
 
 من تاريخ إقرارها . اعتبارا  عمل بها ادة الدبلوم المهني في جامعة مؤتة وي  : تسمى هذه التعليمات تعليمات منح شه (1المادة )

 
 للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاءها ما لم تدل القرينة على خالف ذاك :يكون  (:2المادة )
 الجامعة : جامعة مؤتة . 

 الكلية : الكلية المعنية بمنح شهادة الدبلوم المهني  .
 : القسم المختص بمنح شهادة الدبلوم المهني  . القسم

صاغ ددة وت  الدبلوم المهني  : برنامج تأهيلي في مجال معين من المعّرفة إلكساب مهارات أو معلومات تطبيقية محّ 
مواده بشكل يبرز الناحية العلمية والتطبيقية في إطار منفصل عن درجة البكالوريوس وغير 

 عليا .مرتبط ببرنامج الدراسات ال
 

معتمدة حسب الخطة  ساعة 27د ادنى إلى حساعة  ك 24شهادة الدبلوم المهني  الحصول على : تكون متطلبات  (3المادة )
 بمنح شهادة الدبلوم المهني  . المعنيةيقرها مجلس العمداء في الكليات التي الدراسية 

 
 ( : 4المادة )

( 12( ساعات معتمدة ، أما الحد األعلى فيكون )6يكون الحد األدنى للعبء الدراسي في الفصل الواحد ) -أ
 .تخرج الطالب فيه  يتوقعفي الفصل الذي ( ساعات معتمدة 6)ساعة معتمدة ويجوز أن يقل العبء عن 

وز بموافقة العميد ( ساعات معتمدة ويج6يكون الحد األعلى للعبء الدراسي للطالب في الفصل الصيفي ) -ب
 ( ساعات معتمدة إذا كان ذلك يؤدي إلى تخرجه .9أن يدرس )

 ( : 5المادة )
أي  منما يعادلها  ن حاصال  على درجة البكالوريوس أو في برنامج الدبلوم المهني أن يكو يق بل منشترط فيي   -أ

 .تعترف بها جامعة مؤتةجامعة 

 لاللتحاق بالبرنامج الذي يطرحه وتقر مع إقرار الخطة الدراسية .للقسم أن يضع شروطا  خاصة -ب
ال يجوز للطالب المسجل في أي من برامج الدبلوم المهني أن يلتحق بأي برنامج آخر في الجامعة مهما كان -ج

 نوعه أو مستواه .
 ( :6المادة )

المقبولين في برنامج الدبلوم المهني بناء على توصية من مجلس القسم الطلبة  دد مجلس العمداء أعداديحّ  -أ
 وتنسيب من مجلس الكلية .

تجاوز عدد الطلبة المتقدمين لبرنامج الدبلوم المهني للعدد المقرر قبوله يجري قبول الطلبة تنافسيا  على  إذا -ب
 أساس المعدل التراكمي في درجة البكالوريوس .

الجامعة االلكتروني  عالنموذج المعد لهذه الغاية على موق حسبببرنامج الدبلوم المهني  االلتحاقتقدم طلبات -ج
 الالزمة .  الثبوتيةة المعلن عنها من قبل الجامعة وترفق بتلك الطلبات جميع األوراق خالل الفتر

 ال يجوز للطالب أن ينتقل من برنامج دبلوم مهني إلى أخر في الجامعة بعد انتظامه في الدراسة . -د

 
في جامعة أخرى تعترف بها جامعة دبلوم مهني قبول الطالب في برنامج الدبلوم المهني وسبق أن درس  في حال( : 7المادة )

كافئة معتمدة ( ساعات 6فيجوز أن تعادل له ما ال يزيد عن )،مؤته  من ضمن خطته الدراسية شريطة أن تكون م 
( أو ما %60ال تقل  عالمته في المادة المطلوب معادلتها عن )ن في محتواها للمادة المطلوب معادلتها على أ

وأن ال يكون قد مضى على دراسته لهذه ،حساب المعدل التراكمي  ال تدخل فييعادلها وترصد له عالمة ناجح و
 المادة أكثر من سبع سنوات .

 
 ( : 8المادة )



إذا  ( أربعة فصول دراسية إالّ 4يكون الحد األقصى للمدة المسموح بها للحصول على شهادة الدبلوم المهني ) -أ
وفي جميع  ، ( ساعات معتمدة ففي هذه الحالة تكون المدة ثالثة فصول دراسية6له ) وعودلتكان منتقال  

 األحوال ال يحسب الفصل الصيفي ضمن مدة الحصول على شهادة الدبلوم المهني .

تنسيب من مجلس بناء على  واحدا  إذا استدعت حالته وذلك اضافيا  يجوز أن يمنح الطالب فصال  دراسيا   -ب
 عميد الكلية .  القسم وقرار من

 

(  %35(  والحد أألدنى للعالمة النهائية )%50تكون عالمة النجاح في كل مادة من مواد برنامج الدبلوم المهني ) (:9المادة )
. 

 
 ( : 10المادة )

 ( .%60الحد األدنى للنجاح في المعدل التراكمي ) -أ

ل مدة دراسته ضمن مواد امادتين على األكثر طويجوز للطالب ألغراض رفع معدله التراكمي إعادة دراسة  -ب
له العالمة الجديدة مهما كانت نتيجته فيها ( وتحسب %60خطته الدراسية على أن تكون عالمة الطالب دون )

 وتلغى العالمة القديمة من معدله التراكمي وتبقى في سجله األكاديمي .

 

 يد عن فصليين دراسيين .يجوز للطالب أن يؤجل دراسته لمدة ال تز: (11المادة )

 

إذا لم يسجل الطالب أو لم يؤجل دراسته ألي فصل دراسي يعتبر فاقدا  لمقعده ، ويجوز لرئيس الجامعة إعادة : ( 12المادة )
 مقعده إذا تقدم الطالب بعذر يقبله .

 
منح درجة البكالوريوس المعمول بها في الجامعة على برامج الدبلوم المهني فيما لم  يَرد فيه  تعليماتتسري :  (13المادة )

 نص في هذه التعليمات .
 

 نص.التي تنشأ عن تطبيق هذه التعليمات والحاالت التي لم يرد بشأنها  االشكالياتفي يبت مجلس العمداء :   (14المادة )
 

 
 

 

 

 


