تعليمات منح درجة البكالوريوس لطلبة البرنامج الموازي  /الدولي في جامعة الحسين بن
طــالل صادرة عن مجلس العمداء بمقتضى الفقرة ( أ ) من المادة (  ) 4من نظام منح
الدرجات والشهادات في جامعة الحسين بن طالل رقم (  ) 43لسنة 2001
المـادة ()1
تسمممه همملت المات مممال ( تات مممال مم الدرجمما الماما مما ا (لممه (اليـال)ر ممـ) ) لطتيمما اليامممام
) ( اممه باما ابممدا ا ممن الدرمه الدرا مي الثمامي
الم)ازي  /الد(لي في جاماا الحس ن بمن الم
لتاام الماماي .2017/ 2016
المادة ()2
ـ)ن لتـتمال (الايارال المال ا ح ثما (ردل فمي هملت المات ممال المامامي المي ما لاما مدممات مما لم
تد القا ا عته خ ف ذلك -:
الماماـــا  :جاماا الحس ن بن الــ .
الائ ــــس  :رئ ــس الماماـــــا.
الـت ــــــــا  :مي من كت ال الماماا.
القســــــــ  :مي قس في الـت ا.
الام ــــــــد  :عم د الـت ا المتمحق باا الطالب.
ال)حـــــــدة ( :حدة القي) (المسم ه.
اليامامــــ  :اليامام الم)ازي  /الد(لي في الماماا.
االممحـــــان  :االممحان ال اائي ي مادة.
االخميــــــار  :مي اخميار با مث ا االممحان ال اائي .
الطالـــــــب  :كه الالب م( الاليا غ ا اردممي مسممه فمي الماماـمـا ل مه درجما
اليـال)ر ) في اليامام الم)ازي الد(لي.
الدره الاادي  :الدره اال( ا( الثامي من الاام الماماي.
المادة ()3
قيه في هلا اليامام الطتيا غ ا االردم ن فقط.
المادة ()4
تساي محـمام هملت المات ممال عتمه الطتيما المسمـمت ن فمي هملا الياماممـ
اليـال)ر ) في جم ع كت ال الماماا.

لتحرم) عتمه درجـمـا

المادة ()5
تطيق عته الطالب مدس الخطط الدرا ا المام) باا في الياممام الامادي (م ما تامد ل تمماي
عت اا.
المـادة ()6
حدد ممتس الامدا قيه بدا ا كه عام جاماي معداد الطتيا الل ن
تخرص.

م قي)لا في اليامام في كمه

المـادة ()7
ـ)ن الحد ا دمه لتساعال الماممدة الممي سممتاا الطالمب المسممه ل مه درجما اليـمال)ر ) فمي
هملا اليامممام ( )3ثم س مماعال مامممدة فممي الدرممه الاممادي ( محممه الطالممب مسم (ل ا ال رمما
الدرا ي اللي م ا ب مع قدراته (ا م اابه.
المـادة ()8
م -مـن لتطتيا الحاصت ن عته الشاادة الماما ا المم) طا من خارج ا ردن (بغض ال ظا عن
مادلا في الم سا المات م ا المي تخاج)ا م اا شا طا ان ت هتا هلت الشاادال لم)اصتا
تات ما الماماي لمسم)ى اليـال)ر ) في تتك الد(لا المقدم بطتيال مياشاة إله الماماا لتممس ا
عته اليامام في المخرص الم اظا.
 ـ)ن الممس ا في الياممام لتطتيما الحاصمت ن عتمه الشماادة الماما ما المم) مطا ممن خمارجا ردن في كه تخرص له مظ اا في الماماما (فمق قم)ائ المخررمال الممي تقما لاملت الغا ما
(في حا عدم (ج)د المخرص الم ماظا مممن قم)ائ المخررمال قم)م ممتمس الـت ما الملي
ميع لمه هملا المخرمص بمحد مد المخرمص الم ماظا (فقما لتمم)اد الدرا م ا الم)اردة فمي كشم
ع مال الطالب.
ج -ق)م القس الما ي بماادلا الم)اد المي در اا الطالب في ماحتما الدرا ما الماما ما المم) مطا
خممارج ا ردن (المممي ال تقممه ع ممامما عممن ( )60%م( ممما اادلامما ي (فممي جم ممع ا حمم)ا ال
م)ز من ز د عدد الساعال الماممدة لتم)اد المي م ماادلماا عن ( 55اعا مامممدة ) ل ظمام
الس م ن م( ل ظام الث س )ال عته حد )ا .
د -إذا كان الطالب المقي) في هلا اليامام قد يق له من در مم)اد خمارج ا ردن فمي الماحتما
الماما ا المم) طا (ل ت د إله الحر) عته الدرجا الماما ا المم) طا فم تاماد لمه تتمك
الم)اد.
المـادة ()9
م -ال دره من الماماا الطالب المسمه عتمه هملا الياممام خم الدرم) الدرا م ا الث ثما ممن
درا مه (ال اميا الدره الدرا ي الر دي من هلت الدر) .
 إذا تدمه ماد الطالب المااكمي عن  %60في فره درا ي عدا فره القي) ف اطمه ث ثمافرمم) درا م ا لغا ممال رفممع الماممد المااكمممي إلممه  %60م( معتممه (إال درممه الطالممب مممن
المخرص .
ج -اطممه الطالممب المدرمم) مممن المخرممص خ ممار المح) ممه إلممه تخرممص خمما م( اليقمما فممي
تخرره مع (ماه تحت المااقيا لممدة مما فرم) درا م ا ــمـ ممقطاما ا( ممرمتا ــمـ (فمي
حا عدم رفع مادله المااكمي إله  %60في تتك الدر) ف دره من الماماا فر ماائ ا
د -ال م)ز لتطالب الم)م)ع تحت المااقيا المسم ه كثا من (  12اعا ماممدة ) فمي الدرمه
الااديي ( م)ز له قيمه بمد الدرمه السماد ممن المااقيما االممقما إلمه تخرمص خما (لمماة
(احدة فقط.
المادة ()10
ف ما ل اد ف ه مص في هلت المات ممال تطيمق عتمه الطتيما المسممت ن فمي هملا الياماممـ تات ممال
قي) الطتيا في الدرجا الماما ا ا (له (اليـال)ر ) ) في اليامام الم)ازي في الماماا (م ما
تاد ل تطــام عت اا.
المـادة ()11
يت ممتس الامدا في م ــا إشـــاالل قد ت شــأ عن تطي ق هلت المات مال .

