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 تعليمات منح شهادة الدبلوم المهني
 ( من نظام3في جامعة البلقاء التطبيقية استنادا إلى المادة ) 

 (2003( لسنة )112الدرجات والشهادات رقم ) منح

 

تسمى هذه التعليمات )تعليمات منح شهادة الدبلوم المهني في جامعة البلقاء التطبيقية( ويعمل بها  (:1المادة )
ويعمل بها بموجب قرار مجلس العمداء رقم  2006/2007بداية العام الدراسي من اعتبارًا 
 .5/3/2007تاريخ  670/2006/2007

 -: يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاءها ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:(2لمادة )ا

 جامعة البلقاء التطبيقية. -الجامعة:

 الكلية المعنية بمنح شهادة الدبلوم المهني. -الكلية:

 الدبلوم المهني. عميد الكلية المختص بمنح شهادة -العميد:

 القسم المختص بمنح شهادة الدبلوم المهني. -القسم:

: برندددددددددامف تددددددددد هيلي فدددددددددي مجددددددددددال معدددددددددين مدددددددددن المعرفدددددددددة   سددددددددددا  الدددددددددددبلوم -الددددددددددبلوم المهندددددددددي:
مهدددددددددددددارات بو معلومدددددددددددددات تطبيقيدددددددددددددة ملددة.وت دددددددددددددا  مدددددددددددددواده ب دددددددددددددكل  بدددددددددددددرز النا يدددددددددددددة العمليدددددددددددددة 
والتطبيقيدددددددددة فدددددددددي إادددددددددار منر دددددددددل عدددددددددن درجدددددددددة البكدددددددددالوريو  و يدددددددددر مدددددددددرتب  ببرندددددددددامف الدراسدددددددددات 

 لعليا.ا

( سدددددددددداعة معتمدددددددددددة  سددددددددددب الخطددددددددددة 24تكددددددددددون متطلبددددددددددات نيددددددددددل شددددددددددهادة الدددددددددددبلوم المهنددددددددددي ) (:3المددددددددددادة )
 التي يقرها مجلس العمداء في الكليات المعنية بمنح شهادة الدبلوم المهني.

 (:4المادة )

( سدددددددددداعات معتمدددددددددددة  بمددددددددددا 6اللددددددددددد ا دنددددددددددى للعددددددددددبء الدراسددددددددددي فددددددددددي الر ددددددددددل الوا ددددددددددد ) يكددددددددددون  -أ
( سدددددددداعة معتمدددددددددة ويجددددددددوز بن يقددددددددل هددددددددذا العددددددددبء عددددددددن ذلددددددددك فددددددددي 12)اللددددددددد ا علددددددددى فيكددددددددون 

 ( ساعات معتمدة.6الر ل الذي  توقف تخرج الطالب فيه على دراسة بقل من )

( سدددددددددددداعات 9يكددددددددددددون اللددددددددددددد ا علددددددددددددى للعددددددددددددبء الدراسددددددددددددي للطالددددددددددددب فددددددددددددي الر ددددددددددددل ال دددددددددددديري ) -ب
( سدددددددددداعات معتمدددددددددددة إذا  ددددددددددان ذلددددددددددك  دددددددددد دي 12معتمدددددددددددة ويجددددددددددوز بموافقددددددددددة العميددددددددددد بن  دددددددددددر  )

 تخرجه. إلى

 (:5المادة )

ي ددددددددترل فددددددددي قبددددددددول الطالددددددددب فددددددددي برنددددددددامف الدددددددددبلوم المهنددددددددي بن يكددددددددون  ا دددددددداًل علددددددددى درجددددددددة  -أ
البكددددددددددالوريو  مددددددددددن الجامعددددددددددة بو مددددددددددن جامعددددددددددة تعتددددددددددرف بهددددددددددا الجامعددددددددددة وفددددددددددي  افددددددددددة  قددددددددددول 

 المعرفة.
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للقسدددددددددم بن ي دددددددددح شدددددددددرواًا خا دددددددددة لاللتلدددددددددا  بالبرندددددددددامف الدددددددددذي يطر ددددددددده  وتقدددددددددر مدددددددددح إقدددددددددرار   -ب
 الخطة الدراسية.

ال يجدددددددددوز للطالدددددددددب المسدددددددددجل فدددددددددي بي مدددددددددن بدددددددددرامف الددددددددددبلوم المهندددددددددي بن  لتلددددددددد  بددددددددد ي برندددددددددامف  -ج
 آخر في الجامعة مهما  ان نوعه بو مستواه.

 

 :(6المادة )

يلدددددددددد مجلددددددددس العمدددددددددداء إعددددددددداد المقبدددددددددولين فددددددددي بددددددددرامف الددددددددددبلوم المهنددددددددي بنددددددددداء علددددددددى تو دددددددددية  -أ
 من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية.

المتقددددددددددمين لبرندددددددددامف الددددددددددبلوم المهندددددددددي للعددددددددددد المقدددددددددرر قبولددددددددده يجر   إذا تجددددددددداوز عددددددددددد الطلبدددددددددة  -ب
 قبول الطلبة تنافسيًا على بسا  المعدل في درجة البكالوريو .

تقدددددددددددم البددددددددددات االلتلددددددددددا  ببددددددددددرامف الدددددددددددبلوم المهنددددددددددي علددددددددددى النمددددددددددوذج ال ددددددددددادر عددددددددددن و دددددددددددة  -جددددددددددد
لطلبدددددددددددات القبدددددددددددول والتسدددددددددددجيل خدددددددددددالل الرتدددددددددددرة التدددددددددددي تلدددددددددددددها الكليدددددددددددة المعنيدددددددددددة وترف  بتلدددددددددددك ا

 جميح ا ورا  الثبوتية الالزمة.

 

 االنتقال
 

 (:7) المادة
ال يجددددددددوز للطالددددددددب بن  نتقددددددددل مددددددددن برنددددددددامف دبلددددددددوم مهنددددددددي إلددددددددى آخددددددددر فددددددددي الجامعددددددددة بعددددددددد انت امدددددددده   -أ

 في الدراسة.

( مددددددددن هددددددددذه التعليمددددددددات يجددددددددوز للطالددددددددب بن  نتقددددددددل مددددددددن برنددددددددامف 5مددددددددح مراعدددددددداة مددددددددا ورد فددددددددي المددددددددادة ) -ب
إلدددددددى برندددددددامف دبلدددددددوم مهندددددددي فدددددددي تخ دددددددص مما دددددددل فدددددددي الجامعدددددددة دبلدددددددوم مهندددددددي فدددددددي جامعدددددددة بخدددددددر  

 بتنسيب من مجلس القسم وموافقة عميد الكلية.

 -ي ترل في المواد التي درسها الطالب في جامعة بخر  وير ب با تسابها ما  لي: -جد

كدددددددددددون معادلدددددددددددة فدددددددددددي الملتويدددددددددددات ومسددددددددددداوية فدددددددددددي عددددددددددددد السددددددددددداعات المعتمددددددددددددة لمدددددددددددادة بو بن ت .1
ن يكدددددددددددون الطالدددددددددددب ناجلدددددددددددًا فيهدددددددددددا فدددددددددددي جامعتددددددددددده وب ة المقدددددددددددررة مدددددددددددواد فدددددددددددي الخطدددددددددددة الدراسدددددددددددي

 وال تلسب في المعدل الترا مي. المنتقل منها 

 تتم الموافقة على ا تسا  المواد بتنسيب من القسم وموافقة عميد الكلية. .2

 .( ساعات معتمدة للطالب المنتقل6يجوز ا تسا  ما ال  زيد على ) .3
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 مدة الدراسة

 (:8المادة )

( 4ا ق دددددددددى للمددددددددددة المسدددددددددمول بهدددددددددا للل دددددددددول علدددددددددى شدددددددددهادة الددددددددددبلوم المهندددددددددي )يكدددددددددون اللدددددددددد  -أ
( سددددددددداعات معتمددددددددددة فري هدددددددددذه 6بربعدددددددددة ف دددددددددول دراسدددددددددية إال إذا  دددددددددان مندددددددددتقاًل وا تسدددددددددب لددددددددده )

اللالدددددددددددة تكدددددددددددون المددددددددددددة  ال دددددددددددة ف دددددددددددول دراسدددددددددددية وفي جميدددددددددددح ا  دددددددددددوال ال يلسدددددددددددب الر دددددددددددل 
 ال يري ضمن مدة الل ول على شهادة الدبلوم المهني.

يمددددددددددنح الطالددددددددددب ف دددددددددداًل دراسدددددددددديًا وا دددددددددددًا إذا اسددددددددددتدع   التدددددددددده ذلك وذلددددددددددك بتنسدددددددددديب  نايجددددددددددوز  -ب
 وقرار من عميد الكلية. من مجلس القسم 

 
 العالمات واالمتحانات

 

 تكون عالمة النجال في  ل مادة من مواد برنامف الدبلوم المهني )جد(. (:9المادة )
 

 (:10المادة )
 .نقال( 4نقطة( من ) 2.5)اللد ا دنى للنجال في المعدل الترا مي  -أ

إعددددددددادة دراسددددددددة مددددددددادتين علددددددددى ا  ثددددددددر  -رفددددددددح معدلدددددددده الترا مددددددددي    ددددددددرا  -يجددددددددوز للطالددددددددب  -ب
 (جددددددددد )اددددددددوال مدددددددددة دراسددددددددته ضددددددددمن مددددددددواد خطتدددددددده الدراسددددددددية علددددددددى بن تكددددددددون عالمددددددددة الطالددددددددب 

 فما دون وتلسب  ما   ل عليها بعد ا عادة.
الطالدددددددددب فدددددددددي الجامعدددددددددة وفددددددددد  خطتددددددددده تلسدددددددددب عالمدددددددددات جميدددددددددح المدددددددددواد التدددددددددي  درسدددددددددها  (:11المدددددددددادة )

 الدراسية نجا ًا بو رسوبًا في معدله الترا مي بما في ذلك  االت ا عادة.
تطبدددددددددد  تعليمددددددددددات مددددددددددنح درجددددددددددة البكددددددددددالوريو  علددددددددددى اللدددددددددداالت التددددددددددي لددددددددددم  ددددددددددرد عليهددددددددددا  (:12المددددددددددادة )

 نص في هذه التعليمات فيما  تعل  بإجراء االمتلانات و سا  العالمات والمعدالت.
 (:13)المادة 
المددددددددادة ب ثددددددددر مددددددددن  عددددددددذر يقبلدددددددده عميددددددددد الكليددددددددة التددددددددي تدددددددددر إذا تجدددددددداوز  يددددددددا  الطالددددددددب دون  -أ

( مدددددددددن مجمدددددددددوأل السددددددددداعات المقدددددددددررة  ي مدددددددددادة يلدددددددددرم مدددددددددن التقددددددددددم لالمتلدددددددددان النهدددددددددا ي 15%)
وتعتبدددددددر عالمتددددددده فدددددددي تلدددددددك المدددددددادة  دددددددررًا جامعيدددددددًا )هدددددددد( وعليددددددده إعدددددددادة دراسدددددددة تلدددددددك المدددددددادة إذا 

 ددددددددددوال تدددددددددددخل نتيجددددددددددة ذلددددددددددك الرسددددددددددو  فددددددددددي  سددددددددددا  معدددددددددددل  اندددددددددد  إجباريددددددددددة وفي جميددددددددددح ا 
 .والر ل  را  ا نذار عالمات الطالب الر لي والترا مي 

إذا تجدددددددددداوز  يددددددددددا  الطالددددددددددب بعددددددددددذر يقبلدددددددددده عميددددددددددد الكليددددددددددة التددددددددددي تدددددددددددر  المددددددددددادة ب ثددددددددددر مددددددددددن  -ب
( مدددددددددن مجمدددددددددوأل السددددددددداعات المقدددددددددررة لمدددددددددادة بو ب ثدددددددددر فانددددددددده يعتبدددددددددر منسدددددددددلبًا مدددددددددن تلدددددددددك 15%)

 مال  ة )منسلب(. وتثب  في سجله المادة 
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 دددددددددل مدددددددددن  تهيدددددددددب عدددددددددن االمتلدددددددددان النهدددددددددا ي المعلدددددددددن عنددددددددده بعدددددددددذر يقبلددددددددده عميدددددددددد الكليدددددددددة  (:14المدددددددددادة )
ويبلددددددددددق القددددددددددرار بقبددددددددددول العددددددددددذر لمدددددددددددر   التددددددددددي تدددددددددددر  المددددددددددادة تسددددددددددجل لدددددددددده مال  ددددددددددة ) يددددددددددر مكتمددددددددددل( 

لددددددددم  المدددددددادة  جدددددددراء امتلدددددددان معدددددددو  للطالدددددددب فدددددددي مددددددددة بق ددددددداها نهايدددددددة الر دددددددل التدددددددالي للر دددددددل الدددددددذي
جدددددددددل دراسدددددددددته للر دددددددددل التدددددددددالي وفدددددددددي تلدددددددددك اللالدددددددددة يعقدددددددددد االمتلدددددددددان فدددددددددي دم فيددددددددده لالمتلدددددددددان.إال إذا ب تقددددددددد

 الر ل الذي  لي ف ل الت جيل.

تسددددددددددري تعليمدددددددددددات مددددددددددنح درجددددددددددة البكدددددددددددالوريو  فددددددددددي الجامعددددددددددة علدددددددددددى إجددددددددددراءات تقدددددددددددديم  (:15المددددددددددادة )
 العذر المرضي.

 (:16المادة )
( مدددددددددن السددددددددداعات المقدددددددددررة لمدددددددددواد %15بعدددددددددذر)يعتبدددددددددر الطالدددددددددب الدددددددددذي  تجددددددددداوز مجمدددددددددوأل  يابددددددددده   -أ

)منسددددددددلب( وتعتبددددددددر  ويثبدددددددد  فددددددددي سددددددددجله مال  ددددددددة الر ددددددددل منسددددددددلبًا  كمددددددددًا مددددددددن ذلددددددددك الر ددددددددل 
 دراسته لذلك الر ل م جلة.

يسددددددددمح للطالددددددددب باالنسددددددددلا  مددددددددن دراسددددددددة مددددددددادة آو ب ثددددددددر خددددددددالل مدددددددددة بق دددددددداها بربعددددددددة بسددددددددابيح   -ب
  وتثبددددددددددد  فدددددددددددي ل دددددددددديريي( وبسدددددددددددبوعان مددددددددددن بددددددددددددء الر دددددددددددل امددددددددددن بددددددددددددء الر ددددددددددل )ا ول والثدددددددددددان

 سجله مال  ة )منسلب(.
  بدددددددددول والتسدددددددددجيل دددددددددتم االنسدددددددددلا  فدددددددددي هدددددددددذه اللالدددددددددة  سدددددددددب نمدددددددددوذج خدددددددددا  تعدددددددددده و ددددددددددة الق -ج

 ويت من هذا النموذج تنسيب مدر  المادة ومد ر القبول والتسجيل   وموافقة العميد.
عددددددددددن ال يجدددددددددوز نتيجددددددددددة االنسددددددددددلا  بن يقدددددددددل عدددددددددددد السدددددددددداعات التددددددددددي يسدددددددددجل الطالددددددددددب لدراسددددددددددتها  -د

 اللد ا دنى للعبء الدراسي المسمول به وف  هذه التعليمات.
. يجددددددددوز للعميددددددددد الموافقددددددددة علددددددددى انسددددددددلا  الطالددددددددب مددددددددن الر ددددددددل شددددددددريطة بن  ددددددددتم تقددددددددديم الددددددددب -هددددددددد

وفددددددددددي هددددددددددذه اللالددددددددددة  االنسددددددددددلا  قبددددددددددل موعددددددددددد االمتلانددددددددددات النها يددددددددددة ب سددددددددددبوعين علددددددددددى ا قددددددددددل 
 تعتبر دراسة الطالب في ذلك الر ل م جلة.

 

 التأجيل
 

يجددددددددددددوز للطالدددددددددددددب بن   جدددددددددددددل دراسدددددددددددددته لمدددددددددددددة ال تزيدددددددددددددد علدددددددددددددى ف دددددددددددددلين دراسددددددددددددديين وال  (:17المدددددددددددددادة )
 تلتسب ضمن اللد ا على للل ول على الدبلوم المهني شريطة ما  لي:

 بن يكون قد م ى على التلاقه في الجامعة ف ل دراسي وا د على ا قل. -أ

بسددددددددددبا  تقتنددددددددددح بهددددددددددا الجهددددددددددة  تقدددددددددددم بطلددددددددددب الت جيددددددددددل قبددددددددددل بدددددددددددء الدراسددددددددددة إذا تددددددددددوافرت لديدددددددددده  بن -ب
 -المخت ة بالموافقة على الت جيل وهي:

بندددددددداء علددددددددى تنسدددددددديب ر دددددددديس القسددددددددم إذا  ددددددددان الت جيددددددددل لمدددددددددة ف ددددددددل دراسددددددددي  عميددددددددد الكليددددددددة: .1
 .وا د

 : إذا  ان الت جيل لمدة ف ليين دراسيين مت لين.مجلس الكلية .2
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بن  تجددددددددددددداوز  ( ال يجدددددددددددددوز17.16وفدددددددددددددي جميدددددددددددددح اللددددددددددددداالت الدددددددددددددواردة فدددددددددددددي المدددددددددددددادتين ) :(18المدددددددددددددادة )
 الت جيل بو االنسلا  مجتمعين مدة ف لين دراسيين.

 

 االنقطاع
 

 :يعتبر الطالب منقطعًا في اللاالت التالية  -أوال:   (:19المادة )
 إذا ابتدب التدريس ولم يكن مسجاًل لذلك الر ل. -أ

 لهي تسجيله بسبب عدم دفح الرسوم الجامعية.ا إذا -ب
منقطعددددددددددين يعتبددددددددددر  وبإذا تجدددددددددداوز انقطدددددددددداأل الطالددددددددددب ف ددددددددددلين دراسدددددددددديين مت ددددددددددلين  ثانيددددددددددا :
 .مر والً 

إذا اعتبددددددددددر الطالددددددددددب منقطعددددددددددًا  ي سددددددددددبب مددددددددددن ا سددددددددددبا  يعتبددددددددددر تسددددددددددجيله فددددددددددي  ثالثددددددددددا :
 إال إذا تقدددددددددددم بعددددددددددذر قهددددددددددري تقبلدددددددددده الجهددددددددددة المخت ددددددددددة بقبددددددددددول العددددددددددذر  الجامعددددددددددة ملهددددددددددى 

 -وهي:
 ء الدراسة.: إذا قدم العذر خالل بسبوعين من بدالعميد -1
: إذا قدددددددددم العددددددددذر خددددددددالل فتددددددددرة ال تزيددددددددد علددددددددى بسددددددددبوعين مددددددددن بدددددددددء مجلددددددددس الكليددددددددة -2

 الدراسة ولكنها لم تتجاوز نهاية الر ل الدراسي.

 .: إذا قدم العذر بعد نهاية الر ل الدراسيمجلس العمداء -3

تلتسددددددددب مدددددددددة االنقطدددددددداأل ضددددددددمن اللددددددددد ا ق ددددددددى المسددددددددمول بدددددددده للل ددددددددول علددددددددى  -4
 .درجة الدبلوم المهني

 

 اإلنذار والفصل
 

 :(20المادة )
 أوال :
نقطددددددددددة( فددددددددددي نهايددددددددددة بي ف ددددددددددل مددددددددددن  2.5نددددددددددذر الطالددددددددددب الددددددددددذي يقددددددددددل معدلدددددددددده الترا مددددددددددي عددددددددددن )  -أ

 الر ول الدراسية باستثناء الر ل ال يري.
  ددددددددول الطالددددددددب علددددددددى إنددددددددذار فددددددددان عليدددددددده إن  لهددددددددي مرعولدددددددده برفددددددددح معدلدددددددده الترا مددددددددي إلددددددددى عنددددددددد  -ب

ي مدددددددددة بق دددددددداها ف ددددددددل دراسددددددددي مددددددددن تدددددددداريخ نقطددددددددة( فمددددددددا فددددددددو  وذلددددددددك فدددددددد 2.5اللددددددددد المطلددددددددو  )
 ا نذار.

ا ندددددددددذار بعدددددددددد مدددددددددرور الر دددددددددل  يعتبدددددددددر الطالدددددددددب مر دددددددددواًل مدددددددددن البرندددددددددامف إذا اخرددددددددد  فدددددددددي إلهددددددددداء -جدددددددددد
علددددددددددددى ا قددددددددددددل  فددددددددددددي هددددددددددددذه اللالددددددددددددة  نقطددددددددددددة( 2.45إال إذا  ددددددددددددان معدلددددددددددددة الترا مددددددددددددي )  الدراسددددددددددددي

 يستمر مرعول ا نذار وال ير ل.
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الخا ددددددددددددة االددددددددددددب الدددددددددددددبلوم المر ددددددددددددول مددددددددددددن الدراسددددددددددددة ن  دددددددددددددر  ضددددددددددددمن الدراسددددددددددددة بيجددددددددددددوز  :ثانيددددددددددددا  
  ويعطددددددددددى الطالددددددددددب مهلددددددددددة عددددددددددن اللددددددددددد ا دنددددددددددى المقبددددددددددول المنت مددددددددددة بسددددددددددبب تدددددددددددني معدلدددددددددده الترا مددددددددددي

ف دددددددددل دراسدددددددددي ضدددددددددمن الدراسدددددددددة الخا دددددددددة التاليدددددددددة لتددددددددداريخ ف دددددددددله  ويلسدددددددددب هدددددددددذا الر دددددددددل مدددددددددن اللدددددددددد 
 ا على للمدة المسمول بها للل ول على درجة الدبلوم المهني.

نقطددددددددددة( فددددددددددي المعدددددددددددل  1قددددددددددل مددددددددددن )البرنددددددددددامف الطالددددددددددب الددددددددددذي يل ددددددددددل علددددددددددى ب  ددددددددددل مددددددددددنير ثالثددددددددددا :
 الترا مي في بي ف ل من ف ول السنة بعد الر ل ا ول باستثناء الر ل ال يري.

  (:21المادة )
ن  ددددددددددر  مدددددددددادة مدددددددددا قبدددددددددل بن  ددددددددددر  متطلبهدددددددددا السددددددددداب  وفدددددددددي  الدددددددددة  ددددددددددو  بال يجدددددددددوز للطالدددددددددب  -أ

 يعتبران ملهيين. ذلك فإن تسجيله وعالمته في تلك المادة
ن  ددددددددددددر  مددددددددددادة ومتطلبهدددددددددددا السدددددددددداب  فدددددددددددي الر ددددددددددل نرسددددددددددده إذا  ددددددددددان قدددددددددددد در  بيجددددددددددوز للطالددددددددددب  -ب

 المتطلب الساب  ولم  نجح فيه بو إذا  ان تخرجه  توقف على ذلك.
 

 أحكام عامة
 

 تمنح شهادات التخرج عند استلقاقها في نهاية  ل ف ل. (:22المادة )
 اللاالت التي لم  رد عليها نص في هذه التعليمات. ب  مجلس العمداء في  (:23المادة )

عمددددددددددددداء الكليددددددددددددات ومددددددددددددد ر و دددددددددددددة القبددددددددددددول والتسددددددددددددجيل مسدددددددددددد ولون عددددددددددددن تنريددددددددددددذ هددددددددددددذه  (:24ادة)مددددددددددددال
 التعليمات.


