تعليمات قبول الطلبة للدرجة الجامعية األولى ( البكالوريوس)
في البرنامــج الدراسي الموازي في جامعة الحسين بن طــــــــالل
صادرة عن مجلس العمداء بمقتضى الفقرة ( أ ) من المادة (  ) 4من نظام منح الدرجات
والشهادات في جامعة الحسين بن طالل رقم (  ) 43لسنة 2001
المـادة ()1
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات قبول الطلبة للدرجة الجامعية األولى (البكالوريـوس) في البرنامج
الدراسي الموازي في جامعة الحسين بنن الن ل ) ويعمنه بانا ابتندا ا منن الدرنه الدراسني الثناني
.2017/2016
المادة ()2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فني هنذه التعليمنات المعناني المبيهنة لانا مدنناه منا لن
تدل القريهة على خ ف ذلك -:
الجامعـــة  :جامعة الحسين بن الــ ل .
المجلـــس  :مجلس العمدا في الجامعــة .
الرئيــــس  :رئيــس الجامعـــــة .
البرنامـــج  :البرنامج الدراسي الموازي في الجامعة.
درجة البكالوريوس  :الدرجــة الجامعيــــة األولى .
الطالـــب  :كه الالب مو الالبة مقبول في الجامعــة وفق محكــام هذه التعليمات .
المادة ()3
تسري محكام هذه التعليمات على الطلبة المسـجلين في هنذا البرنامنـج علنى درجـنـة البكنالوريوس
في كليات الجامعة .
المـادة ()4
م -يشتــرال لقبول الطلبــة وفق هذا البرنامـــج الدراسـي ما يأتي -:
 -1ان يكون اردني الجهسية مو ممن يت استثهائا من الطلبة بقرارات من مجلس التعلي العالي
من الجهسيات األخرى.
 -2من يكون حاص ا على الثانوية العامة بدرعياا ( العلمي  ,األدبي ) مو ما يعادلاما .
 -3من ال يقه معدل ع ماته في امتحان الثانوية العامة عن الحد األدنى المقرر للقبول .
 -4من ال يكون قـد فره من الجامعــة فر ا ناائيــا ا بقــرار تأديبي .
 -5ان ال يكون قد سبق وان فره من هذا البرنامج فر ا ناائيا ا اكاديميا ا .
ب -يجوز قبول الطلبة الحاصلين على شــاادة دبلوم الكليات الجامعية المتوسطة األردنينة ,مو منا
يعادلاا فني تصررنات الجامعنة المهنالرة لتصررناتا وفقنا ا لقائمنة التصررنات المعتمندة
للتجسير ضمن الشروال اآلتية :
 -1من ال يقه معدله في االمتحان الشامه للشاادة الجامعية المتوسطة األردنينة عنن جيند
( )%70فنني تصررننات كليننة الاهدسننة و ( )68%فنني بنناقي التصررننات ,وكننذلك
قبننول الطلبننة االردنيننين الحاصننلين علننى الشنناادة الجامعيننة المتوسننطة مننن خننار
االردن وبغض الهظر عن معدلا في المؤسسة التعليمية التي تصرجوا مهانا شنريطة
ان تؤهلا هذه الشاادات لمواصلة تعليما الجامعي لمسنتوى البكنالوريوس فني تلنك
الدولة.

 -2مع مراعاة ما جا في هذه المادة وما جا في تعليمات مهح الدرجة الجامعية األولنى
(البكننالوريوس) لحملننة الشنناادة الجامعيننة المتوسننطة المقبننولين علننى مسنناس نظننام
التجسير  ,اذا قبه الالب في هذا البرنامج على اساس الثانوية العامنة وكنان قند درس
قبه ذلك مواد في الكلية الجامعية المتوسطة فيشترال لغايات معادلنة المنواد ان يكنون
قد اناى االمتحان الشامه بهجاح ,ومن ال تزيند عندد السناعات المعادلنة لنه عنن ()30
ساعة
 يجوز قبول الحاصـه على الشانـادة الجامعيـنـة األولنـى منن الجامعنـة ,مو مينـة جامعنـة مخنرىللدراسـة في التصررـات المطروحـة في هذا البرنامج.
د  -ينت قبننول الطلبنة المسننتجدين للحرنول علننى درجننة البكنالوريوس وفننق هنذا البرنننامج تهافسننيا ا
بموافقة من الرئيس وبها ا على تهسيب من مدير وحدة القبـول والتسجيه.
المـادة ()5
يطبق على الطلبة المدرولين من الجامعنة مو التصرنف فني هنذا البرننامج تعليمنات منهح الدرجنة
الجامعية األولى ( البكالوريوس ) المعمول باا في الجامعة باذا الصروص.
المادة ()6
م -فيما ل يرد فيه نف في هذه التعليمات تطبق على الطلبة المسجلين في هذا البرنامنـج تعليمنات
مهح الدرجة الجامعية األولى (البكالوريوس) المعمـول باا فني الجامعنة ومينة تعندي ت تطـنـرم
علياننا باسننتثها الحننـد األعننـلى لمنندة الدراسننـة فنني الجامعننـة بحين تكننون ( )8ثمانننـي سهننـوات
لجميع التصررات عدا تصررات الاهدسة حي يكون الحند االعلنى لمندة الدراسنة فيانا ()9
تسع سهوات.
ب -تطبق على الطلبة المسجلين فني هنذا البرنامـنـج ندنس الصطنر الدراسينـة المطبقنة علنى الطلبنة
المسجلين في البرنامج العادي في الجامعة.
المـادة ()7
يبت المجلس في ميــة إشكــاالت قد تهشــأ عن تطبيق محكـام هذه التعليمات.
المـادة ()8
تلغى تعليمات قبول الطلبة لدرجة البكنالوريوس فني البرننامج المنوازي المعمنول بانا فني الجامعنة
قبه نداذ هذه التعليمات ومية قرارات صادرة بمقتضاها تصالف محكام هذه التعليمات.

