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بسم اهللا الرحمن الرحيم

2011لسنة الجامعية المتوسطةشهادة المنح تعليمات 

العلمية من  نظام منح الدرجات)3(باالستناد الى المادة عمداءالصادرة عن مجلس 
في جامعة البلقاء التطبيقية2003لسنة )112(رقم الشهاداتو 

):1(المادة 

ــة المتوســطةهادة شــالمــنح تعليمــات " تســمى هــذه التعليمــات  ويعمــل بهــا اعتبــارا مــن بــدء العــام "الجامعي
.2011/2012الجامعي 
):2(المادة 

-:دناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلكأت التالية  المعاني المخصصة لها يكون للكلمات والعبارا

.جامعة البلقاء التطبيقيـــة:الجامعـــة -

.ــةرئيس الجامعــــ:الرئيـــس-

.أو تابعة للقوات المسلحةو خاصةمتوسطة عامة أأو كلية جامعية كلية جامعية :الكليـــة-

:العميـــد-
:المسجل العام-

.عميد الكليـــة
.مدير وحدة القبول والتسجيل

ربعـــة أنويــة ال تقـل مــدة الدراسـة فيــه عـن مجـال مـن مجــاالت التعلـيم بعــد المرحلـة الثا:البرنامــج-
.كثرأو أمل على تخصص دراسي واحد ويشت. فصول دراسية

لنجـاح فيهـا الـى الحصـول علـى مجموعة من المواد التعليميـة فـي حقـل واحـد يـؤدي ا:التخصـص-
.ستكمال متطلبات الخطة الدراسيةامصدقة

مـــادة دراســـية تقـــدم خـــالل فصـــل دراســـي واحـــد ويخصـــص لهـــا عـــدد مـــن الســـاعات :المادة التعليمية-
.عتمدةالم

ــاً صــفياً ســتة عشــر لقــاءً :الساعة المعتمدة- لعــدد مــن هــذا او مثــلأ، مــدة كــل منهــا خمســون دقيقــة نظري
نشطة من جانب أعداد وبحث و أقل مع ما يقتضيه ذلك من اللقاءات العملية على األ

.الطالب يحددها عضو هيئة التدريس
.االمتحاناتفترةفي ذلك ، بمافعلياً دراسياً سبوعاً أستة عشر :الفصل الدراسي-
ة االمتحانات ويعادل الفصـالن الصـيفيان فتر سابيع دراسية فعلية بما في ذلك أثمانية:الفصل الصيفي-

.لغايات حساب مدة الدراسة في الكليةواحداً دراسياً فصالً 
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)3(المادة 
لمتوسطة في معیة ایقر مجلس العمداء الخطط الدراسیة التي تؤدي الى منح الشهادة الجا

مجالس تنسیباتوذلك بناء على الجامعیة المتوسطةكلیاتالتقدمها التخصصـات التي
قسام وتوصیات مجالس الكلیات وتتضمـن الخطة الدراسیة المواد التعلیمیة وعدد ساعاتها األ

.المعتمدة ومتطلباتها السابقة والمنهاج التدریسي لكل مادة

مدة الدراسة والنصاب الدراسي
)4(المادة 

دنى وسبعة فصول ربعة فصول دراسیة في حدها األأمدة الدراسة في التخصص الواحد - أ
.)بالنسبة لدبلوم السنتین(علىدراسیة في حدها األ

مدة الدراسة في التخصص الواحد خمسة فصول دراسیة في حدها األدنى وتسعة فصول -ب
).تبالنسبة لدبلوم الثالث سنوا(دراسیة في حدها األعلى 

ن تعطي الطالب فصًال استثنائیًا في  إحدى أیجوز للجنة البت في القضایا الطالبیة _ـج
:الحالتین التالیتین

إذا كــان قــد أنهــى متطلبــات التخــرج، ویحتــاج إلــى فصــل دراســي لرفــع المعــدل التراكمــي .1
%).60(إلى 

لـه التراكمـي ساعات معتمدة فقط إلنهاء متطلبات التخـرج، وكـان معد) 6(إذا بقي علیه .2
%).60.0(ال یقل عن 

)5(المادة 
،ساعة معتمدة) 18(الدراسي الواحد الحد األعلى للنصاب الدراسي للطالب في الفصل _أ

ساعة ) 22(ویجوز أن یكون النصاب الدراسي ،ساعات معتمدة) 9(له والحد األدنى
معتمدة في ساعات ) 9(أو ان یقل النصاب الدراسي عن معتمدة في فصل التخرج

.فصل التخرج
ساعات ) 10(لفصل الصیفي یكون الحد األعلى للنصاب الدراسي للطالب في ا_  ب

الفصل ساعة معتمدة إذا كان ) 12(ویجوز أن یكون النصاب الدراسي ،معتمدة
.الصیفي هو فصل تخرج الطالب

، النشاط 099، اللغة العربیة 099اللغة اإلنجلیزیة (ال تعتبر المواد االستدراكیة - ج
من األعباء الدراسیة للطالب، إذ یمكن ) الریاضي، التوعیة الوطنیة والثقافة العسكریة

تسجیلها باإلضافة إلى الحد األعلى من الساعات المعتمدة المسموح بتسجیلها في 
في الفصل د عدد المواد االستدراكیة المسجلةن ال یزیأالفصل الدراسي، شریطة 

.الحالة عن مادتینالدراسي الواحد في هذه 
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ضافةالتسجيل واالنسحاب واإل

)6(المادة 
واإلضافة واالمتحاناتي مواعید القبول والتسجیل والسحب یحدد التقویم الجامع(

).يـة كل عام دراسـوالدوام والعطل الرسمیـة في الكلیات في بدای

) األول والثاني(ین بالسحب واإلضافة خالل اسبوع مـن بدایة الفصلیسمح للطالب-أ 
، وال تثبت في سجله مالحظة ایام من بدایة الفصل الصیفي) 3(وخـالل

.دفعهاله الرسوم التيرصدوت،نسحاب من المادة التي انسحب منهااال

خالفًا لما ورد في البند السابق من هذه المادة، یسمح للطالب باالنسحاب من - ب 
لمحددة في التقویم الجامعي الذي یصدر عن دراسة مادة أو أكثر خالل المواعید ا

مجلس عمداء الجامعة في بدایة كل عام دراسي، وذلك على النموذج المعد لهذه 
الغایة وبموافقة عمید الكلیة، ویفقد حقه في الرسوم الدراسیة المدفوعة عنها، على 
أن ال یقل نصاب الطالب الدراسي عن الحد األدنى المسموح به، وتثبت في 

ذا لم ینسحب الطالب خالل المدة المحد)منسحب(مالحظة سجله ٕ دة یعتبر ، وا
.لهملتزمًا بالمواد المسجلة

بطلب ،على النموذج المعد لهذه الغایة، ن یتقدم لعمید كلیتهأیجوز للطالب - ـج
االنسحاب من جمیع المواد المسجلة لذلك الفصل وخالل المده المحددة بالتقویم 

.بعد موافقة عمید الكلیةجلةدراسته في ذلك الفصل مؤّ الجامعي، وتعتبر 

الدوام والمواظبـــة
)7(المادة 

في الحالتين يحسب غياب الطالب ابتداء من بداية الفصل الدراسي في الكلية ويعتبر غيابه مشروعاً 
-:التاليتين

.لى تقرير طبي يعتمده العميدإمرض الطالب استناداً -1
.التي يعتمدها العميدالظروف القاهرة -2
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)8(المادة 
لكل ساعة معتمدة من %) 15(مقبول عذرمادة تعليمية دونةذا تجاوز غياب الطالب في أيإ

( الساعات المقررة لها، يحرم من التقدم المتحان نهاية الفصل لتلك المادة ويعطى صفر الجامعـة 
35.(%

)9(المادة 
ادةـمةيررة ألـلكل ساعة معتمدة مـن الساعات المق%) 15(ذا تجاوز غياب الطالب بعذر مقبول إ

.سبوع من تاريـخ عودته للدراسةأن يتقدم بما يثبت عذره خالل أمنها على تعليمية يعتبر منسحباً 

االمتحانات والعالمات 
)10(المادة 

-:وتتكون مما یلي%) 100(العالمة الكاملة للمادة التعلیمیة 
-:نظرية الخالصةالمواد ال-أوًال 

، لـان على األقـ، على أن يجرى امتحانان فصليان تحريري%)50(يخصص ألعمال الفصل -1
ة ـمن العالمة اإلجمالي%) 20(امتحان، ويخصص لكل تحدد مواعيدهما حسب التقويم الجامعي

.األخرىمن العالمة لألعمال الفصلية %) 10(ادة ويخصص ـللم
.ة ويكون تحريرياً وشامالً للمادةمن العالم%) 50(يخصص لالمتحان النهائي -2

:عملياً المواد النظرية التي تتضمن جزءاً -ثانيا
ن يجرى امتحانان فصليان  أجمالية على من العالمة اإل%) 50(عمال الفصل يخصص أل

لالمتحان العملي )%10(ضافة الى من العالمة باإل%)  20( امتحـان تحريريان ويخصـص لكل
.للجزء العملي% ) 15( للجزء النظري  و %)  35( لي، ويكون االمتحان النهائي بواقع الفص

:المواد العملية -ثالثاً 
ـملي عن للمن بيـنها امتحانان فصلياجمالية من العالمة اإل%) 50(عمال الفصل ص ألـيخص

من %) 50(و لألعمال الفصلية األخرى % ) 10( لكل منهما و من العالمة %) 20(ع ـبواق
.العالمة لالمتحان النهائي العملي

) 11(المادة 
%).50(عالمة النجاح في المادة التعليمية - أ

%).35(قل من صفر الجامعة أمادة تعليمية ةيال تسجل عالمة نهائية أل-ب
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ا منظمة درسوهتحتفظ كل كلية  بسجالت وافية لعالمات الطلبة في المواد التعليمية المختلفة التي - ـج
.الفصول الدراسيةحسب

المــات المواد وملفات الطلبة فيقوم لجنة من وحدة القبول والتسجيل بالتدقيق على كشوفات عت- د
ويقوم المسجل العام بتزويد للكليات الجامعية المتوسطةسماء المرشحين لالمتحان العام أضوء 

.صولموقعة حسب األبالقوائم النهائية العامةمدير التقييم واالمتحانات

)12(المادة 
في االمتحـان همراجعة عالمتلن يتقدم بطلـب للعميـد مـادة أأيةفي يجـوز للطالـب اذا كـان راسبـاً - أ

، و للعميد في هـذه عـالن النتائـجمـادة خـالل مـدة أقصاهـا أسبوع مـن تاريـخ إالتلكالنهائي في 
، ومن عدم وجود و نقلهاد خطأ مادي في جمع العالمات أوجو ن يقوم بالتحقق من عدمالحالة أ

، ومن القسم، ومن رئيس العميد أو من ينيبه: منمؤلفة أسئلة غيـر مصححة وذلك عن طريق لجنة 
.حـد مدرسيهاأو أمدرس المادة 

النهائية الماته ان يتقدم بطلـب للعميـد، لمراجعـة جمـع عمـادةأيةفي ذا كـان ناجحـاً يجوز للطالب إ-ب
، وللعميد في هذه الحالة نتائـجعـالن الأقصاهـا أسبوع مـن تاريخ إ، وذلـك خالل مـدة ونقـل مفرداتهـا

.ن وجدـدم وجود خطأ مادي وتصحيح الخطأ إ، بالتحقق مـن عن يقوم هو ومدرس المادةأ
.عالمة مـن عالماتهبه لمراجعة أيةعن كل طلب يتقدم قدره دينار اردني واحد يدفع الطالب رسماً ـ-ج
.تتم عملية المراجعة من خالل نموذج معد لهذه الغاية، وتحفظ النسخة األصلية في ملف الطالب- د

عن االمتحاناتالغيـــاب
)13(المادة 

) 3(ثبت عذره لمدرس المادة خالل ن يقدم ما ي، عليه أبعذر عن امتحان معلن عنهكل من يتغيب - أ
جراء امتحان معوض درس المادة إ، على ملعذر، وفي حال قبول هذا العذريام من تاريخ زوال اأ

.للطالب
، تعتبر دة ما دون عذر يقبله عميد الكليةكل من يتغيب عن االمتحان النهائي المعلن عنه في ما-ب

.)صفراً ( المتة في ذلك االمتحان ع
قدم ن يتأعلى (ةـد الكليـه عميـبعذر يقبلوأما من يتغيب عن االمتحان النهائي المعلن عنه في مادة ما _ ـج

لمـدرسول العـذر ـقراره بقبليـة يبلـغ د الكـ، فأن عمي)سبـوع من تاريـخ زوال العـذرخالل أه بعذر 
ض في مدة أن يجرى االمتحعلى أ، راء امتحـان معوض للطالـبالمـادة إلجـ قصاها نهاية ان المعّو

والتسجيل مديـر القبول ، ويبلغ عميد الكليـة فصل الذي لـم يتقدم لالمتحان فيهالذي يلي الالفصل
.بذلك

مقبول ، بعـذرها الطالب عن االمتحـان النهائـيللمادة التي يتغيب في)غير مكتمل(تسجل مالحظة –د
.من عميد الكلية
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دم عليه التقأكثرو ئي لمادة أتغيب عن االمتحان النهاجل الطالب دراسته للفصل التالي لفصل الأذا إ-هـ
. ول فصل ينتظم فيه للدراسهلمعوض في أالالمتحان 

عادة دراسة الموادإ

)14(المادة 
يدخل في حساب المعدل الفصلي والمعدل التراكمي للطالب عالمات المواد التعليمية التي درسها، - أ

ظة بعد اإلعادة، وال تدخل العالمة وتثبت له عالمة المادة المعادة مهما كانت ويثبت عليها مالح
.الراسبة في حساب المعدل الفصلي والتراكمي وتثبت عليها مالحظة معادة

يعيد الطالب دراسة أي مادة تعليمية لم ينجح فيها أي عدد من المرات ضمن المدة القصوى -ب
.للدراسة

هـخطتمن مواد- ادة ـة مـيأادة دراسةـعإ%) 60(ي يقل معدله التراكمي عن يجــوز للطالب الذـ-ج
معدله التراكمي وتحتسب العالمة لرفع%) 59- %50(حصل فيها على عالمة - الدراسية 

.تـا كانـلجديدة مهما

المعدالت الفصلية والتراكمية

)15(المادة 

يحسب المعدل الفصلي بقسمة مجموع نواتج ضرب عالمة كل مادة تعليمية بعدد ساعاتها المعتمدة - أ
.لى مجموع الساعات المعتمدة التي درسها الطالب لذلك الفصلع

يحسب المعدل التراكمي بقسمة مجموع نواتج ضرب عالمة كل مادة تعليمية بعدد ساعاتها -ب
.حتى تاريخ حساب ذلك المعدلالمعتمدة على مجموع الساعات المعتمدة التي درسها الطالب

خرى سواء أكان منقوال أم أكلية واد التي درسها الطالب فييدخل في حساب المعدل التراكمي المـ-ج
.ى بناء على موافقة من عميد كليتهخر أدرسها في كلية 

- :يكون تقدير المعدالت الفصلية والتراكمية وتقدير عالمة المادة الدراسية على النحو التالي-د

تقدیر المعدالت الفصلیة والتراكمیــــة
التقدیرلىعالحد األدنىالحد األ
ممتـــاز84%100%
جيد جـداً 76%83.9%
جيـــد68%75.9%
مقبــول60%67.9%
ضعيــف35%59.9%
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تقدیر عالمة المادة الدراسیــــة
التقدیرعلىالحد األدنىالحد األ
ممتـــاز90%100%
جيد جـداً 80%89%
جيـــد70%79%
مقبــول60%69%
ضعيــف50%59%
راســـب35%49%

أجیل الدراسةت

)16(المادة 
باستثناء الفصل (ة ــربعــة فصـــول دراسيأيجوز تأجيل دراسة الطالب لمدة ال تزيد بمجموعهــا على - أ

).الصيفي
، الطالب لمدة فصل دراسي واحدعلى تأجيل دراسة - يقبلـهبعذر-يجوز لعميد الكلية الموافقة -ب

.سبوعين من قرار التأجيلأبذلك خالل مدير القبول والتسجيلعالم إتم وي
علىن يوافق على تأجيل دراسة الطالب لمدة ال تزيد أجوز لمجلس الكلية بتنسيب من العميد ي-جـ

.قــرار التأجيلسبوعين منأعالم مدير القبول والتسجيل بذلك خالل إفصول دراسية ويتم ةربعأ
ــي المطلوب الدراسلـدء الفصـل بـالتأجيل بناء على طلب خطي يقدمه الطالب قبينظر في موضوع-د

.سبوعين من تاريخ تقديم الطلبأن يتخذ القرار خالل أسباب الموجبة، على تأجيله ويبين فيه األ
النسحاب من ذلك للفصل الدراسي ورغب في اذا كان مسجالً إحكام التأجيل أيطبق على الطالب -هـ

.من بدء الدراسةسبوعاً أ) 12(الل الفصل خ
.ال تحتسب مدة  التأجيل من المدة  المسموح بها للدراسة في الكلية-و
.ال بعد مضي فصل دراسي واحد على دراستهإو المنتقل أيجوز تأجيل دراسة الطالب الجديد ال - ز
لذلك الفصل أو مؤجالً يعتبر الطالب منقطعًا عن الدراسة إذا بدأ الفصل الدراسي ولم يكن مسجالً ـ-ح

بر تسجيله في الكلية ملغي وال يجوز عودته للدراسة إال بموافقة عميد كليته بعذٍر يقبله وقبل عتله، وي
نهاية الفصل الدراسي الذي انقطع فيه ولمدة فصل دراسي واحد، أما إذا تقدم بطلب االنقطاع بعد 

دراسي واحد فيتم رفع وضع الطالب إلى نهاية الفصل الدراسي أو كان االنقطاع ألكثر من فصل
لجنة البت في القضايا الطالبية للنظر فيه، وتحتسب الفصول الدراسية التي انقطع عنها من الحد 

.األعلى لمدة الدراسة
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من %)15(مجموعةماالجامعیةلرسومهالمسددالمستجدالطالبغابإذا_ ط
لذلك الفصل بعذر قهري أو المحاضرات المقررة ولجمیع المواد المسجلة له 

ُیعتبر وال) منسحبًا حكماً (مرضي یقبله عمید الكلیة، فیعتبر الطالب بهذه الحاله 
.فاقدًا لمقعده في الكلیه

االنتقال من الكليـــة

:)17(المادة 
ي ستثناء الفصل الدراسبإ(ل دراسي ي فصيجوز للطالب أن ينتقل من كلية إلى أخرى في بداية أ- 1- أ

:للشروط التالية، وذلك وفقاً )ول من التحاق الطالب بالكليةاأل
الت المقبولة في التخصص ن يكون معدل الطالب في الثانوية العامة ضمن المعدأ-

.ليه سنة القبولالمنقول إ
.ليهتخصص الذي يرغب الطالب االنتقال إفر شاغر في الاتو أن ي-
التي درسها في الكلية المنقول منها عن ن ال يقل المعدل التراكمي في الموادأ-

)60%.(
.قل في الكلية المنقول منهاأن يكون قد أمضى فصًال دراسياً واحداً على األ-
.يكون الطالب مفصوالً من الكلية تأديبياً ن الأ-

، ورئيس قسم القبول القسم المعنيتشكل لجنة انتقال في كل كلية من عميد الكلية، ورئيس -2
.جيلوالتس

.لفصل الدراسي المنتقل فيه الطالبيتم البت في طلبات االنتقال قبل بدء ا- 3
.صـــنفيها ن يبت في الحاالت االستثنائية التي لم يرد لرئيس الجامعة أ- 4

.هـلى التخصص نفسرسها في الكلية التي انتقل منها إواد التعليمية التي دـتحسب للطالب جميع الم-ب
، دراسة تهكليعميد، يجوز للطالب بعد موافقة يماتمن هذه التعل) 5(ما ورد في المادة مع مراعاة- جـ

ما ال يقل عن بنجـاح نهى ، شريطة أن يكون قد أمعتمدة في كلية أخرىةساع) 12(على ما ال يزيد 
.في كليتهساعـة معتمـدة) 30(

الفصل من الكليـــة
)18(المادة 
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-:االت التاليةحكاديمي في البسبب وضعه األتخصصه في يفصل الطالب من الدراسة 

في الفصل األول من التحاقه بالدراسة %) 50(إذا حصل على معدل فصلي أقل من . 1
.باستثناء الفصل الصيفي إذا كان أول فصل دراسي له

في أي فصل دراسي عادي بعد الفصل %) 55(إذا حصل على معدل تراكمي أقل من .2
.ل من التحاقه بالدراسة بإستثناء الفصل الصيفيالدراسي األو 

.اذا استنفد الطالب المدة المسموح بها لدراسة تخصصه.3

)19(المادة 

خرى أو في كلية أسجل في كليته ن يأ) 18(بموجب المادة تخصصهيجوز للطالب الذي يفصل من - أ
.تسجيله بالتخصص الجديدالمعمول بها عندسس القبولألوفقاً جديد لمرتين فقطتخصص في

ن ـخر جديد المواد المشتركة بيآويسجل في تخصص تخصصهحسب للطالب الذي يفصل من ي-ب
واد ـه في المـل عالمتـن ال تقأد على ـة التخصص الجديـص الذي فصل منه وخطـة التخصـخط

.عام دراسي واحدكثر من أعلى فصله من تخصصه مضيولم ، %60المحتسبة عن
ساعة معتمدة تحسب ) 15(على لمدة الدراسة مقابل كل سم فصل دراسي واحد من الحد األيح- جـ

.من هذه المادة) ب(المسجل حسب الفقرة للطالب

تغيير التخصص

)20(المادة 

سس ألوفقاً لمرتين فقطوخرآلى تخصص إن يغير تخصصه أكليتهيجوز للطالب وبموافقة عميد- أ
.تخصصهد تغييرالقبول المعمول بها عن

لى عميد كليته قبل بدايةإناء على طلب خطي يقدمه الطالب ينظر في موضوع تغيير التخصص ب-ب
قصاها أد في مدة ـة العميـل بموافقـول والتسجيـر القبـغ مديـن يبلأي أي فصل دراسي على فالدراسة 

.ل الدراسيـسبوع من بداية الفصأ
ي خر جميع المواد التعليمية التي درسها فآلى تخصص إتحسب للطالب الذي يغير تخصصه ـ-ج

.ذا كانت من متطلبات تخصصه الجديدإتخصصه السابق ونجح فيها 
من تخصصه تحسـب له آخرذا تخرج طالب في تخصص معين ورغب في دراسة تخصص إ-د

ف يزيد عدد الساعات المحتسبة له عن نصن ال أة ـشريطمشتركة بين التخصصين، موادالسابق 
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)3(اكثر من على تخرجهُ مضىقد ونـن ال يكوأ،دـالجديهصـلتخصعدد الساعات المعتمدة
.سنوات

)21(المادة 

حكام نظام البعثات الساري المفعول فیما یتعلق بالطلبة الموفدین من حیث تأجیل أتراعى 
.الدراسة وتغییر التخصص واالنتقال

التخــرج

)22(المادة 
ذا اتم بنجاح دراسة جمیع المواد التعلیمیة المطلوبة في تخصصه إجحاً الطالب نایعتبر

المیداني واستكمل مدة التدریب% 60عنیقلالوكان معدله التراكميلذلك التخصص
.المقررة

)23(المادة 
الناجح مصدقة تنص على أنه أنهى متطلبات الخطة الدراسیة لتخصصه الطالبالكلیةتمنح

، وال تعني هذه المصدقة نجاح الطالـب أو رسـوبه موذج المعتمد من الجامعةالنبنجاح، وفق 
.بإمتحان الشهادة الجامعیة المتوسطة

)24(المادة 
الخطة متطلباتئهانهابعدالمتوسطةالجامعیةالشهادةمتحانإلیتقدمنألطالبلیحق

من قبل " المتوسطةالشهادة الجامعیة"وُیمنح ، كثرأو أ%) 60(لتخصصه بمعدل الدراسیة
.الجامعة بعد إجتیازه لهذا االمتحان، مثبتًا علیها كلیته وتخصصه ومعدله
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حكام عامـــةأ

.في الحاالت التي لم يرد فيها نصيبت رئيس الجامعة):25(المادة 

ــ1999تعليمــات الدراســة فــي كليــات المجتمــع لســنة تعليمــات التلغــي هــذه ):26(المادة  تعليمــات ةوأي
.اخرى تتعارض مع مضمونها

.عمداء الكليات والمسجل العام  مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات):27(المادة 


