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 في جامعة البلقاء التطبيقية (M.D) دكتور في الطب درجة تعليمات منح
**************************************** 

( في جامعة البلقاء M.Dتسمى هذه التعليمات تعليمات منح درجة دكتور في الطب ) (:1المادة )

 .2016-2015يعمل بها اعتباراً من بدء العام الجامعي التطبيقية و

 ما لم تدل القرينة على خالف ذلك: المعاني الواردة إزاءها، للكلمات والعبارات التالية يكون

 .جامعة البلقاء التطبيقية الجامعة:

 .في الجامعةميد كلية الطب ع :العميد

 في الجامعة.كلية الطب  :الكلية

 .مجلس الكلية :المجلس

 .قسم في الكلية أي :القسم

إجبارية )األول والثاني والصيفي( مدة كل من دراسية ثالثة فصول عبارة عن  :الدراسيةالسنة 

والفصل الصيفي مدته ثمانية  تشمل فترة االمتحانات، أسبوعاوالثاني ستة عشر  األولالفصل 

 فترة االمتحانات. بما فيها ،أسابيع

 .: مواد العلوم األساسية والعلوم الطبية األساسية والسريريةالمواد العلمية

 .فقط األولىمعدل المواد العلمية للسنة  العلمي:المعدل 

العلمية التي تطرح في تلك السنة حسب الخطة الدراسية باستثناء معدل المواد  المعدل السنوي:

 باإلضافة األولىالمعدل جميع المواد المطروحة في السنة حساب حيث يدخل في  األولىالسنة 

 جميع متطلبات الجامعة. إلى

 معدل التخرج ويحسب كما هو موضح في التعليمات. :العام المعدل التراكمي

المنتظمين المسجلين لنيل درجة  البشري على طلبه كلية الطب تطبق هذه التعليمات (:2المادة )

 .2016-2015العام الجامعي  اعتبارا من( المقبولين M.Dدكتور في الطب )

 

 الخطة الدراسية
نيل درجة دكتور في الطب  إلىيقر مجلس العمداء الخطة الدراسية التي تؤدي  (:3المادة )

(M.D) استنادا إلى وتوصية من مجلس الكلية بناء على  بتنسيب من لجنة الخطة الدراسية

 .األقساممجالس  تنسيبات

 

 (:4المادة )

لنيل درجة دكتور توضع الخطة الدراسية على أساس النظام السنوي في جميع سنوات الدراسة  -أ

 والخطة الدراسية سنوية إجبارية في جميع السنوات. (M.Dفي الطب )

يحدد لكل مادة من مواد الخطة الدراسية ساعات معتمدة خاصة بها بقرار من مجلس  -1 -ب

 .كليةالمجلس  وتنسيب العمداء بناًء على توصية مجالس األقسام

ً بها تعطى كل مادة من مواد -2 ً خاصا حسب أسس الترقيم المعتمدة في  الخطة الدراسية رقما

 الجامعة.

يذكر إزاء كل مادة من مواد الخطة الدراسية عدد الساعات المعتمدة وعدد المحاضرات أو  -3

أو عدد ساعات التدريب العملي أو  نقاش وعدد ساعات المختبر األسبوعيةالالندوات أو حلقات 

 .لسريريايع التدريب الميداني أو عدد أساب

إن  الساعات المعتمدة لكل مادة من مواد السنة األولى والثانية والثالثة على أساس ييمتق تمي -ج

، إما هي ساعة معتمدة واحدة أسبوعا (16)أو الندوة أو حلقة النقاش لمدة  المحاضرة األسبوعية

كل مادة على حدة، وفي ريب الميداني فيجري تقييم ساعات المختبرات والتطبيق العملي والتد

 .أسبوعا (16)جميع الحاالت ال يقل حساب الساعة المعتمدة عن ساعتين لمدة 
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السادسة على أساس إن كل ت المعتمدة في السنوات الرابعة والخامسة ويجري احتساب الساعا -د

 .واحدة ساعة معتمدة أسبوع تدريب سريري يعادل

 

 (: 5المادة )

( ساعة 256) (M.Dعدد الساعات المعتمدة لنيل درجة دكتور في الطب )الحد األدنى ليكون 

 -:على النحو التالي عةوزممعتمدة 

 

  ساعة معتمدة 27 متطلبات الجامعة

  

  ساعة معتمدة 17 علوم أساسية

  

  ساعة معتمدة 82 علوم طبية أساسية

 ساعة معتمدة 130 علوم طبية سريرية

 

 -:المواد التاليةالبشري تشمل الخطة الدراسية في كلية الطب  :(6المادة )

 

 -:متطلبات الجامعة: أوال

 

تشكل متطلبات الجامعة أرضية مشتركة لجميع طلبة الجامعة الهدف منها زيادة قدرة الطالب  -أ

المعرفة اإلنسانية على التواصل والتعبير باللغتين العربية واالنجليزية وإثراء معرفته في مجاالت 

 .فكرهاتعزيز فهمه لحضارة أمته ولمية وواالجتماعية والع

 يدرسها في السنوات الثالث إن( ساعة معتمدة على الطالب 27تتكون متطلبات الجامعة من ) -ب

 :موزعه على النحو التالياألولى 

 

 -أدناه:في الجدول المذكورة و ( ساعة معتمدة21)ويخصص لها  :المواد اإلجبارية -1

 

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 3 (1اللغة العربية ) 35003101

 3 (2اللغة العربية ) 35003102

 3 (1اللغة االنجليزية ) 35004101

 3 (2اللغة االنجليزية ) 35004102

 3 (1مهارات الحاسوب ) 35005101

 3 العلوم العسكرية 35001101

 3 الوطنيةالتربية  35002100

 

 :تعلق بمتطلبات الجامعة اإلجباريةويراعى ما يلي فيما ي

 

ساعات  3بواقع ) األردنيينغير العلوم العسكرية مادة إجبارية للطلبة األردنيين واختيارية ل -أ

معتمدة( وتحسب هذه الساعات للطالب ضمن عدد الساعات المعتمدة المقررة لتخرجه وال تدخل 

في حساب المعدل وعلى الطلبة غير األردنيين الذين لم يختاروا دراسة هذه المادة إن يدرسوا بدالً 

خل وال تدومن ضمن الخطة الدراسية  من متطلبات الجامعة االختياريةمنها إي مادة أخرى 

 عالمتها في معدل الطالب بل تحسب له ناجحا أو راسبا.
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 -:في إحدى الحاالت التالية تهايعفى الطالب من دراسو

 .جامعة أردنية رسمية أو خاصة إذا درسها بنجاح في إي -1

( أو ما العسكرية اتالكلي أو ؤتةجامعة مرية األردنية )إذا كان من خريجي الكليات العسك -2

 .عسكرية أجنبيةيعادلها من كليات 

إذا كان من الضباط الحاصلين على دورات الصف التأسيسية ودورات الوكالء التأسيسية  -3

العسكرية  التدريبدائرة التعليم الجامعي بمديرية  ويشترط اعتمادها منبالنسبة للرتب األخرى 

 .اإلعفاءإلثبات إن الطالب المعني تنطبق عليه شروط 

إجبارية للطلبة األردنيين واختيارية لغير األردنيين وعلى الطلبة  تكون مادة )التربية الوطنية( -ب

درسوا بدال منها أي مادة أخرى من متطلبات الجامعة الذين لم يختاروا دراسة هذه المادة أن ي

 ومن ضمن الخطة الدراسية.االختيارية 

مدير مركز اللغات إن يوافق على إن يسجل الطالب من  سيبتنيجوز لعميد الكلية بناء ًعلى  -ج

( 2و  1) ة اللغة العربية للناطقين بغيرهاماد غير عربيةالذي يحمل جنسية أجنبية وثانوية أجنبية 

 .(2و  1اللغة العربية )كبدائل لمواد 

 

الطالب من المواد المذكورة معتمدة يختارها  ات( ساع6(ويخصص لها المواد االختيارية:  -2

 -:أدناهفي الجدول 

 

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 3 مهارات االتصال 36001101

 3 مبادئ علم النفس 36002102

 3 المجتمع األردني 36003103

 3 الرياضة للجميع 36004104

 3 الثقافة اإلسالمية 36005105

 3 مفاهيم إدارية واقتصادية 36006106

 3 األردنالزراعة في  36007107

 3 المجتمعالبيئة و 36008108

 3 تاريخ الخلفاء الراشدين 36012109

 

في اللغة العربية واللغة االنجليزية  ات المستوىيتوجب على كافة الطلبة التقدم المتحانو

 (099) ةاستدراكي مادة اتاالمتحانهذه  أيا من يسجل الطالب الذي يخفق في إنوالحاسوب على 

 .الدراسيةخطته ومن خارج 

 ( ساعة معتمدة229من )وحسب الخطة الدراسية  كليةتتكون متطلبات ال -ثانيا: متطلبات الكلية:

 :موزعه على النحو التالي

 ( ساعة معتمدة.17متطلبات في العلوم األساسية ) -1

 ( ساعة معتمدة.82متطلبات في العلوم الطبية األساسية ) -2

 ( ساعة معتمدة.130السريرية )العلوم الطبية متطلبات في  -3

 

 -:مدة الدراسة والعبء الدراسي :(7المادة )

 

، وتبين الخطة الدراسية للكلية ( ست سنواتM.Dمدة الدراسة لنيل درجة دكتور في الطب ) -أ

 .مواد التي تعطى في كل سنة دراسيةال
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ثماني سنوات  (M.D( )8الحد األعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة دكتور في الطب ) -ب

ب من مجلس الكلية منح طالب السنة السادسة الذي رسب يولمجلس العمداء بناًء على تنسدراسية. 

فيها للمرة األولى واستنفذ بذلك الحد األعلى لمدة الدراسة سنة إضافية واحدة زيادة عن الحد 

 .المسموح بهاألعلى 

ن يقضي الطالب أكثر من سنتين ال يجوز إ ،قرة )ب( من هذه المادةفمع مراعاة نص ال -ج

 .من السنوات الخمس األولى وأكثر من ثالث سنوات في السنة السادسةسنة دراسيتين في إي 

أكثر من سنتين طوال  الطالب ال يجوز إن يرسب ,قرة )ب( من هذه المادةفمع مراعاة نص ال -د

 .فترة دراسته

( ساعة معتمدة و 19عبء الدراسي للفصل الدراسي األول والثاني )لليكون الحد األعلى  -هـ

بحده ( ساعات معتمدة ويجوز بموافقة عميد الكلية إن يصل العبء الدراسي 9للفصل الصيفي )

( ساعة معتمدة للفصل الصيفي 12)للفصل األول والثاني و( ساعة معتمدة 22) األقصى إلى

 .احد متطلبات الجامعة"زيادة العبءفي حال "ضمن المواد  شريطة إن يكون من

تبدأ الدراسة في كلية الطب في السنتين األولى والثانية في بداية العام الجامعي وتنتهي في  ـو

نهاية الفصل الصيفي من نفس العام الجامعي وتبدأ الدراسة في السنة الثالثة في بداية العام 

في السنوات  تبدأ الدراسةم الجامعي وتنتهي في نهاية الفصل الثاني من نفس العاالجامعي و

تنتهي في شهر حزيران من العام الذي يليه و الخامسة والسادسة في شهر تموز من العامالرابعة و

 .لكلية  في بداية كل عام جامعيل المعتمدتقويم الوذلك حسب 

عدم االلتزام  في حالةالمقررة في الخطة الدراسية و الموادالطالب إن يسجل فقط  يجب على -ز 

 .نيالغيعتبران  تلك الموادته في معالبذلك فان تسجيله و

يلتحق في الوقت نفسه بأي  نأ (M.Dال يجوز للطالب المسجل في برنامج دكتور في الطب ) -ح

كما ال يجوز لغير طلبة الطب التسجيل في  ،الجامعة مهما كان نوعه أو مستواهبرنامج أخر في 

 لكلية الطب.مواد الخطة الدراسية 

 

 -المواظبة: :(8المادة )

تعليمية بما تتضمنه من المواظبة على حضور كافة األنشطة ال الكليةيشترط على جميع طلبة  -1

 غير ذلك من أنشطةسريري وزيارات ميدانية وتدريب عملي أو محاضرات وحلقات نقاش و

جزء منها استناداً إلى الخطة  تعليمية والتي تضعها األقسام ويعتمدها مجلس الكلية لكل مادة أو

 .الدراسية

إلى عني يرصد الغياب والحضور من قبل المدرس على كشوف خاصة تحفظ في القسم الم -2

 نهاية السنة التالية.

من مجموع األنشطة التعليمية المقررة ألي  (%15)ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من  -3

طلبة الذين يكلفون بتمثيل المملكة أو الجامعة في مادة تدرس على مدى فصل كامل باستثناء ال

من  (%20)النشاطات الرسمية أو الذين يقبل عميد الكلية أعذارهم حيث يسمح لهم بالتغيب 

 .جموع األنشطة التعليمية كحد أقصىم

للطلبة  (%20)( من مجموع الساعات المقررة أو أكثر من %15الطالب أكثر من ) تغيبإذا  -4

الذين يمثلون المملكة أو الجامعة في النشاطات الرسمية أو الذين يقتنع عميد الكلية بأعذارهم 

 (صفر) في االمتحان لهذه المادةفيحرم من التقدم لالمتحان النهائي في تلك المادة وتعتبر نتيجته 

في المادة في تلك الرسوب  في جميع األحوال تدخل نتيجةويوضع له محروم بسبب الغياب و

، وتطبق عليه شروط االنتقال من سنة دراسية في معدل عالمات الطالب في تلك السنةاب سح

 .(19, 18, 17, 16, 15 المواد) من هذه التعليمات حسب نص الموادوإلى السنة التي تليها كلية ال

ما  أكثر من( من هذه المادة ال يسمح للطالب بالتغيب عن 3) ورد في الفقرة ما مع مراعاة -5

ً  ءاجزاأل في إي من المواد أو( %30)مجموعه  في الفصل الواحد باستثناء  التي تدرس تباعا

الطلبة الذين يكلفون بتمثيل المملكة أو الجامعة في النشاطات الرسمية أو الذين يقتنع عميد الكلية 
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على إن وبقرار من مجلس الكلية كحد أقصى  (%40)حيث يسمح لهم بالتغيب عن  بأعذارهم

وبالتنسيق مع رئيس أو رؤساء  يري الذي تغيب عنهالسرالعملي أو يعوض الطالب التدريب 

 .المعنية وعميد الكلية (القسم أو األقسام)

الطالب أكثر من الحد المسموح به من مجموع األنشطة التعليمية للمواد التي تدرس  تغيب إذا ـ6

ً فمن هذه المادة ( 5بند )تباعا في الفصل الواحد  ي كل مادة تجاوز فيها هذه فانه يعتبر راسبا

 .النسبة

حسب  (%40)( و 3حسب فقرة ) (%20)في الحاالت التي يتجاوز فيها غياب الطالب نسبة  -7

( وبعذر قهري ومقبول فلمجلس الكلية اعتباره منسحبا من السنة الدراسية ويتم إبالغ 5فقرة )

مؤجال  في هذه الحالةمن قبل عميد الكلية ويعتبر الطالب بذلك خطيا مدير وحدة القبول والتسجيل 

متطلبات الجامعة حيث تطبق عليها التعليمات العامة  وادلدراسة تلك السنة. ويستثنى من ذلك م

 .وادفيما يخص االنسحاب من الم

نتيجة  أسابيع بشكل متصل لمدة ال تتجاوز أربعةعن التدريب العملي إذا كان غياب الطالب  -8

ظروف قاهرة يقبلها مجلس الكلية فانه يجوز القيام بترتيبات خاصة لتعويض التدريب الذي تغيب 

 .يضعها مجلس الكلية عنه الطالب وفق أسس

تم يوح بها بقرار من مدرس/مدرسي المادة ويتم حرمان الذين تجاوزوا نسبة الغياب المسم -9

 .ول والتسجيل بذلكالعميد ومدير القبرئيس القسم المعني وتبليغ 

االختصاصيون العاملون بدوام الهيئة التدريسية و وأعضاء عميد الكلية ورؤساء األقسام -10

 يونالسريرجزئي واالختصاصيون المكلفون باإلشراف على تدريب الطلبة والمشرفون 

 كليةالوالمحاضرون المتفرغون وغير المتفرغين والمنسقون اإلداريون للتدريب السريري في 

 .الذكر األنفةبتنفيذ إحكام المواظبة  جامعة مكلفونالومدير القبول والتسجيل في 

يشترط في العذر المرضي أن يكون بشهادة صادرة من طبيب يصادق عليها طبيب الجامعة  -11

 .زوال العذرمن تاريخ  ثالثة أياموان تقدم هذه الشهادة إلى عميد الكلية خالل مدة ال تتجاوز 

 

 -:االمتحانات والعالمات والمعدالت :(9المادة )

 

وف مع بيان عدد ساعاتها تسجيلها لكل مادة بالحرو)اإلجمالية( يجري حساب العالمة النهائية  -أ

 .المعتمدة

لكل مادة من المواد التي يدرسها الطالب في السنوات األولى )اإلجمالية( العالمة النهائية  -1-ب

والثانية والثالثة بما فيها متطلبات الجامعة هي مجموع عالمة االمتحان النهائي وعالمات 

 .الفصلية عمالاألواالختبارات 

في بعد انتهاء مقرر المادة )أجهزة الجسم( أو يعقد االمتحان النهائي لكل مادة مرة واحدة إما  -2

نهاية الفصل أو في نهاية السنة وذلك حسب طبيعة المادة ويكون هذا االمتحان كتابيا وشامال 

ويجوز أن يشمل االمتحان النهائي جزءا شفويا أو عمليا أو تقييم له نسبة مئوية متفق  ادةلمقرر الم

 .معنيالقسم ال ومعتمدة من قبل مجلسعليها 

مواد العلوم الطبية السريرية من مجموع عالمة  في)اإلجمالية( تتكون العالمة النهائية  -3

 ، وقد يتضمن االمتحان النهائي جزءاً شفوياً.عالمات التقييمالكتابي والسريري والنهائي االمتحان 

)راسب( دون عالمات وال تدخل في حساب  تسجل نتيجة مادة العلوم العسكرية )ناجح( أو -4

 المعدل للسنة.

 ات متطلبات الجامعة اإلجبارية واالختيارية في المعدل السنوي للسنة األولى.تدخل عالم -5

به  كل من يتغيب عن امتحان فصلي أو سنوي معلن عنه بدون عذر قهري أو مرضي يقبل -6

 ويحسب في العالمة النهائية ذلك االمتحانيوضع له )صفر( في  عميد الكلية التي تطرح المادة

 .للمادة
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عن امتحان فصلي أو سنوي معلن عنه بعذر قهري أو مرضي يقبل به عميد  كل من يتغيب -7

من تاريخ زوال العذر وفي  أيامأن يقدم ما يثبت عذره خالل ثالثة  , عليةادةالكلية التي تطرح الم

ال بحيث في التاريخ الذي يراه مناسب  تعويضيا للطالب امتحان ادةهذه الحالة يعقد مدرس الم

ً لالمتحان الذي غاب عنه االمتحان يكون ن تاريخ زوال العذر وان يتجاوز أسبوعين م مكافئا

 .أمكنبنوع األسئلة ومستواها ما 

ما وكان ذلك في كلتا  ادةما أو تغيب عن االمتحان النهائي لم إذا لم يتم الطالب متطلبات مادة -8

، تسجل له عالمة ادةيقبل به عميد الكلية التي تطرح الممرضي معتمد أو قهري الحالتين بعذر 

يعمل على إزالة هذه المالحظة في مدة أقصاها ، وعلى الطالب أن ادةالم ه"غير مكتمل" إزاء هذ

للفصول العادية وأسبوع  ادةأسبوعين من بدء الفصل الدراسي الالحق للفصل الذي درس فيه الم

التقدم المتحان تعويضي )تكميلي(  أو متطلبات المادة و/ بإتمامالدراسي الصيفي وذلك  للفصل

ذلك وخالف  يكون مكافئاً لالمتحان الذي غاب عنه بنوع األسئلة ومستواها ما أمكن أنشريطة 

 .ادةالم تلكالعالمة المستحقة من األعمال الفصلية في  ترصد له

لطالب الحاصل على مالحظة غير على ا( من هذه المادة 8مع مراعاة ما ورد في بند )  -9

قبل إزالة هذه المالحظة في الفصل الدراسي الصيفي أن يعمل على في المواد العلمية مل تمك

أو التقدم المتحان تعويضي )تكميلي(  موعد امتحانات اإلكمال وذلك بإتمام متطلبات المادة و/

 وخالف ذلك ترصد لهبهذا الخصوص  وحسب برنامج االمتحانات الذي يصدر من عمادة الكلية

 .تلك المادةالعالمة المستحقة من األعمال الفصلية في 

ال يجوز للطالب الحاصل على مالحظة غير مكتمل تأجيل داسته في الجامعة للفصل/  -10

هذه المادة ( في 8)نقطة الفصول الالحقة إال بعد إزالة هذه المالحظة ضمن الفترة المحددة في 

 عمال الفصلية في تلك المادة.وخالف ذلك ترصد له العالمة المستحقة من األ

 

 -:يكون اإلطار العام لالمتحانات ومواعيدها على النحو اآلتي -ج

 -:الجامعة ومتطلبات األساسية العلوم مواد  :أوال

 المواد النظرية الخالصة: -أ

( من العالمة اإلجمالية على أن يعقد امتحان واحد نصف %50يخصص ألعمال الفصل ) -1

( من عالمة المادة %10( من العالمة اإلجمالية للمادة ويخصص )%40)فصلي ويخصص له 

 اإلجمالية ألعمال الفصل.

 ( من العالمة اإلجمالية ويكون تحريريا وشامال للمادة.%50يخصص لالمتحان النهائي ) -2

 

 -ثانيا: المواد النظرية التي تتضمن جزءا عمليا:

اإلجمالية على أن يعقد امتحان واحد نصف ( من العالمة %50يخصص ألعمال الفصل ) -1

( والمادة العملية %40فصلي لكل من المادة النظرية والمادة العملية ويخصص للمادة النظرية )

 %( من العالمة اإلجمالية.10)

( للجزء النظري و %35( من العالمة اإلجمالية بواقع )%50يخصص لالمتحان النهائي ) -2

 %( للجزء العملي.15)

 

 -ا: المواد العملية:ثالث

( لالمتحان نصف الفصلي و %30توزع العالمة اإلجمالية للمواد العملية على النحو التالي )

 ( لالمتحان النهائي.%50%( للتقارير و )20)

 

 -ثانيا: مواد العلوم الطبية األساسية:

 واحد. تخصص )قسم(المواد التي تطرح من قبل - 

 :الخالصةالمواد النظرية  -أ
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واحد نصف  امتحان عقدعلى إن ي( من العالمة اإلجمالية %50)الفصل  ألعماليخصص  -1

 .فصلي

وشامال ً للمادة التي ويكون تحريرياُ من العالمة اإلجمالية  (%50يخصص لالمتحان النهائي ) -2

 .خالل الفصل كاملة أعطيت

 

 المواد النظرية التي تتضمن جزءا عمليا: -ب

( من العالمة اإلجمالية على أن يعقد امتحان واحد نصف %50)يخصص إلعمال الفصل  -1

( من العالمة %40فصلي لكل من المادة النظرية والمادة العملية ويخصص للمادة النظرية )

 ( من العالمة اإلجمالية للمادة العملية.%10اإلجمالية و )

لجزء النظري و ( ل%35( من العالمة اإلجمالية بواقع )%50يخصص لالمتحان النهائي ) -2

 %( للجزء العملي.15)

 

 المواد المشتركة مع أكثر من قسم )أجهزة الجسم(.-

( من العالمة اإلجمالية على أن يعقد امتحان واحد نظري بعد %50يخصص ألعمال الفصل ) -1

( من العالمة اإلجمالية على األقل وامتحان %30إعطاء نصف المادة النظرية ويخصص له )

( من العالمة اإلجمالية على األكثر وذلك %20هاية المادة العملية ويخصص له )عملي واحد في ن

عالمات في بداية كل مادة من مواد حسب نسبة المادة النظرية للمادة العملية ويحدد توزيع ال

 أجهزة الجسم من قبل القسم المعني ويعلن للطلبة.

 

ُ من العالمة اإلجمالية  (%50يخصص لالمتحان النهائي ) -2 وشامال ً للمادة ويكون تحريريا

 .خالل تدريس المادة التي أعطيتالنظرية 

 

عام /في بداية كل فصل مجلسال باستثناء مواد العلوم األساسية ومتطلبات الجامعة يحدد ثالثاً:

 .مادة تدرس في ذلك الفصل/العام جامعي مواعيد إجراء االختبارات واالمتحانات النهائية لكل

 

 -:ةالخامسالسنتين الرابعة و:مواد رابعا

تسجل والتي توضع لكل مادة من المواد التي تتضمن تدريباً سريرياً اإلجمالية توزع العالمات  -1

 -:نتائجها بالنسب المئوية كما يلي

 لتقييم مدرس المادة أو لمعدل تقييم مدرسي المادة إثناء التدريب السريري. (15%)

 .مباشرةللمادة نتهاء من التدريب السريري المتحان سريري يعقد بعد اال (35%)

عقد في نهاية السنة الدراسية حسب مواعيد يحددها يالكتابي الذي النهائي لالمتحان  (50%)

 .يكون شامالً ألجزاء المادةلكلية في بداية كل سنة دراسية وامجلس 

 

والمداواة طني ورعاية صحية أولية أطفال رعاية صحية أولية باتوزع العالمات لمواد  -2

 المتحان نصف فصلي يعقد بعد تدريس نصف المادة و( من العالمة اإلجمالية %40)بتخصيص 

بحيث يكون مبدأ التقييم واضحا وله لتقييم الطالب خالل الفصل ( من العالمة اإلجمالية 10%)

في بداية التدريس لكل مادة  أسسه وان تكون مبينة في وصف المساق الذي يوزع على الطلبة

وإمكانية أن يشتمل على االختبارات القصيرة والتقارير وحلقات النقاش واألعمال الفصلية 

يعقد في شامل للمادة ئي المتحان نها( من العالمة اإلجمالية %50)و األخرى كلها أو جزء منها 

 .السنة الدراسيةنهاية 

 

مجلس في بداية كل سنة دراسية مواعيد إجراء االمتحانات الكتابية النهائية للمواد التي اليحدد  -3

 .امسةالختدرس في كل من السنتين الرابعة و
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 -خامساً:مواد السنة السادسة:

تتألف السنة السادسة حسب الخطة الدراسية من خمس مواد سريرية أربعة منها إجبارية  -1

 .ع اختياري ومشروع تخرجوي في موضهي تدريب سريرادة خامسة وم

)باطنية, جراحة  اإلجبارية التي توضع للمواد األربع السريريةاإلجمالية توزع العالمات  -أ -2

 يلي: كما عامة, طب أطفال وأمراض النسائية والتوليد(

 .تدريبه السريري لتقييم مدرس المادة أو لمعدل تقييم مدرسي المادة للطالب إثناء (10%) -

المتحان سريري يعقد في نهاية التدريب السريري لكل مادة على شكل امتحان سريري  (25%) -

 (.OSCEموضوعي متعدد المحطات )

 .عقد في نهاية السنة الدراسيةيفوي المتحان ش( 15%) -

 .يعقد في نهاية السنة الدراسيةشامل للمادة بي كتانهائي المتحان  (50%) -

تاره الطالب في مادة تدريب ع الذي اخوالموضالتخصص أو له يتبع يوصي القسم الذي  -ب

يم بناء على التقيوذلك نتيجة الطالب، ناجح أو راسب  ادحدماختياري إلى مجلس الكلية  سريري

 .الوارد من المشرف على التدريب

 راسب. أوتخرج ناجح ع الوترصد نتيجة مشر -ج

 .لمواد هذه السنةتمدة عات المعيحسب معدل السنة السادسة على أساس مجموع السا -د

 

 (:10المادة)

وتصحيحها وتقييمها  تنظم األمور المتعلقة بالتقييم وإعداد االختبارات واالمتحانات وإجرائها -1

يمات خاصة يصدرها أحرف بتعل تحويل العالمات المئوية إلىلتحليل وا تحليلها ومعاملتها بعدو

 .كليةالمجلس 

ورقية أو ) الطلبة لكل اختبار أو امتحان مع نسخة من مفتاح اإلجابةتحفظ نماذج إجابة  -2

كلية ويجري التصرف بنماذج اإلجابة بمعرفة عميد ال ةتحليل االمتحان لدى عمادو (الكترونية

 .من تاريخ االمتحانعلى األقل نة سمرور الكلية بعد 

بعد مرور  تتلف هذه األوراقو،  الطالب بعد تصحيحها ال ترد ورقة األسئلة وال نماذج إجابة -3

 .سنة عليها

 .للطلبة وتناقش تعلن اإلجابة النموذجية -4

 .األقلفي جميع الحاالت يجب اإلعالن عن االمتحان قبل أسبوعين من موعده على  -5

"مع بداية كل فصل دراسي" اإلعالن بشكل واضح عن أسلوب  على المدرس أو منسق المادة -6

 .ادةالتقييم لتحصيل الطلبة في الم

في حالة الشعب المتعددة أو مشاركة أكثر من مدرس في تدريس منسقها أو مدرس المادة  -7

وعن التأكد من صحة العالمات  معن تصحيح أوراق االمتحانات الخاصة بمادته مسئوالالمادة 

 .الخاصة بالمادةفي الكشوف وتسجيلها 

النهائية بالحروف لكل مادة إلى ترسل كشوف العالمات التفصيلية بالنسبة المئوية والعالمات  -8

ويقوم رئيس القسم بتسليمها إلى عميد الكلية واعتمادها مجلس القسم المعني لدراستها ومناقشتها 

من قبل مجلس الكلية خالل  الدراسته( ساعة من تاريخ عقد االمتحان 72خالل مدة أقصاها )

 .وتحفظ هذه النسخ في الكلية ( ساعة واعتمادها48)

 يمنع إعالن عالمة أي طالب قبل اعتمادها النهائي من قبل مجلس الكلية. -8

القبول   وحدةإلى فقط لجميع المواد المطروحة ترسل كشوف العالمات النهائية بالحروف  -9

 .التسجيلو

 

 (:11المادة )
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مادة خالل  أييتقدم بطلب للعميد لمراجعة عالمته في االمتحان النهائي في  أنيجوز للطالب  -أ

يقوم بالتحقق من عدم  أنللعميد في هذه الحالة النتائج، و من تاريخ إعالن أيام( 10)مدة أقصاها 

، ومن عدم وجود أسئلة غير مصححة وذلك عن نقلها وجود خطا مادي في جمع العالمات أو

المنسق في حال وجود أكثر مدرس المادة أو من ينيبه ورئيس القسم و ق لجنة من العميد أوطري

 .من مدرس للمساق

 .قدره دينار واحدماته رسماً عالمة من عال أييدفع الطالب عن كل طلب يتقدم به لمراجعة  -ب

 

 (د) -:في المادة الحد األدنى لعالمة النجاح (:12المادة )

 :روف النقاط المبينة إزاء كل منهاالمواد بالحيخصص لعالمات  -أ

 

 النقاط العالمة

 4 أ

 3.75 -أ

 3.5 ب+

 3 ب

 2.75 -ب

 2.5 ج+

 2 ج

 1.75 -ج

 1.5 د+

 1 د

 0.75 -د

 0.5 هـ

 

  :التراكمي التقديرات المبينة إزاء كل منهالعالمات بالنقاط للمعدل السنوي وتخصص ل -ب

 

 ممتاز 4 – 3.65

 جيد جدا 3.64 - 3

 جيد 2.99- 2.5

 مقبول 2.49 – 2

 ضعيف  2 دون

 

 .كمي العام ألقرب منزلتين عشريتينيثبت المعدل السنوي والمعدل الترا -ج

 

 :التالي ولىيحسب للسنة األ -أ (:13المادة )

)ويستثنى منها المعدل العلمي بضرب العالمة النهائية لكل مادة من المواد العلمية المقررة  -1

بعدد الساعات المعتمدة لكل مادة وقسمة ( لطلبة الكليات العلمية( 2مادة مهارات الحاسوب )

 مجموع حواصل الضرب الناتجة على مجموع عدد الساعات المعتمدة. 

المعدل السنوي للسنة األولى بضرب العالمة النهائية لكل مادة بعدد الساعات المعتمدة لكل  -2

على مجموع عدد  قسمة مجموع حواصل الضرب الناتجةو ي معدل السنة األولىمادة داخلة ف

 .الساعات المعتمدة
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المشمولة في الخطة الدراسية في حساب بات الجامعة التي درسها الطالب وتدخل نتائج متطل -3

 المعدل السنوي للسنة األولى.

دراسة جميع متطلبات الجامعة يحسب المعدل السنوي للسنة األولى بعد انتهاء الطالب من  -4

 .بها في السنة األولىاويدخل حس المشمولة في الخطة الدراسية

يحسب المعدل السنوي لكل من السنوات الخمس التالية )من السنة الثانية وحتى السنة  -ب

قسمة تها المعتمدة وافي عدد ساععلمية ل مادة السادسة( بجمع حاصل ضرب العالمة النهائية لك

 .عدد الساعات المعتمدة في السنة  واصل الضرب الناتجة على مجموعح مجموع

 

 :العام للطالب حسب التوزيع التالييحسب المعدل التراكمي (: 14المادة )

 

 .السنة األولى إلى السنة الخامسةمعدل السنوي ابتداء من لل (15%) -

 .دسةالسا السنةلمعدل  (25%) -

 

 السنة التي تليها إلى الكليةشروط االنتقال من سنة دراسية في 

 

 (: السنة األولى:15المادة )

 

 -:أن يحقق ما يلي إلى السنة الثانيةاألولى يشترط النتقال طالب السنة  -أ

يحصل فيها على أن بنجاح و المقررة في السنة األولىالنظرية يجتاز جميع المواد العلمية  نأ -1

 .قفما فو تيننقط( 2معدل )

اعة معتمدة من متطلبات الجامعة س (15)ما ال يقل عن  أو تم معادلة /درسيكون  قد إن  -2

تحسب من ضمنها المواد االستدراكية التي يدرسها الطالب نتيجة لرسوبه في امتحان المستوى و

 .الحاسوب في اللغة العربية أو اللغة االنجليزية أو

من المواد أو مادتين علميتين علمية إذا رسب في مادة  يتقدم المتحان إكمال أنيحق للطالب  -ب

نقطتين فما  (2)وان يحصل على معدل  وعلى الطالب إن ينجح في امتحانات اإلكمالالنظرية 

ي األول من وذلك قبل بدء الفصل الدراس فوق في معدل المواد العلمية المقررة في هذه السنة،

 .فيعتبر راسباً في السنة األولىك ، إما إذا اخفق الطالب في تحقيق ذلالعام الجامعي التالي

المقررة في السنة األولى بمعدل اقل النظرية إذا كان الطالب ناجحاً في جميع المواد العلمية  -ج

من يتين أو مادتين علمواحدة قطتين يحق له إن يتقدم المتحان إكمال في مادة علمية ن (2)من 

األول من العام  الدراسي لبدء الفص وذلك قبل ،يختارهما الطالب /يختارها المواد النظرية 

نقطتين فما فوق يعتبر راسباً في  (2)، وإذا اخفق في رفع معدل المواد العلمية إلى الجامعي التالي

 السنة األولى.

 -:إذا ر الطالب راسباً في السنة األولىيعتب -د

 .السنةالمقررة في تلك النظرية اد العلمية رسب في ثالث مواد أو أكثر من المو -1

في امتحانات اإلكمال المشار إليها في الفقرة )ب( من  النجاحعالمة اخفق في الحصول على  -2

 هذه المادة.

نقطتين فما فوق في معدل المواد العلمية المقررة في السنة األولى  (2)معدل  لم يحصل على -3

 .من هذه المادة (أو الفقرة )ج إليها في الفقرة )ب(المشار بعد إجراء امتحانات اإلكمال 

 .ومن ضمنها المواد االستدراكية ساعة معتمدة من متطلبات الجامعة (15)أكمل قد يكن لم  -4

وفي هذه الحالة يطبق فقط دراستها لمرة واحدة  في السنة األولى يسمح له بإعادةإذا رسب  -هـ

 -:عليه ما يلي

التي لم يحصل فيها على والعلوم الطبية األساسية األساسية  العلوممواد جميع إعادة دراسة  -1

 .العالمة الجديدة للمادة المعادة وفي إي حالة تحسبر فأكث )ج(عالمة 
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 .كان قد نجح فيها أو االختيارية إذا اإلجبارية يعفى من دراسة إي من متطلبات الجامعة -2

أو االختيارية التي تكون عالمته فيها اقل  يجوز له إعادة دراسة متطلبات الجامعة اإلجبارية -3

 تحسب العالمة الجديدة للمادة المعادة في المعدل السنوي للسنة األولى.و (ج)من 

الطلبة الراسبون في السنة األولى بعد اإلكمال والطلبة المحولون أو المنتقلون للسنة األولى  -4

 يسري عليهم األتي:

ساعات معتمدة من مساقات  6األولى بعد اإلكمال بتسجيل يسمح للطلبة الراسبين في السنة  -أ

السنة الثانية على األكثر في الفصل الدراسي األول أو الثاني مع إبقاء الطالب في مستوى السنة 

 -األولى وفق الشروط التالية:

 وما فوق. )ج+(أن يكون معدل الطالب  -1

ساعات معتمدة على األكثر من  6ا أن يكون مجموع الساعات التي يجب على الطالب إعادته -2

 المواد العلمية حسب الخطة الدراسية.

أن تكون المواد التي يرغب الطالب بالتسجيل لها من السنة الثانية ضمن الخطة الدراسية  -3

 ويستثنى من ذلك مواد أجهزة الجسم.

ات معتمدة ( ساع9أن يكون مجموع ما يسمح للطالب بتسجيله خالل الفصل الدراسي الواحد ) -4

 كحد أعلى شامال ذلك المواد المعادة من السنة األولى.    

من على األكثر ( ساعات معتمدة 9)ما مجموعه يسمح للطلبة المحولين للسنة األولى بتسجيل  -ب

بما في ذلك الثاني  أولدراسي األول في الفصل ااألولى الدراسية خالل السنة مواد السنة الثانية 

مواد أجهزة الجسم إذا كان الطالب قد انهي جميع مواد السنة األولى والفصل األول للسنة الثانية 

 مع إبقاء الطالب في مستوى السنة األولى.بنجاح 

فال يحق له وهو في مستوى السنة األولى إذا رسب الطالب في أي من مواد السنة الثانية  -ج

ي هذه المواد في هذه السنة ويجب عليه إعادة دراسة هذه المواد في التقدم إلى امتحان اإلكمال ف

 السنة الالحقة وحسب ما جاء في الخطة الدراسية لهذه المواد.

على المواد المعادة من واحتساب المعدل العلمي تطبق تعليمات النجاح والرسوب واإلكمال  -د

 السنة األولى فقط.

لمواد من السنة التالية على خالف الحاالت السالفة الذكر تحمل الطالب مسؤولية التسجيل لي -ـه

 في حال رسوبه في السنة. 

 :(: السنة الثانية والسنة الثالثة16المادة )

 

إلى السنة الرابعة أو من السنة الثالثة السنة الثالثة إلى  الطالب من السنة الثانية يشترط النتقال -أ

 -:يحقق ما يلي إن

 .تلك السنة بنجاح يجتاز جميع المواد العلمية المقررة في أن -1

 .معدل المواد العلمية لتلك السنة نقطتين فما فوق في (2)يحصل على  أن -2

ال يجوز انتقال الطالب للسنة الرابعة إال بعد اجتياز جميع متطلبات الجامعة اإلجبارية  -ب

 .واالختيارية

في  أورسب في مادة علمية واحدة  إذاواحد أو اثنين  إكماليتقدم المتحان  إنيحق للطالب  -ج

ينجح في  إنمادتين علميتين من المواد المقررة في السنة الثانية أو الثالثة. وعلى الطالب 

نقطتين فما فوق في معدل السنة وذلك  (2)وأن يحصل على معدل لهذه المواد  اإلكمالامتحانات 

ة للسنة الثانية وقبل بدء الفصل بلعام الجامعي التالي بالنسمن ا األولقبل بدء الفصل الدراسي 

اخفق الطالب في تحقيق ذلك فيعتبر راسبا في تلك السنة  إذاالصيفي بالنسبة للسنة الثالثة، أما 

دراسة جميع المواد العلمية المقررة لتلك  إعادة. وعليه فقط دراستها لمرة واحدة بإعادةويسمح له 

 .، وتحسب العالمة الجديدة للمادة المعادةرفأكث )ج(فيها على عالمة م يحصل السنة التي ل

كان الطالب ناجحا في جميع المواد العلمية المقررة للسنة الثانية أو الثالثة بمعدل أقل من  إذا -د

نقطتين في مواد تلك السنة يحق له أن يتقدم المتحان أكمال واحد أو امتحانين اثنين في مادة  (2)
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من  األولالدراسي يختارهما الطالب وذلك قبل بدء الفصل  / من المواد العلمية يختارها أو مادتين

العام الجامعي التالي بالنسبة لطلبة السنة الثانية وقبل بدء الفصل الصيفي بالنسبة لطلبة السنة 

السنة  نقطتين فأكثر يعتبر راسبا في تلك (2) إلىأخفق في رفع معدل المواد العلمية  وإذاالثالثة 

، لتلك اسة جميع المواد العلمية المقررةدر إعادة. وعليه فقط دراستها لمرة واحدة بإعادةويسمح له 

 .فأكثر، وتحسب العالمة الجديدة للمادة المعادة )ج(السنة التي لم يحصل فيها على عالمة 

 :ت التاليةيعتبر الطالب راسبا في السنة الثانية أو في السنة الثالثة في أي من الحاال -هـ

 .لتلك السنةلمقررة أو أكثر من المواد العلمية اعلمية رسب في ثالث مواد  إذا -1

 إليها/  إليهالمشار  اإلكمال اتامتحانامتحان / في  عالمة النجاحأخفق في الحصول على  إذا -2

 .من هذه المادة في الفقرة )ج(

نقطتين فأكثر في معدل المواد العلمية في السنة الثانية أو السنة الثالثة  (2)لم يحصل على  إذا -3

 .في الفقرة )ج أو د( من هذه المادة إليهالمشار  اإلكمالامتحان  إجراءبعد 

 

 :( السنتين الرابعة والخامسة17المادة )

 

السنة  إلىالسنة الخامسة وطالب السنة الخامسة  إلىيشترط النتقال طالب السنة الرابعة  -أ

 :السادسة أن يحقق ما يلي

 .بنجاح العلمية لتلك السنةيجتاز جميع المواد  أن -1

 .نقطتين فما فوق في المعدل السنوي لتلك السنة (2)يحصل على  أن -2

 6عدد ساعاتها المعتمدة عن  ال تزيد رسب طالب السنة الرابعة أو السنة الخامسة في مواد إذا -ب

فيها قبل بدء الدراسة في  مالكإ، يحق له التقدم المتحان في أي من السنتين المذكورتين ساعات

نجح فيها  وإذالطلبة السنة الخامسة السادسة الخامسة لطلبة السنة الرابعة وفي السنة السنة 

اخفق في النجاح فيها يعتبر راسبا  وإذا، التاليةيرفع للسنة  فأكثرنقطتين  (2)وحصل على معدل 

أعادة دراسة جميع المواد العلمية المقررة لتلك السنة في السنة الرابعة أو السنة الخامسة، وعليه 

 .فأكثر وتحسب العالمة الجديدة للمادة المعادة )ج(والتي لم يحصل فيها على عالمة 

 :يعتبر الطالب راسبا في السنة الرابعة أو الخامسة في أي من الحالتين التاليتين -ج

من مواد خالل السنة ساعات معتمدة  6رسب الطالب في مواد مجموع ساعاتها تزيد على  إذا -1

 .الخامسة أوالسنة الرابعة 

بعد الرابعة أو الخامسة  نقطتين فما فوق في المعدل السنوي للسنة (2)لم يحصل على  إذا -2

 .( من هذه المادةبفي الفقرة ) إليهالمشار  اإلكمالامتحان  إجراء

 

 فقط.السنة لمرة واحدة  بإعادةرسب الطالب في السنة الرابعة أو الخامسة يسمح له  إذا -د

 

 إيرسب الطالب في  إذامن هذه التعليمات،  (7)مع مراعاة ما ورد في المادة  - (:18المادة )

، وفي فقط دراستها لمرة واحدة بإعادةيسمح له  كليةالفي  األولىسنة من سنوات الدراسة الخمس 

حصل فيها على عالمة اقل من )ج( في التي العلمية دراسة جميع المواد  إعادةهذه الحالة عليه 

كان قد حصل فيها  إذا المقررةمن المواد العلمية  إيدراسة  إعادةطالب من الويعفى تلك السنة 

 .فأكثر )ج(على عالمة 

 

 :(: السنة السادسة19المادة )

 :يحقق ما يلي إنيشترط لنجاح الطالب في السنة السادسة  -أ

 .في السنة السادسة بنجاح ةالمقررأن يجتاز جميع المواد  -1

 .ما فوق في معدل مواد السنة السادسةنقطة ف (2)أن يحصل على  -2

 ويعتمد من قبل العميد. يعد مشروع تخرج على هيئة ورقة بحثية أن -3
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نقطة فما فوق في معدل مواد السنة السادسة ورسب في مادة  (2)حصل الطالب على  إذا -ب

نظري وسريري  إكمالواحدة من المواد التي تشتمل على تدريب سريري يحق له التقدم المتحان 

وبالتنسيق مع القسم المعني وموافقة العميد فيها  لسريرياالتدريب  إعادةفي تلك المادة بعد 

يرسب الطالب في السنة  اإلكمال رسب في امتحان وإذاررة رسوم المقدفع الالتسجيل وشريطة 

ويعتبر دوامه التي حصل فيها على عالمة اقل من )ج+( السادسة ويعيد دراستها بجميع موادها 

 .السريري في تلك المادة جزءا من السنة المعادة

نقطتين يحق له التقدم  (2)كان الطالب ناجحا في جميع المواد وكان معدله أقل من  إذا -ج

أو اخفق في  اإلكمالرسب في امتحان  وإذافقط  مادة واحدةنظري وسريري في  إكمالالمتحان 

التي  موادالجميع  ةدراس عليه إعادةنقطتين يعتبر راسبا في السنة السادسة و (2) إلىرفع معدله 

 .)ج+(حصل فيها على عالمة اقل من 

الطالب فرصة  ى، يعطعميد الكليةلم يعتمد من قبل م مشروع التخرج أو يقدبتاخفق الطالب  إذا -د

 .أن يعتمد البحث إلىال يتم تخريجه ولتصويب وضعه  أسابيع أربعةأخرى خالل 

 :يعتبر الطالب راسبا في السنة السادسة في أي من الحاالت التالية -هـ 

 .في السنة السادسة المقررةرسب في مادتين أو أكثر من المواد  إذا -1

 .المسموح به اإلكمالد امتحان عبنقطة  (2)كان معدله أقل من  إذا -2

 .في الفقرتين )ب( و )ج( من هذه المادة إليهالمشار  اإلكمالرسب في امتحان  إذا -3

في الفقرة )د(  إليهالمشار  اإلكمالامتحان  بعدنقطتين وأكثر  (2) إلىاخفق في رفع معدله  إذا -4

 .من هذه المادة

 

 عالمة امتحان اإلكمال بدال من العالمة النهائية المستحقة للمساقات العلمية ترصد (:20المادة )

الذي يحدد النجاح إنما ما يجعل منها المعدل حتسب كاملة إلغراض المعدل و تالنظرية وال

 .( نقطة فقط2)من سنة إلى أخرى واالنتقال 

 

 :الفصل من الكلية(: 21المادة )

 

 :يعتبر الطالب مفصوال من الكلية في أي من الحاالت التالية -أ

 .دراسيتينفي مدة سنتين  األولىسنة دراسية من السنوات الخمس  إيلم يستطع اجتياز  إذا -1

السنوات  اجتازلم يستطع اجتياز السنة السادسة في ثالث سنوات دراسية، للطالب الذي  إذا -2

 .بدون رسوب الخمس األولى

 .ثالث سنوات طوال مدة دراستهالطالب ما مجموعه رسب  إذا -3

دراسته في  إكماللم يستطع  إذا( فقرة )ب( من هذه التعليمات 7مع مراعاة ما ورد في المادة ) -4

 .المدة المسموح بها ضمنالكلية 

بناء على تنسيب من قبل وحدة  العمداءمجلس قبل من صدر قرارات الفصل من الكلية ت -ب

 القبول والتسجيل.

تخص الطلبة على  أخرىأكاديمية  أمور وأيقرارات الفصل النهائي من الجامعة  إعالنعد ي -ج

 . يحمل الصفة القانونيةتبليغا أو على موقع الجامعة الكتروني في الكلية  اإلعالناتلوحة 

 

 الدراسة: تأجيل -أ( 22المادة )

الفصل الدراسي بدء  مدة أقصاها أسبوعان منخالل للطالب إن يتقدم بطلب لتأجيل دراسته  -1

إذا توافرت لديه أسباب تقتنع  اتأجيلهالذي يود  لسنة الدراسيةاألول أو الفصل الدراسي الثاني ل

 -بها الجهة المختصة بالموافقة على التأجيل وذلك وفقاً لما يلي:

 سنة دراسية واحدة. ال يتجاوزإذا كان التأجيل المطلوب : عميد الكلية -أ
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سنة دراسية واحدة وال  تزيد عنإذا كان التأجيل المطلوب لمدة  :مجلس الكلية -ب

 .متالحقتين أو منفصلتينتتجاوز سنتين دراسيتين 

 متالحقة أقصىثالث سنوات كحد تصل مدة التأجيل إلى  أنيجوز مجلس العمداء:  -ج

 .من مجلس الكلية تنسيبو مجلس العمداء بقرار من منفصلةأو 

 في حال الموافقة على التأجيل يكون تأجيل الدراسة للسنة الدراسية بأكملها. -2

( ال يجوز تأجيل دراسة الطالب المستجد أو 22من المادة ) (1مع مراعاة ما ورد في الفقرة ) -3
 على التحاقه ودراسته في الكلية.إال بعد مرور سنة دراسية واحدة على األقل المنتقل 

المواد القصيرة أو المواد حساب وحسب رغبة الطالب يمكن  التأجيلفي حال الموافقة على  -4

)ج+( و لمواد السنوات الخمس األولى )ج( فأكثر التي تظهر نتائجها فصليا وتكون العالمة فيها 

 وعالمة النجاح لمتطلبات الجامعة. السنة السادسةلمواد فأكثر 

ال تؤجل الدراسة للطالب الذي يوجد لديه مساقات عالماتها غير مكتمل إال بعد إكمالها وإال  -5

 ترصد له عالمة اإلعمال الفصلية.

بدأ التدريس في أي من الفصول الدراسية، ولم يكن الطالب مسجال لذلك الفصل أو مؤجال  إذا -6

تقدم بعذر قهري تقبله الجهة المختصة، وذلك  إذا إال ىتسجيله في الجامعة ملغنة، يعتبر لتلك الس

 :وفقا لما يلي

عن  تجاوز وإذا ,من الغياب االمسموح به المدةعن عن الدراسة لم يتجاوز االنقطاع  إذاالعميد:  -أ

يعاد تسجيل ف( 5و  3فقرة  8 )المادةمقبول من قبل العميد وضمن صالحياته  بعذريكون  أن ذلك

 .دراسته لذلك الفصل الدراسي إكمالالطالب في الجامعة وعليه 

من الغياب ولكنه لم يتجاوز  االمسموح به المدةعن الدراسة عن تجاوز االنقطاع  إذا: المجلس -ب

ويحسب  تأجيالقبل المجلس عذره يعتبر هذا االنقطاع  وإذامن بداية الفصل الدراسي  أسابيعستة 

 .من ضمن الحد األقصى المسموح به للتأجيل

من بداية الفصل  أسابيعتجاوز االنقطاع عن الدراسة أكثر من ستة  إذامجلس العمداء:  -ج

مجلس العمداء يعتبر هذا االنقطاع تأجيال، ويحسب من ضمن من قبل  وتم قبول عذرهالدراسي 

 .المسموح به للتأجيل األقصىالحد 

تسجيل مادة أو  إلغاءعلى الطالب عقوبة الفصل المؤقت أو عقوبة تأديبية تتضمن  وقعتأ إذا -7

تأجيال للدراسة وتحسب ضمن الحد فتعتبر هذه المدة المواد التي سجلها في أي سنة دراسية، 

 .وللحصول على درجة دكتور في الطب األعلى المسموح به للتأجيل

( حسب %40( و )3( حسب فقرة )%20الطالب نسبة )في الحاالت التي يتجاوز فيها غياب  - 8

اعتباره منسحبا من السنة الدراسية فلمجلس الكلية  ( وبعذر قهري ومقبول8(  من المادة )5فقرة )

 ومؤجال لها.

تعتبر العميد  بموافقةوسنة من السنوات الدراسية  أيفي من الدراسة الطالب نسحاب ا في حال -9

 .مؤجلة لتلك السنةدراسة الطالب 

ال تحسب مدة التأجيل من الحد األعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس  -10

 .دكتور في الطبفي 

إلى مدير وحدة القبول والتسجيل وعميد شؤون الطلبة وأية جهة  قرار التأجيليبلغ العميد  -11

 أخرى معنية بالقرار

 االنسحاب من المواد والجامعة: -ب

فقط ومتطلبات في العلوم األساسية لمتطلبات الجامعة السحب واإلضافة بلطلبة الكلية  يسمح -1

مع االلتزام  ( أيام من بداية الفصل الصيفي3خالل أسبوع من بداية الفصل األول والثاني وخالل )

وال تثبت في الزمني من حيث المواد التي يجب تسجيلها وتسلسلها  التام بالخطة الدراسية للكلية
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وذلك في الحاالت  لمادة التي انسحب منها أو أضافهامالحظة االنسحاب من االطالب  سجل

 -التالية:

إذا ألغيت مادة ما لعدم توافر الحد األدنى من الطلبة المسجلين لدراستها ورغب الطالب في  -أ

 إضافة مادة أخرى بدالً منها.

ً  -ب  لدراسي.ا وترتب على ذلك تعارض في جدوله إذا عدل موعد التدريس لمادة ما رسميا

 إذا تم طرح مادة جديدة بعد انتهاء موعد تسجيله ورغب في إضافة هذه المادة. -ج

 إذا حصل خطأ في إرشاد الطالب وتم تسجيله لمادة غير مطلوبة في خطته الدراسية. -د

قبل بدء  نأسبوعا دة أو أكثر خالل مدة أقصاهايسمح للطالب باالنسحاب من دراسة ما -أ -2

الصيفي وتثبت في سجله الدراسي لفصل ل أسبوعالعادي و الدراسي لفصل االمتحانات النهائية ل

 .وينطبق هذا البند على متطلبات الجامعة فقط مالحظة )منسحب(

يتم االنسحاب في هذه الحالة حسب نموذج خاص تعده وحدة القبول والتسجيل يتضمن هذا  -ب

المادة والمرشد األكاديمي ومسجل الكلية وموافقة عميد الكلية ويعتمد من  النموذج تنسيب مدرس

 .مدير القبول والتسجيل

ال يجوز االنسحاب من مواد متطلبات الكلية )العلوم األساسية, العلوم الطبية األساسية والعلوم  -3

منسحبا من  اعتبارهفلمجلس الكلية  وبعذر قهري ومقبولتم االنسحاب  وإذاالطبية السريرية( 

 السنة الدراسية ومؤجال لها.

( ساعة 12ال يجوز نتيجة لالنسحاب إن يقل عدد الساعات المعتمدة المسجلة للطالب عن ) -4

وهو الحد األدنى للعبء الدراسي المسموح به وفق هذه التعليمات، ويجوز بموافقة عميد الكلية إن 

 ( ساعات معتمدة.9يكون الحد األدنى )

الطالب معيدا للسنة الدراسية بسبب الرسوب أو منتقال من جامعة أخرى أو من كلية إذا كان  -5

أخرى داخل الجامعة وال يوجد لدية مواد كافية لتسجيلها حسب الخطة الدراسية للكلية عندها 

يسمح له بالتسجيل للمواد المطروحة وضمن الخطة الدراسية بالتنسيق والموافقة من قبل عميد 

 نظر إلى عدد الساعات المعتمدة والتي على الطالب تسجيلها.الكلية دون ال

إذا كان الطالب معيدا للسنة الدراسية بسبب الرسوب أو منتقال إلى الكلية ومنهي أو معادل له  -6

وال يوجد لدية مواد يسجلها من ضمن الخطة  ةجميع متطلبات الجامعة اإلجبارية واالختياري

الدراسية للكلية خالل الفصل الدراسي )األول أو الثاني أو الصيفي( يسمح له بالتأجيل لفصل 

 دراسي أو أكثر بموافقة عميد الكلية دون احتسابها من الحد األعلى المسموح به للتأجيل.

مسجله في وحدة القبول والتسجيل اجعة طالب في االنسحاب من الجامعة فعلية مرالرغب  إذا -7

لتقديم طلب االنسحاب وفي هذه الحالة تثبت في سجله مالحظة "منسحب من الجامعة" ويبلغ 

ثالث عميد الكلية بذلك, وإذا رغب الطالب في االلتحاق ثانية في الجامعة خالل مدة ال تزيد على 

من تاريخ االنسحاب فعليه أن يتقدم بطلب جديد إلى وحدة القبول والتسجيل وفي حال  سنوات

قبوله يحتفظ بسجله األكاديمي كامال )من حيث عالماته ومعدله ووضعه األكاديمي( على أن 

له مدة الجامعة وتحسب  إلىيكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية المعمول بها عند عودته 

 بقة ضمن الحد األعلى لنيل الدرجة العلمية.الدراسة السا
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ال يجوز للطالب الذي لديه مساقات عالماتها غير مكتملة االنسحاب من الجامعة إال إذا أكمل  -8

 عالماته وخالف ذلك ترصد له عالمة األعمال الفصلية.

 فقدان المقعد: -ج

على موافقة  إذا لم يسجل طالب منتظم في الجامعة لفصل دراسي أو أكثر ولم يحصل -1

خطيه من العميد المعني بتأجيل دراسته يفقد مقعده في الجامعة، وفي حال وجود عذر 

 ( من هذه التعليمات.6( بند )أ -22قهري مقبول فينطبق عليه ما ورد في المادة )

يجوز للطالب الفاقد لمقعده إن يتقدم بطلب جديد لاللتحاق بالكلية خالل مدة أقصاها ثالث  -2

يحصل وتم قبوله ي على عودته مقعد، وفي حال موافقة المجلسريخ فقدانه للوات من تاسن

على رقم جامعي جديد ويحتفظ بسجله األكاديمي كامالً )من حيث عالماته ومعدله 

ووضعه األكاديمي( على إن يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية المعمول بها 

السابقة ضمن الحد األعلى لمدة  مدةعند عودته للكلية وفي هذه الحالة تحسب له ال

 الدراسة.

ال يجوز احتساب السجل األكاديمي للطالب إلغراض مواصلة الدراسة إذا انقطع عن  -3

 .ثالث سنواتالدراسة مدة تزيد عن 

في جميع األحوال التي فقد فيها الطالب مقعده في الجامعة لمرة ثانية ال يجوز له إن يعود  -4

 للدراسة  فيها.

 جامعات األخرىالاالنتقال من 

 

جامعة في  من كلية طبفي الجامعة  في انتقال الطلبة إلى كلية الطب يجوز النظر -1(:23المادة)

 :حسب الشروط التاليةوشواغر لهم  توفر إذا أخرى

وزارة التعليم تعترف بها  جامعة أو معهد جامعي أو كلية جامعيةقال من نتأن يكون الطالب م -أ

 .جامعةالو األردنيةالعالي 

 .دراسة نظاميةمن هذه المادة  أعالهفي الفقرة )أ(  الواردةالجامعية السابقة أن تكون دراسته  -ب

جامعة  مقبوال تنافسيا في كلية الطبأو ما يعادله معدل الطالب في الثانوية العامة  أن يكون -ج

ن يكون قد حصل على تقدير ، وأأو ما يعادلها ى الثانوية العامةالبلقاء التطبيقية سنة حصوله عل

االنتقال بي درسها في الجامعة التي يرغب على األقل في المعدل التراكمي للمواد التجدا  جيد

 .منها

لمستوى السنة الثانية أو السنة الثالثة أو في السنة الرابعة، وال يجوز االنتقال أن يكون االنتقال  -د

أي سنة فوق السنة الرابعة وعلى الطالب المنتقل أن يدرس ثالث سنوات دراسية متتالية في  إلى

 .كلية قبل تخرجهال

في حساب  دالمواهذه ال تدخل عالمات يعفى الطالب من دراسة المواد التي تم معادلتها و -ـه

 .العام ي أو المعدل التراكميالمعدل السنو

، وعميد كلية األكاديمي الرئيسنائب  منمكونة ى )لجنة انتقال الطلبة( ل لجنة تسمتشك -أ-2

 .كليةال إلىالطب ومدير القبول والتسجيل للنظر في طلبات انتقال الطلبة 

تقوم الكلية بتحديد مستوى السنة التي يمكن التحاق الطالب فيها وذلك في ضوء الخطة  -ب

بعد أخذ رأي األقسام المعنية، ويجوز للكلية أن تطلب من الطالب دراسة بعض لكلية لالدراسية 

ويطبق على هذه المواد ما الدراسية التي تمت معادلتها التي تراها متممة للسنة العلمية المواد 

وحسب مستوى  وإكمالينطبق على المواد العلمية وحسب الخطة الدراسية من نجاح ورسوب 

 .بعد نجاحه في هذه المواد إالالتالية وال يجوز للطالب االنتقال للسنة ا. السنة التي تم تحديده

القبول والتسجيل ويصدر القرار بالموافقة أو عدم الموافقة  وحدة إلىيتم تقديم طلبات االنتقال  -3

 .جنة االنتقالمن ل
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ومن الجامعات يكون انتقال الطلبة من الجامعات الرسمية المقبولين على البرنامج الموازي  -4

 الخاصة إلى جامعة البلقاء التطبيقية على البرنامج الموازي فقط.

 

 االنتقال الداخلي

انطبق عليه الشرطان  إذاكلية الطب  إلى جامعةالفي  يجوز انتقال الطالب -1(:24المادة )

 :التاليان

في الكلية سنة حصوله مقبوال تنافسيا أو ما يعادلها أن يكون معدل عالماته في الثانوية العامة  -أ

 .أو ما يعادلها على الثانوية العامة

 .أن يتوافر له مقعد شاغر في الكلية -ب

 . األقليكون معدله التراكمي في الكلية المنتقل منها جيد جدا على  أن -ج

 

 :(: حساب الساعات المعتمدة25المادة )

 :التي درسها الطالب من خارج الجامعة -أ

 في المعادلة: األتيوتعتمد  تسمى لجنة معادلة الموادمختصة لجنة  يشكل مجلس الكلية

 جامعية كلية أو أخرى جامعة في معتمدة ساعات أتم قد وكان الجامعة في الطالب قبل إذا -1

تكون المادة العلمية معادلة إذا تحققت  والجامعة األردنية العالي التعليم وزارة قبل من بها معترف

 الشروط التالية:

أو أعلى بالنسبة  68أو أعلى باألحرف أو  C)+) +جيد أو أعلى أو جالمادة  عالمة -1

 المئوية.

المعتمدة  الساعات عدد من أكثر أو تساوي معادلتها المنوي للمادةالمعتمدة  الساعات عدد -2

 .الجامعة في لها المعادلة للمادة

 تزيد بنسبة المحتوى حيث منللمادة في الجامعة  معادلةالمادة المنوي معادلتها  تكونأن  -3

 .(%80) عن

 

عدم احتساب الساعات للطلبة الذين يدرسون في جامعة أخرى خالل فترة تأجيل دراستهم أو  -2

 .جامعة البلقاء التطبيقية أو فقدانهم لمقاعدهم في انسحابهم

 ال يجوز حساب مواد قد مضى على دراستها أكثر من سبع سنوات. -3

 :داخل الجامعةالتي درسها الطالب  -ب

الطب في الجامعة وكان قد درس مساقات في كلية أو قسم  دكتور في إذا قبل الطالب في تخصص

أخر في نفس الجامعة ويرغب في معادلة مساقات معينة ومن ضمن الخطة الدراسية لكلية الطب 

المواد في عليه أن يتقدم بطلب إلى وحدة القبول والتسجيل وتتم المعادلة من خالل لجنة معادلة 

القسم الذي كان فيه والتي حصل فيها على  أواحتساب المواد التي درسها في الكلية ويتم  كليةال

تدخل هذه العالمات في حساب ال وفي المواد العلمية وناجحا في بقية المواد  فأكثرعالمة جيد 

 .إال إذا كانت تحمل نفس رقم المادة اكميمعدله التر

 

 الكلية إلىللطالب المنتقل والحد األعلى لمدة الدراسة يحسب المعدل التراكمي العام  (:26المادة )

 :التالية األسسجامعة حسب الفي 

 :السنة الثانية إلىالطالب المنتقل  -أ

يكون الحد األعلى للسنة السادسة و (%28) والخامسة  لكل سنة من السنوات الثانية حتى %)18)

 .( سنوات7لمدة الدراسة )

 :السنة الثالثة إلىالطالب المنتقل  -ب

ويكون الحد األعلى  للسنة السادسة (%34) لخامسة ولكل من السنوات الثالثة وحتى ا (22%)

 .( سنوات6لمدة الدراسة )



18 
 

 : السنة الرابعة إلىالطالب المنتقل -ج

 .لكل من السنتين الرابعة والخامسة(%30) 

 .( سنوات5لمدة الدراسة ) للسنة السادسة ويكون الحد األعلى(%40) 

االنقطاع و، وذلك لغايات التأجيل لمستجدالب المنتقل معاملة الطالب ايعامل الط (:27المادة )

 .من الكليةوالفصل واالنسحاب 

 لسريرياالتدريب 

 

 (:28المادة )

 

تدريبا ، السادسة( في كلية الطب )الرابعة، الخامسة السنوات السريرية لبةيجوز أن يتدرب ط -أ

الهاشمية  األردنيةسريريا في مستشفى أو مركز أو معهد خاص بالتشخيص والعالج في المملكة 

وذلك طبقا للمعايير التي تضعها كلية الطب، ويتم تحديد تلك المستشفيات والمراكز والمعاهد 

 .الكليةبقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسيب مجلس 

قضاء فترة ال تزيد عن شهرين من مدة التدريب  الكليةيسمح لطلبة السنة السادسة في  -ب

في الخطة الدراسية لتلك السنة في مستشفى تعليمي جامعي أو معهد سريري  المقررةالسريري 

 ستةتقل مدة تدريبه عن  أن الى يعتمده عميد الكلية لهذه الغاية )عل األردنداخل أو خارج 

من  األقلالقسم السريري المعني قبل شهرين على رئيس  إلى(، ويتقدم الطالب بطلب خطي أسابيع

نفقات  إيبدء التدريب ويرفع رئيس القسم هذا الطلب لعميد الكلية للبت فيه، وال تتحمل الجامعة 

 .هذا البند صوصبخ مالية

 

 (:29المادة )

 الخامسة، ،طب في السنوات السريرية )الرابعةتتم مراقبة التدريب ألسريري لطلبة كلية ال -أ

خاص بكل قسم من األقسام ( Log. Bookالسادسة( من خالل سجل يومي للتدريب السريري )و

تسليمه إلى وعلى الطالب إعادته و به، ويسلم الطالب السجل الخاص به قبل بدء تدريالسريرية

 .حال انتهاء فترة التدريبرئيس القسم 

السريري الخاص به وأية تدريب يقيم الطالب استنادا للمعلومات المدونة والواردة في سجل ال -ب

 تقارير أخرى مطلوبة.

 

 (M.Dمتطلبات الحصول على درجة دكتور في الطب )

 

المسجل في كلية الطب بعد ( للطالب المنتظم وM.Dتمنح درجة دكتور في الطب ) (:30المادة )

 -إتمام المتطلبات التالية:

 .للكليةالمقررة الخطة الدراسية  وحسبالنجاح في جميع المواد المطلوبة للتخرج  -أ

حساب  ( نقطتين في المواد التي تدخل في2ال يقل عن )عام الحصول على معدل تراكمي -ب

 .حسب الخطة الدراسية للكليةوالمعدل التراكمي 

 .المنصوص عليها في التعليماتعدم تجاوز الحد األعلى لسنوات الدراسة  -ج

 .بما فيها سنة التخرج الكليةفي  ات دراسية على األقلثالث سنوإن يكون الطالب قد أمضى  -د

 

 إحكام عامة

 

التخرج عند استحقاقها في نهاية كل فصل دراسي، ويقام حفل التخرج  تمنح شهادة (:31المادة )

 .في الموعد التي تقرره اللجنة العليا لتخريج الطلبة في الجامعة العاممرة واحدة في 

 (: 32المادة )
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 عميد مرشدا أكاديميا من أعضاء هيئة التدريس لكل طالب في الكلية.اليكلف  -أ

للطالب السنوي عميد الكلية والمرشد األكاديمي مسئوالن عن متابعة الوضع األكاديمي  -ب

 .ق من استيفائه لشروط التخرجوالتحق

ية السنة أسابيع من بدا (8)على الطالب المتوقع تخرجه مراجعة عمادة الكلية في مدة أقصاها  -ج

السادسة حيث يقوم عميد الكلية والمرشد األكاديمي بالتحقق من استيفائه شروط التخرج بالتنسيق 

 مع وحدة القبول والتسجيل.

 : على الطالب أن يحصل على براءة ذمة من الجامعة الستكمال إجراءات تخرجه.(33المادة )

ال يجوز ألي طالب أن يعترض لعدم علمه بهذه التعليمات أو بعدم اطالعه على  (:34المادة )

على موقع  أو إعالناتهاالقسم سواء على لوحة  أوالكلية  أوالنشرات الصادرة عن الجامعة 

 .فيما يتعلق بهذه التعليماتالجامعة الكتروني 

 .نص في هذه التعليماتم يرد عليها يبت مجلس العمداء في الحاالت التي ل (:35المادة )

مكلفون ومدير وحدة القبول والتسجيل ورؤساء األقسام  وعميد الكليةرئيس الجامعة (: 36المادة )

بتنفيذ هذه التعليمات وما يستجد من قرارات وإجراءات كل حسب اختصاصه, حيث يكون رئيس 

 مسئولعنه  ن ينيبان القسم وعميد الكلية أو معن تنفيذ كافة قرارات مجلس ولج مسئولالقسم 

 عن تنفيذ كافة قرارات مجلس ولجان الكلية.


