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 لمنح درجة البكالوريوس المتداخل في العلوم الطبية األساسيةخاصة  تعليمات

  2222 /2222 في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية اعتبارا من العام الدراسي
 

لمنح درجة البكالوريوس المتداخل في العلوم الطبية األساسية من  تسمى هذه التعليمات تعليمات خاصة :1 المادة

أو   الطب وتطبق على طلبة بكالوريوس دكتور في الطب او بكالوريوس في الطب والجراحةكلية 

من العام  في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية والجامعات األردنية األخرى وذلك اعتبارا مايعادلها

 .م2222/2222الجامعي 
المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات : 2المادة 

 :على خالف ذلك

 .جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية :الجامعة

 كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية :الكلية

 .البكالوريوس المتداخل في العلوم الطبية األساسية :البرنامج

 .أو مايعادلهدكتور في الطب  :التخصص

 . الخطة الدراسية للبرنامج المتداخل في العلوم الطبية االساسية :ةالخط

تسري أحكام هذه التعليمات على الطلبة المنتظمين المسجلين للحصول على درجة البكالوريوس في  :3 المادة

التخصص في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية والجامعات الرسمية الشريكة اعتباراً من العام 

 .2222-2222 الجامعي
 .تقرأ هذه التعليمات مع تعليمات منح درجة دكتور في الطب في الجامعة :4المادة 

يقر مجلس العمداء في الجامعة الخطة الدراسية التي تؤدي للحصول على درجة هذا البرنامج وأي  :5المادة 

 .في الجامعة تعديل يطرأ عليها بناء على توصية من مجلس الكلية وتنسيب لجنة الخطة الدراسية

تحدد الطاقة االستيعابية للبرنامج بطالبين من كل جامعة من الجامعات األردنية الشريكة كحد أقصى   :6 المادة

 .لكل عام دراسي
تشكل لجنة من عمداء كليات الطب في الجامعات األردنية الرسمية الشريكة برئاسة عميد كلية الطب  :7المادة 

والتنسيب بقبولهم في هذا البرنامج ضمن أسس للمفاضلة واالختيار توضع في الجامعة الختيار الطلبة 

 .لهذه الغاية الى عمادة كلية الطب في الجامعة

يتقدم الطالب الراغب بااللتحاق في هذا البرنامج بطلبه إلى عمادة كلية الطب في جامعته في بداية : 8المادة 

الذي يرغب ( المسار)مع تحديد التخصص الدقيق  الفصل الدراسي الثاني من السنة الدراسية الثالثة

بإجراء بحثه فيه، وتضم هذه التخصصات الدقيقة علم األمراض، التشريح، علم األدوية، علم وظائف 

األعضاء، الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، األحياء الدقيقة، الصحة العامة وال يجوز التحويل بين 

 .ل على القبولالتخصصات الدقيقة بعد الحصو

تقوم كليات الطب في الجامعات األردنية الرسمية الشريكة بالتنسيب بأسماء الطلبة المرشحين لاللتحاق  :9 المادة

 .بهذا البرنامج الى الجامعة
في الجامعة بعد تطبيق أسس المفاضلة في لجنة عمداء كليات الطب بأسماء  تنسب عمادة كلية الطب :11 المادة

الطلبة المقبولين إلى وحدة القبول والتسجيل في الجامعة الستكمال االجراءات المطلوبة منهم للقبول 

حيث يجب أن يكون الطالب المقبول ضمن هذا البرنامج قد أنهى السنوات الثالث األولى بما فيها 

ات الجامعة االجبارية واالختيارية المطلوبة حسب الخطة على ان يتم تثبيت ذلك في جميع متطلب

 :سجلة االكاديمي وكشف عالماته  في الجامعة حيث تضاف العبارة ادناه الى كشف العالمات 

) تم قبول الطالب في هذا البرنامج بناء على انهائه السنوات الدراسية الثالث األولى في تخصص " 

وتم احتساب ......( اسم جامعة الطالب )........من جامعة ( التخصص في جامعة الطالب اسم ....

  "معدله السنوي بناء على الساعات المعتمدة التي درسها ضمن البرنامج 

يعتبر الطالب المسجل في هذا البرنامج مؤجال حكما لمدة عام دراسي وفي التخصص في جامعته  :11 المادة

ها بعد انهائه هذا العام وال تحسب هذه المدة ضمن الحد األعلى لسنوات الدراسة ويستأنف دراسته في
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ويمكن أن تمدد لسنة ثانية حسب  أو سنوات التأجيل المسموح بها حسب التعليمات النافذة لكل جامعة

  .من هذه التعليمات 17ماورد في المادة

تستوفي الجامعة الرسوم المقرة من مجلس أمناء الجامعة من الطلبة المقبولين في هذا البرنامج، : 12 المادة
حيث يتم إعطاء طلبة البرنامج رقما جامعيا جديدا مختلفا عن رقمهم الجامعي في التخصص في 

 .جامعاتهم بما في ذلك طالب الجامعة
بنجاح  امج بعد انهاء متطلبات الخطة الدراسية للبرنامجيتم احتساب المعدل السنوي للطالب في البرن :13 المادة

وذلك بضرب عدد النقاط لكل مساق مقر في الخطة في عدد ساعاته المعتمدة وقسمة مجموع حاصل 

 .الضرب الناتج على مجموع عدد الساعات المعتمدة للبرنامج

لرابعة الستكمال متطلبات الحصول يستأنف الطالب دراسته السريرية في جامعته في بداية السنة ا :14المادة 

إذا رغب الطالب في عدم استئناف دراسته الستكمال و على درجة البكالوريوس في التخصص

 .متطلبات درجة البكالوريوس في التخصص فتطبق عليه تعليمات االنسحاب في جامعته
ء هيئة التدريس في أقسام ساعة معتمدة يقوم بتدريسها أعضا 23تكون مدة الدراسة في البرنامج : 15 المادة

العلوم الطبية األساسية في الجامعة وتحسب من ضمن أعبائهم التدريسية، كما ويمكن االستعانة 

ببعض أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب األوروبية الشريكة في استحداث هذه الدرجة دون أن 

راسية المقرة لكل تخصص تتحمل الجامعة أي تبعات مالية وتكون المواد موزعة حسب الخطة الد

     .من التخصصات ضمن هذا البرنامج( مسار)دقيق 
توزع العالمة النهائية المستحقة لمساقات البرنامج بين االعمال الفصلية واالمتحان النهائي على  :16 المادة

عالمة توزع على االمتحان النصفي و التقييم  02بحيث تكون االعمال الفصلية )النحو التالي 

 :(عالمة لالمتحان النهائي 02نشاطات حسب ما يراه القسم مناسبا و وال
 

 اسم المساق
عدد الساعات 

 المعتمدة

االعمال 

 الفصلية 

االمتحان 

 النهائي
 منهجيات البحث واالحصاء الحيوي 491ط  

Research Methodology & Medical Statistics 
6 51 51 

 كتابة مشروع البحث 492ط 
Proposal Writing 

2 51 51 

 مواضيع معاصرة في العلوم الطبية األساسية 493ط 
Current Issues in Basic Medical Sciences 

6 51 51 

 موضوعات خاصة حسب التخصص الدقيق 
Specialist Topic in Major Discipline 

6 51 51 

 1مشروع بحث  495ط 
Research Project 1  

 ناجح ناجح 2

 الطبي وأخالقيات المهنة التعليم 496ط 
Medical Education and Ethics 

2 51 51 

 مهارات التواصل والعرض العلمي 497ط  
Communication and Presentation Skills 

2 51 51 

 2مشروع بحث  498ط  
Research Project 2 

 ناجح ناجح 2

 كتابة البحث والمناقشة 499ط   
Writing Up and Defense 

 ناجح ناجح 2

 

التخصص الدقيق / متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس المتداخل في العلوم الطبية األساسية : 17 المادة

 :تشمل

 (.2.2)النجاح في جميع المساقات المطلوبة حسب الخطة الدراسية في البرنامج وبمعدل ال يقل عن  - أ

خالل لجنة المناقشة المعينة من قبل القسم  استكمال البحث العلمي وكتابة النتائج وتحليلها ومناقشتها من - ب

مجتمعة، ويجوز منح الطالب مدة إضافية ال تتجاوز سنة وذلك الستكمال متطلبات النجاح في  المختص

 .حيث تثبت مالحظة غير مكتمل في هذا المساق خالل الفترة االضافية 944 مساق ط
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في الطب النافذة في الجامعة فيما يتعلق بالتسجيل،  تطبق تعليمات منح درجة البكالوريوس في دكتور :18 المادة

المواظبة، االمتحانات، االنسحاب والنجاح، العالمات ونظام تأديب الطلبة ما لم يرد نص يخالفها في 

 . هذه التعليمات
 :1 المادة 

ساعات فاقل يحق له التقدم  4إذا رسب الطالب في مساقات مجموع عدد الساعات المعتمدة لها  - أ
متحان اكمال في المساقات التي رسب بها وتنطبق عليه في هذه الحالة التعليمات النافذة لمنح الى ا

درجة البكالوريوس في الطب في الجامعة من حيث مواعيد االمتحانات وطريقة احتساب العالمة 
 .في المعدل السنوي للبرنامج

على معدل سنوي اقل من إذا كان الطالب ناجحا في جميع المساقات المقررة للبرنامج وحصل  - ب
ساعات  4يحق له التقدم الى امتحان اكمال في مساقات مجموع عدد ساعاتها المعتمدة ( 2.2)

 .على األكثر 

إذا رسب الطالب في البرنامج يسمح له بإعادة دراسته  لمرة واحدة فقط شريطة موافقة كليته في  - ج
 .التي رسب بها فقط جامعته، وتطبق عليه في هذه الحالة إعادة دراسة المساقات

ويفقد مقعده في هذا " منسحب من الجامعة " إذا رسب الطالب في البرنامج تثبت له في سجله  - د
 .البرنامج

ويفقد " منسحب من الجامعة "في حال انقطاع الطالب لمدة فصل دراسي تثبت له في سجله  - ه
 .مقعده في هذا البرنامج

 :يفصل الطالب من البرنامج:  21 المادة
 .ساعات معتمدة( 4)رسب في مساقات عدد ساعاتها المعتمدة أكثر من اذا  - أ

 .بعد امتحان االكمال( 2.2)اذا حصل على معدل سنوي في البرنامج اقل من   - ب

 .رسب بعد امتحان االكمال في أي مساق - ج

 فقرة ب 71حسب المادة  944لم يتم متطلبات النجاح في مساق ط  - د
تي درسها الطالب ضمن هذا البرنامج لغايات المعادلة الحقا في التخصص ال يتم احتساب الساعات ال: 21 المادة

 .ويشار الى ذلك في كشف العالمات

تاريخ  تمنح درجة البكالوريوس في البرنامج بناء على تنسيب مجلس كلية الطب في الجامعة وتحمل :22 المادة

 .استحقاقها

الخاصة بخريجي الجامعة من ( مصدقة، كشف عالماتشهادة جدارية، )يتم إصدار وثائق التخريج  :23 المادة

 .ذوي الجنسيات غير العربية باللغة اإلنجليزية وتكون الوثائق باللغة العربية اختيارية لهم
ال يجوز ألي طالب أن يعترض بعدم علمه بهذه التعليمات أو بعدم اطالعه على النشرات الصادرة :24 المادة

ر على لوحة إعالناتها أو على موقع الجامعة أو ما يرسل الى بريده عن الجامعة أو الكلية أو ما ينش

 .  اإللكتروني فيما يتعلق بهذه التعليمات
يبت مجلس العمداء في الجامعة في الحاالت التي لم يرد فيها نص بهذه التعليمات وفي اإلشكاالت : 25 المادة

 التي تنشأ عن تطبيقها
 


