تعليمات منح الدرجة الجامعية األولى (البكالوريوس)
لحملة دبلوم الكليات الجامعية المتوسطة المقبولين على أساس نظام التجسير
صادرة عن مجلس العمداء بمقتضى الفقرة (أ) من المادة ( )4من نظام منح الدرجات
والشهادات في جامعة الحسين بن طالل رقم ( )43لسنة 2003

المادة ()1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح الدرجة الجامعية األولى (البكالوريوس) لحملة دبلوم الكلياات
الجامعية المتوسطة المقبولين على أساس نظام التجساي)) ويعماب ب اا ابتادان مان اللداب الدراسا
الثان من العام الجامع . 2017/2016
المادة()2
يكون للكلمات والعبارات االتية المعان المبينة ل ا ف أدناه  ،ما لم تدل الق)ينة على غي) ذلك -:
الجامعـــــة  :جامعـــة الحسين بن طالل .
المجلـــــس  :مجلس العمدان ف الجامعــة .
درجـة البكالوريوس  :الدرجة الجامعيـــة األولى .
الطالـــــب  :كب طالب أو طالبة مقبول ف الجامعة وفق أحكام هذه التعليمات .
القبــــول
المادة()3
يقبب ف هذا الب)نامج من ت)شحه لجناة تنسايق القباول الموحاد مان الحاعالين علاى دبلاوم الكلياات
الجامعية المتوسطة ضمن األعداد الت يتم االتلاق علي ا سنويا لنيب درجة البكالوريوس .
المادة()4
يقبب الطلبــة ف التخددات المناظ)ة لتخددات م ف دبلوم الكليات الجامعية المتوسطة.
معادلــة المـــواد
المادة()5
تكون معادلة المواد الت درس ا الطالب ف الكليـــة الجامعية المتوسطة الـواردة ضمـن خطته
الدراسيــة ف تخدده الجديد ف الجامعة من اختداص األقســام األكاديمية المعنية ف
الجامعـــة ،ووفقـا لألسس اآلتية -:
أ -أن ال يقب عدد ساعات كب مادة من المواد النظ)ية الت درس ا الطالب ف الش ادة الجامعية
المتوسطة عن ( )3ثالث ساعات معتمدة ،ويجوز ف حاالت خاعة يقدرها مجلس القسم
الذي تتبع له المادة جمع مادتين أو أكث) لمعادلت ا بمادة أخ)ى ضمن خطة الطالب
الدراسية على أن يكون وعف مجموع هذه المواد مكافئا لوعف المادة ف خطة الطالب
الدراسية  ،وف كب األحوال يجب أن ال يقب عدد الساعات المعادلة للمادة الواحدة عن
ساعات تلك المادة ف الخطة الدراسية المعنية المعمول ب ا ف الجامعة .
ب -تعادل المواد الت حدب الطالب في ا على عالمة ( 60%أو ما يعادل ا ) فما فوق الت درس ا
قبب قبوله وفق أحكام هذه التعليمات .

ج -أن ال يزيد عدد الساعات المعتمدة الت تعادل للطالب على ( ) 55ساعة معتمدة ش)يطة
الحدول على الش ادة الجامعية المتوسطة ( الشامب )  ,وتدخب ف سجب الطالب األكاديم
بعبارة ( ناجح ) فقط وال تدخب ضمن المعدل الت)اكم .
د -تعطى األولوية ف معادلة المواد لمتطلبات الجامعة اإلجبارية واالختيارية الواردة ف خطة
الطالب ف الش ادة الجامعية المتوسطة  ،ثم متطلبات الكلية ومتطلبات التخدص.
هـ -على ال)غم مما جان ف هذه المادة ال تعادل مواد التدريب الميدان ومش)وع التخ)ج الت
سبق للطالب دراست ا ف الكلية الجامعية المتوسطة.
و -تعادل المواد للطلبة بغض النظ) عن عدد السنوات الت مضى على دراست ا
ز -على الطالب التقدم لمعادلة المواد الت درس ا ف الكلية الجامعية المتوسطة خالل السنة
االولى لقبوله او انتقاله للتخدص الجديد
المادة()6
تطبق تعليمات منـح الدرجـاـة الجامعيـاـة األولاى (البكاالوريوس) المعماول ب اـا فا الجامعاة علاى
الحاالت الت لم ي)د في ا نص ف هذه التعليمات.
المادة ()7
يبت المجلس ف أيــة إشكاالت قد تنشــأ عن تطبيق أحكــام هذه التعليمات .
المادة ()8
تلغى تعليمــات منح درجــة البكالوريوس لحملة دبلوم كليـات المجتمع المقبولين على أساس نظاام
التجسي) ف الجامعة قبب نلاذ أحكام هذه التعليمات وأية ق)ارات عاادرة بمقتضااها تخاالف أحكاام
هذه التعليمات .

