قرارات أكاديمية متفرقة
الموافقة على مشروع خدمة القبول االلكتروني الموحدد للجامعدا الرمدم ة ح دت مدتقوك شدركة ما كرومدوف بت دة

نفقددا المشددروع البال ددة ( )004.444اربعمائددة وخمم د ف الددا دوالراك امر ك داكت وتخ ددك تكلفددة االجة د التشدد ل ة
للمشروع البال ة ( )044.444مائة الا د ناراك اردن ا ك مف تح ال القبول الموحدد حمدع عددد ال لبدة المقبدول ف فدي
0
كل جامعة.
عدك الموافقة علدى عع داط لبدة الدرامدا العل دا ممداي مكتبدي عال بموافقدة مجلد العمدداط الممدبقةت و ل دى الممداي

المكتبي الذي مجل ف ه الع واحد عال عذا قدك عم د الكل ة المعني مبرراً لذلك.
تفو ض رئ الجامعة بالب في موضوع المماقا المكتب ة والتدي كاند ضدمف دالح ا المجلد بمدا دراا منامدبا

اعتبارا مف تار خ دور هذا القرار
التأك د على دور رئ القمك مف خالل اجتماعه مع لبة قممه لبحت مشاكل ال لبة والعمل على حلةدات علدى ف عقدد

بما ال قل عف اجتماع ف خالل الف ل الدرامي الواحددت واف دتك االجتمداع بحضدور المعن د ف فدي الجامعدة (مدف عمدادا
شؤوف ال لبة ووحد القبول والتمج ل).0
التأك د على ضرور التددر فدي الممداقا العلم دة بالل دة ازنجل دةت وعددك اعتمداد ي كتداع ككتداع مقدرر مدف قبدل

مدر المماي ما لك كف قد ق ك و عتمد مدف لجندة البحدت العلمدي فدي الجامعدة (ضدمف ازجدراطا المتبعدة فدي اعتمداد
البحت العلمي).0
رجى مف عضاط ه ئدة التددر اعتمداد كتدع مقدرر بالل دة ازنجل دة فدي الممداقا التدي درمدونةا لل لبدةت مدواط

كان هذا الكتدع مدف تدأل فةك و مدف تدأل ا  ،درهكت علدى ف عدرض الكتداع للتق د ك مدف قبدل عم دد البحدت العلمدي فدي
.
الجامعة حمع األ ول عذا كاف الكتاع مف تأل فةك قبل اعتمادا ككتاع مقرر للتدر
ممح بتأخ ر تمج ل ال لبة المكمل ف في المنة الخاممة ( ع بشري) على نةا ة الف ل ال في علدى ف دداوموا فدي

مماقا المنة المادمة عضافة على مماي ازكمال وفدي حدال اجت دا امتحداف ازكمدال دتك تمدج لةك فدي ممدتو المدنة
المادمة .
قرار :

 .0جددو تدددر مت لبددا الجامعددة مددف ممدداقا الحامددوع والل ددة ازنجل ددة مددف مدرم د ف حملددوف درجددة الماجمددت ر
ف ممف ال تقل خبراتةك التدر م ة عف منت ف.
شر ة ف كونوا متخ
 .ال حمع عدد المدرم ف مدف حملدة الماجمدت ر لتنف دذ هدذا الممداقا مدف نمدبة المدرمد ف علدى مجمدوع عضداط ه ئدة
دي الحامدوع والل دة ازنجل دة وال
التدر المعمول بةا في معا ر االعتماد و فدي معدا ر االعتمداد الخداخ لتخ
عتمد ذلك أل،راض تحد د ال اقة االمت عاب ة.
قددرر مجل د االعتمدداد الموافقددة علددى تعددد ل قددرار مجل د االعتمدداد رقددك (  ) 40تددار خ  440/0/0علددى النحددو

التالي :
ف حملوف
 .0جو تدر مت لبا الجامعة مف مماقا الحاموع ومةارا الل ة االنجل ة مف قبل مدرم ف متخ
درجة الماجمت ر.
 .مكف للجامعة اف تو ف مدرمي المماقا المشار ال ةا في البند ( )0اعالا فدي اي مدف االقمداك االكاد م دة التدي تراهدا
منامبة علدى اف دتك اعتمدادهك ضدمف نمدبة المدرمد ف المتفدر ،ف و ،در المتفدر ،ف مدف حملدة درجدة الماجمدت ر الدى
مجموع اعضاط ه ئة التدر مف حملة الدكتوراا في نف التخ خ كما هو من وخ عل ه في معا راالعتماد العاك
ومعا ر االعتماد الخاخ.
داتةك
 .عند احتماع ال اقة االمت عاب ة ألي تخ خ اكاد مي دخل في ذلك فق المدرموف المخت وف ممف تقدع تخ
في اي مف المجاال المعرف ة لذلك التخ خ كما هو مب ف في معا ر اعتماد ذلك التخ خ.
 .0عمك هذا القرار على الجامعا الرمم ة والجامعا الخا ة و عمل به اعتبارا مف تار خه.
التأك د على عضاط ه ئة التدر ضرور :04

والً :االلت اك التاك بمواع د المحاضرا والشعع التي تظةر في جر د المدواد وال جدو عجدراط ي تعدد ل عال بموافقدة األمدتاذ
نائع الرئ  /رئ لجنة الجدول الدرامي وذلك لما مببه مف عشكاال لل لبة ثناط فتر التمج ل مثل:
 عدك معرفة األوقا الجد د ل عوبة و ولةا لل لبة ثناط عمل ة التمج ل.
 1قرار مجلس التعليم العالي رقم ( )191في جلسته رقم ()7002/11تاريخ 7002/2/11م.
 7قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )7006/10بتاريخ 7006/3/11م.
 3قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )7006/10تاريخ 7006/10/3م
 1قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )7001/1بتاريخ 7001/1/11م.
 1قرار مجلس العمداء في جلسته رقم  92/13بتاريخ 1992/10/1م.
 6قرار الرئيس في كتابه رقم  2391-1-1-16بتاريخ 1991/10/6م.
 2كتاب نائب رئيس الجامعة "رئيس لجنة الخطة الدراسية" رقم  3166-70-1-16بتاريخ 7001/2/11م.
 1قرار مجلس إعتماد مؤسسات التعليم العالي في جلسته رقم ( )7001/21بتاريخ 7001/1/12م.
 9قرار مجلس االعتماد رقم ( )7011في جلسته رقم ( )7002/11تاريخ .7002/1/11
 10تعميم الرئيس في كتابه رقم  1326/1/1/16بتاريخ  1991/17/7وتعميم الررئيس فري كتابره رقرم  1131/71/1/16بتراريخ  1991/17/71وتعمريم الررئيس فري كتابره رقرم  6113/1/1/16بتراريخ  1999/11/79وتعمريم
الرئيس في كتابه رقم  6719/1/1/16بتاريخ 7003/17/77م.
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 التعارض ما ب ف وقا الجدول المعلنة واألوقا الجد د التي عدل ؤدي على تعارض لد تمج ل ال لبة.
 اد كب ر في عداد ال لبة الذ ف ض روف زجراط عمل ة المحع وازضافة نت جة للتعد ال .
ثان ا ً :معرفة المرشد ف وقراطتةك زجراطا التمج ل والتق د بةا ماعد في التقل ل مف عمل ا االنمحاع وازضافة.
ثالثا ً :التق د بقرار مجل العمداط بما خخ عمل ا المحع وازضافة ح ت ممح بالمحع وازضافة في الحاال التال ة:00
 عذا تك ت ر تخ خ ال الع
 عذا توقا تخرج ال الع على مماقا مع نة لك مجلةا
 عذا ل ي مماي ما وكاف ال الع ممجال ف ه ور،ع في التمج ل لمماي آخر
 عذا لك كف قد تك المت لع المابي
 في حالة ازضافة فق
رابعا ً :عدك عرشاد ال لبة للتمج ل لمماي عذا لك در المت لع المابي للمماي.
0
التأك د على رؤماط األقماك مراعا األمور التال ة عند ععداد الجدول الدرامي :

 .0ف تكوف المماقا  /الشعع الم روحة في كل قمك تلبي ر،با ال لبة مف ح ت العدد المقرر لكل مماي  /شعبة.
 .ف تكوف المحاضرا مو عة على مدار األمبوع بح ت تكوف مو عة على اك حد ثل خم و ثف ربع.
 .ف تمتد المحاضرا على الماعة الثالثة للمماقا النظر ة.
 .0ال جو عجراط ت ر موعد المحاضرا بعد اعتماد الجدول ونشرا على ازنترن .
 .0في حالة وجود شعع متعدد للمماي جع ف كوف ت امف ب ف عدد مف تلك الشعع.
 .ف كوف رح المماقا حمع الخ االمترشاد ة للخ الدرام ة لل لبة بح ت تك رح جم ع المماقا الموجدود
في الخ ة االمترشاد ة للف ل األول لكل منة.
 .تك التنم ي ما ب ف العمداط ورؤماط األقماك بخ وخ القاعا بح ت تك امت اللةا بالشكل األمثل.
 .مراعا األعداد المقرر قبولةا في العاك التالي.
 رجى االلت اك التاك مف قبدل عضداط الة ئدة التدر مد ة بالقاعدا التدر مد ة المحددد والم روحدة فدي الجددول الدرامدي لكدل
ماد /شعبةت والتدي تدك اعتمادهدا مدف قدبلكك وعددك ت رهدا عال بعدد التنمد ي مدع وحدد القبدول والتمدج ل خ داًت وذلدك تالف دا ً
لإلشكال ا التي قد تحدت ثناط االمتحانا الف ل ة .0
بةدا تنظ ك عمل ة عقد االمتحانا بوام ة الحاموع وضماف نجاح هذا العمل ةت ضرور االلت اك بما لي:00

 .0عبالغ كل ة تكنولوج ا الحاموع والمعلوما ومرك تكنولوج ا المعلوما واالت داال فدي الجامعدة بجدداول االمتحاندا
ومواع دها قبل فتر كاف ة (ال تقل عف شةر) بما في ذلك عداد ال لبة و مماؤهك ومواع د امتحانداتةك والمدد المحددد
لالمتحاف.
 .توف ر مشرا مختبر مف الكل ة للمماعد في ازشراا على االمتحانا .
 .ضرور ف قوك معد االمتحانا بمراجعة المواد واألمئلة وازجابا والعمل على تجربتةا قبل المباشر
بامتخدامةا وذلك بةدا ضماف عدك وجود حدرا و رمدو و معلومدا  ،در دح حة قدد ال تمداعد علدى فةدك ال الدع
للمؤال.
 .0تقددوك كل ددة تكنولوج ددا الحامددوع والمعلومددا بوضددع البرنددامغ الددذي مددمح بت ددر ازجابددة و حددذا األمددئلة التددي لةددا
 Low Difficulty Indexو  Negative Discrimination Indexالموجدود فدي كل دة ال دع وذلدك لعمدل تحل دل
فوري عند انتةاط االمتحاف.
)4
الموافقة على عجراط امتحاف ف لي واحد خالل الف ل الدرامي لمماقي (ع " )04مختبر ل ة عرب دة" و(ل

"ل ة عنجل ة" و بي اعتبارا مف بدط العاك الجامعي .00 44 / 440
الموافقدة علددى امددتحدات برندامغ البكددالور و فددي االمدعاا وال ددوارل فددي كل دة العلددوك ال ب ددة الت ب ق دة فددي جامعددة

0
العلوك والتكنولوج ا االردن ة اعتبارا مف بدا ة العاك  44 / 44ك.
تجم د القبول في قمك هندمة النظك الح و ة بكل ة الةندمةت اعتباراً مف بددط العداك الجدامعي (  ) 44 / 44و مدتمر

القمك بأداط خدماته لح ف تخر غ ال لبة الدارم ف في هذا القمك .0
وافي المجل على تخ خ ف ل عضافي خاخ باألمر فدي ممداي الترب دة الو ن دة تضدمف معلومدا عدف األمدر

0
األردن ة وامترات ج ا العمل المتعلقة بةا وبال فولة والمر وبالمةارا واألدوار األمام ة ألفراد األمر .
قرر مجل التعل ك العالي:


 11قرار مجلس العمداء في جلسته رقم  91/13بتاريخ 1991/17/70م.
 17تعميم نائب الرئيس في كتابه رقم  7707/1/1/16بتاريخ 1999/1/16م.
 13كتاب رئيس الجامعة رقم  261-1-1-16بتاريخ 7001/17/13م.
 11تعميم الرئيس في كتابه رقم  1007/1/1/16بتاريخ 7001/3/1م.
 11قرار مجلس العمداء في جلسته ( )7001/11المنعقدة بتاريخ .7001/11/1
 16قرار مجلس التعليم العالي في جلسته رقم ( )7002/6تاريخ .7002/3/79
 12قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )7006/1بتاريخ 7006/1/3م،
 11مجلس التعليم العالي قرر في جلسته الرابعة والخمسين المنعقدة بتاريخ 7001/3/10م القرار رقم ()7001/911
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 .0الموافقة علدى محداور ممداي الترب دة الو ن دة كمدا ورد فدي تو د ا الورشدة المتعلقدة بممداي الترب دة الو ن دة والتدي
عقد في رحاع جامعة آل الب ع فا ك على الورشة التي اق م في رحاع جامعة ال رموك.
 .تترك ال ة تدر مماي الترب ة الو ن ة للجامعا االردن ة وذلك بالتنم ي ف ما ب نةدا لالمدتفاد مدف امكان دة تدر مدةا
عف ر ي شبكة الجامعا .0
)
قرر مجل العمداط في جلمته رقك (  ) 44 /0بتار خ  44 /0 /0ت عدك الموافقة على معادلة مماقي (ل
و(ل  )000لل لبة الذ ف تقدموف المتحاف الممتو في هذ ف المماق ف و خفقوف ثك تقدموف ب لع المعادلة. 4
قرر مجل العمداط في جلمته رقدك (  ) 44 /بتدار خ  44 /0/ت ععتمداد عالمدا ال لبدة فدي االمتحداف النةدائي
التي لك تك ععتماد نتائجةا ضمف المد المحدد وهي ( ) ماعة مف تار خ عقد االمتحاف النةائي للمماي تلقائ دا ً مدف
قبل الحاموع. 0
قرار
 عظةار ازنذارا في كشوا العالما العائد لل لبة المشا،ب ف (ظاهر العندا فقد ) مدع عع دائةك فر دة زل داط هدذا
ازنذار.
 التنم ي ب ف الجامعا للتق د بعدك قبول ي الع مف دول (لل لبدة المشدا،ب ف (ظداهر العندا فقد )) فدي ي جامعدة
ردن ة ولمد عاك على األقل.
مكددف لل لبددة المقبددول ف فددي البرنددامغ المددوا ي مددف خددارج األردف دفددع الرمددوك الجامع ددة بحوالددة مال ددة علددى حمدداع
الجامعة رقك  0 4/0 04-4/ 44لد البنك العربي  /اربدت بح ت تك تحو ل المبلد بالدد نار األردندي و مدا عادلده
وتتك التمو ة النةائ ة ألي فروقا الحقا ً .
0
عل اك الجامعا وكل ا المجتمع بت ة نفقا فحخ از د لل لبة الجدد الملتحق ف لد ةك .
قرار: 0
) تحد د ثالت جلما رئ م ة لمناقشة تخر غ ال لبة بح ت قدك خاللةا عم د الكل ة تنم با مجل كل ته
بتخر غ لبته و قدك للمجل درامة عح ائ ة تشمل عدد الخر ج ف وتو ع تقاد رهك و كوف موعد هذا
الجلما مع نةا ة الف ل الدرامي األول والثاني وال في و حدد موعد الجلمة بعد مبوع مف تمل ك
العالما النةائ ة لوحد القبول والتمج ل.
ع) تك مناقشة تنم با الكل ة الخا ة ب لبا التخر غ المتأخر األخر عف وجد في ول جلمة للمجل
تعقد في بدا ة كل شةر.
بي هذا القرار ععتبار مف تار خ دورا.
ج)
قرار
) الموافقة على المماح ل لبة البكالور و في الجامعة العرب ة المفتوحة االنتقال الى الجامعا االردن ة وفي
الشرو التال ة:
 .0اف كوف البرنامغ المنتقل منه معتمدا اعتمادا خا ا.
 .اف ال قددل معدلدده فددي الثانو ددة العامددة عددف الحددد االدنددى للقبددول فددي الجامعددا االردن ددة الرمددم ة
للتخ خ الرا،ع االنتقال ال ه.
 .تحق ي شرو االنتقال التي ت لبةا الجامعة المنتقل ال ةا.
ع) ترك للجامعا األردن ة قبول خر جي الجامعة العرب ة المفتوحة في برامغ الدراما العل ا وفي الشرو
التال ة:
 .0اف كوف البرنامغ معتمدا اعتمادا خا ا.
 .اف جتا ال الع امتحاف الكفداط بنت جدة ت دد عدف المعددل الدو ني المتحداف الكفداط فدي التخ دخ
الرا،ع بااللتحاي به.
 .اف حقي الشرو االخر المتعلقة بالدراما العل ا التي اقرها مجل التعل ك العالي.
الموافقة علدى احتمداع مداعا معتمدد لل لبدة المنتقلد ف لدرجدة البكدالور و الدى الجامعدا االردن دة مدف االكاد م دة
دا
العرب ة للعلوك المال ة والم رف ة وفي ما تنامدع مدع الخ د الدرامد ة المعمدول بةدا فدي كدل جامعدة وفدي تخ
البكالور و التال ة الوارد في قرار مجل التعل ك العالي رقدك ( ) 0تدار خ  440/0/فقد وعددك الموافقدة علدى
احتماع اي ماعة في اي تخ خ اخر :
 4ادار االعمال.
 4نظك معلوما ادار ة ومال ة
 40تمو ي

 19قرار مجلس التعليم العالي رقم ( )131تاريخ  7002/1/72في جلسته رقم 7002/9
 70قرار مجلس العمداء رقم ( )7002/16تاريخ 7002/17/1م
 71قرار مجلس العمداء رقم ( )7001/3تاريخ 7001/1/79م
 77قرار مجلس التعليم العالي رقم ( )93في جلستة رقم ( )7006/2تاريخ 7006/3/70
 73شروحات الرئيس على كتاب المدير المالي ذو الرقم ش م  179/1/16/بتاريخ 1999/2/13م.
 71كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم  1012-3-1بتاريخ 7003/2/72م.وكتاب رئيس الوزراء رقم  10311-7-11-10بتاريخ 7003/2/11م.
 71قرار مجلس العمداء في جلسته رقم ( )7001/11بتاريخ 7001/10/11م.
 76قرار مجلس للتعليم العالي رقم  721في جلسته رقم  7002/11تاريخ .7002/1/77
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المفتوحة في حال ر،بته باالنتقال

عدك الموافقة على احتماع الماعا الدرام ة التي نة ةا ال الع في جامعة القد
على عحد الجامعا األردن ة .
عدك منح الشةاد الجامع ة (الم دقة) لل لبة المبعوث ف على نفقة مؤممة الضماف االجتماعي عال بعد ح دول ال الدع
على كتاع براط ذمة مف المؤممة .
رجى عدك المماح ألي الع بالتحو ل على ي تخ خ آخر عال بعد اخذ موافقدة مد ر دة األمدف العداك وال ومدف ثدك دتك
4
مخا بتكك بذلك (مبعوثي مد ر ة األمف العاك)
عدك الموافقة لل لبة المبعوث ف علدى نفقدة مجلد التعلد ك العدالي بمدحع الممداقا الف دل ة الممدجلة ( قدوك الوافددوف
بإجراط عمل ة محع للمماقا الممجلة في الف ل الدرامي بعد انتةاط فتر المدحع وازضدافة المقدرر مدف الجامعدةت
و قبددل االمتحانددا الف ددل ة النةائ ددة) ت ممددا ترتددع علددى ذلددك تحمددل مجل د التعل د ك العددالي للرمددوك الدرام د ة لةددؤالط
اتةك ورواتبةك الشةر ةت وكذلك عدك المماح لةك بالتأج ل عال بعدد الح دول علدى موافقدة
ال لبةت وكذلك را مخ
المكتع الثقافي الخ ة. 0
عدد الماعا المعتمد  /والتمج ل في الجامعا لمبعوثي و ار الترب ة والتعل ك :عددك تمدج ل كثدر مدف ( ) مداعا
معتمد كحد ق ى في الف ل الواحدت ما عدا ف ل التخرج والف ل ال في وللحا ل على عجا بدوف راتدعت ف كدوف
التمج ل ف ةا حمع نظمة وتعل ما الجامعة .
فأش ر على كتاع مفار الجمةور ة العرب ة المور ة فدي عمداف رقدك  )040/ 4( 0تدار خ  440/ /ك (المرفدي
ور عنه)ت المتضمف لع الجانع الموري بذكر عبار ف " الرموك ممتوفا " مف ال لبة المور ف الموفد فت فدي
حال ق امةك بدفع الرموك الجامع ة على حمابةك الخاخت وذلك لتتمكف الجةدا المدور ة المعن دة مدف تعدو ض ال الدع
عف تلك الرموك .
علددى جم ددع ال لبددة المددور ف الموفددد ف الددذ ف درمددوف ضددمف التبددادل الثقددافي فق د بضددرور موافددا مددفارتةك بامددك
الشةاد التي م ح لوف عل ةا في نةا ة درامتةك. 0
رفي ا ور عف كتاع الممتشار الثقافي األردني/ممق ت والمتضدمف لبده توع دة ال لبدة ال يعمدان ف فدي الجامعدا
األردن ددة بضددرور ت ددد ي شددةاداتةك ووثددائقةك ال ددادر عددف جامعدداتكك مددف و ار التعل د ك العددالي األردن ددة وو ار
الخارج ة األردن ة. 0
ال مددانع لددد نا مددف تمددل ك ال لبددة الخددر ج ف المبعددوث ف علددى نفقددة و ار التعل د ك العددالي والبحددت العلمددي كافددة وثددائي
التخرج .
ال مانع لد و ار الترب ة والتعل ك مف انتقال ال لبة المقبول ف على حمداع المكرمدة الملك دة المدام ة ألبنداط المعلمد ف
مف جامعة على خر و مف تخ خ على آخر ضمف األم والشرو التي تعتمدها الجامعا لةذا ال ا ة
عدك المماح لل لبة الموفد ف على نفقة و ار الترب ة والتعل ك بت ر التخ دخ و الجامعدة الموفدد عل ةدا ال الدع دوف
الح ول على الموافقة الممبقة مف لجنة البعثا المرك ة في و ار الترب دة والتعلد ك المشدكلة بموجدع نظداك البعثدا
العلم ة لن ل درجة البكالور و رقك (  )0لمنة . 440
للحد مف المظاهر الملب ة والعشوائ ة لل لبة المتوقع تخرجةكت فقد قرر مجل العمداط ما لي :
 التنم ي مدع عمداد شدؤوف ال لبدة وكل دة الدرامدا العل دا واألقمداك المعن دة لتحد دد مكداف عقدد مثدل هدذا ازحتفداال
ممبقا ً.
 تحد د الفتدر ال من دة لةدذا ازحتفداال بح دت تكدوف فدي الن دا الثداني مدف شدةر كدانوف ول للف دل الدرامدي األول
والن ا الثاني مف شةر ار للف ل الدرامي الثانيت على ف تنتةي قبل بدا ة االمتحانا النةائ ة.
 توف ر األجة الال مة مف خالل عماد شؤوف ال لبة وذلك لمنع عمت الل ال لبة ماد ا ً.
 خذ الموافقة قبل فتر من ة كاف ة للترت ع وازعداد لةذا االحتفاال وجدولتةا تمة داً لتعم مةا على األقماك.
قرار:04
 -iقبول بناط العامل ف في جامعة العلوك والتكنولوج ا األردن دة فدي البرندامغ الدرامدي المدوا ي فدي الجامعدة اعتبدارا
مف بدط العاك الجامعي ( ) 44 / 440شر ة ما لي:
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) ف كوف والد ال الع على ر عمله في الجامعة ثناط قبول ال العت و ف كوف قد مضى فدي خدمدة الجامعدة
عشر منوا على األقل و ف كوف قد توفى وهو على ر عمله.
ع) ف ال كوف ال الع مبعوثا مف جةة رمم ة و  ،ر رمم ة.
ج) ف كوف ال الع في مرحلة البكالور و .
 -iiتحدد رموك المداعا المعتمدد الدر امد ة ألبنداط العدامل ف فدي جامعدة العلدوك والتكنولوج دا األردن دة للبرندامغ الدرامدي
الموا ي ع ( )%04مف الرموك الجامع دة المقدرر فدي البرندامغ الدرامدي المدوا يت وال جدو تخفد ض هدذا النمدبة
ألي مبع مف األمباعت على ف ال ت د نمبة المقبول ف عف ( )%0مدف عدداد ال لبدة المقبدول ف تنافمد ا ً فدي البرندامغ
الدرامي الموا ي.
وذلك امتناداً ألحكاك الماد ( /ع ) /مف القانوف المؤق رقك (  )0لمنة  440ت قانوف الجامعا األردن ة الرمم ة.
 قرر مجل العمداط التأك د على تجم د القبول في برنامغ بكالور و عدار الخدما ال ح ة بكل ة ال عت مف بدط
العاك الجامعي  400/ 404ك.00
0
 عدك قبول ي لع درامة لمنتمبي المد ر ة العامة لقوا الدرك از بموافقة خ ة مف المد ر ة .
 عدك الموافقة على قبول ال لبة المف ول ف مف ي جامعة ردن ة بمبع قضا ا العنا ال البي في الجامعا األردن ة
لة فتر العقوبة كح ِد دنى .0
 الموافقة على معاملة ال لبة الحا ل ف على الشةاد الجامع ة المتوم ة مف خارج األردف نظاك المنت ف والن ا
معاملة ال لبة نظاك المنت ف مف ح ت عدد الماعا المحتمبة ( 4ماعة حداً على و تك قبولةك وفقا ً للشرو الوارد
في م التجم ر المعمول بةا.00
الجامعة الب في موضوع قبول بناط العامل ف المشارك ف في
 قرر مجل العمداط تفو ض األمتاذ الدكتور رئ
ي ال ع والجراحة و ع األمناف
التدر مف خارج الجامعة في البرنامغ الموا ي (كامل الرموك الجامع ة) بتخ
شر ة ف ال د الفري ب ف الحد األدنى لمعدل القبول تنافم ا ً في البرنامغ الموا ي عف عالمت ف على األكثر على ف
حقي ال الع الشرو األخر الوارد في األم .00
 قرر مجل مناط جامعة العلوك والتكنولوج ا األردن ة ما لي :0
 .0عدك قبول ال لبة مف بناط العامل ف ( رموك وتكنولوج ا) الحا ل ف على الثانو ة العامة  ،ر األردن ة في
ي ال ع و ع وجراحة األمناف وذلك في البرنامج ف العادي والموا ي ( بناط عامل ف ن ا الرموك)ت
تخ
ععتباراً مف بدط العاك الجامعي . 40 / 40
 .الموافقة على قبول ال لبة مف بناط العامل ف مف جامعة ال رموك (تدر وعامل ف) في البرنامغ العادي بما تفي
ا
مع م القبول والقرارا الخا ة بقبول بناط العامل ف في جامعة العلوك والتكنولوج ا في جم ع التخ
التي ل لةا نظ ر في جامعة ال رموك.
اتةك للتخ خ الجد د حمع
 .تك عمت فاط الرموك مف جم ع ال لبة الذ ف تك الموافقة لةك على ت ر تخ
البرنامغ الجد د في الف ل الذي تك ت ر التخ خ ف ه بما في ذلك الرموك الف ل ة و ة رموك يخر .
 قرر مجل العمداط ال اط احتفاال التخرج ما ب ف الف ل ف األول والثانيت و ف قت ر االحتفال على الحفل الرئ مي
فق في نةا ة العاك الدراميت و بي هذا القرار ععتباراً مف تار خ دورا .0
 قرر مجل العمداط الموافقة على العمل بالتعل ما (القد مة والجد د ) لشرو االنتقال مف منة على خر في تعل ما
0
منح درجة البكالور و في ال ع والجراحة للعاك الجامعي (  ) 400/ 40ولعاك واحد فق .
 قرر مجل العمداط الموافقة على ع دار وثائي التخر غ (شةاد جدار ةت م دقةت كشا عالما ) الخا ة بخر جي
0
الجامعة مف ذوي الجنم ا  ،ر العرب ة بالل ة ازنجل ةت وجعل الوثائي بالل ة العرب ة عخت ار ة لةك.
04
 قرر مجل العمداط ما لي:
 عدك الموافقة على عقد األمتحانا والنشا ا الف ل ة ( اك الع ل) اك المب عال في الحاال التي تتك
الموافقة عل ةا ممبقا ً.
مناقشة األجوبة
 عدك نشر جوبة االمتحانا ا لنموذج ة بعد عقد االمتحاف ولكف مكف لعضو ه ئة التدر
النموذج ة مع ال الع.
 قرر مجل العمداط تفو ض عمداط الكل ا بالمماح لل الع المتوقع تخرجه بتمج ل مماي واحد بد ل عف المماي
الذي رمع به ثالت مرا فأكثر (مف مماقا المنة األولى و مماقا المت لبا ازجبار ة للكل ا المختلفة) وفي
00
ف ل التخرج فق .
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قرر مجل العمداط الموافقة على عع اط ال الح ة لعم د الكل ة المعني باخت ار الخ ة المنامبة لل الع في حال ت ر
0
ه و بي هذا القرار اعتباراً مف تار خ دورا.
تخ
في الجامعة بإدخال الحضور وال اع لل لبة بشكل دوريت و منع
قرر مجل العمداط عل اك عضاط ه ئة التدر
عدخال حركة  ،اع ألي الع مضى على محاضرته كثر مف ( )04اك وترمل رمالة الكترون ة لل الع الذي ل
0
حد ال اع له (.)%00
قرر مجل العمداط تفو ض عم د الكل ة في تعد ل وعدد ونمبة ال اع لل لبة في حال وجود خ أ في احتماع هذا
00
ال ابا بناط على كتاع خ ي مف مدر الماد .
ً
قرر مجل العمداط الموافقة على اعتماد التعل ما المابقة بخ وخ االمتحانا لت بح ثالثة امتحانا بدال مف
امتحان ف وتمد د فتر كل امتحاف لمد مبوع بح ت عقد االمتحاف األول خالل األمبوع الخام والماد والمابع
(األمبوع الثالت ووالرابع في الف ل الدرامي ال في)ت واالمتحاف الثاني خالل األمبوع العاشر والحادي عشر
والثاني عشر (األمبوع الماد والمابع في الف ل الدرامي ال في).
00
و بي هذا القرار اعتباراً مف بدط العاك الجامعي  40 / 400ك.
قرر مجل العمداط تحد د مد االمتحانا الف ل ة بماعة واحد كحد ق ى واالمتحانا النةائ ة ماعة وخممة
0
و ربعوف دق قة واالمتحانا النةائ ة االلكترون ة الحد االدنى ( ) 4دق قة والحد األق ى ( )0 4دق قة.
قرر مجل العمداط ت ب ي قرارا رقك  40 / 0ت بتار خ  40 / /0ت الخاخ بتعد ل عدد مف المواد في
(0المعدلة) وتعل ما منح درجة البكالور و في
رقك ( )0لمنة
التعل ما العامة لمنح درجة البكالور و
ال ع والجراحة (المعدلة) وتعل ما منح درجة البكالور و في ع وجراحة األمناف (المعدلة) على ال لبة
0
المف ول ف بأثر رجعي وبموافقة اللجنة العل ا للبرنامغ الموا ي.
قرر مجل العمداط قبول ال لبة الدارم ف في كل ا ال ع مف خارج المملكة (برنامغ خم منوا ) والرا،ب ف
بالدرامة لمنة عضاف ة (التدر ع المر ري في ممتشفى الملك المؤم عبد هللا الجامعي) على البرنامغ الدولي
0
كدرامة خا ة في الجامعةت و بي هذا القرار مف بدط العاك الجامعي ( .) 40 / 40
0
قرر مجل العمداط التأك د على جم ع لبة الجامعة بما لي:
 ال اك ال لبة الممتجد ف عند قبولةك في الجامعة ب راعة شجر خالل المنة األولى.
لع مف ال لبة منو ا ً بما ف ةك لبة المنة األولى المشاركة بورشة و نش ة المنةج ة و ندو داخل

الجامعة و خارجةا و حضور دور في مكتع ازرشاد الوظ في ومتابعة الخر ج ف  /ندوي الملك عبد هللا
للتنم ة.
 مشاركة ال لبة الخر ج ف في نشا و حملة و ن ة داخل و خارج الجامعة وذلك خالل فتر درامتةك
الجامع ة.
 عضافة هذا البنود كشر تخرج لل الع في الجامعة و بي هذا القرار مف تار خ دورا.
القمك بإدخال عالمة  ،ر مكتمل في حال عقفال الحماع ازلكتروني
قرر مجل العمداط الموافقة على تكل ا رئ
 ،ر المتفرغ والذي نتةي تكل فهت بعد ععتماد العالما النةائ ة مف قبل وحد القبول
لعضو ه ئة التدر
4
والتمج ل.
قرر مجل العمداط المماح لل لبة الذ ف بقي عل ةك مماي التدر ع على الف ل ال في بحضور حفل التخرج على
0
الف ل الدرامي الثاني فق ت بنا ًط على تنم ع مف العم د المعني على عم د شؤوف ال لبة.
 و بي هذا القرار ععتباراً مف تار خ دورا.
قرر مجل العمداط منح ال الح ة لعم د الكل ة في تجاو نمبة الـ ( )% 4في كل ما تعلي بالحضور وال اع لل لبة
وفي حاال خا ة قدرها عم د الكل ة.
قرر مجل العمداط الموافقة على تحد د معدل ( .0مف  )0فأقل لل لبة الذ ف خضعوف لإلرشاد الخاخ حمع نظاك
الرمو الجد دت اعتباراً مف تار خ دور هذا القرار.
قرر مجل العمداط الموافقة على عمتثناط مماقا الجامعة ازخت ار ة مف المماقا المتاحة كبد لة لل الع اعتباراً مف
بدط العاك الجامعي ( .) 40 / 40
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 قرر مجل العمداط التأك د على ال لبة بحظر عدخال األجة الخلو ة وجم ع ومائل ازت ال على قاعة ازمتحاف
بإمتثناط اآللة الحامبةت واعتبار عدخال ي نوع مف األجة المذكور عالا محاولة ،شت والتأك د على العمداط
و عضاط الة ئة التدر م ة ومراقبي ازمتحانا بالتشدد في ت ب ي نظاك ال لبة المتعلي بال ش.
 قرر مجل العمداط الموافقة على ععتماد شةاد ازعتماد الدولي لة ئة ازعتماد األمر كي للبرامغ الةندم ة
والتكنولوج ة ( )ABETلقمك الةندمة الم كان ك ة وقمك الةندمة النوو ة في كل ة الةندمة اعتباراً مف مف تار خ
دور هذا القرار وحتى . 4 0/ / 4
 قرر مجل العمداط الموافقة على ععتماد الجدول التالي بخ وخ عمل تي المحع وازضافة وتعد ل األم الخا ة
0
بعمل ة التمج ل ععتباراً مف تار خ دور هذا القرار على النحو التالي:
الجهة صاحبة العالقة

وقت البداية
حسب الموعد في
التقويم الجامعي
بداية األسبوع األول
من الفصل

وقت النهاية
حسب الموعد في التقويم
الجامعي
نهاية األسبوع األول من
الفصل

رئيس القسم

بعد موعد التسجيل
بيوم

نهاية األسبوع األول

العميد

موعد بناء جدول
االمتحانات

الطالب












مالحظات
بدون غرامة
مع غرامة باستثناء اليوم الرابع الذي
يتم فيه بناء جداول االمتحانات
إضافة فقط

نهاية األسبوع الثاني
اليوم الرابع من األسبوع
األول

اإلضافة على الشعب المغلقة
ال
نعم للمحققين لشرط اإلضافة
على الشعب المغلقة
نعم

ايقاف التسجيل والسحب واالضافة
وكافة التعديالت على الجدول الدراسي

في بحضور حفل التخر غ على الف ل الدرامي

قرر مجل العمداط المماح لل لبة المتوقع تخرجةك على الف ل ال
0
الثاني فق ت و بي هذا القرار اعتبارا مف تار خ دورا.
قرر مجل العمداط الموافقة على تعد ل األم الخا ة ببناط برامغ االمتحانا (لجم ع الدرجا )ت وبخا ة ف ما
تعلي بمد عقد االمتحانا النةائ ة للف ل ف األول والثاني وال في ل بح مبوع ف (للف ل ف الدرام ف األول
والثاني) و مبوع واحد (للف ل ال في) اعتبارا مف تار خ دور هذا القرار.
قرر مجل العمداط الموافقة على اعتماد شةاد الة ئة األمر ك ة لتعل ك ال دلة ( )ACPEلبرامغ البكالور و في
كل ة ال دلة اعتباراً مف تار خ دور هذا القرار وحتى . 4 4/ / 4
قرر مجل العمداط الموافقة على اعتماد شةاد ازعتماد الدولي لة ئة ازعتماد األمر كي للبرامغ الةندم ة
والتكنولوج ة ( )ABETلبرنامغ البكالور و في هندمة الحاموعت ععتباراً مف تار خ دور هذا القرار وحتى
. 4 0/ / 4
قرر مجل العمداط الموافقة على اعتماد شةاد االعتماد الدولي البر اني ( )ASICلبرامغ البكالور و في كل ة
العلوك ال ب ة الت ب ق ة اعتباراً مف تار خ دور هذا القرار وحتى . 4 0/0 /0
قرر مجل العمداط الموافقة على اعتماد شةاد ( )ASIINااللمان ة لبرنامغ البكالور و في تخ خ التقانا
4
الح و ة والةندمة الوراث ة في كل ة العلوك واالد ع.
قرر مجل العمداط الموافقة على اعتماد شةاد االعتماد الدولي األمر كي ( Accreditation Commission for
0
 in Nursing )ACEN( )Educationلبرامغ البكالور و في كل ة التمر ض.
قرر مجل العمداط تعد ل آل ة تق ك واحتماع العالما للف ل الدرامي الثاني مف العاك الجامعي  4 4/ 40ت
لت بح على النحو التالي-:
 .0عذا تك عقد االمتحاف األول قبل تعل ي الدواك في الجامعة تك ععتماد ( )%04عالمة لالمتحاف النةائي.
 .عذا لك تك عقد ازمتحاف األول قبل تعل ي الدواك في الجامعة تك اعتماد ( )% 4عالمة لالمتحاف النةائي.
 .بي هذا القرار مف تار خ دورا.
ً
قرر مجل العمداط تعد ل التقو ك الجامعي للعاك (  ) 4 4/ 40اعتبارا مف تار خ دور هذا القرارت ل بح على
النحو التالي-:
 .0كوف آخر الدخال واعتماد األعمال الف ل ة هو وك الخم . 4 4/0/ 0
 .كوف تار خ فتر االنمحاع مف الف ل/تأج ل الدرامة/االنمحاع مف الجامعة (ل لبة البكالور و ) وانتةاط
فتر االنمحاع مف المماقا النظر ة (دوف تر د الرموك الجامع ة) هو . 4 4/0/ 4
. 4 4/ /0
 .تكوف فتر االمتحانا للمماقا النظر ة مف وك المب  4 4/0/ 4ول ا ة وك الخم
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