جميع المساقات التي درسها
الطالب نجاحا أو رسوبا ضمن الخطة الدراسية المعتمدة وذلك حتى تاريخ حساب هذا المعدل وإذا حصل
الطالب على نتيجة (غير مكتمل) في بعض المساقات يتم حساب معدالته عندما تكتمل عالمات المساقات
وتعتبر المعدالت ذات أثر رجعي من تاريخ حصول الطالب علـى نتيجــة (غير مكتمل) من حيث الوضع
تحت المراقبة أو الفصل.
ج .المعدل الفصلي هو معدل جميع المساقات التي درسها الطالب في ذلك الفصل مع مراعاة أحكام الفقرة (د)
من هذه المادة.
د.

تعطى نتائج المساقات االستدراكية على أساس النجاح أو الرسوب (عالمة ناجد) ويكون الحد األدنى لعالمة
النجاح في هذه المساقات ( )%23وال تدخل في احتساب المعدل الفصلي وال التراكمي للطالب.

ه.

تحسب المعدالت الفصلية والتراكمية ألقرب منزلة عشرية.
الوضع تحت المراقبة والفصل من الدراسة

المادة (:)37
أ.

يوضع الطالب تحت المراقبة في الحاالت التالية:
1.

إذا نقص معدله التراكمي عن ( )%92في نهاية أي فصل دراسي.
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.2

إذا كان راسبا في مساقين في أي فصل أو في جميع الفصول لتاريخه ،وتستثنى
المساقات االستدراكية من ذلك.

.3

إذا ارتأى المشرف أن الطالب أهمل في العمل على رسالة الماجستير خالل أي فصل
دراسي بموافقة العميد بناء على تنسيب من لجنة الكلية وتوصية لجنة القسم.

ب .على الطالب الذي وضع تحت المراقبة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة أن يزيل األسباب التي أدت إلى
وضعه تحت المراقبة في مدة أقصاها فصل دراسي واحد دون الفصل الصيفي ،تطرح خالله المساقات التي
رسب فيها ويحسب هذا الفصل بعد الفصل الذي وضع بسبب نتائجه تحت المراقبة ،وترجع إزالة الوضع
تحت المراقبة الواردة في البند ( )3من الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المشرف بعد الكتابة إلى رئيس القسم
وعميد الكلية بهذا الخصوص وإبال العميد ووحدة القبول والتسجيل.
ج.

ال يجوز التسجيل لرسالة الماجستير للطالب الموضوع تحت المراقبة بسبب البند ( 2 ,1من الفقرة أ ) من
هذه المادة.

د.

ال يجوز التقدم لالمتحان الشامل للطالب الموضوع تحت المراقبة.

المادة (:)39
أ.

ال يجوز للطالب إعادة دراسة أي مساق حصل فيه على عالمة ( )%92أو أكثر.

ب .ال يجوز إعادة دراسة المساق الواحد أكثر من مرة واحدة وتحسب العالمة الجديدة فقط في المعدل التراكمي
وألغراض التخرج.
المادة (:)38
أ.

يفصل الطالب من برنامج الماجستير في الحاالت التالية:
.1

إذا رسب في أربعة مساقات مختلفة خالل مدة دراسته في الجامعة .حتى إذا نجد في
بعضها بعد اإلعادة.

.2

إذا رسب في مساقين إجباريين مختلفين في فصل واحد ونقص معدله التراكمي عن
(.)%92

.3

إذا رسب في مساق إجباري مرتين ونقص معدله التراكمي عن (.)%92
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إذا رسب في مساق إجباري ثالث مرات.

.2

إذا رسب في االمتحان الشامل مرتين.

1.

إذا لم يتمكن من إزالة الوضع تحت المراقبة بمقتضى المادة (.)19

9.

إذا قررت لجنة مناقشة الرسالة رسوبه.

.9

إذا لم يتم بنجاح متطلبات الحصول على الماجستير ضمن الحد األعلى المحدد في المادة
(.)9

ب .في حالة فصل الطالب حسب الفقرة (أ) من هذه المادة وإتمام ( 22ساعة معتمدة) في الخطة الدراسية
لتخصصه بمعدل تراكمي ال يقل عن ( )%92يمند الطالب درجة دبلوم في ذلك التخصص.
ج.

يسمد للطالب الذي أتم دراسة ( 19ساعة معتمدة) في تخصصه بمعدل تراكمي ال يقل عــن ()%92
وفصل من البرنامج حسـب الفقــرة (أ 2/من هذه المادة) أن يـــدرس حتــى ( 22ساعة معتمدة) للحصول
على الدبلوم دون أن يتجاوز الحد األعلى لمدة دراسة الماجستير شريطة أن ينجد في باقي المتطلبات
االجبارية حسب الخطة الدراسية لتخصصه وأن ال يقل معدله التراكمي عن ( .)%92

المادة( :)24يكون االمتحان الشامل ذا طبيعة شاملة تكاملية يهدف إلى قياس قدرة الطالب على الربط بيـن
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المفاهيم المختلفة األساسية والمتقدمة التي اكتسبها من مختلف المعارف ،وتوظيفها في حــل
المشكالت العلميـة والتطبيقية في مجال تخصصه.
المادة( :)23تنظم االمتحان الشامل وتدير شؤونه لجنة القسم.
المادة( :)22تتولى لجنة القسم المسؤوليات التالية-:
أ .تحديد المجاالت التي يشملها االمتحان الشامل واقتراح المراجع والقراءات الالزمة لذلك.
ب .اختيار أعضاء هيئة التدريس من المختصين بموضوع االمتحان للقيام بوضع األسئلة وتصحيد
اإلجابات.
ج .دراسة نتائج االمتحان الشامل والتوصية بشأنها إلى لجنة الكلية للتنسيب إلى المجلس إلقرارها.
المادة( :)21يتقدم الطالب لالمتحان الشامل بعد إنهائه جميع المساقات المقررة في خطته الدراسيـة
شريطة أن ال يقل معدله التراكمي في هذه المساقات عن (.)%92
المادة(:)24
أ .يسمد للطالب التقدم لالمتحان الشامل مرتين فقط .وفي حالة رسوبه للمرة الثانية:
 -1يفصل من برنامج الماجستير.
 -2يمند شهادة دبلوم الدراسات العليا حسب نص المادة ( )18الفقرة (ب).
ب .تكون عالمة النجاح في االمتحان الشامل (. )%92
ج .تسجل نتيجة الطالب في االمتحان الشامل في كشف عالماته بعبارة (ناجد) أو (راسب).
منح درجة الماجستير ومواصفات الرسالة
المادة ( :)25تكون متطلبات مند درجة الماجستير ما يلي:
أ.

النجاح في جميع المساقات حسب الخطة الدراسية المعتمدة.

ب .الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن (.)%92
ج.

قضاء الحد األدنى للمدة المطلوبة للتخرج وعدم تجاوز الحد األعلى.

د.

أن يسجل الطالب تسجيال منتظما في الجامعة في الفصل الذي سيتخرج فيه ،وأن يتم ما ال يقل عن ()22
ساعة معتمدة بنجاح في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية.

ه.

إعداد وتقديم الرسالة والنجاح في امتحان مناقشتها حسب الخطة المعتمدة في برنامج الماجستير برسالة أو
النجاح في االمتحان الشامل بعد إتمام ( 32ساعة معتمدة) حسب الخطة المعتمدة في برنامج ماجستير
االمتحان الشامل.

و.

تسليم كلية الدراسات العليا أربع نسخ معتمدة من الرسالة ونسخة إلكترونية وتوزع نسخ الرسالة إلى:
-

كلية الدراسات العليا.
مكتبة الجامعة.
القسم المعني.
مكتب إيداع الرسائل الجامعية في الجامعة األردنية.
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ز .حصول الطالب على عالمة ( )233أو ما يعادلها كحد أدنى في امتحان التوفل أو ما يعادله.
المادة (:)21
أ.

يجوز أن تشمل الخطة الدراسية للطالب دراسة مساقات استدراكية يحددها القسم وال تدخل هذه المساقات
في حساب المعدل التراكمي للطالب أو في متطلبات التخرج المنصوص عليها في الخطة الدراسية المعتمدة
( 32ساعة معتمدة) وينص عليها عند قبول الطالب في البرنامج ،وال تحسب مدة دراستها ضمن الحد
األعلى للدراسة شريطة أن ينهي الطالب دراسة هذه المساقات بنجاح في نهاية العام الجامعي األول من
التحاقه بالبرنامج .يحسب فصل دراسي إضافي لمن يطلب منه دراسة مساقات استدراكية بما ال يقل عن
ست ساعات معتمدة.

المادة ( :)27الرسالة الجامعية:
أ.

تحتوي صفحة العنوان األولى على ما يلي:
1.

عنوان الرسالة.

.2

اسم الطالب (كما هو مسجل رسميا" في الجامعة).

.3

اسم المشرف أو والمشرف المشارك (إن وجد).

.2

العبارة التالية :قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في
 ........بكلية الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ،أو ما يعادلها في
اللغة اإلنجليزية مثال:
Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements of the
degree of Master of Science/Art in ….at the
Faculty of
Graduate Studies, Jordan University of Science and Technology
تاريخ تقديم الرسالة.

.2

ب .تحتوي صفحة العنوان الثانية على أسماء أعضاء لجنة المناقشة و توقيعهم.
ج 3تحتوي الصفحة األخيرة على السيرة الذاتية المختصرة للطالب حسب النموذج المعتمد.
المادة ( :)29تقدم الرسالة مطبوعة حسب األسلوب المعتمد من قبل كلية الدراسات العليا.
المادة ( :)28يعين رئيس القسم مرشدا من أعضاء هيئة التدريس لكل برنامج في القسم ويقوم
المرشد بتوجيه الطلبة في سير دراستهم في البرنامج طيلة فترة دراسة كل منهم.
المادة (:)14
أ.

يعين للطالب مشرفا" على رسالته من بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة برتبة أستاذ مشارك
) (Associate Professorعلى األقل بقرار من المجلس بناء على توصية من لجنة القسم وتنسيب من
لجنة الكلية  ،قبل نهاية الفصل الثالث اللتحاقه بالبرنامج (دون احتساب الفصول الصيفية) .ويجوز في
بعض الحاالت أن يتولى االشراف استاذ مساعد ) (Assistant Professorبقرار من المجلس بناء على
توصية من لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية شريطة أن يكون قد نشر أو قبل له للنشر بحثا علميا واحدا
على األقل .
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ب .ي جوز تغيير المشرف لظروف خاصة تقبلها لجنة الكلية كما يجوز للمشرف أن يقترح تسمية عضو هيئـة
تدريـس آخـر ال تقـل رتبتـه عن أستـاذ مسـاعد ) (Assistant Professorلمشاركته في اإلشراف على
رسالة الطالب وفي كلتا الحالتين يتم التغيير أو اإلضافة باألسلوب الذي يتم به تعيين المشرف.
ج.
-3

يحسب للمشرف ساعة معتمدة واحدة عن اإلشراف على كل طالب في كل فصل دراسي
ولمدة ثالثة فصول دراسية كحد أعلى بما فيها الفصل الصيفي .وفي حالة وجود مشرف
مشارك فيحسب لكل منهما نصف العبء المقرر من هذا اإلشراف.

-2

يجب أن ال يزيد نصاب المشرف برتبة أستاذ على خمسة طالب و األستاذ المشارك على
أربعة طالب واألستاذ المساعد على ثالثة طالب إذا كان مشرفا" منفردا" ،أما في حال
وجود مشرف مشارك فيمكن مضاعفة هذا العدد.

-3

يجوز في حاالت اضطرارية يقررها المجلس تكليف عضو الهيئة التدريسية باإلشراف
على عدد يزيد عن المذكور في الفقرة (ج )2/من هذه المادة.

يجوز بقرار من المجلس بناء على توصية من لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية :

د.
-1

أن يستمر عضو هيئة التدريس الحاصل على إجازة تفر علمي أو إجازة بدون راتب أو
إعارة أو انتداب في اإلشراف على رسالة الطالب أو المشاركة في اإلشراف شريطة أن
يقضي هذه اإلجازة أو اإلعارة أو االنتداب داخل األردن.

 -2أن يشارك في اإلشراف من سبق له أن شغل رتبـــة جامعية كأستاذ مساعد على األقل أو ما
يعادلها في جامعة معترف بها ،إذا كان هذا الشخص مقيما" داخل األردن ،وأن يكون
لديه أقدمية سنتين على األقل في الرتبة الجامعية.
-3

أن يشارك في األشراف من غير العاملين في الجامعات شريطة أن يكون حاصال"
على شهادة الدكتوراه ولديه خبرة عملية ال تقل عن ( )3سنوات في مجال تخصص له
عالقة في موضوع الرسالة .

-2

قي حال حصول عضو هيئة التدريس على إجازة تفر علمي أو إجازة بدون راتب أو
إعارة أو انتداب خارج األردن و هو مشرف على رسالة لطالب ماجستير فيجوز في
حاالت اضطرارية يقرها المجلس بناء على تنسيب من لجنة الكلية و توصية من لجنة
القسم أن يستمر عضو هيئة التدريس في اإلشراف على رسالة الطالب كمشرف مشارك.

المادة (:)13
أ.

يتوصل الطالب بتوجيه ممن يتولى اإلشراف عليه إلى موضوع رسالته وخطتها ،وتقدم هذه الخطة إلى لجنة
القسم لمناقشتها والتوصية بشأنها إلى لجنة الكلية ،وترسل نسخة من الخطة إلى العميد ،في موعد ال يتجاوز
الفصل الثالث اللتحاق الطالب بالبرنامج (دون احتساب الفصول الصيفية).

ب .يقر موضوع الرسالة وخطة بحثها من قبل المجلس بناء على تنسيب لجنة الكلية وتوصية من لجنة القسم ويعلم
عميد الكلية و عميد البحث العلمي ومدير القبول والتسجيل بهذا القرار.
ج .يشترط أن يكون موضوع رسالة الماجستير وخطة بحثها قد أقرت من المجلس قبل تقديم
مشروع البحث الى عمادة البحث العلمي.
د.

يجوز تغيير موضوع رسالة الماجستير وخطة بحثها أو عنوانها ذلك بالطريقة التي أقر بها الموضوع
والخطة أصال.

المادة (:)12
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أ.

يعين المجلس بناء على تنسيب لجنة الكلية وتوصية من لجنة القسم لجنة لمناقشة رسالة الماجستير تتكون
من مشرف الطالب رئيسا والمشرف المشارك (إن وجد) عضوا" وعضوين آخرين على األقل ،من حملة
شهادة الدكتوراه أو ذوي الخبرة من حملة شهادة الماجستير ويجوز أن يكون أي منهم من خارج القسم على
أن ال يقل عدد األكاديميين عن نصف عدد أعضاء اللجنة ويتولى رئيس اللجنة إدارة الجلسة وتنظيم النقاش
بين األعضاء والحضور ،ويجب أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الجامعة.

ب .تتم التوصية بتشكيل لجنة المناقشة قبل ستة أسابيع على األقل من موعد المناقشة.
ج .يجوز في حاالت اضطرارية يقرها المجلس بناء على تنسيب لجنة الكلية وتوصية لجنة القسم أن يستثنى
المشرف المشارك المشار اليه في الفقرة (د )2/من مــادة  33مـن
عضوية لجنة المناقشة إذا تعذر حضوره من خارج األردن.
المادة (:)11
أ.

يقدم الطالب نسخة من رسالته إلى كل عضو من أعضاء لجنة المناقشة قبل موعد المناقشة بثالثة أسابيع
على األقل مع النموذج الخاص بتقييم الرسالة من قبل عضو اللجنة.

ب .يحدد العميد موعدا للمناقشة بناء على اقتراح المشرف وتوصية لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية بعد أن
يكون الطالب قد أنهى جميع المتطلبات األخرى للماجستير ،على أن يتم تنسيب لجنة الكلية قبل أسبوع على
األقل من التاريخ المقترح للمناقشة مرفقة مع توصيات أعضاء اللجنة بجاهزية الرسالة لعقد امتحان
المناقشة.
ج .ال يجوز للطالب التقدم المتحان مناقشة الرسالة إال بعد إتمام جميع متطلبات خطته الدراسية بنجاح وبمعدل
تراكمي ال يقل عن .%92
المادة (:)14
أ.

تتخذ لجنة مناقشة الرسالة قرارها بعد انتهاء المناقشة والتداول بين األعضاء ،ويعلن رئيس اللجنة هذا
القرار للطالب.

ب .يكون القرار بصيغة (ناجد) أو (راسب) أو (تأجيل القرار) إلجراء التعديالت المطلوبة وتبلغ قرارها بذلك
إلى رئيس القسم وعميد الكلية المعني ،والعميد .وفي حالة تأجيل القرار تحدد اللجنة الموعد الثاني لمناقشة
الرسالة وكما تم بالمرة األولى وعلى أن ال يتجاوز الطالب الحد األعلى لمدة الدراسة ،ثم تعود اللجنة إلى
مناقشة الرسالة مرة ثانية ،بعد إجراء التعديالت المطلوبة ويكون القرار بصيغة (ناجد) أو (راسب).
ج.

يرفع المشرف القرار موقعا من أعضاء اللجنة إلى رئيس القسم الذي يقوم بدوره بتبليغ القرار إلى العميد
وعميد الكلية المعني ومدير وحدة القبول والتسجيل.

د.

إذا قررت لجنة المناقشة نجاح الطالب فعليه أن يسلم كلية الدراسات العليا النسخ المطلوبة من الرسالة في
أقرب وقت ممكن على أن ال يتجاوز ذلك الحد األعلى من مدة الدراسة أما إذا ناقش الطالب رسالته وكان
القرار ناجحا ولم يكن عند الطالب متسع من الوقت إلعداد الرسالة وتسليمها فإن مدة إمهال الطالب لتسليم
رسالته الى كلية الدراسات العليا هي شهر على األكثر من تاريخ المناقشة حتى لو تجاوزت هذه المهلة الحد
األعلى لمدة الدراسة.

المادة (:)15
أ.

تتولى لجنة الدراسات العليا في الكلية الصالحيات التالية:

التنسيق بين األقسام المختلفة في الكلية فيما يتعلق ببرنامج الدراسات العليا.

ب .التنسيب إلى المجلس بإقرار موضوع وخطة بحث رسالة الماجستير للطالب بناء على توصية من لجنة
القسم المعني.
ج.

أية أمور أخرى تتعلق بالدراسات العليا يفوضها المجلس إليها.
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أحكـــام عامــة
المادة (:)11

يبت مجلس العمداء في اإلشكاليات التي تنشأ عن تطبيق هذه التعليمات.

المادة ( :)17رئيس الجامعة والعميد وعمداء الكليات ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تطبيـق هـذه
التعليمات.
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عمادة شؤون الطلبة
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عمادة شؤون الطلبة
إن عمادة شؤون الطلبة من أكثر عمادات الجامعة احتكاكا د والتصاقا د بالطلبة ،حيث تقوم على خدمتهم ورعاية
شؤونهم في كثير من المجاالت كما تعمل على توفير مختلف وسائل الراحة والترفيه.
وتضم العمادة الدوائر التالية:
أ) دائرة النشاط الثقافي واالجتماعي :تقوم هذه الدائرة باإلشراف على رعاية جميع األنشطة الثقافية
واالجتماعية والفنية التي يقيمها الطلبة كالمحاضرات والندوات والحفالت المختلفة والمعارض
والرحالت ومخيمات العمل التطوعي وعلى أنشطة األندية الطالبية واتحاد طلبة الجامعة ،وتوجيهها
لتقديم أفضل خدمة بما ال يتعارض مع األنظمة والتعليمات الجامعية ،وتتولى هذه الدائرة إصدار
النشرات اإلعالمية المتعلقة بالطلبة واهتماماتهم .وتشرف هذه الدائرة على فرق الفلكلور الشعبي
التي تقدم األغاني والدبكات وتعنى بالمسرح الجامعي الذي يهدف الى تنشيط الحركة المسرحية في
الجامعة وبالمرسم الجامعي حيث تقام فيه المعارض المتنوعة للرسم.
ب) دائرة النشاط الرياضي :قامت الجامعة ومنذ بداية تأسيسها بإيالء األنشطة الرياضية اهتماما د خاصا د
وأنشئت لذلك دائرة النشاط الرياضي التي تتيد الفرص أمام طلبة الجامعة لممارسة األلعاب
الرياضية المختلفة بإشرف مدربين مختصين على إعداد هذه الفرق للمشاركة في البطوالت
الرياضية على المستويات المحلية والداخلية والخارجية ولرفع مستوى وكفاءة الفرق عن طريق:
 .9وضع برامج تدريبية مستمرة خالل الفصول الدراسية.
 .9إقامة اللقاءات الرياضية الودية مع فرق الهيئات الرياضية األردنية المختلفة.
 .8تنظيم البطوالت الرياضية في مختلف األلعاب الرياضية للطلبة والعاملين والهيئات الشعبية
والرسمية في محافظة اربد على مستوى المملكة.
 .13تشجيع الطلبة والعاملين في الجامعة على ممارسة الرياضة وفق برنامج مختص يشرف عليه
العاملون في دائرة النشاط الرياضي.
هذا وقد أنشئت في الدائرة المنشآت والمرافق الرياضية المختلفة التالية:
 .1صالة األلعاب الرياضية :وتنشأ حاليا د في الجامعة صالة رياضية جديدة (متعددة األغراض)
وسيكون إنشاؤها على مرحلتين:
المرحلة األولى :وتضةةم المالعةةب الرئيسةةية وفةةق المواصةةفات الدوليةةة واألولمبيةةة ويوجةةد بهةةا
مالعةةب لكةةرة السةةلة واليةةد والطةةائرة والريشةةة الطةةائرة والتةةنس األرضةةي وبهةةا
مدرج يتسع لحوالي ( )1233متفرج ومكاتب وغرف غيار الالعبين وكافتيريا
وعيادة طبية وسيتم االنتهاء من هذه المرحلة مةع بدايةة الفصةل الدراسةي األول
للعام الجامعي 2339/2331م.
المرحلة الثانية :وتضةةم قاعةةات تدريبيةةة أللعةةاب كةةرة الطاولةةة والتايكوانةةدو والكاراتي ةه ومسةةبد
أطوالةةةه (22م×1292م) وقاعةةةةة للياقةةةةة البدنيةةةةة ومركةةةةزاد للتةةةةرويد الرياضةةةةي
ومنامةات لحةةوالي ( )32شخصةا د السةةتخدامها فةي المعسةةكرات التدريبيةة ، ،هةةذا
وسةةيتم المباشةةرة بتنفيةةذ هةةذه المرحلةةة مةةع بدايةةة الفصةةل الدراسةةي األول للعةةام
الجامعي  2339/2331م بحيث يتوقةع االنتهةاء منةه مةع بدايةة الفصةل الدراسةي
الثاني للعام الجامعي 2339/2339م.
 .2ملعب كرة القدم :يقع الملعب في الجهة الشرقية من الجامعة وقد أنشئ وفقا د للمقاييس الدولية
المعتمدة من قبل االتحاد الدولي لكرة القدم كما تمت زراعته بالنجيل الطبيعي وأنشئ عليه
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مدرج يتسع لحوالي ( )2آالف متفرج ،كما يضم مضماراد أللعاب القوى ،هذا وقد تم تغيير
أرضية الملعب إلى العشب الصناعي نظراد إلمكانية استخدامه لساعات عمل أكثر من العشب
الطبيعي ومناسبة للنشاط العام للطلبة ،وكذلك تم إعادة تأهيل المضمار الخاص بألعاب القوى
بحيث أصبد جاهزاد لالستخدام من قبل الطلبة واستقبال التدريبات الرياضية لفرق الجامعة.
 .3ملعب التنس األرضي المكشوف :يوجد في الجامعة ملعب مكشوف للتنس األرضي بأرضية
مطاطية ،وقد أنشئ وفق المقاييس الدولية المعتمدة من قبل االتحاد الدولي للتنس األرضي،
ويقع هذا الملعب بجانب ملعب كرة القدم.
ج)

دائرة الخدمات الطالبية :تقوم هذه الدائرة بتقديم المساعدات والخدمات لطلبة الجامعة بهدف تخفيف
العبء عن الطالب وذويه ،ومساعدته في إنهاء دراسته بيسر ودون تعثر ،ومن أهم األعمال التي
تضطلع بها:
 .1مند قروض بدون فائدة للطلبة المحتاجين يتم تسديدها بعد التخرج.
 .2تقديم عدد من المند الدراسية للطلبة المحتاجين واألوائل في الجامعة.
 .3تشغيل الطلبة في كليات الجامعة ودوائرها ومرافقها المختلفة لقاء أجر محدد.
 .2المساهمة في حل مشكالت الطلبة داخل الجامعة وخارجها ،وخاصة فيما يتعلق بمشكالت
السكن والمواصالت.
 .2إصدار الهويات الجامعية لجميع طلبة الجامعة.
 .1التنسيق مع شعبة العلوم العسكرية والتعاون معها فيما يتعلق بتنفيذ برامج هذه الشعبة.
 .9االحتفاظ بسجالت صناديق البريد على الطلبة واالحتفاظ بالسجالت الخاصة بها.
 .9العناية بأمور المفقودات الخاصة بالطلبة والعاملين في الجامعة ضمن تعليمات وضعت لهذه
الغاية.

د)

مكتب اإلرشاد الجامعي :يقوم هذا المكتب بتوجيه الطلبة وإرشادهم في النواحي النفسية والسلوكية
والتربوية والمهنية  ،ويساعدهم في التغلب على األزمات الشخصية واألسرية والدراسية
واإلجتماعية  ،ويقدم لهم كل مساعدة وعون ممكن تقديمها.

ه)

مكتب صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية لإلرشاد والتأهيل المهني :يقوم المكتب على تنفيذ
توجيهات جاللة الملك المعظم في رعاية اإلبداع وتحفيز التميز لدى طلبة الجامعة من خالل تقديم
اإلرشاد المهني والمشورة الفنية وتنمية قدرات الطلبة في مجال أخالقيات العمل ومهارات اإلتصال
والتعبير وطرق الحصول على فرص العمل بما يعزز الفرص التسويقية لخريجي الجامعة  ،ويعتبر
المكتب حلقة من حلقات التواصل بين الجامعة ومؤسسات القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني
محليا د وإقليميا د وعالميا د ويعمل المكتب لتحقيق أهدافه من خالل :تقديم المند المالية للطلبة المتميزين
غير المقتدرين وفق أسس تنافسية معلنة ،وتدريب الطلبة على مهارات مختلفة تعمل على تحقي
الموائمة بين مخرجات النظام التعليمي ومدخالت سوق العمل بشكل عام ،كما يوفر المكتب إمكانيات
تشغيل الطلبة من خالل إيجاد فرص عمل مؤقتة لهم ودائمة للخريجين من خالل قاعدة سوق العمل
المتوفرة لدى المكتب والتي يسعى إلى تطويرها وتحديثها باستمرار بالتعاون مع القطاعين العام
والخاص.
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نظام صندوق الطلبة
المادة :3

يسمى هذا النظام (نظام صندوق الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية).

المادة :2

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى صندوق الطلبة في الجامعة.

المادة :1

يهدف صندوق الطلبة إلى تقدير التفوق العلمي لدى الطالب وتنمية احترامهم للعمل اليدوي
وسد حاجاتهم وذلك عن طريق تقديم مند لهم أو قروض أو تشغيلهم لساعات محددة داخل
الجامعة.

المادة :4

تتألف موارد الصندوق من:

المادة :5

أ)

منحة سنوية من ميزانية الجامعة.

ب)

الهبات والتبرعات والمند والوصايا المقدمة للجامعة لغاية الصندوق.

ج)

ريع أموال الصندوق واستثمارها.

د)

القروض المستردة.

يكون لمجلس العمداء الصالحيات التالية:
أ)

رسم السياسة العامة السنوية للصندوق.

ب)

إقرار األسس التي تصرف بموجبها أموال الصندوق.

ج)

مناقشة ميزانية الصندوق السنوية وإقرارها.

المادة :1

تشكل لجنة تسمى (لجنة صندوق الطلبة) مؤلفة من نائب الرئيس للشؤون اإلدارية وعميد
شؤون الطلبة ومدير دائرة الخدمات الطالبية ورئيس اتحاد الطلبة ،ولها أن تستأنس برأي
مندوب الكلية المختصة أو الوحدة اإلدارية المختصة.

المادة :7

تتولى لجنة صندوق الطلبة المسؤوليات التالية:
أ)

إعداد ميزانية الصندوق وتنفيذها بعد مصادقة مجلس العمداء عليها.

ب)

تقديم تقرير في نهاية العام المالي لمجلس العمداء.

ج)

وضع قواعد اإلقراض وطريقة تسديد القروض.

د)

اتخاذ القرارات بخصوص المند والقروض والتشغيل للطلبة المستحقين حسب النظام
والتعليمات ودراسات اللجنة.

المادة :9

يحتفظ الصندوق بصورة مستمرة باحتياطي للنفقات الطارئة تحدده الميزانية السنوية.

المادة :8

يطبق على المعامالت المالية للصندوق أحكام النظام المالي فيما ال يتعارض مع أحكام هذا
النظام وتحتفظ وحدة الشؤون المالية في الجامعة بالسجالت والبطاقات والكمبياالت وجميع
القيود المالية األخرى الالزمة للصندوق وتقوم بتنظيمها.

المادة  :34ال تستوفى أية فوائد على األموال التي يقرضها الصندوق.
المادة  :33يصدر رئيس الجامعة التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا النظام.
المادة  :32رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ أحكام هذا النظام.
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التعليمات التنفيذية لصندوق الطلبة
المادة :3

تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية لصندوق الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية) ويعمل بها اعتبارا من 1899/9/9م.

المادة :2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما
لم تدل القرينة على خالف ذلك.
الجامعة:

الصندوق:
اللجنة:

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
صندوق الطلبة في الجامعة
لجنة صندوق الطلبة

نظام التأديب:

نظام تأديب الطلبة في الجامعة

الرسم:

الرسم الدراسي للفصل الواحد

أوال :تعليمات المنح:
المادة :1

المادة :4

المادة :5

تهدف المند الدراسية للطلبة إلى:
أ)

تشجيع التفوق الدراسي للطالب.

ب)

سد حاجات الطلبة المادية الملحة.

تشمل المند الدراسية ما يلي:
أ)

مند الجامعة ألوائل الطلبة في األقسام والسنوات المختلفة في الجامعة.

ب)

مند الجامعة للطلبة الذين هم بحاجة ماسة للمساعدة المادية الطارئة وتقررها اللجنة.

يجوز أن تصرف للطلبة األوائل في الجامعة في مرحلة البكالوريوس مند تقديرية فصلية أو
سنوية حسبما تراه اللجنة مناسبا ،تحدد قيمتها في مطلع كل سنة مالية وفق ما يلي:
أ)

تحدد مرتبة الطالب في جميع السنوات في الكليات التي تعتمد النظام الفصلي في تدريسها
على أساس المعدل الفصلي للطالب شريطة أن ال يقل العبء الدراسي عن ( )12ساعة
معتمدة في الفصل ،إال في حاالت استثنائية تفرضها طبيعة التدريس في الكلية.

ب)

تحدد مرتبة الطالب في جميع السنوات في الكليات التي تعتمد النظام السنوي في تدريسها
على أساس المعدل السنوي للطالب.

ج)

يجوز أن تعطى منحة ألحد الطلبة األوائل في كل قسم وفقا لنظام الدراسة في الكلية وعلى
النحو التالي:
 .7لطلبة البرنامج العادي بحيث ال تقل عن ( )766مائة دينار في الفصل وال تزيد عن
( )266مائتي دينار في السنة.
 .2لطلبة البرنامج الموازي بحيث ال تقل عن ( )266مائتي دينار في الفصل وال تزيد عن
( )266أربعمائة دينار في السنة.

د)

المادة :1

إذا تساوى طالبان أو أكثر في المعدل الفصلي أو السنوي وفقا لنظام الدراسة في الكلية
واستحقوا بناء على ذلك المنحة ،فتصرف لكل منهم المنحة التقديرية المحدد قيمتها في
مطلع كل سنة مالية.

يجوز أن يعطى الطالب األول منحة أوائل إذا توافرت فيه الشروط التالية:
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المادة :7

أ)

أن يكون مضى على تسجيله وانتظامه بالدراسة فصل دراسي واحد على األقل.

ب)

يجوز الجمع بين هذه المنحة وأية مساعدة أخرى من الصندوق.

ج)

أن ال يقل معدله التراكمي عن (.)%91

د)

أن ال يكون قد صدرت بحقه أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة ( )2من
نظام تأديب الطلبة من درجة إنذار أول فما فوق.

يجوز أن يعطى الطالب منحة لمساعدته في األحوال الطارئة بما ال يزيد عن أربع مرات خالل
دراسته في الجامعة إذا توافرت الشروط التالية:
أ)

أن يكون الطالب أردني الجنسية.

ب)

مسجال لنيل درجة جامعية.

ج)

وضعه المادي يستدعي المساعدة العاجلة.

المادة :9

ينبغي أن ال تزيد قيمة المنحة على مقدار الرسوم الجامعية.

المادة :8

توزع مند األفراد والجمعيات والشركات والمؤسسات وفق الشروط المتفق عليها مع الجامعة،
وقرارات لجنة صندوق الطلبة.

ثانيا :تعليمات القروض:
المادة  :34تهدف القروض الممنوحة للطلبة إلى تشجيعهم على مواصلة دراستهم في الجامعة.
المادة  :33تصرف للطلبة المسجلين في الجامعة لنيل درجة جامعية قروض فصلية أو سنوية حسب ما
تراه اللجنة مناسبا وفق الشروط التالية:
أ)

أن يكون محتاجا وفق األسس التي تقررها اللجنة.

ب)

أن ال يكون مبعوثا من جهة رسمية أو غير رسمية.

ج)

أن ال يتلقى راتبا أو مساعدات مالية كافية وفق ما تراه اللجنة في كل حالة على حدة.

د)

أن ال يكون حاصال على منحة دراسية من الجامعة.

ه)

أن يكون قد مضى على تسجيله وانتظامه في الدراسة فصل دراسي واحد على األقل.

و)

أن ال يكون قد صدرت بحقه أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة ( )2من
نظام تأديب الطلبة من درجة إنذار أول فما فوق.

ز)

أن ال يكون قد أنذر أكاديميا في الفصل السابق لتقديم طلب القروض.
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المادة  :32القروض نوعان:
أ)

اضطراري :على أن يبت في الطلب خالل أسبوع على األكثر من تاريخ تقديمه بعد
استيفاء الشروط التالية:
 .1أن ال يزيد على قيمة الرسوم.
 .2أن تبرز صفة االستعجال.

ب)

عادي :يكون حده األعلى مقدار الرسم.

المادة :31
أ)

يجوز أن يعطى الطالب قرضا إذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة ( )11من هذه
التعليمات بما ال يزيد عن ست مرات خالل دراسته في الجامعة

ب) يقدم الطالب المقترض كفيال أردنيا مليئا للتوقيع على الكمبياالت المالية الخاصة بالمبلغ
المقترض بواقع الكفالة وقيمة المبلغ المقترض والمحدد من قبل اللجنة ويشترط في الكفيل
أن يكون من خارج مالك الجامعة ،إال إذا كان ولي أمر الطالب المقترض.
المادة  :34يكون سداد القروض على النحو التالي:
أ)

يسدد القرض االضطراري دفعة واحدة وفي مدة ال تتجاوز نهاية الفصل التالي للفصل
الذي حصل فيه الطالب على القرض وال يحتسب الفصل الدراسي الصيفي لهذه الغاية.

ب)

يبدأ الطالب بتسديد القروض العادية خالل مدة أقصاها ستة شهور من تاريخ إنهاء خدمة
العلم ،وإذا كان الطالب المقترض غير خاضع لخدمة العلم ،فعليه البدء بالتسديد خالل مدة
أقصاها ستة شهور من تاريخ تخرجه.

ج)

للجنة بناء على استدعاء المقترض تأجيل السداد لمدة ثالثة أشهر أخرى إذا لم يجد عمال.

د)

يجوز للجنة تقسيط المبلغ المستحق على الطالب على أقساط شهرية لمدة ال تزيد عن ثالث
سنوات.

ه)

يجوز لرئيس الجامعة في ظروف خاصة تمديد فترة التقسيط للمدة التي يراها مناسبة.

المادة :35
أ)

إذا فصل الطالب المقترض من الجامعة يطلب منه أو من كفيله تسديد القرض أو القروض
المستحقة.

ب) في حاالت الوفاة أو العجز الكامل يجوز للجنة إعفاء الطالب أو كفيله من تسديد القرض أو
القروض المستحقة.
ج)

تحتفظ الجامعة بحقها في مالحقة المقترضين أو كفالئهم في حالة امتناعهم أو تقاعسهم عن
سداد المبالغ المقترضة بالطرق القانونية وبالشكل الذي تراه اللجنة مناسبا.

ثالثا :تعليمات التشغيل:
المادة  :31يهدف تشغيل الطلبة إلى تنمية احترامهم للعمل والمساعدة في سد حاجاتهم المادية الملحة.
المادة  :37تحصر اللجنة في مطلع كل عام مالي جزءا من ميزانية صندوق الطلبة السنوية ،لتشغيل طلبة
الجامعة في مرافقها المختلفة آخذة بعين االعتبار حاجات الكليات والوحدات اإلدارية في
الجامعة.
المادة  :39يتم تشغيل الطلبة المسجلين لنيل درجة جامعية بقرارات تصدرها لجنة صندوق الطلبة
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المادة :38
أ)

تبلغ الكليات والوحدات اإلدارية لجنة صندوق الطلبة قبل بدء العام المالي للجامعة بأعداد
الطلبة الذين ترغب في تشغيلهم وعدد الساعات المقترحة للتشغيل والشروط التي ترغب
توافرها في الطالب.

ب)

تحدد اللجنة بعد دراسة المعلومات الواردة في فقرة (أ) المبالغ السنوية المخصصة لكل
كلية أو وحدة إدارية.

ج)

تعلن عمادة شؤون الطلبة عن فرص التشغيل المتوافرة في الكليات والدوائر المختلفة.

د)

تقدم طلبات التشغيل إلى الكليات والوحدات اإلدارية المعنية لدراستها وإرسالها إلى عميد
شؤون الطلبة مع قائمة بأسماء الطلبة المطلوب تشغيلهم ضمن المخصصات المقررة لكل
كلية أو وحدة إدارية التخاذ القرار المناسب.

المادة :24
أ)

تحتفظ الكلية أو الوحدة اإلدارية بسجل كامل للطلبة الذين يعملون فيها يبين األمور التالية:
 .1اسم الطالب ومكان عمله.
 .2طبيعة العمل.
 .3البرنامج األسبوعي مع بيان الساعات األسبوعية المقررة للطالب.
 .2تقدير عمل الطالب.

ب)

ال يجوز أن تزيد ساعات العمل المقررة لكل طالب عن ( )12ساعة في األسبوع وبما ال
يزيد عن ( )2خمس ساعات في اليوم.

ج)

يفصل من العمل في الحال كل طالب يتلقى إنذارا مسلكيا ،حسب نظام تأديب الطلبة.

د)

تزود الكليات والوحدات اإلدارية عمادة شؤون الطلبة بجداول أسبوعية تبين فيها أسماء
الطلبة المشتغلين وعدد الساعات التي عملوها وفق القرار الصادر عن لجنة صندوق
الطلبة.

ه)

كل طالب ال يقوم بالعمل المكلف به وفق مقتضيات العمل يعتبر قرار تشغيله ملغي.

و)

كل طالب فصل من العمل ألسباب تأديبية يحرم من االستفادة من فرص العمل للمدة التي
تقررها اللجنة.

ز)

ال يجوز للطالب أن يعمل خارج أوقات الفرا المسجلة في نموذج طلب التشغيل المعتمد.
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رابعا :تعليمات عامة:
المادة  :23للجنة أن تستأنس برأي العمداء ورؤساء األقسام العلمية ومديري الوحدات اإلدارية واتحاد
الطلبة واألندية الطالبية ومن تراه مناسبا عند دراسة طلبات المند أو القروض
المادة  :22تقدم طلبات المند والقروض إلى دائرة الخدمات الطالبية في عمادة شؤون الطلبة في المواعيد
التي تحددها لجنة صندوق الطلبة.
المادة  :21تحدد قيمة المند والقروض وأجور التشغيل بقرار من لجنة صندوق الطلبة في مطلع كل سنة
مالية ووفقا للسياسة العامة التي يرسمها مجلس العمداء.
المادة  :24تصرف المند والقروض وأجور التشغيل وفق أحكام األنظمة المالية المعمول بها في الجامعة.
المادة  :25تتولى وحدة الشؤون المالية بالتعاون مع الجهات المختصة في الجامعة مطالبة المقترضين
الذين استحق عليهم تسديد المبالغ المقترضة.
المادة  :21يتولى عميد شؤون الطلبة تنفيذ هذه التعليمات.
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أسس صندوق دعم بحوث الطلبة
رقم ( )3لعام  3888صادرة بمقتضى المادة (/1أ) من نظام البحث العلمي
في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية لعام 3888م
ويعمل بها ابتداء من 3888/8/3

المادة :3

ينشأ في عمادة البحث العلمي صندوق باسم (صندوق دعم بحوث الطلبة) وتخصص له سنويا د
مبلغا د من موازنتها وتضع فيه الهبات والتبرعات لهذا الغرض.

المادة :2

يهدف هذا الصندوق إلى تنشيط البحث العلمي في الجامعة بين الطلبة وتشجيعهم على إجراء
البحوث والمشاركة في المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية وعرض بحوثهم ومناقشتها.

المادة :1

يتقدم الطالب الراغب بإجراء بحث أو دراسة ما (خارج خطته الدراسية) إلى رئيس قسمه
األكاديمي بطلب خطي على نموذج خاص لهذه الغاية.
تبت لجنة البحث العلمي في القسم األكاديمي المعني في الطلبات المقدمة ،وتعين مشرفا د لكل
مشروع ،وترفع توصياتها إلى لجنة البحث العلمي في الجامعة للبت فيها.

المادة :5

يعلم عميد البحث العلمي مشرف الطالب المتقدم بالمشروع كتابة عن طريق رئيس قسمه بنتيجة
القرار سلبا د أو إيجاباد.

المادة :1

يسمد للطالب باستخدام التجهيزات المتوفرة في الجامعة بإشراف مشرفه ،وإذا احتاج إلى أية
تجهيزات أو لوازم ال تتوفر في الجامعة ،يقدم بها كشفا د معتمداد من مشرفه العتماده من قبل
عميد البحث العلمي وشرائها عن طريق وحدة اللوازم ضمن موازنة مشروع البحث.

المادة :7

يقدم الطالب طلب الدعم في أي فترة خالل دراسته في الجامعة ما عدا الفصل الدراسي األول
بعد قبوله في الجامعة وفصل التخرج.

المادة :9

يجوز دفع رسوم النشر أو مشاركة الطالب في المؤتمرات واللقاءات العلمية لعرض نتائج بحثه
أو نشرها إذا تم قبول بحثه للنشر أو العرض ،ضمن موازنة البحث.

المادة :4

المادة  :8للجامعة والمشرف والطالب حق في نتائج البحوث التي ينفذها الطلبة ،وتطبق أسس براءات
االختراع في الجامعة على نتائج البحوث التي تؤدي إلى تطوير علمي واستثمار تجاري في
موضوع الطلب.
المادة  :34يقدم الطالب في نهاية كل فصل دراسي تقريراد معتمداد من مشرفه إلى عميد البحث العلمي عما
أنجز من بحثه ،وتقريراد نهائيا د شامالد بعد االنتهاء من مشروع البحث.
المادة  :33يشكل رئيس الجامعة سنويا د لجنة تحضيرية من أعضاء هيئة التدريس وأحد الطلبة لعقد يوم
علمي باسم (اليوم العلمي لبحوث الطلبة) وتختار الجامعة أفضل ثالثة بحوث وتمند أصحابها
من الطلبة جوائز تقديرية كما يلي :الجائزة األولى ( )223ديناراد ،الجائزة الثانية ()123
ديناراد ،الجائزة الثالثة ( )133دينار.
المادة  :32يسلم الطالب ما بعهدته من لوازم وتجهيزات إلى قسمه األكاديمي المعني بإشراف مشرفه بعد
االنتهاء من مشروع البحث وقبل تخرجه من الجامعة.
المادة  :31عميد البحث العلمي مسؤول عن تنفيذ هذه األسس.
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نظام رقم ( )31لسنة 3888
نظام تأديب الطلبة
صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة ( )4وبمقتضى المادة ( )1من
قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية رقم ( )13لسنة 3891

المادة :1

يسمى هذا النظام (نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية لسنة )7666
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة :2

تسري أحكام هذا النظام على جميع الطلبة المسجلين في الجامعة.

المادة :3

تعتبر األعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب أيا منها للعقوبات التأديبية
المبينة في هذا النظام.
أ)

االمتناع المدبر عن المواظبة على حضور المحاضرات أو التحريض على عدم حضورها
كما تقضي األنظمة الخاصة بذلك أو عدم االلتزام بالمتطلبات الجامعية األخرى.

ب) الغش أو محاولة الغش في االمتحان ،واإلخالل بنظام االمتحان أو الهدوء الواجب توافره
فيه.
ج)

أي فعل يرتكبه الطالب في الجامعة ويكون ماسا بالشرف أو الكرامة أو األخالق أو مخالد
بحسن السيرة والسلوك أو من شأنه اإلساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها ،بما في
ذلك أي من األفعال التي يرتكبها الطالب خارج الجامعة بمناسبة تشترك فيها أو نشاط تقوم
به.

د)

أي تنظيم داخل الجامعة أو المشاركة فيه من غير ترخيص سابق من السلطات المختصة
فيها ،واالشتراك في أي نشاط جماعي يخل بالقواعد التنظيمية في الجامعة.

ه)

استعمال مباني الجامعة دون إذن مسبق أو لغير األغراض التي أعدت لها.

و)

توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بالكليات أو جمع التواقيع أو التبرعات دون
الحصول على ترخيص من السلطات المختصة في الجامعة أو إساءة استعمال الترخيص
الممنوح لممارسة األنشطة المذكورة.

ز)

اإلخالل بالنظام أو الضبط الذي تقتضيه المحاضرات التي تلقى داخل الجامعة.

ح)

أي إهانة أو إساءة يوجهها الطالب لعضو هيئة التدريس أو ألي من العاملين أو الطلبة في
الجامعة.

ط)

إتالف ممتلكات الجامعة المنقولة أو غير المنقولة.

ي)

مخالفة القواعد اآلمرة أو الناهية من قانون الجامعة أو أنظمتها أو التعليمات الصادرة تنفيذا
لها.

ك)

التزوير في الوثائق الجامعية واستعمال األوراق المزورة في أي أغراض جامعية.

المادة :4
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تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب بما يلي:

أ)
.7

التنبيه.

.2

اإلخراج من قاعة التدريس واستدعاء حرس الجامعة عند الضرورة إلخراجه.

.3

الحرمان من حضور بعض محاضرات المساق الذي يخل الطالب بالنظام في أثناء
تدريسه أو حرمانه من حضور جميع هذه المحاضرات.

.2

الحرمان لمدة محددة من االستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكثر من المرافق
الجامعية التي ترتكب فيها المخالفة.

.7

الحرمان لمدة محددة لممارسة نشاط أو أكثر من األنشطة الطالبية التي ارتكبت
المخالفة في أثنائها.

.9

اإلنذار بدرجاته الثالث( :األول والمزدوج والنهائي).

.1

الغرامة بما ال يقل عن قيمة مثلي الشيء أو األشياء التي أتلفها.

.8

إلغاء التسجيل لمساق أو أكثر لمساقات الفصل الذي تقع فيه المخالفة.

 .6الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر.
 .76الفصل نهائيا د من الجامعة.
 .77إلغاء مند الشهادة إذا تبين أن هنالك عملية تزوير أو احتيال في إجراءات منحها.
ب)
المادة :5
المادة :6

يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ)
من هذه المادة.

تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة وتبلغ الجهة
المختصة بفرض العقوبة القرار إلى ولي أمر الطالب وللجهة الموفدة إن وجدت.
إذا ضبط الطالب في أثناء تأدية االمتحان أو االختبار متلبسا د بالغش فتوقع عليه العقوبات التالية
مجتمعة:
أ)

اعتباره راسبا في ذلك االمتحان أو االختبار.

ب)

إلغاء تسجيله في بقية المساقات المسجل لها في ذلك الفصل.

ج)

فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه.

المادة :7
أ)
 .7يؤلف مجلس الكلية في الشهر األول من كل عام جامعي ولمدة سنة قابلة للتجديد لسنة
أخرى أو أكثر لجنة من ثالثة من أعضاء هيئة التدريس في الكلية للتحقيق في المخالفات
التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية.
 .2يتولى العميد إحالة المخالفات إلى هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة
بشأنها.

ب)
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 .7يؤلف عميد شؤون الطلبة بعد التشاور مع العميد المختص في الشهر األول من كل عام
جامعي لمدة سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى أو أكثر لجنة من ثالثة من أعضاء هيئة
التدريس في الجامعة للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة في الحرم الجامعي
خارج مباني الكليات.
 .2يتولى عميد شؤون الطلبة إحالة المخالفات إلى هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة
المناسبة بشأنها.
المادة :8
أ)

يؤلف مجلس العمداء في مطلع العام الدراسي ولمدة سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى أو
أكثر ،لجنة تأديب من عميد شؤون الطلبة مقرراد وعميد الكلية التي يلتحق بها الطالب،
وثالثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

ب)

تختص اللجنة بالنظر في مخالفات الطلبة المحالة إليها من عميد شؤون الطلبة أو من
عمداء الكليات حسب مقتضى الحال.

إذا انتهت المدة المحددة ألي لجنة من لجان التحقيق ولجنة التأديب تستمر في ممارسة
صالحياتها إلى أن تشكل لجان جديدة تحل محلها.

المادة :9
المادة :11

أ)

تكون جميع القرارات التأديبية نهائية ،باستثناء العقوبات المنصوص عليها في البنود ()6
و ( )76و ( )77من الفقرة (أ) من المادة ( )2من هذا النظام إذ يحق للطالب أن يستأنف
لدى مجلس العمداء أي قرار منها خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه هذا القرار.

ب)

لمجلس العمداء أن يصادق على القرارات المتخذة بشأن العقوبة أو يعدلها أو يلغيها.

المادة  :11تحدد صالحيات إيقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:
أ)

توقع العقوبات المنصوص عليها في البنود ( )7و ( )2و ( )3من الفقرة (أ) من المادة
( ) 2من هذا النظام بقرار من عضو هيئة التدريس أو من مدرس المساق شريطة أن ال
يؤدي حرمان الطالب من المحاضرات أو إخراجه منها في هذه الحالة إلى حرمانه من
دخول االمتحان إال بقرار من العميد.

ب)

توقع العقوبات المنصوص عليها في البنود من ( )8-7من الفقرة (أ) من المادة ( )2من
هذا النظام بقرار من العميد.

ج)

توقع أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة ( )2من هذا النظام بقرار
من لجنة التأديب وفقا د لقناعتها بالعقوبة المناسبة للمخالفة المعروضة عليها.

المادة  :12لرئيس الجامعة أن يتولى اختصاصات لجنة التأديب في الجامعة المنصوص عليها في هذا
النظام في حالة حدوث اضطراب أو إخالل بالنظام في الجامعة يتسبب عنه عدم انتظام الدراسة
فيها أو وقوع حالة تهدد بذلك مما يستدعي البت السريع ويبلغ رئيس الجامعة قراره الذي
يصدره في هذه الحالة إلى مجلس العمداء.
المادة  :13ال يعاقب الطالب على المخالفة الواحدة من أكثر من جهة تأديبية واحدة.
المادة  :14يصدر رئيس الجامعة التعليمات التنفيذية الالزمة لتطبيق أحكام هذا النظام.
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تعليمات اتحاد طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
صادرة عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة ( )8من قانون الجامعات
األردنية رقم ( )28لسنة 3897
ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها في 3882/33/9

المادة :1

يكون للمصطلحات التالية معانيها الموضحة إال إذا دلت قرينة أخرى داللة مباشرة على غير
ذلك:
المملكة:

المملكة األردنية الهاشمية

الجامعة:

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
عمادة شؤون الطلبة

العمادة :
اإلتحاد:
الهيئة العامة:
المجلس:
مجلس إتحاد الطلبة:
الهيئة اإلدارية:
التعليمات:
األغلبية المطلقة:
عضو عامل :

إتحاد طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ومقره الحرم الجامعي
جميع األعضاء العاملين في اإلتحاد
مجلس إتحاد الطلبة
مجموعة األعضاء المنتخبين التحاد طلبة الجامعة من الهيئة العامة
الهيئة التنفيذية التي تدير شؤون اإلتحاد وينتخبها مجلس إتحاد الطلبة من بين
أعضائه
هي تعليمات إتحاد طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
ما زاد عن ()%76
كل طالب على مقعد الدراسة

المادة :2

يشكل في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية اتحاد يسمى إتحاد طلبة جامعة العلوم
والتكنولوجيا األردنية يمثل طلبتها ومقره الحرم الجامعي.

المادة :3

أهداف اإلتحاد:
أ)

المشاركة في بناء الشخصية الطالبية المتكاملة الواعية للمصلحة الوطنية األردنية والعربية
ضمن إطار الثقافة العربية اإلسالمية وتوفير التفاعل اإليجابي بين الجسم الطالبي
واألقسام والكليات والعاملين في الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وإدارة
الجامعة ودعم المسيرة األكاديمية والنهوض بها.

ب)

التنسيق مع الهيئات الطالبية المنتخبة في الجامعات األردنية.

ج)

توثيق العالقات مع االتحادات والمنظمات الطالبية والمؤسسات العربية واإلسالمية
والعالمية بما يحقق أهداف اإلتحاد وال يتعارض مع تعليمات وأنظمة وقوانين الجامعة.

د)

االهتمام بقضايا الطلبة ومتابعتها والعمل على حل مشكالتهم بالتعاون مع إدارة الجامعة.

ه)

دعم النشاطات الثقافية والعلمية واالجتماعية والرياضية والطالبية والنهوض بها ورفع
كفاءتها.

و)

العمل على وحدة الصف وتوثيق عرى الوحدة الوطنية ونبذ النعرات الطائفية واإلقليمية
والعنصرية.

ز)

العمل على توفير الجو الديمقراطي للحوار واحترام الرأي اآلخر.
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ح)

التفاعل البناء مع المجتمع المحلي ومؤسساته الرسمية بما يكفل رقي وازدهار ومتعة
األردن الحبيب.

ط)

مناصرة القضية الفلسطينية والعمل على دعم صمود الشعب الفلسطيني.

ي)

مناصرة قضايا األمة العربية واإلسالمية.

المادة :4

يعتبر كل طالب مسجل للحد األدنى من الساعات المعتمدة "باستثناء فصل التخرج والفصل
الدراسي الصيفي" لنيل درجة علمية في الجامعة عضواد عامالد في اإلتحاد.

المادة :5

يحق للعضو العامل الترشيد والتصويت واالنتخاب والمشاركة في نشاطات اإلتحاد كافة مع
مراعاة ما ورد في المادة (.)8

المادة :6

تز ول عضوية العضو العامل في اإلتحاد في حالة االنتقال من الجامعة أو التخرج أو الفصل أو
في حالة الوفاة.

المادة :7

يحق للهيئة اإلدارية تقديم شكوى بحق أي طالب إلى عميد شؤون الطلبة في حالة مخالفة
الطالب لتعليمات اإلتحاد أو ارتكابه ما يسيء إلى سمعة اإلتحاد التخاذ اإلجراء المناسب.

المادة :8

لكل عضو عامل في اإلتحاد حق ترشيد نفسه لالنتخابات شريطة مضي فصلين دراسيين على
قبوله في الجامعة و بقاء فصلين دراسيين على تخرجه على األقل على أن تتحقق فيه الشروط
التالية:
أ)
ب)

أن ال يقل معدله التراكمي عن ( )%96لطلبة البكالوريوس و ( )%17لطلبة الدراسات
العليا.
أن يكون طالب الترشيد منتظما د في دراسته في الجامعة (ويكون االنتظام في الجامعة
بتسجيل الطالب للحد األدنى من الساعات المعتمدة باستثناء فصل التخرج والفصل
الدراسي الصيفي).

ج)

أن ال تكون قد صدرت بحقه أي عقوبة تأديبية من درجة إنذار أول في السنة التي تسبق
الترشيد.

د)

أن ال تكون قد صدرت بحقه أي عقوبة تأديبية من درجة إنذار ثاني فما فوق .

المادة :9
أ)

تتم عملية االقتراع النتخاب المجلس في األسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثاني من
كل عام وتعلن لجنة اإلنتخابات العليا عن ذلك.

ب) في حال تعذر إجراء اإلنتخابات في وقتها المحدد ألي ظرف ترى الجامعة أنه يحول دون
إجرائها يستمر المجلس والهيئة اإلدارية في أداء مهامها حتى زوال ذلك الظرف وانتخاب
المجلس الجديد.
ج)

يغلق المقر الرئيسي لإلتحاد والمقار الفرعية طيلة فترة اإلعداد النتخابات المجلس ولمدة
( )77يوما من الموعد الذي تحدده اللجنة العليا لالنتخابات وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة بين
جميع طلبة الجامعة.

المادة  :11يتم فتد باب الترشيد قبل موعد اإلنتخابات بأسبوعين على األقل ولمدة ثالثة أيام دراسية فقط
وتقدم طلبات الترشيد إلى العمادة .
المادة  :11يحق للناخب اإلدالء بصوته في دائرته اإلنتخابية فقط ولمرة واحدة في اإلنتخاب الواحد وال
يجوز التوكيل في االنتخاب.
المادة :12
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أ)

يحق للمرشد أن ينسحب من الترشيد كتابة قبل موعد الدعاية االنتخابية بيومين دراسيين
على األقل.

ب)

تعلن أسماء المرشحين في اليوم التالي النتهاء فترة االنسحاب.

ج)

تبدأ الدعاية قبل ثالثة أيام دراسية من موعد اإلنتخابات.

المادة  :13تتم إنتخابات المجلس على النحو التالي:
أ)

تعتبر كل كلية من كليات الجامعة دائرة انتخابية واحدة ،ينتخب الطلبة الدارسون فيها
ممثليهم في المجلس على أساس االنتخاب التمثيلي لكل قسم فيها بالنسبة وقاعدة التقريب
المحددتين ،ضمانا للعدالة وحسن التمثيل :بمعنى أن ينتخب الطلبة في كل قسم ممثليهم من
بين المرشحين عن ذلك القسم وفي صندوق محدد.

ب)

يعطى كل ( )7666طالب في القسم ممثال واحدا في المجلس ويقرب كل ما يساوي
( )766طالب أو ما يزيد عن ذلك بعضو آخر.

ج)

ينتخب الفائزون في جميع أقسام الكلية من بينهم رئيسا للجنة الكلية بالتصويت والحاصل
على أعلى األصوات هو الرئيس.

د)

الحد األدنى لكل قسم أو كلية عضو واحد.

ه)

تجري اإلنتخابات داخل الحرم الجامعي باالقتراع السري المباشر في الدائرة االنتخابية
ليوم واحد على أن تبدأ عملية االقتراع الساعة الثامنة صباحا وتنتهي الساعة الخامسة
مساء.

المادة  :14تناط إدارة عملية اإلنتخابات بلجنة عليا يرأسها عميد شؤون الطلبة تشكل من:
أ)

ثالثة ممثلين عن اإلتحاد تعينهم الهيئة اإلدارية ويشترط عدم ترشيحهم في اإلنتخابات.

ب)

ثالثة ممثلين عن عمادة شؤون الطلبة في الجامعة من بينهم رئيس اللجنة وتتخذ قرارات
اللجنة بموافقة األغلبية المطلقة ،وفي حال تساوي األصوات يكون صوت رئيس اللجنة
مرجحا.

المادة  :15مهام لجنة اإلنتخابات العليا:
أ)

تشكيل لجان فرعية لالنتخابات واالقتراع لكل دائرة انتخابية حيث تتكون اللجنة من ممثل
من عمادة شؤون الطلبة ،وأحد أعضاء الهيئة التدريسية من تلك الدائرة االنتخابية وممثل
عن الهيئة اإلدارية ،ويكون عضو الهيئة التدريسية مقرراد لهذه اللجنة.

ب)

إعتماد مراكز االقتراع لكل دائرة انتخابية أو أية أمور أخرى تتعلق بالعملية االنتخابية.

المادة  :16يحق للمرشحين تقديم أسماء مندوبيهم األصليين واالحتياط إلى لجنة اإلنتخابات العليا للتواجد
في مركز اقتراع اللجنة الفرعية لدائرتهم االنتخابية.
المادة  :17تقوم اللجنة الفرعية للدائرة االنتخابية بتحرير محضر االقتراع ويوقعه أعضاؤها بالنسبة
المطلقة ،وتتضمن ملخصا د لمجريات عملية االقتراع .وفي حال حدوث إشكال في ذلك المركز
في أثناء عملية االقتراع أو فرز األصوات يتم حل ذلك اإلشكال بقرار من اللجنة الفرعية
بأغلبية أعضائها المطلقة وفي حالة تساوي اكثر من مرشد في األصوات التي تحدد الفائز
األخير للدائرة االنتخابية ،تجرى بينهم القرعة.
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المادة  :18يحق ألي مرشد تقديم الطعن مسببا د في نتائج اإلنتخابات في دائرته االنتخابية لرئيس لجنة
اإلنتخابات العليا في مدة ال تتجاوز أسبوعا واحدا من تاريخ انتخاب الهيئة اإلدارية الجديدة
ويقوم المجلس بالتحقيق الكامل في الطعن عن طريق لجنة الطعون ويبت المجلس فيه ويكون
قراره نهائيا ملزما وغير قابل للطعن مرة أخرى على أن ال يشارك في جلسة النظر في
الطعون مندوبو الدائرة االنتخابية المطعون في صحة انتخابها.
المادة  :19يمارس اإلتحاد مهامه تحقيقا ألهدافه من خالل الهيئات التالية:
أ)

المجلس

ب)

الهيئة اإلدارية

ج)

لجان الدوائر االنتخابية

د)

لجان النشاط

المادة :21
أ)

المجلس هو أعلى سلطة لإلتحاد وتعتبر قراراته ملزمة لكل هيئات اإلتحاد.

ب)

تكون مدة عضوية المجلس عاما واحدا وتجري بعدها إنتخابات جديدة مع مراعاة فترة
( )77يوما التي تجري فيها إغالق المقار.

المادة :21
أ)

يدعو رئيس الهيئة اإلدارية السابقة أو نائبه وفي حال غيابهما أكبر األعضاء سنا د للمجلس
الجديد لالنعقاد خالل خمسة أيام دراسية على األكثر من تاريخ انتخابه ،وتعقد أولى
جلساته برئاسة أكبر األعضاء الحاضرين سنا د إلنتخاب الهيئة اإلدارية لإلتحاد.

ب) يتخذ المجلس القرارات والتوصيات ضمن إطار أهداف وتعليمات اإلتحاد ورسم السياسة
العامة له.
ج)

يتولى المجلس مراقبة أداء الهيئة اإلدارية ومحاسبتها ،وله الحق في حجب الثقة عنها أو
عن أي من أعضائها وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين على أن ال يقل عدد
الحاجبين للثقة عن األغلبية المطلقة ألعضاء المجلس.
تنسيب التعديل الذي يراه مناسبا د لتعليمات اإلتحاد بأغلبية الثلثين إلى عميد شؤون الطلبة.

ه)

مناقشة التقارير المالية واإلدارية للهيئة اإلدارية وإقرارها.

و)

مناقشة خطط العمل للهيئة اإلدارية للمرحلة القادمة وإقرارها.

د)

المادة :22
أ)

يجتمع المجلس اجتماعا د عاديا د في بداية كل فصل ،ويكون له اجتماع في نهاية مدته
وإجتماع لمناقشة موازنة اإلتحاد والخطة المقدمتين من الهيئة اإلدارية وذلك خالل شهر
من إنتخاب الهيئة اإلدارية.

ب) يجوز دعوة المجلس إلى إجتماع إستثنائي شريطة إعالم عمادة شؤون الطلبة وفي الحاالت
التالية:
 .7بدعوة من الهيئة اإلدارية.
 .2بطلب خطي مقدم من ثلث أعضاء المجلس على األقل موضحا د فيه أسباب الطلب وفي
هذه الحالة يجب على الهيئة اإلدارية دعوة المجلس لإلنعقاد خالل أسبوع من تقديم
الطلب.
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ج)

تعلن الهيئة اإلدارية عن اجتماع المجلس قبل ثالثة أيام دراسية أثناء الدراسة وخمسة أيام
أثناء العطل الرسمية على األقل من موعد إنعقاده ومكانه ويتم الحصول على نسخ جدول
اإلعمال من أمين سر اإلتحاد.

د)

يترأس إجتماع المجلس رئيس اإلتحاد ،وعند غيابه ،نائبه .عند غيابهما يترأسه أكبر
أعضاء الهيئة اإلدارية الحاضرين سناد.
يعتبر إجتماع المجلس قانونيا د بحضور األغلبية المطلقة من أعضائه وأحد أعضاء الهيئة
اإلدارية على األقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب بعد ثلث ساعة من موعده المحدد يحدد
رئيس اإلتحاد أو من ينوب عنه موعد اإلجتماع القادم ومكانه ،خالل مدة ال تتجاوز
أسبوعا د وال تقل عن يومين ،ويعتبر اإلجتماع المؤجل قانونيا د مهما بلغ عدد الحضور.

و)

يفصل عضو المجلس في حالة غيابه ثالث مرات متتالية ،أو ست مرات متفرقة عن
إجتماعات المجلس دون عذر يقبله المجلس.

ز)

إذا خال منصب عضو في المجلس ألي سبب كان يحل مكانه من يليه في ترتيب األصوات
في دائرته اإلنتخابية من غير أعضاء المجلس في آخر إنتخابات .وإذا تعذر ذلك يبقى
المقعد شاغراد ،وإذا قل أعضاء المجلس عن النصف يحل المجلس ويتم إجراء إنتخابات
جديدة مباشرة.

ح)

يتم إنتخاب رئيس اإلتحاد من قبل أعضاء مجلس اتحاد الطلبة.

ط)

في حالة عدم حصول المرشحين لمنصب رئيس اإلتحاد على األغلبية المطلقة من أصوات
األعضاء الحاضرين ،تجرى جولة ثانية من اإلنتخابات بين المرشحين اللذين حصال على
أعلى األصوات ويعتبر الفائز منهما من حصل على أعلى األصوات في الجولة الثانية،
وإذا لم تحسم النتيجة تجري القرعة بينهما عقب إنتهاء الجولة الثانية وينطبق ذلك على
المرشحين لعضوية الهيئة اإلدارية .

ي)

يتخذ المجلس قراراته:

ه)

 .7بأغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين على أن ال يقل ذلك عن األغلبية المطلقة ألعضاء
المجلس وأن يكون ذلك بناء على طلب خطي مقدم من ثلث أعضاء المجلس على األقل
إلى أمين سر اإلتحاد ،وعلى أن يعقد جلسة خاصة لذلك يعلن عنها قبل أسبوع على األقل
من تاريخها في حاالت:
 .iحل المجلس أو التنسيب بتعديل تعليمات اإلتحاد.
 .iiفصل عضو المجلس ،أو البت في التظلم.
 .iiiحجب الثقة عن الهيئة اإلدارية أو أحد أعضائها.
 .ivقبول الطعون في عضوية أحد أعضاء المجلس.
 .2باألغلبية المطلقة من الحاضرين في باقي القرارات.
المادة  :23الهيئة اإلدارية هي السلطة التي تدير شؤون اإلتحاد وتنفذ قرارات المجلس ،وتتكون من سبعة
أعضاء ينتخبه م المجلس من بين أعضائه لمدة سنة واحدة باإلقتراع السري المباشر في أول
إجتماع له مع مراعاة فترة ( )77يوما د التي يجري فيها إغالق المقار.

المادة :24
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ب)

ينتخب المجلس رئيسا د لإلتحاد ثم ينتخب ستة أعضاء آخرين في الهيئة اإلدارية.
ينتخب أعضاء الهيئة اإلدارية من بينهم نائبا د للرئيس وأمينا د للسر وأمينا د للصندوق في أول
إجتماع للهيئة اإلدارية.

ج)

يشترط في رئيس اإلتحاد ما يلي:

أ)

 .7أن يكون أردني الجنسية.
 .2أن يكون مستوفيا د لشروط الترشيد الواردة في المادة (.)8
د)

ه)

يؤدي رئيس اإلتحاد وأعضاء الهيئة اإلدارية القسم التالي أمام رئيس الجامعة في موعد
أقصاه أسبوع واحد من انتخاب الهيئة اإلدارية (أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصا د للملك
والوطن والجامعة ،وأن أحافظ على قوانين الجامعة وأنظمتها وتعليماتها وعلى تعليمات
اإلتحاد).
تجمد نشاطات اإلتحاد قبل ( )77يوما د من موعد اإلنتخابات ولحين أداء الهيئة اإلدارية
الجديدة للقسم.

المادة  :25مهام وصالحيات الهيئة اإلدارية:
أ)

تنفيذ السياسات العامة وقرارات المجلس وإتخاذ القرارات الالزمة للقيام بالفعاليات
والنشاطات التي تحقق أهداف اإلتحاد.

ب)

تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتنظيم أعمالها.

ج)

وضع مشروع موازنة اإلتحاد ورفعه للمجلس إلعتماده.

د)

اإلشراف على اللجان المنتخبة للدوائر اإلنتخابية ومراقبة أعمالها.

ه)

وضع خطة عمل تترجم أهداف اإلتحاد بشكل برامج ونشاطات وعرضها على المجلس
لمناقشتها وإقرارها.

و)

قبول إستقالة أعضاء الهيئة اإلدارية.

ز)

اإلشراف على إجتماعات الهيئة العامة.

ح)

اإلهتمام بقضايا الطلبة ومتابعتها والعمل على حل مشكالتهم بالتعاون مع إدارة الجامعة.

ط)

تقديم التقارير المالية واإلدارية عن نشاطات اإلتحاد وأعماله للمجلس.

ي)

دعوة المجلس لإلجتماع في الحاالت العادية واالستثنائية.

ك)

النظر في اإلقتراحات والتقارير المقدمة من أعضاء اإلتحاد أو غيرهم من هيئاته.

المادة  :26يفقد عضو الهيئة اإلدارية عضويته فيها في الحاالت التالية:
أ)

اإلستقالة الخطية.

ب)

فقدان عضوية المجلس.

ج)

غيابه عن ثالثة إجتماعات متتالية من إجتماعات الهيئة اإلدارية أو ستة إجتماعات متفرقة
دون عذر مقبول لدى الهيئة اإلدارية.

د)

فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة ( )8بإستثناء شرط بقاء فصلين
دراسيين على تخرجه.

ه)

الوفاة.
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المادة  :27في حالة فقدان أحد أعضاء الهيئة اإلدارية عضويته في الهيئة اإلدارية تدعو الهيئة اإلدارية
المجلس النتخاب بديل عنه على أن يتم هذا اإلنتخاب في مدة أقصاها أربعة أسابيع من تاريخ
فقدان العضوية.
المادة  :28يعتبر إجتماع الهيئة اإلدارية قانونيا د عند إبال أعضائها خطيا د بموعد اإلجتماعات وجدول
أعماله قبل ثالثة أيام على األقل وبحضور أربعة أعضاء على األقل وتجتمع مرتين في الشهر
على األقل إال إذا دعت الحاجة إلى خالف ذلك وتبلغ عمادة شؤون الطلبة .
المادة  :29تتخذ قرارات الهيئة اإلدارية بموافقة األغلبية المطلقة من الحاضرين بإجتماع قانوني داخل
الحرم الجامعي وفي حالة تساوي األصوات يكون صوت الرئيس مرجحاد.
المادة  :31يعين عميد شؤون الطلبة أحد العاملين مندوبا د عن عمادته في الهيئة اإلدارية ويحضر المندوب
إجتماعات الهيئة اإلدارية ويشارك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.
المادة  :31تكون مهام وصالحيات أعضاء الهيئة اإلدارية على النحو التالي:
أ)

الرئيس:
 .7الدعوة إلى عقد إجتماعات المجلس "والهيئة اإلدارية".
 .2ترؤس إجتماعات الهيئة اإلدارية للمجلس.
 .3التوقيع على األوراق والوثائق التي تصدر بها قرارات الهيئة اإلدارية.
 .2التوقيع على أوامر الصرف لتغطية النفقات بعد إقرارها من الهيئة اإلدارية.
 .7تمثيل اإلتحاد أمام الجهات المسؤولة في الجامعة ،وأمام المؤسسات الرسمية داخل
المملكة وأمام المنظمات الطالبية المناظرة وفق التعليمات النافذة.

ب)

نائب الرئيس:
 .7القيام بمهام الرئيس في أثناء غيابه أو بتوكيل الرئيس له بشكل رسمي.
 .2القيام بالمهام التي يسندها له رئيس اإلتحاد بشكل رسمي.

ج)

أمين السر:
 .7اإلعالن عن إجتماعات الهيئة اإلدارية وإجتماعات المجلس "والتوقيع على محاضر
إجتماعاتها وإعداد جداول أعمالها".
 .2متابعة تنفيذ قرارات الهيئة اإلدارية.
 .3إستالم المراسالت التي ترد بإسم اإلتحاد وحفظ وثائقه ومستنداته وأوراقه كافة وختمه.

د)

أمين الصندوق:
 .7إستالم جميع المبالغ الواردة بموجب إيصاالت مختومة بختم اإلتحاد وإيداعها بحساب
اإلتحاد.
 .2صرف النفقات بموجب قرارات الهيئة اإلدارية وبتوقيع كل من عميد شؤون الطلبة
والرئيس وأمين الصندوق.
 .3تقديم تقرير مالي شهري إلى الهيئة اإلدارية.
 .2اإلحتفاظ بالدفاتر والمستندات المالية في مقر اإلتحاد.
 .7إعداد التقرير المالي لتقديمه إلى المجلس.
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المادة  :32للهيئة اإلدارية صالحية إيكال أية مهمة محددة ألي من أعضائها كما يحق لها محاسبة أي
عضو من أعضائها ،شريطة تقديم األسباب والمبررات لعمادة شؤون الطلبة.
المادة :33
أ)
 .7تنبثق من المجلس لجان الدوائر اإلنتخابية وتتألف كل لجنة منها من جميع األعضاء
المنتخبين في ذلك المجلس ،من تلك الدائرة اإلنتخابية وال يقل عدد أعضاء أي لجنة من
هذه اللجان عن ثالثة ،وفي حال نقص العدد عن ثالثة تستكمل اللجنة أعضاءها الثالثة
من غير أعضاء المجلس الذين ترشحوا لالنتخابات حسب ترتيب األصوات التي حصلوا
عليها في تلك اإلنتخابات.
 .2يشكل المجلس لجانه الدائمة من بين أعضائه.
 .3للهيئة اإلدارية تشكيل لجان مؤقتة ذات أهداف محددة ،بالتنسيق مع عمادة شؤون الطلبة.
ب) تقدم كل لجنة تقريراد شهريا د مفصالد يتضمن نشاطاتها والمصروفات واإليرادات وخطة
العمل للشهر التالي ،ويناقش ذلك في أقرب إجتماع للهيئة اإلدارية.
ج)

تلتزم اللجان بسياسة اإلتحاد والمهام الموكلة إليها.

د)

ترفع كل لج نة توصياتها للهيئة اإلدارية ويشترط موافقة الهيئة اإلدارية على أي نشاط أو
عند صرف أية مبالغ مالية قبل إجراء النشاط.
يعتبر إجتماع أي لجنة قانونياد ،شريطة اإلعالن عنه في أماكن اإلعالن داخل الجامعة قبل
موعده بيومين على األقل وأن يحضر اإلجتماع األغلبية المطلقة من أعضاء اللجنة .وإذا
لم يكتمل النصاب ،يؤجل اإلجتماع لمدة يومين على األقل ويكون قانونيا د بعد ذلك مهما بلغ
عدد الحضور.

و)

تتخذ القرارات في اللجنة باألغلبية المطلقة وإذا تساوت األصوات ،يكون صوت الرئيس
مرجحاد.

ز)

للمجلس صالحية حل أي لجنة يشكلها أو فصل أي عضو منها وللهيئة اإلدارية كذلك
صالحية حل أي لجنة تشكلها أو فصل أي عضو منها ويقرر ذلك باألغلبية المطلقة من
الحاضرين في إجتماع المجلس أو الهيئة العامة.

ه)

المادة  :34تسقط عضوية أي عضو في المجلس أو في الهيئات أو اللجان التابعة له في األحوال التالية:
أ)

اإلستقالة الخطية.

ب)

اإلنتقال من كلية إلى أخرى أثناء فترة العضوية.

ج)

الغياب عن حضور جلسات المجلس أو اللجنة ثالثة إجتماعات متتالية أو ستة إجتماعات
متفرقة دون عذر مقبول.

د)

فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة ( )8بإستثناء شرط بقاء فصلين
دراسيين على تخرجه.

ه)

إدانته بإرتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة.

و)

الوفاة.

المادة  :35تتكون موارد اإلتحاد المالية من:
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أ)

مساهمة مالية سنوية تقدمها الجامعة لإلتحاد بمعدل نصف دينار عن كل طالب مسجل لكل
من الفصل الدراسي األول والفصل الدراسي الثاني.

ب)

الهبات والتبرعات والمند التي توافق عليها الهيئة اإلدارية ومجلس العمداء.

ج)

أية موارد أخرى توافق عليها الهيئة اإلدارية ومجلس العمداء.

د)

ريع النشاطات التي يقوم بها اإلتحاد بموافقة عميد شؤون الطلبة.

المادة  :36يتم إيداع جميع أموال اإلتحاد في مصرف داخل الحرم الجامعي بحساب جار.
المادة :37
أ)
ب)

للهيئة اإلدارية أن تقرر صرف مبلغ ال يزيد على مائة دينار يحتفظ به أمين الصندوق
لغايات المصاريف النثرية والطارئة وتسدد حسب األصول قبل الحصول على سلفة ثانية.
للهيئة اإلدارية أن تقرر صرف مبلغ ال يزيد على ( )77خمسة عشر ديناراد يحتفظ بها
رئيس لجنة الدائرة اإلنتخابية لغايات المصاريف النثرية والطارئة وتسدد حسب األصول
قبل الحصول على سلفة ثانية.

المادة  :38يتم تدقيق الفواتير والمستندات المالية الخاصة باإلتحاد من قبل دائرة الرقابة الداخلية في
الجامعة بعد إعتمادها من عميد شؤون الطلبة.
المادة  :39يقدم أمين الصندوق تقريراد شهريا د عن الوضع المالي لإلتحاد إلى الهيئة اإلدارية ويناقش في
أقرب إجتماع للمجلس وترسل نسخة منه لعميد شؤون الطلبة.
المادة :41
أ)

تعد الهيئة اإلدارية مشروع الموازنة المالية لإلتحاد وتقدمها للمجلس لمناقشته خالل شهر
من إنتخابها وتقدمها لعميد شؤون الطلبة إلتخاذ اإلجراءات الالزمة وفق النظام المالي
للجامعة حيث يقوم برفع المشروع لرئيس الجامعة ليحيله بدوره لمجلس العمداء لمناقشته
واعتماده ويتم الصرف بمعدل ( )9/7من الموازنة ما عدا آخر شهرين من الدورة فيتم
الصرف بمعدل ( )72/7من الموازنة.

ب)

تكون السنة المالية لإلتحاد هي السنة المالية للجامعة.

ج)

يتم صرف األموال من موازنة المجلس بحسب النظام المالي المعمول به في الجامعة
وعلى النحو التالي:
 .7بقرار من الهيئة اإلدارية وبموافقة عميد شؤون الطلبة على القرار.
 .2بتوقيع من عميد شؤون الطلبة ورئيس الهيئة اإلدارية وأمين صندوقها عند صرف أي
مبلغ من موازنة إتحاد الطلبة.
 .3ال يجوز تجزئة أي مبلغ لغايات الصرف ويجب أن تحدد كلفة النشاط مسبقا د قبل البدء
باإلعداد للنشاط وتنفيذه وتدفع الفواتير التي تزيد على ( )76ديناراد بموجب شيك وال
تدفع من السلفة المصروفة بإسم أمين الصندوق نقداد.
 .2تراعي الجهات المخولة بالصرف أن ال تزيد مخصصات المطبوعات مهما كان حجمها
عن ( )%26من موازنة اإلتحاد.
 .7إرفاق نسخة من النشرة أو المطبوعة أو النشاط مع الفاتورة المصروفة.
 .9يطبق على اإلتحاد النظام المالي ونظام اللوازم واألشغال والتعليمات التنفيذية لنظام
اللوازم واألشغال المعمول بها في الجامعة.
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المادة :41
أ)

يدور الفائض المالي لإلتحاد لصالد ميزانية اإلتحاد في الدورات المقبلة وعلى الهيئة
اإلدارية أن تسدد كافة المستحقات المالية على اإلتحاد قبل انتهاء مدتها.

ب)

يجب أن ال تتجاوز نفقات اإلتحاد المخصصات المقررة في الموازنة ،والجامعة غير
مسؤولة عن تسديد المبالغ التي تزيد على المخصصات للمجلس.

ج)

تشغيل ذمة أعضاء الهيئة اإلدارية باألموال التي صرفت لهم ولم يتم تسويتها حسب
األصول ،وال يمند أي منهم أي وثائق جامعية إال بعد تسوية األمور المالية.

د)

ال يتعاطى اإلتحاد األعمال التجارية داخل الجامعة أو خارجها.

المادة  :42يجوز للمجلس حل نفسه بموافقة ثلثي أعضائه على األقل وفي هذه الحالة يدعو مجلس العمداء
إلجراء إنتخابات استثنائية خالل شهر واحد من تاريخ قرار المجلس حل نفسه.
المادة  :43تدعو الهيئة اإلدارية الجتماع الهيئة العامة في نهاية كل دورة وقبل ( )27يوما د على األقل من
موعد اإلنتخابات ،لمناقشة التقرير المالي واإلداري ،على أن يعلن اإلتحاد هذا التقرير على
لوحات اإلعالنات داخل الحرم الجامعي ويرسل نسخة منه لعميد شؤون الطلبة قبل أسبوع من
موعد اإلجتماع.
المادة  :44تعتبر الهيئة اإلدارية أو اللجان الفرعية مستقيلة باستقالة األغلبية المطلقة ألعضائها المنتخبين.
المادة  :45تتخذ القرارات والتوصيات باألغلبية المطلقة للحضور وفي حالة تساوي األصوات يكون
صوت رئيس الجلسة مرجحا د مع مراعاة ما ورد في المادة ( )22الفقرة (ي).
المادة  :46تبلغ الهيئة اإلدارية والمجلس قراراتهما إلى عميد شؤون الطلبة وتكون هذه القرارات موافقا د
عليها حكما د بعد ثالثة أيام دراسية من اتخاذها ،إال إذا رأى عميد شؤون الطلبة أنها مخالفة
لقانون الجامعة أو أنظمتها أو تعليماتها ،وفي حالة الخالف يرفع األمر إلى مجلس العمداء
إلتخاذ القرار المناسب في أقرب جلسة يعقدها ،كما يتولى العميد اإلشراف على تنفيذ جميع
نشاطات اإلتحاد.
المادة :47
أ)

يمارس اإلتحاد اختصاصاته إلى المدى الذي ال تتعارض فيه الممارسة مع االختصاصات
المنوطة بالمجالس واإلدارات المختلفة في الجامعة ،وفقا د لقوانينها وأنظمتها وتعليماتها،
وفي حال مخالفة أعضاء المجلس أو الهيئة اإلدارية لذلك ولتعليمات االتحاد فيطبق
عليه/عليهم نظام تأديب الطلبة المعمول به في الجامعة.

ب) ال يجوز لالتحاد التعامل مع أي جهة خارج الجامعة إال من خالل عميد شؤون الطلبة في
الجامعة.
المادة  :48يحل المجلس بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب رئيس الجامعة وفي هذه الحالة يدعو
مجلس الجامعة إلجراء إنتخابات استثنائية خالل شهر واحد من تاريخ قرار حل المجلس.
المادة  :49يبت رئيس الجامعة في الحاالت التي لم يرد نص فيها في هذه التعليمات.
المادة  :51رئيس الجامعة وعمداء الكليات وعميد شؤون الطلبة مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المادة  :51تلغي هذه التعليمات تعليمات الجمعيات العلمية الطالبية المعمول بها في الجامعة والصادرة
بموجب قانون الجامعة األردنية رقم ( )26لسنة 7681م.
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المادة  :52تتم عملية إرشاد الطلبة المستجدين وإقامة النشاطات والمحاضرات والندوات واإلحتفاالت
المختلفة والمعارض والمسابقات والرحالت والمخيمات وإصدار النشرات بإشراف عمادة
شؤون الطلبة .
المادة  :53تكون اللجان الفرعية لإلتحاد بجانب المقر الرئيسي وال يحق لإلتحاد المطالبة بفتد لجان
للدوائر اإلنتخابية في الكليات .

112

تعليمات األندية الطالبية في الجامعة

الفصل األول
في تشكيل األندية وأهدافها
المادة :3

تؤسس في الجامعة أندية طالبية بإشراف عمادة شؤون الطلبة وفق القرارات التي يصدرها
رئيس الجامعة بناء على تنسيب من عميد شؤون الطلبة ،ويكون مركزها الحرم الجامعي.

المادة :2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على خالف ذلك:
األندية:

األندية الطالبية

العمادة:

عمادة شؤون الطلبة

العميد:

عميد شؤون الطلبة

المادة :1

للعميد بموافقة رئيس الجامعة تشكيل أندية لذوي النشاطات والهوايات الرياضية والموسيقية
والمسرحية واألدبية والشطرنج وهواة الراديو ،وللطلبة العرب واألجانب والخدمات العامة
التطوعية وغيرها ،وذلك لدعم هوايات الطلبة ونشاطاتهم داخل الحرم الجامعي وخارجه.

المادة :4

تهدف األندية الطالبية إلى تحقيق الغايات التالية:

المادة :5

أ)

تشجيع الميول التطوعية والخدمة العامة والعمل الجماعي بين طلبة الجامعة.

ب)

تنمية المواهب والهوايات وتشجيعها.

ج)

إفساح الفرص لطلبة الجامعة للمشاركة في النشاطات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم
واستعداداتهم.

د)

إفساح المجال للطلبة غير األردنيين للمشاركة في النشاطات الطالبية وإظهار ثقافتهم
وميولهم ومهاراتهم.

ه)

تنمية االهتمام بالنواحي الجمالية والتذوقية.

و)

تنمية االهتمام بالتراث الحضاري في األردن والوطن العربي والعالم اإلسالمي ،والعناية
بالثقافة المحلية والعالمية.

ال يجوز لألندية الطالبية االشتغال باألمور السياسية أو الطائفية أو اإلقليمية.
الفصل الثاني
في أجهزة األندية واختصاصاتها

المادة :1

تمارس األندية اختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهدافها من خالل الهيئتين التاليتين:
أ)

الهيئة العامة.

ب)

الهيئة اإلدارية.
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المادة :7
أ)

تتكون الهيئة العامة من جميع األعضاء المنضمين إلى النادي على أن ال يقل عددهم عن
عشرة.

ب)

تمارس الهيئة العامة االختصاصات التالية:
 .1انتخاب الهيئة اإلدارية من بين أعضائها.
 .2مناقشة التقرير السنوي المالي واإلداري الذي تقدمه الهيئة اإلدارية وإقراره.
 .3إقرار خطة العمل السنوية.
 .2سحب الثقة من الهيئة اإلدارية على أن ال يتم ذلك إال بأغلبية ثلثي األعضاء.
 .2المشاركة الفعالة في نشاطات النادي من خالل اللجان المختصة.

المادة :9

تتكون الهيئة اإلدارية لكل ناد من سبعة أو تسعة أعضاء تنتخبها الهيئة العامة بطريقة االقتراع
السري في النصف الثاني من شهر تشرين األول من كل عام جامعي وفق ترتيبات تعدها
العمادة ،ويشترط لقانونية هذه االنتخابات أن يمارس عملية االقتراع ( )%21على األقل من
مجموع األعضاء العاملين وإذا لم يكتمل النصاب القانوني تؤجل االنتخابات لمدة أسبوع واحد
تصبد بعدها قانونية مهما بلغ النصاب.

المادة :8

يشترط في الطالب الذي يرشد نفسه لعضوية الهيئة اإلدارية ألي ناد ما يلي:
أ)

أن ال يقل معدله التراكمي عن (.)%13

ب) أن يبقى على تخرجه من الجامعة فصالن دراسيان على األقل.
ج)

أن يكون قد أمضى في الجامعة فصلين دراسيين على األقل.

د)

أن ال يكون قد صدرت بحقه أية عقوبة تأديبية من درجة إنذار أول فما فوق.

المادة :34
أ)

ب)

تنتخب الهيئة اإلدارية من بين أعضائها في أول اجتماع تعقده رئيسا د لها ونائبا للرئيس
وأمينا د للسر وأمينا د للصندوق ،وذلك بطريقة االقتراع السري ،وتوزع االختصاصات
اإلدارية األخرى على أعضائها بطريقة االقتراع العلني.
يعين العميد لكل ناد مستشاراد من أعضاء الهيئة التدريسية أو من العاملين في الجامعة
يتولى اإلشراف على أعمال الهيئة اإلدارية للنادي وتوجيهها ،دون أن يمارس حق
التصويت.

المادة  :33تتولى الهيئة اإلدارية لكل ناد شؤونها اإلدارية والمالية والتنظيمية ،ويدخل ضمن اختصاصاتها
تصريف األمور التالية:
أ)

اتخاذ القرارات واإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف النادي.

ب)

تشكيل اللجان الطالبية للنشاطات المختلفة من أعضاء الهيئة العامة واإلشراف على
أعمالها.

ج)

تقديم خطة عمل سنوية إلى الهيئة العامة تتضمن النشاطات التي تنوي القيام بها
والمستلزمات المالية لتنفيذها.

د)

تقديم التقرير المالي واإلداري السنوي إلى الهيئة العامة.

ه)

تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
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و)

النظر في طلبات االنضمام إلى النادي ،والبت فيها ،وفي حالة رفض أي من هذه الطلبات
يحق لمقدم الطلب استئناف قرار الهيئة اإلدارية إلى العميد خالل مدة أسبوع من تاريخ
تبليغ القرار للطالب.

ز)

قبول استقالة األعضاء.

ح)

اإلشراف على اجتماعات الهيئة العامة.

ط)

تحديد الوسائل المناسبة لتحقيق أهداف النادي.

ي)

التنسيب إلى العميد بقيمة االشتراك في عضوية النادي وكيفية دفع هذا االشتراك.

المادة  :32يتولى أعضاء الهيئة اإلدارية القيام بالمهام التي تخولها إليهم هذه التعليمات كل حسب
اختصاصه ،كما يتولى رئيس النادي تمثيل ناديه أمام المراجع الجامعية المختصة.
الفصل الثالث
في تنظيم أعمال األندية
المادة  :31عضوية األندية الطالبية:
العضو العامل:

العضو المشارك:

العضو المؤازر:

وهو الطالب المسجل في الجامعة لنيل درجة علمية ووافقت الهيئة اإلدارية على
طلبه المتضمن االنضمام للنادي على أن يلتزم بممارسة النشاط الخاص بذلك
النادي.
وهو الخريج الذي كان عضواد عامالد في النادي عندما كان طالبا د في الجامعة
ويرغب في استمرار ممارسة النشاطات في األندية متمتعا د بجميع حقوق العضو
العامل ،وملتزما د بجميع التزاماته.
وهو الخريج الذي يرغب في استمرار عضويته بالنادي ملتزما د بدفع قيمة
االشتراك وبمؤازرة النادي بشتى الوسائل دون أن يمارس النشاطات أو يشترك
في التصويت.

المادة  :34تزول العضوية في إحدى الحالتين التاليتين:
أ)

االستقالة الخطية.

ب) فقدان أحد شروط العضوية.
المادة  :35مدة عضوية الهيئة اإلدارية وما يتفرع من لجان سنة واحدة تجرى بعدها انتخابات جديدة.
المادة  :31تعتبر عضوية الهيئة اإلدارية قانونية إذا حضرها ما يزيد على نصف عدد األعضاء ،وتصدر
القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي األصوات يرجد الجانب الذي صوت
له رئيس الهيئة.
المادة  :37تسقط العضوية من الهيئة اإلدارية إذا تخلف العضو عن حضور جلسات الهيئة ثالث مرات
متتالية أو ست مرات متقطعة دون عذر تقبله الهيئة.
المادة  :39إذا خال منصب عضو من أعضاء الهيئة اإلدارية ألي سبب كان ،يحل محله الطالب الذي يليه
في ترتيب عدد األصوات في آخر انتخابات أجرتها الهيئة العامة ،وفي حالة تعذر ذلك تقوم
الهيئة اإلدارية باختيار عضو للمنصب الشاغر ممن تنطبق عليهم شروط عضوية الهيئة
اإلدارية.
المادة  :38تبلغ الهيئة اإلدارية قراراتها وقرارات الهيئة العامة للعميد.
المادة  :24تجتمع الهيئة مرة كل عام ويجوز دعوتها الجتماعات غير عادية بقرار من الهيئة اإلدارية أو
بناء على طلب ما يزيد على نصف عدد أعضاء الهيئة العامة.
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المادة  :23يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا د إذا حضره ما يزيد على نصف عدد األعضاء ،وإذا لم يكتمل
النصاب يؤجل االجتماع لمدة أسبوع واحد ويعتبر بعد ذلك قانونياد ،مهما بلغ عدد الحضور.
المادة  :22يجب أن تكون قرارات الهيئة العامة والهيئة اإلدارية منسجمة مع سياسة الجامعة وأهدافها
ومصلحتها ومع ما ورد في المادتين ( 2و )2من هذه التعليمات.
الفصل الرابع
مالية األندية
المادة  :21تبدأ السنة المالية لألندية ببدء العام الجامعي وتنتهي بنهايته.
المادة  :24تودع أموال األندية باسمها في أي بنك في الحرم الجامعي وتسحب بتوقيع كل من أمين
الصندوق والرئيس وأمين السر.
المادة  :25يجري صرف أموال النادي بقرار من الهيئة اإلدارية في اجتماع قانوني.
المادة  :21تساهم العمادة في تغطية نفقات األندية وفق ما تنص عليه التعليمات الخاصة بذلك ويجوز
للعميد زيادة مساهمة العمادة في نفقات األندية إذا استدعى األمر ذلك.
المادة  :27تتكون إيرادات األندية من:
أ)

اشتراكات األعضاء.

ب)

مساهمة العمادة في دعم نشاطات النادي.

ج)

ريع النشاطات التي يقوم بها النادي.

د)

التبرعات والهبات التي يوافق عليها العميد.

ه)

أية إيرادات أخرى يوافق عليها العميد.

المادة  :29يتم تدقيق الفواتير والمشتريات واألمور المالية الخاصة باألندية من قبل محاسب تنتدبه وحدة
الشؤون المالية في الجامعة لهذا الغرض.
الفصل الخامس
أحكام عامة
المادة  :28في المرحلة التأسيسية التي تسبق تشكيل الهيئة اإلدارية ألي ناد ،وفقا د ألحكام المادة ( )9من
هذه التعليمات ،يتولى العميد صالحيات الهيئة اإلدارية بما فيها النظر في الطلبات المقدمة
لالنضمام للنادي ،واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المادة  :14للعميد أن يفوض صالحياته المبينة في هذه التعليمات كالد أو بعضا د منها إلى أحد نوابه أو
مساعديه ،أو أحد المديرين العاملين في العمادة.
المادة  :13ال يحل النادي إال بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد ،وفي هذه الحالة تؤول أموال
النادي وموجوداته إلى العمادة.
المادة  :12لرئيس الجامعة البت في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
المادة  :11لرئيس الجامعة أن يصدر القرارات التنفيذية واإلجراءات التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذه
التعليمات.
المادة  :14تلغى األحكام الواردة في أي تعليمات سابقة إذا كانت تلك األحكام مخالفة لهذه التعليمات.
المادة  :15رئيس الجامعة والعميد مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
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األندية الطالبية وأهدافها
 .3نادي الثورة العربية الكبرى
أ)

تعزيز النهج الديمقراطي لدى طلبة الجامعة

ب)

حرية الرأي والرأي اآلخر من خالل نشاطات النادي

ج)

تعزيز الوحدة الوطنية لدى طلبة الجامعة

د)

تعزيز االنتماء للقيادة الهاشمية واإليمان بالوحدة

ه)

نشر الوعي الثقافي بين طلبة الجامعة وأفراد المجتمع

و)

التعرف على معالم صرح الشهيد في عمان

ز)

مشاركة الجامعة في احتفاالتها الوطنية والدينية

ح)

زيارة بعض المناطق العسكرية في قواتنا المسلحة

ط)

المشاركة باألعمال التطوعية لخدمة المجتمع المحلي

 .2نادي الخدمة العامة
أ)

توطيد العالقة بين الطالب ذكورا وإناثا بتجسيد روح العمل التطوعي في نفوس الطلبة

ب) تجسةةةيد روح االنتمةةةاء لهةةةذا البلةةةد والةةةوالء لةةةه ولمليكةةةه المقةةةدام بةةةاالنخراط مةةةع جنةةةوده البواسةةةل
ومعايشتهم من خالل مخيمات التعارف في الجامعة ووحدات قواتنا المسلحة
ج)

عمل مخيمات ومعسكرات داخل الحرم الجامعي

د)

المشاركة في حملة النظافة في يوم الكوكب العالمي

ه)

إقامة الندوات والمحاضرات الخاصة بالعمل التطوعي

و)

عمل رحالت ترفيهية

ز)

المساهمة في جريدة الجامعة

ح)

المساهمة في قطف أشجار الزيتون في كل موسم داخل الحرم الجامعي

 .1نادي المعلوماتية والحاسوب
أ)

إقامة الدورات التدريبية على جهاز الحاسوب لطلبة الجامعة

ب)

عمل ورشات صيانة أجهزة الكمبيوتر لطلبة الجامعة

ج)

إقامة الندوات والمحاضرات المتعلقة بالمعلوماتية والحاسوب

د)

تنمية المواهب والهوايات وتشجيعها

ه)

مشاركة الجامعة في احتفاالتها بأعياد الوطن

و)

إفساح الفرص لطلبة الجامعة الستخدام أجهزة الكمبيوتر وشبكة اإلنترنت

 .4النادي اإلعالمي
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أ)

المشاركة في جريدة رحاب الجامعة في مقةاالت علميةة وأدبيةة وكتابةة القصةة والشةعر والخةاطرة
والرواية وإبراز نشاطات النادي على مستوى الجامعة

ب)

إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والعلمية

ج)

عمل معرض لرسوم الكاريكاتير لفنانين أردنيين إضافة إلى إنتاج الطلبة

د)

عمل رحالت خاصة لزيارة الصحف اليومية واألسبوعية والجهات الرسمية التةي تعنةى بةاإلعالم
في التلفزيون واإلذاعة ووزارة األعالم

ه)

الكتابةةة عةةن القضةةايا التةةي تهةةم الطالةةب داخةةل الحةةرم الجةةامعي والوصةةول إلةةى درجةةة عاليةةة مةةن
الموضوعية والصدق.

 .5النادي العلمي
أ)

إقامة معارض في اإلبداع العلمي

ب)

إقامة ندوات ومحاضرات علمية لطلبة الجامعة

ج)

مشاركة الجامعة في احتفاالت الوطن

د)

تنظيم رحةالت إلةى الجمعيةة العلميةة الملكيةة ،والنةادي العلمةي والتكنولةوجي والمؤسسةات العلميةة
والمراكز العلمية والجهات الرسمية في المملكة لطلبة الجامعة الطالعهم على كل ما هو جديد

ه)

إصدار مجالت ونشرات علمية

و)

التعاون مع عمادة البحث العلمي داخل الحرم الجامعي

ز)

دعم األبحاث العلمية لطلبة الجامعة

ح)

تفعيل دور الطلبة في الحركة العلمية داخل الحرم الجامعي

ط)

التعاون مع إدارة مكتبة الجامعة لإلطالع على أحدث الكتب والمجالت العلمية المحكمة .

ي)

الوقوف علةى مشةكالت البحةث العلمةي المحلةي وتوجيةه الطلبةة نحةو البحةث الهةادف إلةى معالجةة
متطلبات المجتمع .

 .1نادي الرأي والرأي اآلخر
أ)

إقامة الندوات والمحاضرات لطلبة الجامعة

ب)

النهوض بالمستوى الفكري والثقافي لطلبة الجامعة

ج)

المشاركة في احتفاالت المملكة بالمناسبات الوطنية والدينية

د)

إقامة مسابقات ثقافية بين طلبة الجامعة

ه)

إقامة دورات علمية وثقافية تهم طلبة الجامعة

و)

تنمية أساليب الحوار الحر والموضوعي للطلبة

ز)

إصدار النشرات العلمية واألدبية لطلبة الجامعة

ح)

رحالت علمية إلى المؤسسات الثقافية والفكرية

 .7نادي التكنولوجيا الزراعية وحماية الحيوان
أ)

مشاركة الجامعة احتفاالتها الوطنية

ب)

المشاركة في يوم الشجرة بزراعة األشجار المتنوعة داخل الحرم الجامعي
193

ج)

إقامة الندوات والدورات المتخصصة في المجال الزراعي

د)

المساهمة في قطف أشجار الزيتون داخل الحرم الجامعي

ه)

االهتمام باألشجار المثمرة وريها

و)

االهتمام بنباتات الزينة

ز)

المساهمة في تنسيق النباتات والزهور داخل الحرم الجامعي

 .9نادي الشطرنج
أ)

تنظيم بطوالت لطلبة الجامعة على مستوى األفراد

ب)

تنظيم بطوالت لكليات وأقسام الجامعة بفرق متكاملة

ج)

المشاركة في البطوالت التي تنظمها الجامعات األردنية والهيئات الرسمية

د)

مشاركة الجامعة احتفاالتها الوطنية

ه)

تنظيم مسابقات مكتوبة لطلبة الجامعة ورصد الجوائز المادية والعينية للطلبة الفائزين

و)

الزيةةارات الميدانيةةة إلةةى الهيئةةات الرسةةمية التةةي تعتنةةي بلعبةةة الشةةطرنج وخاصةةة نةةادي الشةةطرنج
الملكي

ز)

تدريب اكبر عدد ممكن من الطلبة على لعبة الشطرنج

 .8نادي األردن أوالً
* من أهداف النادي
الذي يهدف إلى ترجمة النقاط العشةرة فةي وثيقةة " األردن أوال " إلةى آليةات عمةل ونشةر الةوعي لةدى
طلبة الجامعة في هذا المجال ويهدف أيضةا إلةى اسةتنهاض مكةامن القةوة والكفةاءة عنةد الشةباب وطلبةة
الجامعةةة للمسةةاهمة فةةي وضةةع بةةرامج تدريبيةةة لهةةم ليكونةةوا أساسةةا لمسةةتقبل واعةةد ،وإعطةةاءه أولويةةة
لمصلحة الوطن وتغليبها على أي مصلحة وتقوية النسيج الوطني للطلبةة مةن كافةة المنابةت واألصةول
واألعراق واألديان.
 .34نادي الموهوبين والمتميزين
أ)

تبني فكر ورؤية جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين المعظم لرعاية التميز واإلبداع.

ب)

اكتشةةةاف ورعايةةةة الطلبةةةة أصةةةحاب القةةةدرات فةةةي المجةةةاالت األكاديميةةةة والثقافيةةةة واالجتماعيةةةة
والرياضية والفنية وغيرها.

ج)

تنمية روح الموهبة والتميز لدى الطلبة وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم وتشجيعهم على القيةام
باألبحاث العلمية واالبتكارات.

د)

االنخراط في األعمال التطوعية وتقوية أواصر التعةاون مةع المؤسسةات الثقافيةة والعلميةة والفنيةة
واقامة الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية والزيارات الميدانية.

ه)

مشاركة الجامعة احتفاالتها الوطنية.

و)

إفساح الفرص للطلبة للمشاركة في األنشطة المختلفة.

ز)

إفساح المجال للطلبة غير األردنيين للمشاركة في نشاطات النادي.
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 .33نادي الطلبة العرب واألجانب
أ) العمل على نشر الوعي الثقافي والسياسي واإلجتماعي بين الطلبة العرب واألجانب وطلبة
الجامعة.
ب) تنمية المواهب والهوايات وتشجيعها لدى هؤالء الطلبة.
ج) إفساح الفرص للطلبة العرب واألجانب للمشاركة في النشاطات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم
واستعداداتهم وإظهار ثقافتهم.
د) عمل رحالت ترفيهية للطلبة العرب واألجانب لإلطالع على معالم األردن .
ه) مشاركة الطلبة العرب واألجانب في رحالت تتبع مسار الثورة العربية الكبرى.
و) زيارات ميدانية إلى مؤسسات الدولة الرسمية واألهلية.
ز) إقامة المعارض التراثية الخاصة بكل دولة من الطلبة العرب واألجانب الدراسين في الجامعة.
ح) مساعدة الطلبة األجانب غير الناطقين باللغة العربية على تعلم مهارات اللغة العربية والتعرف
عليها.
ط) عمل مسابقات ثقافية متنوعة للطلبة العرب واألجانب.
ي) مشاركة إدارة النادي في إرشاد الطلبة العرب واألجانب.
ك) مشاركة إدارة النادي وأبناء الجاليات العربية واألجنبية احتفاالت الجامعة باألعياد الوطنية
والدينية إضافة إلى االحتفاالت الخاصة التي ينظمها النادي لطلبة الجامعة.
 .32النادي الطبي
أ) تشجيع الميول التطوعية والخدمة العامة والعمل الجماعي.
ب) زيادة الوعي والمعرفة بكافة األمراض وطرق الوقاية منها.
ج) تيسير رحالت علمية وترفيهية.
د) توعية الشباب باالبتعاد عن آفات العصر كالمخدرات والتدخين.
ه) إصدار النشرات الطبية المختلفة.
و) إقامة الندوات والمحاضرات.
ز) تنمية المواهب والهوايات.
ح) إفساح الفرص لطلبة الجامعة للمشاركة في النشاطات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم.
ط) المشاركة في إقامة األيام الطبية المجانية المختلفة بالتنسيق مع الكليات المعنية.
ي) إقامة حمالت للتبرع بالدم .
ك) مشاركة الجامعة بكافة األنشطة واالحتفاالت التي تنظمها مختلف العمادات والكليات.
ل) المشاركة في ارشاد الطلبة المستجدين في الكليات الطبية.
 .31النادي الثقافي
أ)

تفعيل األنشطة الثقافية المتنوعة.
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ب)

العمل على تنظيم الحوار لدى طلبة الجامعة.

ج)

إقامة الندوات والمحاضرات األدبية.

د)

المساهمة في جريدة رحاب الجامعة.

ه)

تنظيم أمسيات شعرية لطلبة الجامعة.

و)

عمل مسابقات في كتابة األبحاث على مستوى طلبة الجامعة.
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تعليمات التأمين الطبي لطلبة الجامعة

المادة :3

تسمى هذه التعليمات (تعليمات التأمين الطبي لطلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية) ويعمل
بها اعتبارا من .1899/8/1

المادة :2

يكون لأللفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الجامعة:

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

الرئيس:

رئيس الجامعة

مجلس العمداء:
المركز:
المشترك:
اللجنة الطبية:
المعالجة:

الرسم:

مجلس عمداء الجامعة
المركز الصحي في مدينة اربد والعيادة الفرعية في الجامعة
كل طالب مسجل لنيل أي درجة جامعية أو شهادة ،وجميع طلبة الدراسات العليا
اللجنة الطبية المعتمدة في الجامعة
الخدمة الطبية في المستشفى ،وتشمل الفحص في العيادات الخارجية والفحص
السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية واالختصاصية والعمليات
الجراحية واألدوية واإلقامة في المستشفى وذلك في حدود اإلمكانات المتوفرة فيه
رسم االشتراك في التأمين الطبي

المادة :1

المادة :4

أ)

االشتراك في التأمين الطبي إجباري لجميع طلبة الجامعة المسجلين.

ب)

يسري مفعول التأمين فور تسديد الرسوم الجامعية.

ج)

االشتراك خالل الفصل الدراسي الصيفي إجباري للطلبة المسجلين واختياري للطلبة غير
المسجلين في هذا الفصل ،وفي الحالة األخيرة يدفع هؤالء الطلبة الرسم فقط.

د)

يشمل التأمين لكل فصل ،المدة الواقعة بين يوم تسجيل الطالب إلى نهاية اليوم السابق
للفصل الذي يليه.

يحدد الرسم على النحو التالي:
أ) سبعة دنانير عن كل فصل دراسي.
ب) يدفع الرسم مقدما د مع الرسوم الجامعية ،وال يجوز استرداده تحت أي ظرف من الظروف
بما في ذلك االنسحاب أو التأجيل.
ج)

ال يعفى من الرسم أي طالب مهما كانت األسباب.

المادة  :5يقوم الطالب المشمول بالتأمين الصحي بدفع ( )%13من تكاليف الخدمة الطبية في المركز
الصحي ويغطي التأمين الصحي ما قيمته ( )%83من التكاليف.
أ)

يقوم الطالب بدفع ( )%23من مجموع نفقات المعالجة الخارجية غير المتوفرة في المركز
الصحي أو مستشفيات وزارة الصحة والتي تتم بتحويل رسمي.

المادة :1
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المادة :7

أ)

يشمل التأمين معالجة أمراض الفم واألسنان واللثة في عيادة طب األسنان ويشمل ذلك فقط
العالج الوقائي واألمراض الطارئة ،وال يشمل تركيب األسنان الصناعية والجسور
والتقويم ،وال يشمل أيضا د الجراحة التجميلية وتركيب األطراف الصناعية والتوليد وموانع
الحمل ،وأجهزة السمع ،والنظارات الطبية واألجهزة والقطع الطبية المساعدة.

ب)

استثناء من أحكام الفقرة السابقة ،يشمل التأمين ما ينتج عن حوادث يصاب بها الطلبة أثناء
عملهم في المختبرات والمشاغل واألعمال الميدانية أثناء قيامهم بواجباتهم الجامعية،
وكذلك الحوادث التي يصاب بها الطلبة أثناء ممارسة األنشطة الطالبية الرسمية.

تتم المعالجة وكذلك المراجعات المتكررة بموجب الهوية الجامعية التي تصدرها عمادة شؤون
الطلبة.

المادة :9
أ)

يراجع الطالب المركز الصحي في الجامعة لغايات المعاينة والعالج.

ب) إذا احتاج الطالب للعالج في المستشفى ،يتم ذلك عن طريق المركز الصحي ،وبتحويل
رسمي من الطبيب المعالج على النموذج المقرر.

المادة :8

ج)

يستثنى من ذلك الحاالت الطارئة والمستعجلة حيث تكون المراجعة عن طريق أقرب
مركز صحي أو مستشفى حكومي.

د)

يقدم المستشفى للجامعة في نهاية كل شهر كشوفات تتضمن أسماء المشتركين الذين تمت
معالجتهم في المستشفى مع بيان تكاليف عالجهم ،وتقوم الجامعة بتسديد قيمة الفواتير
شهرياد.

يقرر أطباء المستشفى أو أطباء الجامعة المعالجة الالزمة للمشترك.

المادة  :34تكون اإلقامة في المستشفى لجميع المشتركين في الدرجة الثالثة وفي حالة عدم توافر أسرة في
الدرجة الثالثة تتحمل الجامعة فرق التكاليف للدرجة الثانية فقط ،وفي حالة رغبة المشترك
اإلقامة بدرجة أعلى يدفع فرق التكاليف حسب لوائد المستشفى.
المادة  :33تحدد مستشفيات المؤسسة الطبية العالجية ،ألغراض العالج في حالة عدم توفر التخصص
المطلوب في مستشفى األميرة بسمة ،على أن يتم التحويل بقرار من الطبيب األخصائي المعالج
التابع للجامعة في المستشفى األخير ،وفي الحاالت الطارئة يمكن للطبيب العام التابع للجامعة
في المركز الصحي أن يقوم بهذا التحويل.
المادة  :32تكون المعالجة شخصية ،وال يجوز إعطاء الهوية الجامعية ألي شخص آخر ،وكل مشترك
يسيء استعمال هذه الهوية يعرض نفسه للمسؤولية القانونية.
المادة  :31ال تدخل الحوادث القضائية في التأمين الطبي إذا كانت هناك جهة تلتزم بدفع تكاليف المعالجة
إال إذا تعذر استيفاؤها وفي هذه الحالة يعرض الموضوع على الرئيس للبت فيه.
المادة  :34في حالة عدم توافر مكان في الدرجة الثالثة فللمستشفى توفير سرير له في درجة أعلى إلى أن
يشغر سرير فيها ،وفي هذه الحالة ال يتحمل المشترك فرق الدرجة األعلى.

المادة :35
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أ)

يتم شراء األدوية من خارج المركز الصحي والمستشفى المعني إذا لم تكن متوافرة فيه،
بتوجيه من الطبيب األخصائي المعالج ،وتصديق صيدالني المركز الصحي أو المستشفى
وتصرف الفواتير من حساب التأمين.

ب)

مع مراعاة ما جاء في المادة ( )9فقرة (ب) يتم إجراء الفحوص خارج المستشفى ،في
داخل المملكة فقط ،بسبب عدم توافر اإلمكانات في المستشفى بتوجيه من الطبيب
األخصائي المعالج.

المادة  :31تحال جميع الحاالت التي ال تنطبق عليها نصوص هذه التعليمات إلى الرئيس للبت فيها.
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الخدمات الصحية الطالبية
مستشفى الملك المؤسس عبدهللا الجامعي:
مع بداية عام 2332م تم البدء بتشغيل مستشفى الملك المؤسس عبدهللا الجامعي داخل الحرم الجامعي والذي
يعتبر صرحا د طبيا د متميزاد في األردن والمنطقة من حيث التصميم والخدمات الطبية المقدمة فيه.
ويضم المستشفى الذي تبلغ مساحته 82293م )193( 2سريراد يمكن زيادتها إلى ( )933سرير ويقدم خدماته
في مختلف التخصصات السريرية ويعتبر تحويليا د لكافة القطاعات الصحية واإلجتماعية باإلضافة إلى أنه
مستشفى جامعي تعليمي ) (Teaching Hospitalيدرس ويتدرب فيه طلبة كليات العلوم الصحية في
الجامعة وغيرها من المؤسسات التعليمية في المملكة.
ويستفيد جميع طلبة الجامعة من خدمات المستشفى في حالة تحويلهم من المركز الصحي أو من العيادة
وبموجب الهوية الجامعية السارية المفعول.
المركز الصحي:
يتبع المركز الصحي إداريا د وماليا د وفنيا د كلية الطب في الجامعة ،ويقع في مدينة اربد .ويقوم بتقديم الخدمات
الصحية للعاملين في الجامعة وطلبتها ولمن يرغب بالعالج من المجتمع المحلي.
ويستقبل المركز جميع الحاالت المرضية ويقوم بمعالجتها باإلضافة إلى متابعة مرضى األمراض المزمنة.
وبعد إفتتاح مستشفى الملك المؤسس عبدهللا الجامعي تم تخصيص المركز لخدمات طب األسرة وطب
األطفال واألمراض الباطنية إضافة إلى الخدمات الطبية األساسية بحيث يتم تحويل بعض المرضى إلى
المستشفى إن كانت حالة المريض تستدعي ذلك.
يضم المركز العيادات التالية:
أ) عيادات طب األسرة
ب) عيادة العناية بأمراض السكري (يوم الثالثاء)
ج) عيادة الطفل السليم حيث يتم الفحص الدوري لألطفال ومتابعة نموهم باإلضافة إلى إعطائهم
التطعيمات الدورية (يومي الثالثاء والخميس)
د) عيادة تنظيم األسرة والعناية بالحوامل
ه) عيادة فحص النظر
و) عيادة األمراض الجلدية
ز) عيادة وقف التدخين
كما يتم تحويل الحاالت الطارئة والحاالت التي تحتاج لرعاية طبية غير متوفرة في المركز إلى مستشفى
الملك المؤسس عبدهللا الجامعي بحيث يتم متابعتها الحقا د في المركز الصحي ضمن عياداته المختلفة.
يضم المركز مختبراد مجهزاد وقسما د لألشعة وصيدلية ،ويعتبر مركزاد تدريبيا د لمقيمي اإلختصاص العالي في
طب األسرة ولطلبة كلية الطب.
ويفتد المركز أبوابه للمراجعين على مدار ال  22ساعة وتتواجد فيه اللجان الطبية بإستمرار.
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مركز طب األسنان التعليمي:
تشمل ع يادات طب األسنان في المركز الصحي ،العيادات التعليمية لتدريب طلبة الكلية خالل السنوات
السريرية وكذلك عيادات االختصاص ألعضاء هيئة التدريس والمختبرات والخدمات المساندة األخرى.
والستيعاب الزيادة المضطردة ألعداد طلبة الكلية والموظفين وعائالتهم والراغبين بتلقي العالج السني داخل
الجامعة ،قامت الكلية بإنشاء مبنى جديد لعيادات األسنان بجانب المركز الصحي ،تم تجهيزه بثالث وعشرين
وحدة أسنان ومختبر أسنان وقسم أشعة متطور.
العيادة الصحية:
تقع العيادة الصحية داخل الحرم الجامعي بالقرب من االستاد الرياضي وهي تستقبل الحاالت الطارئة .كما
تقوم بإجراء اإلسعافات األولية للطلبة والموظفين الذين قد يصابوا أثناء العمل في المختبرات أو مرافق
الجامعة المختلفة.
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التأمين على حياة الطلبة
الشروط العامة :يشمل التأمين على حياة الطلبة في الجامعة التغطيات التالية:
أ)

التعويض بقيمة مبلغ التأمين البالغ ( )1333ألف دينار عن منفعة الوفاة مهما كان سببها.

ب)

التعويض بضعفي مبلغ التأمين البالغ ( )2333ألفي دينار عن منفعة الوفاة الناتجة عن
حادث مهما كان سببه.

ج)

التعويض بقيمة مبلغ التأمين البالغ ( )1333ألف دينار عن منفعة العجز الكلي الدائم الناتج
عن أي حادث أو أي مرض مهما كان وقت حصول المرض (سواء كان تاريخ حصول
المرض قبل أو بعد تاريخ بدء سريان التأمين – بمعنى مهما كان سببه).

د)

مع مراعاة ما ورد في البند ( )12من شروط قرار اإلحالة ،يكون التعويض بنسبة مئوية
من قيمة مبلغ التأمين البالغ ( )1333ألف دينار عن منفعة العجز الجزئي الدائم الناتج عن
أي حادث أو أي مرض مهما كان وقت حصول المرض (سواء كان تاريخ حصول
المرض قبل أو بعد تاريخ بدء سريان التأمين – بمعنى مهما كان سببه) وحسب نسبة
العجز التي تقررها اللجنة الطبية.

ه)

التعويض بضعفي مبلغ التأمين البالغ ( )2333ألفي دينار عن أخطار الحروب
واالضطرابات والفتن الداخلية.

و)

التعويض بضعفي مبلغ التأمين البالغ ( )2333ألفي دينار عن الحرب األهلية والشغب
والثورات المسلحة وأعمال العنف.

ز)

التعويض بقيمة مبلغ التأمين البالغ ( )1333ألف دينار عن الخلل العقلي أو االنتحار أو
اإلصابة العمد أو الكوارث الطبيعية.

ح)
.1

التعويض بقيمة مبلغ التأمين البالغ ( )1333ألف دينار عن أية أسباب أخرى مهما
كانت سواء حدث الضرر داخل األردن أو خارجه وسواء كان أثناء الدراسة أو
خارجها أو في إجازة مهما كان نوعها.

.2

يشمل التأمين جميع الطلبة المسجلين في الجامعة خالل السنة الدراسية أو خالل أي
فصل من فصول السنة المقررة.

.3

يستمر التأمين على حياة الطلبة الذين هم في دورات أو رحالت داخلية أو خارجية أو
في إجازات سنوية أو عادية أو مرضية.

.2

يقبل في التأمين جميع المشمولين فيه دون إجراء أي فحص طبي لهم.
ال يخضع الطلبة الجدد للفحص الطبي المسبق أيا د كان نوعه.

.1

يغطي التأمين جميع الطلبة في الجامعة بجميع أعمارهم طالما مسجلين رسميا د (على
مقاعد الدراسة) لدى الجامعة.

.9

تلتزم الشركة بدفع كامل التعويضات المستحقة عن األضرار والحوادث التي تقع خالل
مدة سريان العقد في أي وقت تطالبها بها الجامعة وطالما أنها تمت خالل فترة العقد
الموقع معها.

.2
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.9

تدفع مبالغ التأمين المستحقة عن التعويضات إلى الجامعة التي تقوم بدفعها إلى
المستفيدين من التأمين.

.8

المستفيد من التأمين في حالة الوفاة هو الشخص أو األشخاص الذين يعينهم الطالب
المشترك في إقرار يقدم إلى الجامعة بمجرد إبرام العقد ،أما المستفيد في حالة العجز
فهو الطالب المشترك نفسه.

 .13انتهاء عقد التأمين :ينتهي عقد التأمين بالنسبة ألي من الطلبة في الجامعة الذين شملهم
التأمين في الحاالت التالية:
 -iعند تخرج الطالب من الجامعة.
 -iiفي حالة الوفاة أو اإلصابة بعجز كلي دائم.
 -iiiفي حالة فصل الطالب من الجامعة ألي سبب من األسباب.
 -ivفي حالة ترك الطالب للجامعة ألي سبب من األسباب.
 .11تصرف قيم مطالبات العجز دون تحديد أي فترات الستمرار ثبوت العجز.
 .12يكون المفهوم والمتفق عليه صراحة أن عقد التأمين يغطي كافة الطلبة في الجامعة
داخل وخارج المملكة األردنية الهاشمية وعلى مدار األربع والعشرين ساعة.
 .13تستمر مسؤولية شركة التأمين بعد انتهاء مدة العقد عن حاالت الوفاة والعجز التي
تبلغت عنها أثناء سريان العقد والتي ال تكون قد بت فيها.
 .12تكون آلية إقرار حاالت العجز الناشئة على عقد التأمين على حياة الطلبة في الجامعة
على النحو التالي:
 -iحاالت العجز الناتجة عن حادث :توافق الشركة على اعتماد التقارير الطبية الصادرة
عن اللجنة الطبية للجامعة مع احتفاظها بحقها في طلب أية مستندات إضافية.
 -iiحاالت العجز الناتجة عن مرض :يحال كل من يثبت عجزه لدى اللجنة الطبية
للجامعة إلى طبيب الشركة المعتمد في محافظة اربد للتحقق من ثبوت العجز وذلك
خالل مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ تبليغ الجامعة بطلب التعويض وتقرير اللجنة
الطبية وفي حال االختالف تشكل لجنة طبية تحكيمية مكونة من ثالثة أطباء يتفق
عليها طرفا التعاقد وعلى نفقة الشركة.
 .12مدة التأمين :عشر سنوات وبعد هذه المدة يجوز تجديد العقد سنة فسنة باتفاق طرفي
التعاقد.
تعريف منفعة الوفاة بحادث:
"في حالة إصابة المؤمن عليه قبل تاريخ انتهاء التأمين إصابة جسدية مسببة فقط ومباشرة عن فعل طارئ
عنيف خارجي ومنظور ،عرضي وغير متعمد" تدفع الشركة ضعفي قيمة مبلغ التأمين بما في ذلك التأمين
االختياري .ويشمل التعويض بضعفي مبلغ التأمين الوفاة الناتجة عن الحرب األهلية ،االضطرابات ،الفتن
الداخلية ،الشغب ،الثورات المسلحة وأعمال العنف.
ــــــــــــــــــــ
* هذه التعليمات خاضعة للتعديل وفق أية تعديالت يتم التعاقد بموجبها مع شركة التأمين .
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تعليمات اعتماد تقارير اإلجازات المرضية للطلبة

أ)

في حال الحاجة إلى مراجعة أو رأي طبي لطلبة الجامعة ،على الطالب مراجعة المركز
الصحي التابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية والذي يعمل خالل ( )22ساعة
متواصلة.

ب)

في الحاالت الطارئة وأثناء الدوام الرسمي ،على الطالب مراجعة عيادة الطوارئ الواقعة
في حرم الجامعة.

ج)

على الطلبة القاطنين خارج محافظة اربد وفي الحاالت الطارئة مراجعة المستشفيات
والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والجامعة األردنية على أن يقوم الطالب أو ولي
أمره أو من ينوب عنه بتبليغ (المركز الصحي  )9299112 /خالل ( )22ساعة من
تاريخ المراجعة وبالطريقة المناسبة له ،وبخالف ذلك يعتبر مخالفا د للتعليمات.

د)

في حال حصول الطالب على أي تقرير طبي أو إجازة عرضية ال تعتبر قانونية ما لم تكن
معتمدة من اللجنة الطبية.

ه)

األجازات الصادرة عن القطاع الخاص ال تعتبر قانونية.

و)

إن األجازات المرضية الممنوحة خالل االمتحانات لن تعتمد إال إذا تم الكشف الطبي من
قبل أخصائي المركز أو األخصائيين العاملين في وزارة الصحة والجامعة األردنية بالنسبة
للنقطة (ج).

ز)

على جميع طلبة الجامعة التقيد التام بالتعليمات الواردة في هذه التعليمات وبخالف ذلك ال
تعتمد أية إجازة مرضية.
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تعليمات منازل الطلبة
المادة :3

تسمى هذه التعليمات (تعليمات منازل الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية لسنة
 )1888ويعمل بها اعتباراد من تاريخ صدور قرار مجلس الجامعة.

المادة :2

تعريفات:
أ)

لفظة الطالب تعني الطالب أو الطالبة ولفظة الطلبة تعني الطالب أو الطالبات.

ب)

لفظة المشرف تعني المشرف على منزل الطالب أو المشرفة على منزل الطالبات.

ج)

لفظة المنزل تعني منزل الطالب أو منزل الطالبات.

المادة  :1يشترط لقبول الطالب في المنازل أو استمرار بقائه فيها ما يلي:
أ) أن يكون مسجالد لدراسة مساق أو أكثر في الجامعة.
ب) أن يكون الئقا د صحيا د وخاليا د من األمراض السارية بموجب شهادة من طبيب الجامعة
حسب نموذج يوضع لهذا الغرض.
ج) أن يوقع تعهداد بالتقيد بنظام المنزل وتعليماته.
د)

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

المادة :4

إذا زاد عدد الطلبات عن عدد األماكن الشاغرة في المنازل يقوم مجلس العمداء بإصدار
تعليمات تحدد أسس القبول في المنازل.

المادة :5

يؤلف عميد شؤون الطلبة لجنة برئاسته للنظر في الطلبات المقدمة والبت فيها.

المادة :1

يحدد مجلس العمداء في بداية كل عام أكاديمي مقدار الرسوم وذلك قبل شهر من بدء السنة
الدراسية على األقل على أن ال تقل هذه الرسوم عن مقدار التكاليف.

المادة :7

يكون قسط التأمين ( )23دينار ترد للطالب عند خروجه من المنزل إذا لم يتلف أو يكسر شيئا د
في المنزل.

المادة :9

تستوفى من الطالب أجور المنامة وأجور التأمين عن الفصل الدراسي قبل بدايته ويرد ما نسبته
( )%93من قيمة األجور للطالب إذا ترك المنزل خالل أول أسبوعين من بداية الفصل
الدراسي وخالل األسبوع األول من بداية الفصل الصيفي.
يحسب فصل الصيف ألغراض رسوم المنامة مساويا د نصف فصل دراسي.

المادة :8

المادة  :34يحق للطلبة المقبولين بالمنزل البقاء فيه خالل اإلجازات التي تتخلل الفصل الدراسي.
المادة  :33يؤلف عميد شؤون الطلبة لجنة لتأديب طلبة المنازل.
المادة :32
أ)

في حال مخالفة طالب المنازل ألحكام هذه التعليمات توقع عليه العقوبات التأديبية التالية:
 .1التنبيه
 .2اإلنذار بدرجاته الثالث( :أول ،مزدوج ،نهائي)
 .3الفصل النهائي من المنزل

ب)

ويجوز أن توقع العقوبات المبينة في الفقرة السابقة منفردة أو مضافة ،على طالب المنازل
الذي يخالف أنظمة الجامعة التأديبية وتعليماتها ولو لم تكن المخالفة ذات عالقة بالمنازل.

المادة :31
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أ)

يوقع عميد شؤون الطلبة بتنسيب من لجنة التأديب العقوبات ( )2 ،1من المادة ( )12من
هذه التعليمات.

ب)

يوقع مجلس العمداء العقوبة ( )3من المادة ( )12من هذه التعليمات بتنسيب من عميد
شؤون الطلبة ولجنة التأديب.

المادة  :34رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
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دائرة إسكان الطالبات
إنطالقا د من فلسفة الجامعة في رعاية طالباتها رعاية مميزة من جميع الجوانب ،أولت رئاسة الجامعة إهتماما د
خاصا د إلسكان الطالبات داخل الحرم الجامعي ،إذ تعتبر اإلقامة في هةذه المنةازل وسةيلة لتةدعيم الةروابط مةن
خالل العيش معا د والتعاون على توفير الخدمات المتميزة التي تحتاجها الطالبة خالل إقامتها ،بحيث أصةبحت
المنةةازل الداخليةةة لطالبةةات الجامعةةة بمثابةةة البيةةوت الثانيةةة التةةي تسةةودها أجةةواء المةةودة والراحةةة والطمأنينةةة،
وتزرع روح التواصل والتفاعل بين الطالبات من الجنسيات المختلفة.
ويتوفر في السكن غرفا د مزدوجة لطةالبتين أوغرفةة مفةردة لطالبةة واحةدة ،وقةد تةم تجهيةز هةذه الغةرف بكافةة
المستلزمات الضرورية .هذا وتوفر الجامعة التسهيالت التالية للطالبات في السكن:
أ)

قاعة مطالعة

ب)

خدمات التدفئة والماء الساخن

ج)

مطابخ متكاملة

د)

قاعة جلوس مزودة بتلفزيون وستااليت

ه)

قاعة أنشطة

و)

غرف غسيل وكوي

ز)

غرف استقبال

ح)

االتصاالت الهاتفية

ط)

المواصالت

ي)

ممارسة األنشطة الرياضية

ك)

مجمع تجاري

تم تحديد أجور سكن الطالبات على النحو التالي:
نوع السكن
الغرفة المفردة المفروشة
الغرفة المزدوجة المفروشة
الغرفة الخاصة

األجرة بالدينار للفصل الواحد
213
223
223

األجرة بالدينار للفصل الصيفي
232
122
292

 تدفع كل طالبة مبلغ ( )22خمسة وعشرون ديناراد أسبوعيا د ألي فترة إضافية ترغب البقاء بها في
سكن الجامعة غير الفصول الدراسية والفصل الدراسي الصيفي بموافقة عميد شؤون الطلبة.
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تعليمات الرحالت العلمية الطالبية في الجامعة

تحرص الجامعة على دعم الرحالت العلمية وتشجيعها باعتبارها جزءاد ال يتجزأ من الدراسة األكاديمية في
الجامعة ،ومظهراد من مظاهر النشاط العلمي الذي يتيد الفرص لتنمية المعرفة العلمية واكتساب الخبرة
العملية من خالل المشاهدة واإلطالع.
المادة :3

تحدد األقسام العلمية المساقات التي تحتاج إلى رحالت علمية شريطة أن تكون الرحلة
ضرورية الستكمال دراسة المساق مع بيان طبيعة الرحالت ووجهتها وشروطها.

المادة :2

يعلم رئيس القسم عمادة الكلية بالمساقات التي تحتاج إلى رحلة علمية مع وصف الرحالت
المقترحة.

المادة :1

تنظم الرحالت العلمية بموافقة رئيس الجامعة بعد توصية من القسم المختص وتنسيب من عميد
الكلية.

المادة :4

يجري تنظيم الرحالت العلمية وفق المواعيد التالية:

المادة :5

أ)

الرحالت الداخلية :التي مدتها يوم واحد ،قبل أسبوعين على األقل من موعد الرحلة.

ب)

الرحالت الداخلية :التي مدتها أكثر من يوم واحد ،قبل ثالثة أسابيع على األقل من موعد
الرحلة.

ج)

الرحالت الخارجية :قبل ستة أسابيع على األقل من موعد الرحلة.

يجب أن يحوي طلب القيام بالرحلة العلمية المعلومات التالية:
أ)

الجهة المشرفة على الرحلة.

ب) طبيعة ونوع الرحلة.
ج)

مدة وبرنامج الرحلة.

د)

التكاليف التقديرية للرحلة.

ه)

عدد المشتركين في الرحلة.

المادة :1
أ)

الرحلة العلمية خاصة بطلبة المساق الذي تتبعه الرحلة .وال يجوز اشتراك طلبة آخرين
فيها إال إذا كان قد سبق لهم أن دخلوا المساق ولم يشاركوا في رحلة علمية

ب)

ال يجوز اشتراك الطالب الواحد في رحلة المساق الواحد أكثر من مرة.

المادة :7
أ)

يشرف على الرحالت العلمية أستاذ المساق ،ويجوز تعيين مشرفين مساعدين إذا زاد عدد
المشتركين عن ( )22طالباد.

ب) تعيين مشرفة واحدة على األقل في الرحالت العلمية المختلطة والتي مدتها أكثر من يوم
واحد.
المادة  :9يصرف للمشرفين المعينين رسميا د عالوات بدل االنتقال والسفر وفقا د لألنظمة المالية المعمول
بها في الجامعة.
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المادة :8

تساهم الجامعة في تغطية نفقات الرحالت الطالبية بنسبة ال تتجاوز ( )%92من النفقات
اإلجمالية للرحلة.

المادة  :34ترصد الجامعة األموال الالزمة لتغطية مساهمتها في الرحالت العلمية لألقسام المختلفة.
المادة  :33يعلم عميد الكلية عميد شؤون الطلبة بالرحالت العلمية قبل قيامها بكتاب رسمي يتضمن كشفا د
بأسماء الطلبة المشتركين فيها.
المادة  :32كل ما هو ممنوع ومحظور داخل الحرم الجامعي يكون ممنوعا د ومحظوراد خالل الرحالت
الطالبية العلمية.
المادة  :31يجب على المشتركين في الرحالت الطالبية التقيد التام بالتعليمات الخطية أو الشفوية التي
تصدرها الجهة المشرفة على الرحلة ،وكل مخالفة يرتكبها الطالب خالل الرحالت العلمية
يعاقب عليها وفق األنظمة التأديبية المعمول بها في الجامعة.
المادة  :34يقدم الطلبة المشتركون في الرحالت العلمية والداخلية ألكثر من يوم ما يثبت موافقة أولياء
أمورهم على مشاركتهم فيها.
المادة  :35ال يسمد بتنظيم أية رحلة طالبية علمية إال وفق أحكام هذه التعليمات.
المادة  :31رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات ،وفي حالة االختالف على تفسير موادها
يحول األمر إلى مجلس العمداء إلصدار التفسير الالزم.
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تعليمات الرحالت الطالبية
الباب األول
أهداف الرحالت الطالبية بأنواعها
تحرص الجامعة على دعم الرحالت الطالبية وتشجيعها باعتبارها جزءاد ال يتجزأ من الحياة الجامعية
المتكاملة ،ومظهراد من مظاهر النشاط الطالبي العام الذي يتيد الفرص المتعددة لتنمية الشخصية الناضجة
واكتساب الخبرة العلمية وتعود تحمل المسؤولية الواعية ،ولذلك تعمل عمادة شؤون الطلبة في الجامعات
بال تعاون مع الكليات والهيئات واالتحاد واألندية الطالبية المختصة على تنظيم الرحالت بجميع أنواعها.
المادة :3

تهدف الجامعة من تنظيم الرحالت الطالبية إلى تحقيق الغايات التالية:
 .1تعريف الطلبة بالمعالم الحضارية والتاريخية في األردن والبالد العربية واألجنبية.
 .2توثيق الصالت القائمة بين أفراد األسرة الجامعية من طلبة وأعضاء هيئة تدريسية
وموظفين.
 .3تنمية ميول الطلبة للترحال والتجوال.
 .2إتاحة الفرص المناسبة اللتقاء طلبة الجامعات العربية واألجنبية.
 .2إتاحة الفرص المناسبة للطلبة المتفوقين في النشاطات الطالبية لتمثيل جامعاتهم في
الدورات والمهرجانات واللقاءات الثقافية والرياضية والفنية التي تقام داخل البالد
وخارجها.
أنواع الرحالت

المادة :2
أ)

الرحالت العامة :وهي الرحالت التي تنظمها الجامعة بقصد زيارة األماكن األثرية
والسياحية واإلطالع على المعالم الحضارية والنهضة الثقافية واالقتصادية في األردن
وخارجه.

ب)

الرحالت الخاصة :وهي الرحالت التي تنظمها الجامعة للمشتركين في النشاطات
الرياضية والفنية ونشاط الخدمة العامة ،بقصد تحقيق أهداف النشاطات.

ج)

برامج تبادل الزيارات الطالبية :وهي الرحالت الطالبية التي تتم وفق االتفاقيات التي تعقد
بين الجامعة والهيئات والمؤسسات التعليمية والتربوية العربية منها واألجنبية.
الباب الثاني
تنظيم الرحالت

المادة :1

المادة :4

يتم تنظيم الرحالت الطالبية عن طريق:
أ)

عمادة شؤون الطلبة.

ب)

اتحاد طلبة الجامعة والهيئات واألندية الطالبية في الجامعة ،وذلك وفق الشروط
واإلجراءات التالية:

إجراءات رحالت عمادة شؤون الطلبة:
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المادة :5

أ)

تعلن عمادة شؤون الطلبة عن رحالتها العامة والخاصة ،لجميع الطلبة المعنيين بها ،وذلك
قبل موعد الرحلة بوقت كاف وضمن برامج سنوية تعدها العمادة.

ب)

يتضمن اإلعالن عن الرحلة جميع المعلومات الضرورية الخاصة بها.

ج)

يتم اختيار الطلبة المشتركين في الرحالت وفق الشروط التي تصدرها عمادة شؤون
الطلبة لكل رحلة.

إجراءات رحالت اتحاد الطلبة والهيئات واألندية الطالبية:
أ)

تتخذ الهيئة اإلدارية لالتحاد أو الهيئة أو النادي الطالبي قرار القيام بالرحلة.

ب)

تؤخذ موافقة عميد شؤون الطلبة على هذا القرار.

ج)

يعلن للطلبة عن الرحلة ويتضمن اإلعالن جميع المعلومات الضرورية الخاصة بها.

د)

يتم تسليم نماذج طلبات الرحالت الخاصة والعامة من الدائرة المختصة بعمادة شؤون
الطلبة ،ثم تقدم إلى مكتب عميد شؤون الطلبة.

ه)

يتم تقديم الطلبات وفق المواعيد التالية:
 .1الرحالت الداخلية لمدة يوم  /قبل أسبوع على األقل من موعد الرحلة.
 .2الرحالت الداخلية لمدة أكثر من يوم  /قبل عشرة أيام على األقل من موعد الرحلة.
 .3الرحالت الخارجية للبالد العربية  /قبل ثالثة أسابيع على األقل من موعد الرحلة.
 .2الرحالت الخارجية للبالد األجنبية  /قبل ستة أسابيع على األقل من موعد الرحلة.

و)

يجب أن تستكمل الطلبات المعلومات التالية:
 .1نوع الرحلة ومستواها.
 .2مدة الرحلة وبرنامجها.
 .3التكاليف التقديرية للرحلة وقيمة االشتراك المقترح فيها.

المادة :1

ز)

يقدم النادي أو اتحاد الطلبة أو الهيئة الطالبية قائمة بأسماء الطلبة المشتركين في الرحلة
إلى مكتب عميد شؤون الطلبة قبل موعد قيام الرحلة (حسب ما تحدده عمادة شؤون
الطلبة).

ح)

ترسل عمادة شؤون الطلبة هذه القائمة بعد الموافقة عليها بكتاب رسمي إلى المشرف على
الرحلة لاللتزام بها.

يشترط في المشرف على الرحلة أن يكون من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة أو من
المشرفين المعنيين في عمادة شؤون الطلبة.
الباب الثالث
اإلشراف على الرحالت

المادة :7

يجري تعيين مشرفي الرحالت وفق الترتيب التالي:
أ)

الرحالت الداخلية التي مدتها يوم واحد  /مشرف على األقل لكل ( )23طالباد.

ب)

الرحالت الداخلية التي مدتها أكثر من يوم واحد  /مشرف واحد لكل ( )23من الطلبة
باإلضافة إلى مشرفة إذا كانت الرحلة مختلطة.

ج)

الرحالت الخارجية  /مشرف عام للرحلة ومشرف لكل ( )32من الطلبة باإلضافة إلى
مشرفة واحدة إذا كانت الرحلة مختلطة.
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المادة :9

د)

يجري تعيين مشرفي جميع الرحالت الداخلية من قبل عمادة شؤون الطلبة.

ه)

يجري تعيين مشرفي جميع الرحالت الخارجية بتنسيب من عميد شؤون الطلبة وموافقة
رئيس الجامعة .وفي الرحالت التي ينظمها االتحاد يكون التنسيب من عميد شؤون الطلبة.

يتولى المشرفون على الرحالت الداخلية والخارجية األمور التالية:
أ)

اإلعداد المسبق للرحلة واإلشراف على شؤونها اإلدارية والمالية.

ب) وضع البرنامج العام وإصدار التعليمات الخاصة بالرحلة واإلشراف على تنفيذه.
ج)

مالزمة الطلبة في وسيلة السفر ودرجتها واإلقامة داخل األردن وخارجه.

د)

تقديم التقارير الالزمة إلى عمادة شؤون الطلبة فور انتهاء الرحلة.
الباب الرابع
األمور المالية

المادة :8

تساهم الجامعة في نفقات الرحالت العامة التي تقوم بها عمادة شؤون الطلبة بما ال يتجاوز
( )%22من نفقات االنتقال واإلقامة.

المادة  :34تحدد األمور المالية المتعلقة بنفقات مشاركة الطلبة في الرحالت الخاصة ،بقرار من رئيس
الجامعة بناء على تنسيب من عميد شؤون الطلبة.
المادة :33
أ)

يستفيد الطلبة الذين يتم اختيارهم في برامج تبادل الزيارات الطالبية مما يرد في االتفاقيات
المعقودة بين الجامعة والجهات األخرى.

ب)

في حالة تحمل الجامعة أية نفقات في برامج تبادل الزيارات الطالبية يساهم كل مشترك
بما ال يقل عن ( )%23من النفقات المترتبة عليه.

المادة  :32ت قتصر مساهمة الجامعة على تغطية نفقات الطلبة ،وال يستفيد من هذه المساهمة أعضاء الهيئة
التدريسية واإلدارية المشتركون في الرحلة.
المادة  :31يحدد عميد شؤون الطلبة بتنسيب من الدائرة المختصة في العمادة قيمة اشتراك الطالب
بالرحلة ،ويراعى عند تحديد قيمة االشتراك األمور التالية:
أ)

مساهمة الجامعة في نفقات الرحلة.

ب)

أجور االنتقال الداخلية والخارجية وتكاليف اإلقامة ورسوم زيارة األماكن السياحية
والمسارح وغيرها من األماكن المدرجة في البرنامج العام للرحلة.

ج)

التسهيالت التي يمكن أن تقدمها الجهات المختصة في البلد التي تنظم إليها الرحلة.

المادة  :34تحول المبالغ المتوفرة في أية رحلة طالبية نتيجة استضافة الوفد من قبل السلطات المختصة
في البالد العربية واألجنبية إلى ميزانية النشاط وذلك من أجل اإلنفاق منها عند رد الزيارة
للجامعة.
المادة  :35مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من المادة ( ،)9يصرف للمشرفين على الرحالت الداخلية
والخارجية عالوات السفر وفق األنظمة المالية المعمول بها في الجامعة.
الباب الخامس
أحكام عامة
المادة  :31الرحالت الطالبية جزء ال يتجزأ من الحياة الجامعية ،وكل ما هو ممنوع ومحظور داخل
الحرم الجامعي يكون ممنوعا د ومحظوراد خالل الرحلة الطالبية.
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المادة  :37يجب على المشتركين في الرحالت الطالبية التقيد التام بالتعليمات الخطية أو الشفوية التي
يصدرها المشرف على الرحلة ،وكل مخالفة يرتكبها الطالب خالل الرحلة يعاقب عليها وفق
األنظمة التأديبية المعمول بها في الجامعة.
المادة  :39يقدم الطلبة المشتركون في الرحالت الخارجية والداخلية ألكثر من يوم ما يثبت موافقة أولياء
أمورهم على مشاركتهم فيها.
المادة  :38ال يسمد بتنظيم أية رحلة طالبية إال وفق أحكام هذه التعليمات.
المادة  :24رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
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تعليمات الحوافز التشجيعية للطلبة المتميزين في األنشطة الالمنهجية
صادرة عن مجلس الجامعة بموجب المادة ( )27من قانون الجامعات األردنية الرسمية رقم ( )42لسنة 2443م

المادة :3

تقدم الجامعة الحوافز التشجيعية والدعم المادي للطلبة المتميزين في األنشطة الرياضية (وتشمل
األلعاب الرياضية الجماعية والفرديةة) المعتمةدة مةن قبةل االتحةاد الرياضةي للجامعةات األردنيةة
والهيئات الرياضةية الرسةمية فةي األردن وكةذلك األنشةطة الثقافيةة واالجتماعيةة والفنيةة وتشةمل
(الغناء ،والموسيقى ،والرسم والفنون التشكيلية) واإلنتاج األدبي.

المادة :2

تشكل لجان متخصصة لكل لعبة أو نشاط مةن قبةل األسةتاذ رئةيس الجامعةة وبتنسةيب مةن عميةد
شؤون الطلبة الختيار فرق الجامعة الرياضية والفنية والثقافيةة واالجتماعيةة مةن طلبةة الجامعةة
بمن فيهم طلبة قائمتي التفوق الرياضي والفني ويكون عدد الفرق المعتمدة وفق تعليمات اللجنةة
األولمبية األردنية واالتحادات الرياضية المعنية وبموافقة عميد شؤون الطلبة.

المادة :1

يجوز مند الطالب المتميز أو الطلبة المتميزون المشاركون في فرق الجامعة الرياضية أو الفنية
أو الثقافية أو االجتماعية كما ورد في مادة ( )1أعاله مكافأة مالية في العام الدراسي الذي حقةق
فيه اإلنجاز أو التفوق ولمرة واحدة في العام الدراسي وفق اآلتي:
أ)

( ) 333دينار في حال حصوله أو حصول فريقه أو فرقته على المركةز األول فةي البطولةة
أو النشاط.

ب)

( ) 233دينار في حال حصوله أو حصول فريقه أو فرقته على المركز الثاني فةي البطولةة
أو النشاط.

ج)

( )133دينار في حال حصوله أو حصول فريقه أو فرقته على المركز الثالث فةي البطولةة
أو النشاط.

علما د بأن هذه المكافآت ترصّد في حساب الطالب لةدى الةدائرة الماليةة لغايةات الرسةوم الجامعيةة
وعدم صرفها نقداد.
المادة :4

يشترط في الطالب المستفيد من هذه الحوافز ما يلي:
أ)

أن يلتةةزم الطالةةب فةةي تةةدريبات ومشةةاركات فةةرق الجامعةةة الداخليةةة والخارجيةةة وتعليمةةات
مشرف النشاط وفق البرامج المعدة لذلك.

ب)

أن ال يقل معدله التراكمي عن ( )%13في وقت حصوله على الحافز.

ج)

أن ال يكون قد وقع بحقه أي عقوبة تأديبية مهما كةان نوعهةا وفةق نظةام تأديةب الطلبةة فةي
الجامعة.

د)

أن ال يكون قد تعرض لعقوبة رياضية ومنها الطرد أو الحرمان من المباراة أثناء اللعب.

ه)

أن يحضى الطالب بترشيد خطي وتقارير إيجابية من مشرفي ومدربي األنشطة كل حسب
اختصاصه وتنسيب من مدير النشاط المعني إلى عميد شؤون الطلبة.

المادة :5

رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

المادة :1

يبت رئيس الجامعة في الحاالت التي لم يرد نص فيها في هذه التعليمات.
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األسس المعتمدة الختيار الطلبة المتفوقين في النشاط الرياضي
أ) تطبق هذه األسس على الطلبة األردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية
بفرعيها العلمي واألدبي وفي نفس العام شريطة أن ال يقل معدل الطالب عن الحد األدنى للقبول في
الجامعة.
ب) يقبل عشرون طالبا د في التفوق الرياضي.
ج) الطالب المتفوق رياضيا د هو من يمتلك المهارة الفنية في إحدى األلعاب الرياضية الجماعية أو
الفردية والمعتمدة للقبول.
د) يقدم الطالب الراغب في الدراسة بالجامعة على أساس التفوق الرياضي إحدى الشهادات التالية:
 العبةا د فةةي المنتخةةب الةوطني أو األولمبةةي أو الشةةباب بموجةب شةةهادة صةةادرة عةن االتحةةاد الرياضةةي
المعني ،مصدقة من اللجنة األولمبية األردنية ومختومة بختم االتحاد واللجنة األولمبية األردنية.
 العبا د في أندية الدرجة الممتازة بالنسبة لكرة القدم أو األولى بالنسبة لأللعاب األخرى بموجب شهادة
صادرة عن النادي ،مصدقة من االتحاد المعني واللجنةة األولمبيةة األردنيةة ومختومةة بخةتم النةادي
واالتحاد واللجنة األولمبية األردنية.
 العبا د في منتخب وزارة التربية والتعليم بموجب شهادة صادرة عن وزارة التربية والتعليم ومختومة
بختم اللجنة األولمبية األردنية.
 العبا د في منتخب مديرية التربية والتعليم بموجب شةهادة صةادرة عةن المديريةة ومصةدقة مةن وزارة
التربية والتعليم ومختومة بختم المديرية واللجنة األولمبية األردنية.
 الالعب الحاصل علةى الحةزام األسةود (واحةد دان ومةا فةوق) فةي ألعةاب الةدفاع عةن الةنفس الكراتيةه
والتايكواندو بموجب شهادة صادرة من اإلتحاد المعني ومصدقة من اللجنة األولمبية األردنية.
 الالعب الحاصل فريقه على المركةز األول فةي بطولةة مدرسةية رسةمية مةن البطةوالت التةي تنظمهةا
مديريات التربية والتعليم أو مديرية الثقافة العسكرية.
ه) تقدم طلبات االلتحاق بالجامعة على أساس التفوق الرياضي إلى عمادة شؤون الطلبة (دائرة النشاط
الرياضي مرفق بها الشهادات المذكورة سابقاد).
و) يشكل رئيس الجامعة سنويا د لجنة إشراف على اختبار قدرات الطلبة الذين تنطبق عليهم شروط
التفوق الرياضي وتتكون من:
 .1عميد شؤون الطلبة  /رئيساد.
 .2مدير دائرة النشاط الرياضي  /عضواد.
 .3عضو هيئة تدريس مختص من كلية تعنى بالتربية الرياضية  /عضواد.
ز) تشكل لجنة اإلشراف لجانا د فنية متخصصة تتولى إجراء االختبارات العملية لمهارات اللعبة المعتمدة
للقبول.
ح)

تختار اللجنة الطلبة الذين تنطبق عليهم شروط التفوق في ضوء المعايير التالية:
 .1االختبار العملي لمهارة اللعبة واألداء العام (.)%55

 .2معدل الطالب في امتحان الثانوية العامة ويخصص له (.)%25
ط) يوقع الطالب وولي أمره تعهداد خطيا د يلزم الطالب بالمشاركة في األنشطة الرياضية التي تشرف
عليها عمادة شؤون الطلبة داخل الجامعة وخارجها.
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ي)

ترفع اللجنة المشرفة على اختبارات التفوق الرياضي إلى رئيس الجامعة كشوفات تتضمن النتائج
النهائية لجميع الطلبة المتقدمين كما تتضمن أسماء المرشحين للقبول والتخصصات التي يرغبون في
دراستها إلقرارها.

ك)

يحدد رئيس الجامعة تخصصات الطلبة المرشحين للقبول بموجب هذه األسس.

ل)

تطبق بحق الطالب المقبول على أساس التفوق الرياضي في حال امتناعه عن المشاركة في األنشطة
الرياضية اإلجراءات التأديبية المناسبة بما فيها الفصل من الجامعة.
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األسس المعتمدة الختيار الطلبة المتفوقين في النشاط الفني

أ) تطبق هذه األسس على الطلبة األردنيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة األردنية بفرعيها
العلمي واألدبي وفي نفس العام شريطة أن ال يقل معدل الطالب عن الحد األدنى للقبول في الجامعة.
ب) يقبل عشرة طالب متفوقين فنياد.
ج) الطالب المتفوق فنيا د هو من يمتلك المهارة الفنية في أحد المجاالت التالية :الموسيقى (الغناء
والعزف) ،الفنون التطبيقية (فن تشكيلي ،رسم ،نحت ،وما يشملها).
د)

يقدم الطالب الراغب في الدراسة بالجامعة على أساس التفوق الفني إحدى الشهادات التالية:
 .1شهادة صادرة عن المدرسة التي درس فيها الطالب المرحلة الثانوية ،وتحدد المجاالت
واألنشطة الفنية التي كانت مشاركته فيها متميزة ،على أن تكون مصدقة من مديرية التربية
والتعليم في المحافظة أو اللواء الذي تتبع له المدرسة.
 .2شهادة صادرة عن المراكز واألندية والفرق المختصة في المجاالت الفنية المختلفة مصدقة من
الجهات الرسمية التي تتبع لها تلك الهيئات.

ه)
و)

تقدم طلبات االلتحاق بالجامعة على أساس التفوق الفني إلي عمادة شؤون الطلبة (دائرة النشاط
الثقافي واالجتماعي) مرفقة بها الشهادات المذكورة سابقاد.
يشكل رئيس الجامعة سنويا د لجنة إشراف على اختبار قدرات الطلبة ممن تنطبق عليهم شروط
التفوق الفني وتتكون من:
 .1عميد شؤون الطلبة  /رئيساد.
 .2مدير دائرة النشاط الثقافي واالجتماعي  /عضواد.

ز)

 .3عضو هيئة تدريس مختص من كلية  /قسم يعنى بالتربية الفنية  /عضواد.
تشكل لجنة اإلشراف لجانا د فنية متخصصة تتولى إجراء االختبارات الفنية.

ح)

يقدم الطالب الراغب في دخول الجامعة على أساس التفوق الفني في الفنون التطبيقية ثالثة نماذج
من أعماله ويخضع الختبار عملي أمام اللجنة الفنية المختصة.

ط)

تختار اللجنة الطلبة الذين تنطبق عليهم شروط التفوق في ضوء المعايير التالية:
 .1المستوى الفني ويخصص له (.)%55

ي)

 .2معدل الطالب في امتحان الثانوية العامة ويخصص له (.)%25
يوقع الطالب وولي أمره تعهداد خطيا د يلزم الطالب بالمشاركة في األنشطة الفنية التي تشرف عليها
عمادة شؤون الطلبة داخل الحرم الجامعي وخارجه.

ك)

تطبق بحق الطالب المقبول على أساس التفوق الفني في حال امتناعه عن المشاركة في األنشطة
الفنية اإلجراءات التأديبية المناسبة بما فيها الفصل من الجامعة.

ل)

ترفع اللجنة الفنية المختصة إلى رئيس الجامعة كشوفات تتضمن النتائج النهائية لجميع الطلبة
المتقدمين كما تتضمن أسماء المرشحين للقبول والتخصصات التي يرغبون في دراستها إلقرارها.

م)

يحدد رئيس الجامعة تخصصات الطلبة المرشحين للقبول بموجب هذه األسس.
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الئحة التفوق الفصلي األكاديمي
المادة :3

يحتسب المعدل التراكمي والفصلي من نتائج المساقات التي هي من ضمن الخطة الدراسية
كمتطلبات قسم أو كلية أو متطلبات جامعة إجبارية وال تدخل نتائج المساقات االختيارية من
متطلبات الجامعة في حساب المعدالت الفصلية والتراكمية أثناء الدراسة ،أما في احتساب
المعدل التراكمي ألغراض التخرج فتحسب أفضل نتائج لتسع ساعات معتمدة من متطلبات
الجامعة االختيارية وبما يفي بمتطلبات التخرج.

المادة :2

يجري حساب أي من المعدالت السابقة بضرب عالمة كل مساق محتسب في المعدل في عدد
ساعاته المعتمدة وقسمة مجموع حواصل الضرب الناتجة على مجموع الساعات المعتمدة.

المادة :1

تحسب كل المعدالت ألقرب منزلة عشرية واحدة.

المادة :4

يعتبر الطالب األول في القسم أو الكلية هو الطالب الحاصل على أعلى معدل على دفعته،
شريطة أن ال تزيد مدة الدراسة الفعلية عما يلي للكليات التالية:
 1سنوات
كلية الطب ودرجة دكتور صيدلة
كليات الهندسة ،طب األسنان ،الطب البيطري،
 2سنوات
وتخصص هندسة الحاسوب
كليات التمريض ،الزراعة ،العلوم واآلداب ،وتخصصي
 2سنوات
علوم الحاسوب ونظم المعلومات الحاسوبية

المادة :5

يضع العميد اسم الطالب الذي يحصل على معدل فصلي مقداره ( )%92فأكثر على الئحة
شرف الكلية ويثبت في سجله األكاديمي ،ما لم يكن سبق وكان مفصوالد أو موضوعا د تحت
المراقبة األكاديمية ،وال يقل العبء الدراسي عن ( )12ساعة معتمدة.
يصدر رئيس الجامعة الئحة شرف الجامعة فصليا د وتتضمن أسماء الطلبة الذين حصلوا على
معدالت فصلية مقدارها ( )%83فأكثر من بين المسجلين على لوائد شرف الكليات.

المادة :1
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تعليمات اشتراك الطلبة في صناديق بريد الجامعة
المادة :3

يعتبر كل طالب مسجل في الجامعة مشتركا د في صندوق البريد في داخل الجامعة.
يعتبر االشتراك في الصندوق سنويا د لمدة عام دراسي ابتداء من  13/1ولغاية  8/33من كل
عام دراسي ويعتبر االشتراك منتهيا د في حالة االنسحاب من الجامعة أو التخرج.
تستوفى رسوم االشتراك فصليا د مع الرسوم الجامعية المقررة.

المادة :4

يعطى الطالب للمرة األولى مفتاح لصندوق البريد طيلة مدة دراسته.
يدفع الطالب مبلغا د مقداره ثالثة دنانير إذا تسبب في إتالف قفل الصندوق ونصف دينار إذا فقد
المفتاح.

المادة :1

ال يجوز ألي طالب مشترك في صندوق البريد القيام بما يلي:

المادة :2
المادة :1
المادة :5

أ)

صنع مفتاح إضافي لصندوق البريد الخاص به أو إعارته ألي طالب آخر.

ب) التنازل عن اشتراكه ألي طالب آخر.
ج)

العبث بالرسائل الواردة لزمالئه في الصندوق أو االحتفاظ بأية رسالة وجدت خطأ في
الصندوق ،يتوجب عليه إعادتها إلى مكتب البريد فوراد.

د)

التخطيط أو الكتابة على صندوق البريد أو العبث به.

المادة :7

كل من يخالف ما ورد في الفقرة السادسة يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في نظام
تأديب الطلبة.

المادة :9

دائرة الخدمات الطالبية في عمادة شؤون الطلبة هي الجهة المشرفة على تنظيم استخدام
الصناديق البريدية من قبل الطالب وتحتفظ بالسجالت المطلوبة لذلك.
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تعليمات مكافحة التدخين

المادة :3

تسمى هذه التعليمات (تعليمات مكافحة التدخين في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية) ويعمل
بها اعتباراد من إقرارها في مجلس العمداء في الجامعة.

المادة  :2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في التعليمات المعاني التالية:
جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
الجامعة:
الجمعية:
الرئيس:
رئيس الجمعية:
التعليمات:

الجمعية الوطنية األردنية لمكافحة التدخين
رئيس الجامعة
رئيس الجمعية الوطنية األردنية لمكافحة التدخين
تعليمات مكافحة التدخين الصادرة بموجب قرار مجلس العمداء في الجامعة

المادة :1

تهدف الجامعة إلى خدمة المجتمع األردني وتطويره ،واالرتقاء بالمستوى الصحي للمواطن
على رأس هذه الخدمة ،ولعل األسلوب األمثل للمحافظة على صحة اإلنسان هو باعتماد
األسلوب الوقائي ،واإلقالع عن التدخين هدف وقائي يجنب المجتمع األمراض والخسائر المالية
والنفسية .والجامعة تسعى لتعميق هذا الحس للطلبة والعاملين فيها.

المادة :4

يتم تشكيل لجنة عليا لإلشراف على تطبيق هذه التعليمات مهمتها رسم السياسة العامة لتطبيق
برنامج مكافحة التدخين في الجامعة وتتكون من:
 نائب رئيس الجامعة
 عميد كلية الطب
 عميد شؤون الطلبة
 عميد كلية التمريض

المادة  :5تنبثق عن اللجنة العليا اللجان التالية:
أ) لجنة تنفيذية لتطبيق التعليمات تتكون من مدير دائرة النشاط الثقافي واالجتماعي ،مدير
دائرة الخدمات الطالبية ،مدير دائرة الخدمات العامة ،األمن الجامعي ،اتحاد طلبة
الجامعة.
ب) لجنة فنية تتولى تنظيم المحاضرات والندوات واألبحاث العلمية تتكون من أعضاء هيئة
تدريس في الكليات الطبية ،وعمادة البحث العلمي وكلية الدراسات العليا .ويتم تشكيلها
سنوياد.
ج) لجنة مشتركة من الجامعة والجمعية تتولى إجراء ومتابعة ووضع البرامج لمكافحة
التدخين ،باإلضافة إلى إجراء االتصاالت والمراسالت مع الجهات الدولية والوطنية
الداعمة بهدف الحصول على الدعم المادي والفني واإلعالمي.
المادة  :1تعتمد الجامعة أسلوبا د متدرجا د لمكافحة التدخين حسب الالئحة اإلجرائية المرفقة.
المادة :7

يمنع التدخين في األماكن العامة ،الكلية ،المطعم ،قاعات االجتماعات ،المكاتب اإلدارية،
الصالة الرياضية ،والمرافق العامة ،األماكن المغطاة.

المادة :9

بتوفر الجو العام المناسب لإلقالع عن التدخين من خالل اإلعالم والندوات والمحاضرات
واألبحاث العلمية ،وبعد التأكد من وجود النظرة اإليجابية والعملية لمحاربة التدخين ،يتم وضع
لوحة إجرائية الحقة تنطوي على تنبيه وتحذير وغرامة لمخالف التدخين.
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المادة :8

التدخين في األماكن غير المسموح بها مخالفة لتعليمات وأنظمة الجامعة ،وتطبق بحق
المخالفين التعليمات التأديبية ذات العالقة.

المادة  :34تنظر لجنة قضايا الطلبة في حاالت مخالفة تعليمات مكافحة التدخين وتطبق العقوبات التأديبية
التي يجوز فرضها على الطالب حسب التدرج التالي:
أ) الغرامة بقيمة ( )12دينار في حال ضبط الطالب يدخن في األماكن الممنوعة المذكورة في
المادة ( )9للمرة األولى.
ب) الغرامة بقيمة ( )23دينار والتنبيه في حال ضبط الطالب يدخن في األماكن الممنوعة
المذكورة في المادة ( )9للمرة الثانية.
ج)

الغرامة بقيمة ( )22دينار وإنذار أول ،في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة.

د)

الغرامة بقيمة ( )33دينار وإنذار مزدوج ،في حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة.

ه)

الغرامة بقيمة ( )32دينار وإنذار نهائي ،في حال تكرار المخالفة للمرة الخامسة.

على أن يتم تسوية أمور الطلبة المالية عند عملية التسجيل للفصل الالحق أو عند طلب أي
وثيقة من التسجيل.
المادة  :33تنظر اللجنة العليا في مخالفات اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس لتعليمات مكافحة التدخين.
المادة  :32رئيس الجامعة والعمداء مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.
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آليات تطبيق تعليمات مكافحة التدخين في الجامعة
أ)

رسالة عةن أضةرار التةدخين تةوزع علةى أعضةاء هيئةة التةدريس العةاملين فةي الجامعةة فةي بدايةة
الفصل.

ب)

الكتابة في صحيفة رحاب الجامعة عن مضار التدخين والتعليمات والعقوبات وآليات التنفيذ.

ج)

تصميم بوسترات وتخطيط كراتين على لوحات اإلعالنات تتضمن بنود من التعليمات والعقوبات
لمدة أسبوعين.

د)

يرتدي طلبة من الجامعة أوشحة خاصة تحمل عبارات منع التدخين لمدة أسبوع.

ه)

حمالت ضبط المخالفين:
 .1حملة من موظفي عمادة شؤون الطلبة وعددهم (.)22
 .2حملة من أعضاء األمن الجامعي المناوبين على مدار الساعة.
 .3مراقبو القاعات وعددهم ( )11على مدار الساعة.
 .2أي موظف أو عضو هيئة تدريس في الجامعة.

و)

يطلب من الطالب المخالف هويته ويكتب بذلك إلى عميد شؤون الطلبة.

ز)

يتم تحويل الطالب إلى لجنة قضايا الطلبة لتطبيق العقوبة.

ح)

يتم إعالم الدائرة المالية وكلية الطالب المعني ومدير القبول والتسجيل بالعقوبة.
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الئحة إجرائية لمكافحة التدخين في الجامعة
أ)

رفع شعار "نحو جامعة خالية من التدخين".

ب) وضع مدة زمنية بحد أقصى ( )2سنوات من تاريخ إقرار هذه التعليمات لجعل الجامعة خالية
تماما د من التدخين.
ج)

الطلب من كل طالب مقبول في الجامعة التوقيع على تعهد "عدم التدخين".

د)

تصنيع "آرمة" توضع في مكان بارز عند مدخل الطلبة تحمل عبارة "جامعة بدون تدخين"
وتوضع لوحات مشابهة داخل الجامعة.

ه)

تخصص صفحة في كل عدد من رحاب الجامعة تتضمن مقاالت وعبارات توعية بأضرار
التدخين باإلضافة إلى إقامة المعارض والبوسترات.

و)

تخصيص أماكن داخل الكليات للتدخين تحددها لجنة األماكن والمباني في الجامعة.

ز)

يمنع بيع الدخان في أماكن البيع داخل الحرم الجامعي.

ح)

إقامة حفل في كل فصل دراسي برعاية األستاذ رئيس الجامعة يكرم فيه من يقلعون عن التدخين.

ط)

يتم تأسيس نواة عيادة متخصصة بمكافحة التدخين بتوفر الدعم المالي لها من منظمات دولية
ومحلية داعمة.
بسم هللا الرحمن الرحيم
تعهد

اسم الطالب:
الرقم الجامعي:
انسجاما د مع حرص جامعة العلوم والتكنولوجيةا األردنيةة علةى المحافظةة علةى صةحة طلبتهةا ونظافةة بيئتهةا،
فإنني أتعهد بااللتزام بأنظمة وتعليمات الجامعة ،وبعدم التدخين داخل المباني ،وقاعات التدريس ،والممرات،
وعدم إلقاء أعقاب السجائر في غير األماكن المخصصة لها ،وكةذلك مراعةاة أمةور السةالمة العامةة باالبتعةاد
عن األماكن الخطرة والمرتفعة ،وكل ما يمكن أن يسبب اإليذاء الشخصي والعام لي شخصةيا د أو ألي طةرف
آخر أو مرفق من مرافق الجامعة المختلفة داخل الحرم الجامعي.
وبعكس ذلك فإني أتحمل كامل المسؤولية الشخصية والقانونية المترتبة على أي مخالفة أقوم بها بما في ذلةك
المسائلة القانونية.
التاريخ:

/

التوقيع:

/
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معلومات عامة

231

مكتبة الجامعة
تشغل المكتبة موقعين داخل حرم الجامعة:
 مبنى المكتبة :
أ  -المكتبة الرئيسية  :تقع في مباني الكليات الطبية ،وتضم جميع دوائر وشعب المكتبة
والخدمات الفنية والعامة| ،وتحتوي على معظم مجموعات الكتب والدوريات والمواد
المكتبية األخرى وقاعات مطالعة وخدمات تصوير.
ب -المكتبة الفرعية  :وتقع في مباني كلية الهندسة ،وتضم الدوريات الخاصة بالهندسة
والزراعة والطب البيطري باإلضافة إلى قاعة مطالعة وخدمة التصوير.
ج -تسعى الجامعة الستكمال بناء مبنى المكتبة الرئيسية الذي يتسع لـ  333333مادة
مكتبية و  3333مقعد.
 مقتنيات المكتبة :بلغت مقتنيات المكتبة من الكتب خالل هذه الفترة أكثر من  113333كتاب ،تم فهرستها
وتصنيفها حسب نظام مكتبة الكونجرس و  23333مجلدا من األعداد السابقة للدوريات
وحوالي  2233مادة مكتبية متفرقة كأشرطة الفيديو التعليمية وأشرطة الكاسيت
والساليدات واألقراص المتراصة باإلضافة إلى اشتراكها بعدد من قواعد البيانات التي
تمكن الوصول إليها من خالل شبكة االنترنت وهي :
 )Toronto( -1وهي تحتوي على أكثر من  33ألف مجلة الكترونية بالنص الكامــل.
 )EBSCO( -2وهي تحتوي على  3133مجلة الكترونية بالنص الكامل.
 )HINARI( -3وهي تحتوي على  3293مجلة الكترونية بالنص الكامل.
)Science direct( -2وهي تحتوي على  2333مجلة الكترونية بالنص الكامل.
 الخدمات المكتبية:
أ-
ب-
ج-
د-

 تعليمات المكتبة:
-1
-2
-3

خدمة قواعد البيانات:
توفر المكتبة الخدمة االلكترونية للمعلومات من خالل عدة قواعد بيانات متوفرة
باستخدام تقنية االنترنت.
خدمة الدوريات:
تقدم المكتبة خدمة الدوريات الورقية المتوفرة في المكتبة قبل عام .2332
خدمة التصوير:
تقدم المكتبة خدمات التصوير للمواد المكتبية عن طريق مؤسسة خاصة مقابل
الثمن .وتقدم هذه الخدمة في المكتبة الرئيسية والمكتبة الفرعية.
الفهرس اآللي:
تستخدم المكتبة الفهرس اآللي للوصول إلى المواد المكتبية وكتب المكتبة بواسطة
العنوان ،المؤلف ،الموضوع ،أو الكلمات المفتاحية ،ويدلك على مكانها وهل هي
معارة أو موجودة في المكتبة.
تعير المكتبة طالب الدراسات العليا ( )13كتب من كتب المجموعات العامة كحد
أعلى ولمدة ( )9أسابيع.
تعير المكتبة طالب البكالوريوس ( )3كتب من كتب المجموعات العامة كحد أعلى
ولمدة ( )3أسابيع.
يمكن للمستعير حجز أي كتاب من كتب المجموعات العامة إذا كان معارا لشخص
آخر ما لم يكن مستدعا من قبل مستعير آخر وذلك بإحضار الهوية الجامعية إلى
مكتب اإلعارة.
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-2
-2
-1

-9

-9
-8
-13
-11
-12
-13
-12
-12
-11

-19
-19
-18

يمكن للمستعير تجديد إعارة أي كتاب من كتب المجموعات العامة لمرتين فقط إذا
لم يكن مستدعا أو محجوزا لمستعير آخر .ويتم ذلك بإحضار الهوية الجامعية إلى
مكتب اإلعارة.
للمدير الحق في االمتناع عن إعارة أي مادة مكتبية إذا اقتضت المصلحة العامة
ذلك.
للمدير الحق في استدعاء أي كتاب معار قبل انتهاء مدة إعارته إذا رأى ضرورة
لذلك ،وفي هذه الحالة ،على المستعير إعادة الكتاب المطلوب خالل مدة أقصاها
( )3أسابيع من تاريخ أشعار االستدعاء .وخالف ذلك يترتب عليه غرامة التأخير
المنصوص عليها في تعليمات المكتبة.
يمكن استدعاء (سحب) الكتاب المعار من كتب المجموعات العامة قبل انتهاء مدة
إعارته في حال طلبه من قبل مستعير آخر شريطة موافقة المدير ،وعلى المستعير
األول إعادة الكتاب خالل مدة أقصاها ( )3أسابيع من تاريخ إشعار االستدعاء،
وخالف ذلك يترتب عليه غرامة التأخير المنصوص عليها في تعليمات المكتبة.
ال يجوز إعارة كتب أخرى للمستعير إذا ترتب عليه غرامات تأخير تزيد على
دينارين إال بعد تسديد الغرامات.
ال تعار المراجع والكتب النادرة والدوريات والمواد السمعية والبصرية
والمصغرات الفيلمية والكتب المنشورة على أقـراص  CD-ROMوما هو في
حكمها ،إال في حاالت خاصة يقدرها المدير.
تعار الكتب الموضوعة على رف الحجز إعارة ليلية ،ويمكن إعارتها أثناء ساعات
الدوام الرسمي لمدة ساعتين فقط .وال يحق للمستعير استعارة أكثر من مادة واحدة
خالل الدوام الرسمي.
تبدأ اإلعارة الليلية لكتب رف الحجز قبل ساعتين من انتهاء الدوام الرسمي ليوم
اإلعارة وتنتهي بعد ساعة من بداية الدوام الرسمي ليوم العمل الذي يليه.
يحق للمستعير استعارة مادتين مكتبيتين كحد أعلى من رف الحجز إعارة ليلية
إضافة إلى المواد المكتبية التي يحق له استعارتها من المجموعات العامة.
ال يجوز إعارة كتب أخرى من كتب رف الحجز للمستعير إذا ترتب عليه غرامات
تزيد على دينارين.
تعار كتب المجموعات الخاصة باستثناء ما ورد منها في الفقرة ( )8من هذه
التعليمات إعارة ليلية وينطبق عليها التعليمات الخاصة بكتب رف الحجز.
إذا تخلف المستعير عن إرجاع المادة المكتبية الواحدة من كتب المجموعات العامة
مدة تزيد على يومين عن الموعد المحدد لإلرجاع يغرم ( )123فلسا عن كل يوم
تأخير ،على أن ال تزيد الغرامة على ( )23دينارا.
إذا تخلف المستعير عن إرجاع المادة المكتبية الواحدة من كتب رف الحجز
(اإلعارة الليلية واإلعارة الداخلية أثناء ساعات الدوام الرسمي) في الموعد المحدد
لإلرجاع يغرم ( )133فلس عن كل ساعة تأخير على أن ال تزيد الغرامة على
( )23دينارا.
إذا تخلف المستعير عن إرجاع المادة المكتبية الواحدة المستدعاة (المطلوب إعادتها
قبل الموعد المحدد لإلرجاع) ،يغرم ( )223فلسا عن كل يوم تأخير ،على أن ال
تزيد الغرامة على ( )23دينارا.
إذا فقد المستعير أي مادة مكتبية أو أعاد المادة المكتبية بحالة غير سليمة للمكتبة
ولم يتمكن من توفير نسخة أصلية بديلة للمكتبة يغرم إما مثلي ثمن تكلفة الكتاب
بسعر الصرف الحالي أو غرامة التأخير أيهما أعلى.
إذا فقد المستعير جزءا من مادة مكتبية متعددة األجزاء ولم يتمكن من توفير نسخة
أصلية بديلة للجزء المفقود للمكتبة ،يغرم إما ثمن تكلفة جميع أجزاء المادة المكتبية
بسعر الصرف الحالي أو غرامة التأخير أيهما أعلى.
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 -23مع مراعاة الفقرات ( )12و ( )11و ( )19من هذه المادة يغرم المتسبب في
اإلتالف أو التمزيق أو التشويه المتعمد ألي مادة مكتبية بدفع مثلي ثمنها حسب
سعر الصرف الحالي ،ويحال إلى الجهات المعنية في الجامعة التخاذ اإلجراءات
التأديبية بحقه.
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العلوم العسكرية
تعريف بالمادة :مساق العلوم العسكرية متطلب جامعي إجباري لجميع الطلبة األردنيين ،وهي ال تقل أهمية
عن المساقات األكاديمية األخرى وهي ضرورية للتخرج بواقع ( )3ساعات معتمدة لكل طالب،
وتكون نتيجتها راسب أو ناجد.
القصد من تدريس المساق :تزويد الطلبة في الجامعات بالثقافة العسكرية العامة وبيان قدرات القوات
المسلحة للدفاع عن الوطن ودورها في تنمية وخدمة المجتمع األردني وذلك من خالل
المحاضرات والزيارات الميدانية.
تنظيم دائرة التعليم الجامعي:
أ)

تتولى دائرة التعليم الجامعي اإلشراف على تدريس مساق العلوم العسكرية في الجامعات
األردنية (الرسمية واألهلية).

ب)

تتألف الدائرة من ( )3شعب يرأس كل منها ضابط برتبة عقيد.

ج)

يختلف األسلوب التدريسي لمساق العلوم العسكرية في جامعة مؤته عن باقي الجامعات
فهو بمعدل ( )3ساعات علوم عسكرية باإلضافة إلى ( )3ساعات تاريخ عسكري.

الفصل الدراسي :يبدأ الفصل الدراسي حسب تعليمات الجامعة.
دوام الشعب :تقسم مجموعة الطلبة المشمولين بدراسة المساق إلى شعب حسب ترتيبات الجامعة.
نظام الجلوس:
أ)
ب)

يخصص لكل طالب مقعد وعليه االلتزام به طيلة الفصل وال يجوز أن يجلس في مكان
آخر ويعتبر متغيبا د إذا جلس في مقعد آخر.
يتم تعليق أسماء الطلبة على لوحات اإلعالن المخصصة مبينا د بجانبها أرقام المقاعد
المخصصة للطالب ،وفي حال حدوث أي خطأ في االسم أو الرقم الجامعي على الطالب
مراجعة مدرس المساق لتصحيد الخطأ.

الحضور والغياب :تطبق تعليمات الدوام والمواظبة المعتمدة من قبل الجامعة وكما يلي:
أ)

يسمد لكل طالب بغياب ( )%12من جميع المحاضرات دون عذر رسمي وحسب
تعليمات الجامعة.

ب)

يطلب تقديم عذر رسمي مشفوع بشهادة  /تقرير طبي معتمد من طبيب الجامعة إذا كان
الغياب بسبب مرض ،أما في حالة وفاة أحد الوالدين أو األخوة فيتطلب ذلك نموذج شهادة
الوفاة مصدقة أو صورة عن الجريدة اليومية والتي بها النعي.

ج)

يتم أخذ الحضور بعد بدء المحاضرة ب ( )13دقائق.

د)

يمنع الحضور إلى المحاضرة بعد مضي مدة ( )13دقائق من بدئها ويغلق الباب بعد ذلك.

الزيارات :تنسق مع القوات المسلحة األردنية.

المحاضرون :تغطي المحاضرات من قبل:
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أ)

ضباط الدائرة  /الشعبة.

ب)

محاضرون من مختلف صنوف القوات المسلحة األردنية.

ج)

محاضرون من دائرة المخابرات العامة واألمن العام والدفاع المدني ومؤسسة المتقاعدين
العسكريين.

االمتحانات :تعطى للطلبة ( )3امتحانات معلنة خالل الفصل ويتم توزيع العالمات على النحو التالي:
أ)

االمتحان األول

 23عالمة

ب)

االمتحان الثاني

 23عالمة

ج)

االمتحان النهائي

 23عالمة

د)

المواظبة  /والزيارات  13عالمات

الجوائز :تمند جائزة لألول في كل شعبة في نهاية كل فصل.
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البعثات العسكرية
بموجب اإلرادة الملكية السامية صدر نظام البعثات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا األردنية
بتخصيص  %23من المقاعد ألبناء ضباط وأفراد القوات المسلحة األردنية لسنة 1893م ويمثل هذه البعثات
ضابط يقوم بما يلي:
أ) اإلشراف على كل ما يتعلق بالطلبة المبعوثين (المكرمة الملكية) من النواحي الدراسية
واالجتماعية والمالية والصحية حسب تعليمات لجنة البعثات.
ب) متابعة تسجيل الطلبة لكل فصل دراسي مع وحدة القبول والتسجيل بالجامعة وتدقيق
المطالبات المالية.
ج) التأكد من تعبئة جميع المقاعد المخصصة للقوات المسلحة األردنية.
د)

تزويد القيادة العامة  /مديرية الثقافة العسكرية بنتائج الطلبة المبعوثين في نهاية كل فصل.

ه)

االحتفاظ بسجالت وقيود الطلبة وإدامتها لبيان السيرة الدراسية للطالب.
مكتب شؤون خدمة العلم

منذ افتتاح هذه الجامعة وبالتنسيق ما بين رئاستها والقيادة العامة للقوات المسلحة األردنية تم تشكيل مكتب
شؤون خدمة العلم فيها لتسهيل أمور الطلبة وقد باشر المكتب أعماله في بداية الفصل الدراسي األول من
العام الدراسي  99/91ويعتبر فرعا د من مكتب شؤون خدمة العلم  /اربد ويتبع له كافة األمور إال أنه يتمتع
بنوع من االستقاللية في العمل والتعامل مع الطلبة والجامعة.
مهام المكتب :ينفذ المكتب المهام التالية:
أ)
ب)

تأجيل خدمة العلم للطلبة الطالب المنتظمين في الدراسة.
الشرح على طلبات االلتحاق للطلبة المستجدين وعلى بطاقات التسجيل للمواد للفصلين
األول والثاني وطلبات تأجيل الدراسة ألربعة فصول دراسية للطلبة الذكور وذلك بعد
التأكد من سالمة مواقفهم من الخدمة.

ج)
د)

إعتماد طلبات الحصول على رخص السوق.
متابعة المتخرجين والمنسحبين والمنفصلين عن الدراسة وإعالم شعبهم بذلك.

مالحظات هامة:
 على جميع الطلبة األردنيين الملتحقين في الجامعة إحضار دفاتر العائلة والهويات الشخصية
عند تجديد او تأجيل دفاتر خدمة العلم.
 على جميع الطلبة األردنيين الراغبين بإبراء ذممهم إحضار دفاتر خدمة العلم.

مكتب المستشار الثقافي
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المستشار الثقافي هو ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجامعة ،ويقدم الخدمات التالية لجميع
الطلبة المبعوثين:
أ) متابعة نتائج الطلبة المبعوثين في الجامعة.
ب)

اعتماد كشف تسجيل المواد للطلبة المبعوثين عند بداية كل فصل.

ج)

اإلشراف على كل ما يتعلق بالمبعوثين من الناحية الدراسية والمالية وتقديم االقتراحات
المناسبة في هذه المجاالت.

د)

اإلشراف على الطلبة الوافدين – عرب وأجانب  /المبعوثين على حساب وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي من النواحي الدراسية والمالية وتزويد الوزارة بنتائجهم الفصلية
والسنوية.
تزويد الوزارة في كل فصل دراسي بأسماء المبعوثين الخريجين من مختلف كليات
الجامعة المرتبطين بكفاالت مالية تمهيداد لمطالبتهم باإليفاء بالتزامات بعثاتهم الدراسية.
تصديق جميع الشهادات والوثائق العلمية الصادرة عن الجامعات األردنية الرسمية نيابة
عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تمثيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أنشطة وفعاليات الجامعة كافة.

ه)
و)
ز)
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المرافق العامة
مركز الدفاع المدني:
أنشيء هذا المركز عام  1892ليقوم بتأدية خدماته التي تشمل اإلطفاء ،اإلسعاف ،اإلنقاذ ،واإلرشاد داخل
الجامعة المرافق الحيوية القريبة منه باإلضافة إلى اتخاذ اإلجراءات الضرورية الهامة لوقاية العاملين
والطلبة من أجل تحقيق انتظام العمل واستمراريته في المرافق العامة.
كما يقوم المركز باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمواجهة الكوارث الطبيعية ومتابعة متطلبات أمور الوقاية
والسالمة العامة والكشف الدوري على أجهزة السالمة بالتنسيق مع دائرة الخدمات العامة في الجامعة
وبخاصة تلك التي تحتاج إلى وقاية خاصة لطبيعة العمل فيها.
ويقوم المركز بعقد دورات تدريبية على أعمال الدفاع المدني للعاملين والفنيين في الجامعة تشمل اإلطفاء
واإلسعاف واإلنقاذ والتوجيه واإلرشاد وتوزيع بعض اإلرشادات الخاصة باإلطفاء داخل المباني
والمختبرات في الجامعة.
كما يقوم المركز أيضا د بالتنسيق مع الهيئة التدريسية داخل الجامعة بإعطاء محاضرات ضمن مساق التنمية
وخدمة المجتمع ،ومساق اإلسعافات األولية.
يضم المركز سيارة إسعاف مجهزة باألدوات الطبية الالزمة وسيارات إطفاء وتزويد على أهبة االستعداد
لمعالجة أي أمر طارئ (تلفون داخلي .)22993
خدمات الطعام:
وتقوم دائرة التغذية بتقديم وجبات الطعام الرئيسية في المطعمين الرئيسيين بأسعار مناسبة للطلبة ،إضافة
إلى الوجبات الخفيفة والساندويشات والمرطبات في الكافتيريا داخل الحرم الجامعي ،كما هيأت الجامعة
للطلبة عدداد من األكشاك خارج بوابة الطلبة تقدم خدمات الطعام والحالقة والتصوير الفوتوغرافي ،كما
وافتتحت الجامعة مؤخراد مطعما د رئيسيا د في المركز الصحي بمدينة اربد.
المواصالت:
تقوم الجامعة بتأمين المواصالت للطلبة المتدربين في المستشفيات ،كما تقوم بتأمين المواصالت للمشاركة
في المناسبات الرسمية والوطنية.
مواقف السيارات:
تم إنشاء موقف خاص لسيارات الطلبة على قطعة أرض تقدر مساحتها بحوالي ( )12333متر مربع،
وتتسع لحوالي ( )133سيارة.
مركز بيع الكتب:
يهدف مركز بيع الكتب في الجامعة لخدمة الطلبة من خالل توفير احتياجاتهم من الكتب المنهجية األجنبية
المقررة لهم في كافة التخصصات العلمية وبالتنسيق مع أعضاء هيئة التدريس في الكليات المختلفة.
المجمع التجاري وسكن الطالبات:
تم افتتاح مجمع تجاري مجاور لسكن الطالبات يضم مطعما د وسوقا د تجاريا د ومكتبة وصالة ألعاب بلياردو
وتنس طاولة وصالة إنترنت وخدمات غسيل وكوي.
الجمعية االستهالكية:
تأسست الجمعية االستهالكية مع بداية تأسيس الجامعة ،ويستفيد من خدماتها جميع الطلبة والعاملين في
الحرم الجامعي عن طريق فروعها في مبنى الكليات الطبية ومبنى كلية الهندسة وسكن الطالبات ،وتعتبر
الجمعية سوقا د شامالد لما يمكن أن يحتاجه الطالب يقدم له بأسعار مناسبة.
مكتب البريد:
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يقدم مكتب بريد الجامعة الخدمات البريدية المختلفة مثل الرسائل والحواالت البريدية ،واألذون البريدية
وخدمة الكوبونات الدولية والعربية ،وبيع الطوابع.
كما يقوم بتقديم خدمة التوفير البريدي (التوفير العادي ،وبرنامج التوفير من أجل التعليم) والخدمات الهاتفية
والبرقية حيث يقوم بتأمين االتصال الدولي والمحلي واستقبال وإبراق البرقيات إلى جميع أنحاء العالم.
بنك القاهرة – عمان:
تم افتتاح هذا الفرع لتقديم الخدمات المصرفية الشاملة ،كما يتولى عملية صرف مخصصات الطلبة
المبعوثين على حساب مجلس التعليم العالي ،أو المكرمة الملكية السامية.
الملكية األردنية:
تم إنشاء مكتب الملكية األردنية داخل الجامعة لتقديم خدمات السفر وتأمين الحجوزات للطلبة والعاملين في
الجامعة بما في ذلك تأمين تذاكر السفر للطلبة المبعوثين والرد على جميع االستفسارات المتعلقة بشؤون
السفر.
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نشيد جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
شعر :د .محمود الشلبي
قد سما بالعلم هذا المعهد
وازدهى األردن واعتز
الغد
بوركت جامعتي فخر
الوطن
نهضة الفكر وحلم العلماء

هذه جامعة أحيت لنا
أشرقت تزهو بأنوار النهى

ومضت ترقى إلى صدر السماء

نحن أقسمنا وعاهدنا الدنى

أن نصون العلم في أرض العطاء
أعينا يقظى وجندا أوفياء

وقضى اإليمان أن نبقى هنا

قد مهرنا في العلوم التقنية
وعمرنا الساح روحا
معرفية
في حمى جامعة العصر
السنية
ابن سينا والخوارزمي فينا

والحضارات التي عاشت قرونا

نحن فجرنا من الشك اليقينا

ورفعنا في مدى الدهر الجبينا

واتخذنا الحق نبراسا ودينا

فغدا األردن للعلم معينا
قد عزمنا منذ كنا أن نكونا

فانهضي جامعتي مدي اليمينا

قد سما بالعلم هذا المعهد
وازدهى األردن واعتز الغد
بوركت جامعتي فخر
الوطن
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للمزيد من المعلومات
عمادة شؤون الطلبة
هاتف +812 – 2 – 7243444 :
فرعي22411 :
فاكس+812 – 2 – 7243441 :
البريد اإللكتروني:
studaff@just.edu.jo

وحدة القبول والتسجيل
هاتف +812 – 2 – 7243444 :
فرعي22147 :
فاكس+812 – 2 – 7485345 :
البريد اإللكتروني:
register@just.edu.jo

مكتب الطلبة العرب واألجانب
هاتف +812 – 2 – 7243444 :
فرعي21444 /44/41/49 :
فاكس+812 – 2 – 7243425 :
البريد اإللكتروني:
iso@just.edu.jo

كلية الدراسات العليا
هاتف +812 – 2 – 7243444 :
فرعي22497 :
فاكس+812 – 2 – 7485448 :
البريد اإللكترونيfgs@just.edu.jo:
الموقع اإللكترونيwww.fgs.just.edu.jo :

موقع الجامعة على شبكة اإلنترنتWww.just.edu.jo :
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