جامعة عمان األهلية

Al-Ahliyya Amman University

تعليمات منح درجة الدبلوم العالي في جامعة عمان األهلية
استناداً لقانون الجامعات األردنية رقم ( )18لسنة 2018

المادة (:)1

المادة (:)2

تسمى هذه التعليمات "تعليمات منح درجة الدبلوم العالي فيي جامعية امياأل ايهليية" ،ويُامي ب يا ااتبيا ار
من تاريخ إقرارها.
يكوأل للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة ل ا أدناه ما لم تدل
القرينة الى غير ذلك:
الجامعة

:

الرئيس

:

المجلس

:

الكلية

:

:

العميد
القسم

:

لجنة الكليــــة

:

البرنامج

:

لجنة القســـم

:

جامعة اماأل ايهلية
رئيس الجامعة
مجلس الدراسات العلييا في الجامعة
اميد كلية الدراسات العلييا
أي كلية من كليات الجامعة التي تمنح درجة الدبلوم العالي
أي قسم أكاديمي فيي الكلييية المعنية
لجنة الدراسات العليا في الكلييية
لجنة الدراسات العليا في القسييم
أي برنامج دبلوم االي في الجامعة

الفصل األول :القبـــول
المادة (:)3
المادة (:)4

يحدد مجلس العمداء مطلع ك اام جامعي ادد الطلبة الذين سيقبلوأل في برامج الدبلوم العالي ،وذلك
بتوصية من المجلس بناء الى تنسيب من لجاأل الدراسات العليا في ايقسام والكليات المختصة.
شروط القبول في البرنامج:
أوالً:

الشروط العامة:

أ.

أأل يكوأل المتقدم حاصال الى درجة البكالوريوس من جامعة معترف ب ا من و ازرة التعليم
العالي االردني.

ب.

أأل تكوأل درجة البكالوريوس في حق

التخصص أو أحد الحقول التي تؤهله لدراسة

الدبلوم العالي وذلك بناء الى تنسيب من المجلس وتوصية من مجلس الكلية والقسم

وذلك وفقا للخطة الدراسية للبرنامج.
ج.

يجوز األ يتقدم لاللتحاق في برنامج الدبلوم العالي من حص الى درجة البكالوريوس
بتقدير مقبول او االى.
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د.

يجوز األ يتقدم لاللتحاق في برنامج الدبلوم العالي من حص الى بكالوريوس باالنتساب

ه.

الى الطالب المتقدم بطلب التحاق لبرامج الدبلوم العالي إرفاق ش ادة تبين اجتيازه

شريطة تطابق مسمى الدبلوم العالي في الجامعة مع مسمى تخصص البكالوريوس.

المتحاأل التوف أو ما يعادله أو االمتحاأل الوطني ،وبخالف ذلك يلزم الطالب باجتياز
مساقي الكفاءة المطلوبة باللغة اإلنجليزية خالل السنة ايولى والتي تطرح ا الجامعة

حيث تطبق التعليمات النافذة والصادرة ان و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ب ذا
الخصوص.
ثانياً:

الشروط الخاصة:

أ.

يجوز لقسم التخصص أو اللجنة وضع شروط خاصة إضافية لاللتحاق بالبرنامج الذي
يطرحه ذلك القسم الى أال تتعارض هذه الشروط مع اإلطار العام لبرامج الدراسات

العليا أو هذه التعليمات.
ب.

يجب أأل تظ ر هذه الشروط بوضوح في الخطة الدراسية المقدمة لالاتماد ،وتعتبر جزءا
من ا.

المادة (:)5

تقدم طلبات االلتحاق ببرامج الدبلوم العالي الى النموذج المعد ل ذا الغرض إلى كلية الدراسات

أ.
ب.

العليا خالل الفترة التي يحددها المجلس ،وترفق بتلك الطلبات جميع ايوراق الثبوتية الالزمة.

تقوم كلية الدراسات العليا بإرسال قائمة المتقدمين للبرنامج والمقترح قبول م مع طلبات م إلى
الكلية المختصة لتدقيق ا والتنسيب بما تراه إلى كلية الدراسات العليا.

ج.
المادة (:)6

يصدر المجلس قوائم بأسماء المقبولين في البرامج بناء الى تنسيب من لجنتي القسم والكلية.

إذا فص الطالب ن ائيا من برنامج الدبلوم العالي فال يجوز أأل يقب مرة أخرى في نفس البرنامج ويستطيع
االلتحاق ببرنامج دبلوم االي اخر في الجامعة ويعادل له ( )9سااات معتمدة كحد اقصى.

الفصل الثاني :الخـطة الدراسيـة
المادة (:)7

تكوأل متطلبات الحصول الى درجة الدبلوم العالي ( )30-24سااة معتمدة من مستوى ( )600من المواد
الدراسية حسب الخطة التي يقرها مجلس العمداء والنجاح ب ا بموجب أحكام هذه التعليمات وفقا لما يلي:
أ.

المواد اإلجبارية ( )24-18سااة.

ب.

المواد االختيارية ( )6سااات.

ج.

يجوز للطالب دراسة ( )6سااات معتمدة من المواد االختيارية ،زيادة الى المطلوب في الخطة
الدراسية ،بموافقة القسم وذلك لغايات االلتحاق ببرامج الماجستير.

المادة (:)8

أ.

لقسم التخصص األ يحدد اند قبول الطالب المواد االستدراكية الالزمة له من مواد مستوى

البكالوريوس التي يراها ضرورية لرفع المستوى العلمي للطالب ،الى األ ال تزيد ان ( )9سااات معتمدة،

وتحدد هذه المواد في طلب القبول ،وال يحتسب هذا الفص ضمن الحد ايالى لمدة الدراسة.
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ب.

ال تطلب أي مواد استدراكية من الطالب الذي يكوأل تخصصه في درجة البكالوريوس هو ذات

ج.

ال تحتسب سااات المواد االستدراكية ضمن السااات المعتمدة المطلوبة لني درجة الدبلوم

التخصص في برنامج الدبلوم العالي الذي قب به.

العالي ،وتظ ر هذه المواد في الكشف دوأل احتساب االمات ا في المعدل التراكمي.
د.

الى الطالب األ ين ي المواد االستدراكية بنجاح في مواد أقصاه ن اية العام الجامعي ايول

اللتحاقه بالبرنامج ،ويجوز في حاالت خاصة السماح للطالب بتجاوز هذه المدة بقرار من المجلس

وتوصية من لجنتي القسم والكلية.
أ.

المادة (:)9

يكوأل الحد ايدنى للحصول الى درجة الدبلوم العالي فصلين دراسيين الى ايق وال يحتسب

الفص الصيفي ضمن هذه المدة ويكوأل الحد ايالى لمدة الحصول الى درجة الدبلوم العالي

أربعة فصول دراسية قابلة للتمديد لمدة فصلين دراسيين وذلك بتوصية من المجلس وقرار من
ب.

مجلس العمداء شريطة أأل يؤدي ذلك إلى إن اء متطلبات التخرج بنجاح.

ال يجوز أأل تزيد مدة التأجي واالنسحاب بعذر بمجموا ا الى فصلين د ارسييين وال تحسيب هيذه
المدة ضمن الحد ايالى لمدة الحصول الى الدرجة.

أ.

المادة ()10

الحد ايدنى للعبء الدراسي في الفص الواحد ( )6سااات معتمدة ،والحد ايالى ( )12سااة
معتمدة ويجوز بموافقة اميد الكلية المعني تخفيض الحد االدني للعبء الدراسي الى ()3
سااات معتمدة ولمرة واحدة فقط وفق النموذج المعد لذلك.

ب.

الحد ايالى للعبء الدراسي للطالب في الفص الصيفي ( )6سااات معتمدة ويجوز أأل تص
إلى ( )9سااات معتمدة إذا تبقى للطالب مادة واحدة وأخيرة لغايات التخرج.

الفصل الثالث :لجان الدراسات العليا ومهامها
المادة (:)11

أ.

تشك لجنة القسم بقرار من اميد كلية التخصص وبعد االستئناس برأي رئيس القسم وتفوض

إلي ا صالحيات مجلس القسم المتعلقة بالدراسات العليا ،ويكوأل تشكي اللجنة كاآلتي:
.1

رئيس القسم /رئيسا.

.2

اثناأل الى ايق من ايساتذة وايساتذة المشاركين ،ويجوز اند الضرورة أأل تضم اللجنة
أاضاء هيئة تدريس برتبة أستاذ مسااد شريطة أأل تنطبق الي م شروط التدريس

واإلشراف في برامج الدراسات العليا.
ب.

تتولى لجنة القسم اإلشراف الى أمور الدراسات العليا في القسم وضماأل االلتزام بسياسات
وتعليمات الدراسات العليا وأخالقيات البحث العلمي ،وتشتم صالحيات اللجنة الى ما يلي:
.1

تعيين مرشد أكاديمي في بداية العام الجامعي لطلبة التخصص الواحد في القسم ممن

تنطبق اليه شروط التدريس واإلشراف في برامج الدراسات العليا.
.2

تقديم التنسيبات المتعلقة بما يلي ورفع ا إلى لجنة الكلية:
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•

استحداث برامج جديدة.

•

متابعة وتحديث الخطط الدراسية للبرامج التي يقدم ا القسم.

•

أاداد الطلبة المقترح قبول م سنويا.

•

إقرار نتائج امتحانات المواد الدراسية للبرامج في القسم.

•

رفع قوائم بأسماء الطلبة المرشحين للمنح الدراسية ومتابعة أامال م وتأمين

•

تنسيق الندوات العلمية الخاصة بطلبة القسم.

•

إاالم الطلبة بالخطة الدراسية المطبقة الي م.

•

اقد اجتمااات مع طلبة الدراسات العليا لبحث قضاياهم.

احتياجات م داخ القسم للعم .

•
المادة (:)12

أ.

تشك لجنة الكلية بقرار من مجلس كلية التخصص وتفوض إلي ا صالحيات مجلس الكلية

المتعلقة بالدراسات العليا ،ويكوأل تشكي اللجنة الى النحو اآلتي:
.1

اميد الكلية /رئيسا.

.2

رؤساء ايقسام التي تطرح احدى برامج الدراسات العليا.

.3
ب.

إاداد قائمة بأسماء الطلبة المتوقع تخرج م في أي فص دراسي.

اضوي هيئة تدريس ممن تنطبق الي م شروط التدريس واإلشراف.

تتييولى لجنيية الكلييية اإلش يراف الييى شييؤوأل الد ارسييات العليييا فييي الكلييية وضييماأل االلت يزام بسياسييات
وتعليمات الدراسات العليا وأخالقيات البحث العلمي ،وتشتم صالحيات اللجنيية الى ما يأتي:
.1

دراسة اقتراحات وتوصيات لجاأل ايقسام الواردة في الفقرة (ب) البند ( )2من المادة
( )11من هذه التعليمات ،والتنسيب ب ا للمجلس.

.2

التوصية لكلية الدراسات العليا باستحداث برامج دراسات الييا جدييدة فيي الكليية أو تعيدي

.3

تنظيم لقاءات دورية اامة مع طلبة الدراسات العليا في الكلية لمتابعة قضاياهم.

البرامج القائمة أو المواد الدراسية التي تشمل ا.

ج.
المادة (:)13

.4

إاداد تقرير سنوي ان برامج الدراسات العليا في الكلية.

.5

إقرار نتائج امتحانات المواد الدراسية للبرامج.

تتولى لجنة الكلية م ام لجنة القسم في حال ادم وجودها.

يتولى المرشد ايكاديمي الم ام اآلتية:
.1

تعريف الطالب بفلسفة وسياسات وتقاليد وتعليمات الدراسات العليا في الجامعة.

.2

مساادة الطالب في التكيف واكتساب الم ارات الالزمة للنجاح في الدراسات العليا.

.3

متابعة سير الطالب ايكاديمي وفق خطة استرشادية.
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الفصل الرابع :اال نتقـال والتحويـل
أ.

المادة (:)14

ب.

يجوز تحوي الطالب من برنامج الدبلوم العالي إلى آخر في الجامعة بعد انتظامه في الدراسة في
حال استيفائه شروط القبول وتوفر مقعد شاغر له.

يجوز انتقال الطالب من برنامج من جامعة أخرى إلى برنامج مماث في حال استيفائه شروط
القبول في البرنامج الذي يرغب في التحوي أو االنتقال إليه شريطة توافر مقعد شاغر له ،الى

أال يق معدله التراكمي ان ( )2.5نقطة أو ما يعادل ا.
المادة (:)15

أ.
ب.

تقدم طلبات التحوي واالنتقال إلى كلية الدراسات العليا الى النموذج المقرر ل ذا الغرض.
تتم الموافقة الى التحوي من برنامج الدبلوم العالي إلى برنامج آخر في الجامعة ،أو االنتقال
من برنامج الدبلوم العالي مماث من جامعة أخرى بقرار من لجنة مكونة من العميد ،واميد كلية
التخصص ،ورئيس قسم التخصص.

المادة (:)16

أ.

ال يجوز أأل يعادل للطالب المنتق إلى الجامعة أو المقبول في ا وسبق له دراسة مواد في جامعة

ب.

()6

أخرى ما يزيد الى ( )6سااات معتمدة من هذه المواد.

يحسب فص

دراسي واحد من الحد ايالى لمدة الحصول الى الدرجة للطالب لك

سااات معتمدة تم معادلت ا.

ج.

يشترط في المواد التي درس ا الطالب في جامعة أخرى ويرغب في معادلت ا ما يلي:
.1

أأل تكوأل مناظرة من حيث المستوى والمحتوى وادد السااات لمادة أو مواد في الخطة
الدراسية المقررة.

.2

أال يق تقدير الطالب في ك من ا ان ( )2.5نقطة أو جيد أو ما يعادل ا وأال يكوأل قد

مضى الى دراست ا أكثر من خمس سنوات.
دي.

تحسب للطالب اند تحويله أو قبوله في برنامج آخر:
.1

المواد التي يختارها القسم من المواد التي درس ا في البرنامج السابق ،وتدخ االمات

.2

المواد التي يختارها القسم من المواد التي درس ا في البرنامج السابق ،وال تدخ في

هذه المواد في معدله التراكمي إذا كاأل التحوي داخ الجامعة.

معدليه التراكمي إذا كاأل االنتقال من خارج الجامعية.
ه.

ال يجوز احتساب أي مواد خارج الخطة الدراسية التي التحق الطالب الى أساس ا اال إذا تم النص

و.

يجوز للطالب الملتحق ببرنامج الدبلوم العالي في الجامعة األ يدرس ما ال يزيد ان ( )3سااات

الى ذلك.

معتمدة في برنامج مماث في جامعة أخرى شريطة الحصول الى موافقة مسبقة من كلية الدراسات
العليا بناء الى توصية من لجنتي القسم والكلية وحسب النموذج المعد لذلك ،وال تحتسب في
المعدل التراكمي .وفي جميع الحاالت يجب األ ال يتجاوز ادد السااات المعادلة الكلي ان ()6

سااات.
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الفصل الخامس :المواد والعالمات واالمتحانات
المادة (:)17

المادة (:)18

تسج العالمة التي يحص الي ا الطالب من (أ) إلى (ج) كحد أدنى.

أ.
ب.

أ.
ب.

يخصص لعالمة المواد بالحروف النقاط المبينة إزاء ك من ا:
العالمة المئوية

العالمة

النقاط

100-90

أ

4

89-85

أ-

3.75

84-80

ب+

3.5

79-76

ب

3

75-70

ج+

2.5

69-65

ج

2

اقل من 65

ه

1.5

الحد ايدنى للنجاح في المعدل التراكمي للمواد في برنامج الدبلوم العالي ( )2.5نقطة.
يجوز للطالب ااادة دراسة مادتين كحد اقصى حص في ما الى االمة (ج )+او اق الغراض

رفع معدله التراكمي الى الحد المقبول ( )2.5نقطة ولمرة واحدة فقط لك مادة.

المادة (:)19

الحد ايدنى لعالمة النجاح في ك مادة من مواد برامج الدبلوم العالي هي (ج) ،أما المواد االستدراكية

المادة (:)20

أ.

إذا أااد الطالب دراسة مادة ما بسبب رسوبه أو لغايات رفع معدله التراكمي تحسب له العالمة

ب.

إذا كانت المادة المعادة اختيارية فيجوز للطالب دراسة مادة اختيارية أخرى غيرها ،وتحسب

فيشترط أأل يجتازها الطالب بنجاح وذلك حسب مستوى المادة.

ايالى في المعدل الفصلي والتراكمي وتبقى ايخرى في سجله ايكاديمي.
العالمة ايالى في المعدل التراكمي وتبقى في سجله ايكاديمي.

المادة (:)21

يكوأل توزيع االمات المادة الواحدة الى النحو اآلتي:
.1

االمة يامال الفص  ،وتشم هذه ايامال اختبا ار تحريريا واحدا نصف فصلي الى ايق

ويرصد له نصف االمة أامال الفص وهي ( ،)%30وأاماال أخرى قد تتضمن اختبا ار ثانيا

وتقارير وبحوثا يرصد ل ا ( )%30من العالمة ،وبذلك يكوأل مجموع أامال الفص ي ()%60
من العالمة الن ائية.
.2

االمة لالمتحاأل الن ائي ويخصص له (.)%40
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يسي ييتثنى ممي ييا ورد في ييي البني ييدين ( 1و ،)2م ي يواد الني ييدوات ،والمشي يياريع ،والمختب ي يرات ،والتصي يياميم،

والرسومات ،واالختبارات العملية ،والتدريب العمليي والتيدريب السيريري التيي ل يا سيااات معتميدة،
إذ تكوأل ل ا معايير تحددها ايقسام المعنية بعد الحصول الى موافقة مجلس العمداء.

المادة (:)22

يخصص للمعدل الفصلي والتراكمي التقديرات اآلتية:
العالمة

التقدير

4 - 3.5

ممتاز

3.49 –3

جيد جدا

2.99-2.5

جيد

الفصل السادس :المواظبـــــة
المادة (:)23

أ.

إذا تجاوز غياب الطالب دوأل اذر يقبله اميد كلية التخصص ( )%15من مجموع السااات
المقررة يي مادة ،يحرم من التقدم لالمتحاأل الن ائي للمادة ويعتبر راسبا في تلك المادة ،واليه
إاادة دراسة تلك المادة إأل كانت إجبارية .وفي جميع ايحوال تدخ نتيجة ذلك الرسوب في
حساب معدل االمات الطالب الفصلي والتراكمي يغراض اإلنذار والفص .

ب.
ج.

إذا تجاوز غياب الطالب بعذر يقبله اميد كلية التخصص ( )%15من مجموع السااات
المقررة لمادة أو أكثر فإنه يعتبر منسحبا من المادة أو المواد.

يتم احتساب الغياب ااتبا ار من المحاضرة ايولى لبدء التدريس ويحتسب الغياب للطلبة الجدد
الذين تم قبول م بعد بدء التدريس ااتبا ار من تاريخ قبول م.

المادة (:)24

أ.

ك من يتغيب ان االمتحاأل الن ائي يسج غائبا في ذلك االمتحاأل (غ) في خانة العالمة
الن ائية من نموذج رصد العالمات.

ب.
ج.

ك طالب يتغيب ان االمتحاأل الن ائي المعلن انه دوأل اذر يقبله اميد الكلية يعتبر راسبا في
االمتحاأل وترصد له االمة (صفر) في ذلك االمتحاأل.

ك من يتغيب ان اختبار معلن انه بعذر مرضي أو ق ري ،اليه أأل يقدم ما يثبت اذره
لرئيس القسم خالل ثالثة أيام من تاريخ زوال العذر ،وفي حال قبول هذا العذر ،يبلغ مدرس
المادة بذلك ،والى مدرس المادة إجراء اختبار تعويضي للطالب خالل اسبوع من تاريخ تبليغه

د.

بقبول اذر الطالب.

ك من يتغيب ان االمتحاأل الن ائي المعلن انه بعذر مرضي أو ق ري ،اليه أأل يقدم ما يثبت
اذ ره لعميد كلية التخصص خالل ثالثة أيام من تاريخ زوال العذر ،وفي حال قبول العذر فإأل
العميد يبلغ ق ارره لرئيس القسم الذي يبلغ بدوره مدرس المادة إلجراء امتحاأل تكميلي للطالب في
مدة أقصاها ن اية ايسبوع الثاني من الفص الدراسي الذي يليه ،وال يحتسب من ا الفص
الصيفي ،الى أأل يعلم مدير القبول والتسجي رسميا بذلك.

)Ref.: Trustees Council Session (04/2020 - 2021) Decision No. (01), Rev. (a
Date: 23/02/2020
7-10

جامعة عمان األهلية
هي.

Al-Ahliyya Amman University

تسج

مالحظة (غائب) الى نموذج رصد العالمات للمادة التي تغيب في ا الطالب ان

امتحان ا الن ائي بعذر يقبله العميد ،وفي حالة ادم زوال العذر خالل المدة المحددة في الفقرة

(د) من هذه المادة يعتبر الطالب منسحبا من تلك المادة بقرار من العميد وفي جميع الحاالت
يبلغ مدير القبول والتسجي خطيا بنتيجة الطالب.

الفصل السابع :االنسحــاب
أ.

المادة (:)25

يسمح للطاليب باالنسيحاب المتيأخر مين د ارسية ميادة أو أكثير خيالل مي يدة أقصياها ن ايية ايسي ي يبوع
ال اربييع اشيير ميين بييدء الفصي  ،وايسييبوع السي ي يابع ميين ب ي ي ي ييدء الفص ي الصيفي ييي ،وتثبييت فييي سييجله
مالحظة (منسحب) .وفي ك ايحوال يجب أال يقي ايدد السيااات المعتميدة المسيجلة اين الحيد
ايدنييى للعييبء التدريسييي المسييموح بييه وفييق هييذه التعليمييات ويييتم االنسييحاب فييي هييذه الحاليية وفقييا

للنموذج المعد ل ذه الغاية.
ب.

يعتبر الطالب الذي يتجاوز مجموع غيابه بعييذر يقبلييه اميد كلية التخصص ( )%20من
السااات المقررة لمواد الفص منسحبا من ذلك الفص وال تحسب هذه المدة من الحد ايالى
لمدة التأجي ولمرة واحدة فقط.

ج.

يجوز لعميد كلية التخصص الموافقة الى انسحاب الطالب من جميع المواد التي سجل ا في
الفص  ،شريطة أأل يتم تقديم طلب االنسحاب قب مواد االمتحانات الن ائية بأسبواين الى

ايق وتثبت في سجله مالحظة (منسحب) ،وتعتبر دراسته لذلك الفص مؤجلة.
د.

.1

يجوز للمجلس أأل يوافق الى انسحاب الطالب بشك ن ائي من البرنامج الذي قب فيه
شريطة أأل يتم تقديم طلب االنسحاب الن ائي قب مواد االمتحانات الن ائية بأسبواين

الى ايق .
.2

ال يجوز للطالب المنسحب من برنامج الدبلوم العالي أأل يعود للدراسة في البرنامج نفسه

مرة أخرى إذا كاأل معدله التراكمي وقت االنسحاب أق من ( )2.5نقطة.

الفصل الثامن :التأجيــل واالنقطـاع
المادة (:)26

يشترط في الطالب الذي يتقدم بطلب تأجي أأل يكوأل قد أمضى فصال دراسيا واحدا الى ايق في
البرنامج الذي التحق به ،وي قدم طلب التأجي الى النموذج المعد ل ذه الغاية وذلك قب مضي أربعة
أسابيع الى بدء الفص المراد تأجيله ،وتصدر الموافقة ان العميد إأل كاأل التأجي لفص واحد وان
المجلس إأل كاأل لفصلين دراسيين.

المادة (:)27

أ.

ب.

إذا انت ى الفص الدراسي ولم يكن الطالب مسجال أو مؤجيال لذلك الفص  ،يعتبر الطالب منقطعا

ان الدراسة ويعتبر تسجيله في الجامعة ملغيا إال إذا تقدم بعذر ق ري يقبله مجلس العمداء ،ويعتبر

االنقطاع في هذه الحالة تأجيال للدراسة ويحسب ضمن الحد ايالى المسموح به للتأجي .

ال يجوز أأل ينقطع الطالب ان الدراسة بعذر مقبول حسب ما ورد أااله يكثر من فصلين دراسيين.
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الفصل التاسع :اإلنذار والفصــل من الدراسـة
المادة (:)28

ينذر الطالب إذا ق معدله التراكمي ان ( )2.5نقطة في اي فص من فصول دراسته باستثناء الفص
الدراسي االول من انتظامه في الدراسة او الفص الصيفي واليه ازالة االنذار في مدة اقصاها فصالأل

دراسياأل من الفص الذي ااطي بسببه اإلنذار.
المادة (:)29

يعتبر الطالب مفصوال فصال مؤقتا من الدراسة بسبب تدني معدله التراكمي ان ( )2في اي فص من
فصول دراسته او اذا لم يتمكن الطالب من ازالة االنذار ضمن المدة المحددة في المادة ( ،)28وفي هذه

الحالة تطبق الى الطالب تعليمات الدراسة االستدراكية.
المادة (:)30

يعتبر الطالب مفصوال فصال ن ائيا في الحاالت اآلتية:

أ.

.1

إذا لم يحص الى الحد ايدنى في المعدل التراكمي ( )2.5في ن اية الفص االستدراكي
الممنوح للطالب وفقا ل ذه التعليمات.

.2
ب.

إذا لم يحقق متطلبات التخرج ضمن الحد ايالى للمدة المسموح ب ا وفقا ل ذه التعليمات.

يصدر مدير القب ول والتسجي ق اررات اإلنذار ايكاديمية والفص المؤقت إلى الدراسة االستدراكية،
أما ق اررات الفص الن ائي من الجامعة فيصدرها مجلس العمداء بناء الى تنسيب مدير القبول

والتسجي .
ج.

تعلن ق اررات اإلنذار والفص المؤقت إلى الدراسة االستدراكية والفص الن ائي من الجامعة وأي
أمور أكاديمية أخرى تخص الطلبة الى لوحة اإلاالنات في كلية الطالب المعني وتعد تبليغا

بالمعنى القانوني.

الفصل العاشر :الدراسة االستدراكية
المادة (:)31

يجوز أأل يقب في الدراسة االستدراكية الطالب المفصول فصال مؤقتا من الدراسة المنتظمة ،وفي هذه
الحالة يمنح الطالب فصال دراسيا استدراكيا واحدا لرفع معدله التراكمي إلى ( )2.5فأكثر ،فإذا أخفق في
رفع معدله يتم فصله ن ائيا من البرنامج الملتحق به.

المادة (:)32
المادة (:)33

إذا تمكن الطالب من رفع معدله إلى ( )2.5فأكثر ،في فص الدراسة االستدراكية يحول حكما إلى الدراسة
المنتظمة.
يجوز لمجلس العمداء منح الطالب فصال دراسيا إضافيا ون ائيا بعد استنفاده الحد ايالى من المدة
الزمنية الالزمة للحصول الى درجة الدبلوم العالي لغايات استكمال متطلبات التخرج ،فإذا أخفق الطالب
بذلك فإنه يفص من التخصص فصال ن ائيا.

المادة (:)34

تطبق الى المسجلين في الدراسة االستدراكية شروط المواظبة واالمتحانات والعالمات الواردة في تعليمات
منح درجة الدبلوم العالي.
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المادة (:)35

يستفيد طالب الدراسة االستدراكية من جميع الخدمات والتس يالت الجامعية المتوافرة ويمنح هوية جامعية.

المادة (:)36

تحتسب فترة الدراسة االستدراكية ضمن الحد ايالى لسنوات الدراسة في الجامعة.

الفصل الحادي عشر :منح الدرجـات
المادة (:)37
المادة (:)38

أ.

تمنح درجة الدبلوم العالي بقرار من مجلس العمداء ،بناء الى توصية من المجلس.

ب.

تمنح الش ادات والدرجات في المواايد المقررة.

أ.

تمنح درجة الدبلوم العالي للطالب المسج في أحد برامج الماجستير /مسار الرسالة أو مسار
الشام  ،في إحدى الحالتين اآلتيتين:
 .1مع مراااة ما ورد في المادة رقم ( )8من تعليمات منح درجة الماجستير في جامعة اماأل االهلية ،إذا
انقضى الى تسجيله في البرنامج ثمانية فصول دراسية من بدء انتظامه في الدراسة ،وأن ى
بنجاح دراسة جميع المتطلبات في خطته الدراسية ،وبمعدل تراكمي ال يق ان ( )%76أو )(B
ولم يستطع إنجاز الرسالة ومناقشت ا أو لم يتمكن من التقدم لالمتحاأل الشام والنجاح فيه ،وال
يعد الفص الصيفي فصال ل ذا الغرض.

 .2إذا رسب في مناقشة الرسالة أو رسب في االمتحاأل الشام مرتين.
ب.

تمنح درجة "الدبلوم العالي" بقرار من مجلس العمداء ،بناء الى تنسيب من مجلس الدراسات
العليا واقتراح من مجلس الكلية ،بعد أأل يتقدم الطالب خطيا بطلب ،وفق نموذج خاص يعد ل ذا
الغرض ،إلى اميد الكلية التي ينتمي إلي ا ،ويتضمن رغبة الطالب بالحصول الى ش ادة
الدبلوم.

الفصل الثاني عشر :أحكـام عامــة
المادة (:)39
المادة (:)40

يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد الي ا نص في هذه التعليمات.

امي ييد كلي يية الد ارس ييات العليي ييا وام ييداء الكلي ييات ومي ييدير دائي يرة القب ييول والتس ييجي مسي ييؤولوأل ا يين تنفي ييذ هي ييذه
التعليمات.
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