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 :(1المادة )

ويعمل   (جامعة مؤتة  في تعليمات برنامج شهادة االختصاص العالي في الطب  )تسمى هذه التعليمات   

 إقرارها. تاريخ ن بها اعتبارا م
 

 :(2) ادةالم
  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم 

 .تدل القرينة على خالف ذلك
 مؤتة.جامعة  الجامعة:

 .العلياعميد كلية الدراسات  العميد:
 .الطبكلية  الكلية:

 .مجلس كلية الدراسات العليا المجلس:
 .الطبفي كلية  المعنيالقسم  القسم:
 .للبرنامجالخطة الدراسية المعتمدة  الدراسية: الخطة
 الدراسات العليا في الكليه.  لجنة  الكلية: لجنة
 . القسملجنة الدراسات العليا في  القسم: لجنة

أو المرتبطة    الصحية التابعةوالمراكز    والمستشفيات التعليميةا  الكرك الحكوميمستشفى    المستشفى:

 .التدريبألغراض  قبل الجامعةباتفاقيات خاصة والمعتمدة من  ةمؤتمع جامعة 
 .الطببرنامج شهادة االختصاص العالي في  البرنامج:

 .االمتحاناتاثنا عشر شهرا تشمل مدة  الدراسية: السنة
 .: هو معدل جميع العالمات التي حصل عليها الطالب في نهاية السنة الدراسيةلمعدل السنويا

 معدل جميع المعدالت السنوية التي حصل عليها الطالب في جميع السنوات : المعدل العام 
 

 

 والتسجيل القبول

 
 :(3) لمادةا
حسب نموذج    تقدم طلبات االلتحاق في برنامج االختصاص العالي إلى كلية الدراسات العليا مباشرة 

ة، ويتم تحويلها إلى  وال يبت في أي طلب إال إذا استوفى جميع االوراق الثبوتية الالزممعتمد  خاص  

  للقبول حسب الشواغر لية الدراسات العليا  كالى  والتنسيب بأسماء المرشحين    ، كلية الطب للنظر فيها

 المتوفرة. 
 

 :(4) المادة
 :يلييشترط في قبول الطالب ما  
 .على درجة البكالوريوس في الطب أو ما يعادلها من جامعة معترف بها ن يكون حاصالا أ .أ

 ،الجامعةحسب نظام العالمات في  جيد او ما يعادله  درجة البكالوريوس عن    ره فيتقديأن ال يقل  .ب

 .باالنتظامويشترط أن تكون دراسة البكالوريوس 

 أن يكون قد أتم سنة تدريب في المستشفيات المعتمدة )سنة امتياز(.   . ج

 .ر األردنيةأن يكون قد اجتاز االمتحان اإلجمالي المقرر لسنة االمتياز لخريجي الجامعات غي  . د



مسجالا   .ه يكون  األطباء  نفي    أن  تسجيالا   لألردنييندائما    تسجيالا   األردنيةقابة  لغير   أو   مؤقتا 

 األردنيين

 .حسب األصول مهنة الطب على شهادة مزاولة أن يكون حاصالا  .و

عميد كلية  قبل  تشكل من  للقبول تعده وتشرف عليه لجنة خاصة    كتابياا   أن يجتاز المتقدم امتحاناا  .ز

 . لجان األقسام المعنيةب من الط

قبل لجنة    أن تنسب لجنتا .ح له من  بقبوله بعد اجراء مقابلة شخصية  خاصة تشكلها  القسم والكلية 
   لجنة الكلية.

 .المقررأن يجتاز الفحص الطبي   .ط
ت  للقسم أن يضع شروطا    .ي الذي يطرحه، على أن  بالبرنامج  الشروط  خاصة لاللتحاق  ظهر هذه 

 .ات القبول بعد موافقة مجلس العمداءعالن استقبال طلبافي 
 -:الجدول التالياللغة حسب  امتحان اجتياز  .ك
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 :(5)المادة 

بناءا  .أ العمداء  مجلس  من  بقرار  توصيتي    يتم  زمنية    والكليةالقسم    يمجلسعلى  مدة    تعادلخطة 

ويحدد   الطلبة    فيهاالتدريب  قبولهمأعداد  من   المنوي  سنة  لكل  بالتخصص  المعني  البرنامج  في 

سنوياا  للمراجعة  قابلة  األعداد  تكون  أن  على  كاملة  التدريب  القسم  بتوصية    سنوات  مجلس  من 

 البرنامج.الخطة كل مدة تساوي مدة تحديث  وينظر في ، للمجلس

يتم تعبئة بقية المقاعد بموجب %( من المقاعد على األقل، و60لخريجي جامعة مؤتة )  يخصص.ب

 ويقرها مجلس العمداء. ، المجلس ينسب بها أسس

 -التالي: احتساب العالمات على الشكل  وتتم ، بشكل تنافسي  المتقدمينالطلبة  اختياريتم   . ج

( ويكون 4من المادة )  (ز)  ةفي الفقر   الكتابي المشار إليه%( لعالمة االمتحان    60)  يخصص .1

 . (مقبول ير)مقبول أو غ ييمتق (4) شار إليها في الفقرة )ح( من المادة المللمقابلة الشخصية 

االم  (% 25)  يخصص .2 لعالمة  أو  األردنية  الجامعات  لخريجي  البكالوريوس  تحان لمعدل 

 .األردنية رياإلجمالي لخريجي الجامعات غ

3. ( االمتياز  % 5يُخصص  لسنة  المستشفيات  إذا(  في  بنجاح  أتمها  قد  المتقدم    الجامعية   كان 

 الحكومي. ومستشفى الكرك 

  لخريجي جامعة مؤتة اتمن العالم( %10) يخصص  .4

بناءا  . د العميد  من  بقرار  الطالب  قبول  إلى   يتم  القرار  العميد  ويبلغ  الكلية،  لجنة  من  تنسيب  على 

 .والكلية وحدة القبول والتسجيلالطالب و

 .لدراسته وتدريبه يشترط في الطالب المقبول أن يكون متفرغاا  .ه

وحدة  طالب أن يسجل ويدفع الرسوم المقررة في بداية كل سنة دراسية وفق نماذج تعدها  على ال .و

 .والتسجيل القبول

 

 

 

 



 :جراءات المقابلة والمفاضلةإ
 :(6) المادة

من    (ح)فقرة    (4)  في المادةاللجنة المشكلة    أمام  المقابالتمن    األولى  للمرحلةيُدعى المتقدمون   .أ

التعليمات  مقابلته  ، هذه  مجموع    موتتم  ترتيب  مع   الختيارالكلي    العالماتحسب  التخصص 

 .عن الحضور يعتبر مستنكفا حكماا  تغيبيوكل من  الجوالتبترتيب الخيارات في جميع  اإللتزام
 

يحق    الو  ، و الثاني في طلبهأ  األوليلتزم المتقدم بقبول الخيار المتاح اذا كان من ضمن الخيارين   .ب

المستنكفون  ،  انسبب ك  أليبينهما    اإلنتقالله   الجولة  ويحتفظ  الحظ في  لم يحالفهم    األولىومن 

  .وحسب ترتيب خياراتهم ، الالحقة الجوالتو الرابع في أالخيار الثالث  علىالمنافسة  بحقهم في
 

وموقع   ، وكلية الدراسات العليا   ، كلية الطب  عالناتإلوحة    خاللمن    الترشيحاتهذه    يتم إعالن . ج

الطلب،  وبر  االلكتروني، الجامعة   في  المثبت  الهاتف  رقم  إلى  نصية  المقبولون  سالة  مدة ويمنح 

كرسوم (  8) الساعات  عدا رسوم  ما  المستحقة  الرسوم  جميع  ودفع  بالتسجيل  ليقوموا  عمل  أيام 

 .مبدئية غير مستردة

 .لقبوله حكماا  وفاقداا  عن التسجيل مستنكفاا  تخلفيعتبر كل من  أعالهبعد انقضاء المدة الممنوحة  . د
 

عن  ي .ه نجمت  التي  الشواغر  تحديد  الجولة    عدمتم  في  تعبئتها  أو  على    وإعالنها  األولىالتسجيل 

  .والموقع االلكتروني ، وكلية الدراسات العليا ، كلية الطب إعالناتلوحة 

دعوة   .و لهم  تتم  يحق  من  بتاريخ    اإلستمراركل  الثانية  للجولة  المنافسة  يرتب و،  سبقاا محدد  يفي 

وتعرض عليهم التخصصات المتوفرة حسب طلباتهم    عالماتهمحسب مجموع    المتنافسون تنازلياا 

 موقفهم. لغايات تحديد 

ودفع   ، إجراءات تسجيلهم  كمالالستيام عمل  ( أ8)  الثانية يمنح المقبولون مدة  المرحلةبعد انتهاء   .ز

 الرسوم المستحقة.

والذين    ، ذلك العام  المقبولين فيوتعلن لجميع    ، ول أسبوعين من شهر تموزأتحصر الشواغر بعد   . ح

 .ويتم االختيار من بينهم ، االستنكافهم على قائمة 

 

 الخطة الدراسية، التدريس والتدريب 

 :(7) لمادةا

على توصيات من مجلسي القسم   يتم اعتماد الخطة الدراسية للبرنامج من قبل مجلس العمداء بناءا  .أ

 المجلس.وتنسيب من  ، والكلية المعنية

الدراس .ب الخطة  في  أحد يشترط  إشراف  تحت  الطالب  به  يقوم  سريري  بحث  على  تحتوي  أن  ية 

التخصص    أعضاء في  التدريسية  نشر  ن  أعلى  الهيئة  قد  المشرف  التدريس  هيئة  عضو  يكون 

 .بحثين على األقل

وتنتهي في اليوم األخير   ، من كل عامتبدأ السنة الدراسية للبرنامج في اليوم األول من شهر تموز   . ج

 .عام الذي يليهمن شهرحزيران من ال

البرنامج ه . د متطلبات  الستكمال  الطالب  يقضيها  التي  دراسية  6-4ي  المدة          وذلك حسب   ، سنوات 

االختصاص للعام    ، طبيعة  المعتمدة  الساعات  عدد  بأن  علما  المقرة،  الدراسية  الخطة  ووفق 

 ، ويسمح للطالب بسنة إضافية واحدة.ساعة معتمدة 12الواحد هي  الدراسي

بالبرنامجتدر  يمتد .ه التحاقه  المستشفى طيلة مدة  في  الطالب  يتقيد بجميع    ، يب  أن    القرارات وعليه 

للتدريب  تحو،  الناظمة  الكليالتي  في  االقسام  الجامعة    والتعليمات  واألنظمة  ة ددها  في  النافذة 

 . والمستشفى



يسمح  .و المعني  القسم  لجنة  تحددها  حاالت خاصة  فترة    في  بقضاء  في  تدريب  للطالب  محددة 

تدريبيةم أو  تعليمية  خارجها   معتمدة  ؤسسات  او  المملكة  ال   ؛ داخل  لمدة  التدريب  ألغراض 

اثني عشر شهراا الواحدة،    دراسيةالسنة  الشهور في    تزيد عن ستة خالل مدة    وال تزيد عن 

كاملة بناءا   وذلك  ، الدراسة/التدريب  المجلس  لجن  بموافقة  من  تنسيب  وعلى  القسم  ،  الكلية تي 

 ترات هذا التدريب حال تعددها متصلة. على أال تكون ف

 

 المواظبة والدوام 

 :(8) المادة

يعين رئيس القسم مشرفا لطلبة االختصاص العالي من بين أعضاء هيئة التدريس لكل تخصص   -أ

 المشرف بتوجيه الطلبة في سير دراستهم في البرنامج طيلة فترة دراسة كل منهم ويقومالقسم  في

 ميع السنوات حسب الخطة الدراسية ويقوم المشرف على التدريب تشترط مواظبة الطالب في ج -ب

    بتسجيل الحضور والغياب على كشوف خاصة ويسلمها الى رئيس القسم في نهاية كل سنة دراسية

 .قبل االمتحان النهائي

مرضية ال تزيد   أسابيع وإجازات( 3يحق للطالب الحصول على إجازة سنوية ال تزيد مدتها عن ) -ج

االجازة السنوية بقرار من رئيس القسم المعني    ، وتكونالواحدةفي السنة الدراسية    عن أسبوعين 

بتنسيب من المشرف، وليس من حق الطالب التغيب أكثر من ذلك، وإذا تغيب الطالب بخالف ذلك  

به عميد الكلية فإنه يعتبر راسبا في تلك السنة ويفصل من   عذر قهري أو مرضي يقبل  وجود  دون

 .سجل فيه التخصص الذي

أسابيع  تغيبإذا   -د الخمسة  فترة زمنية تزيد عن  العشرة    ، كإجازات  الطالب   أسابيع في وال تتجاوز 

عميد فعلى الطالب أن يقضي فترة تدريبية ال الواحدة بعذر قهري أو مرضي يقبل به    السنة الدراسية

 .للتدريبالسنة األخيرة  نتهاءاالغياب تضاف بعد  تعادل مدة

  المرضي أن يتضمن شهادة صادرة عن المركز الصحي في الجامعة أو معتمدةيشترط في العذر   -ه

الى   الشهادة  هذه  يقدم  أن  الطالب  بدءالمنه، وعلى  تاريخ  من  أسبوعا  تتجاوز  ال  مدة    عميد خالل 

خالل  القهري  عذره  يثبت  ما  الطالب  يقدم  األخرى  القاهرة  الحاالت  وفي  المرضية  اإلجازة 

 .الغيابباب من تاريخ زوال أس أسبوعين

 

 االنقطاع و جيلأوالت  االنسحاب 
 

 االنسحاب :(9) لمادةا
 

النمهوذج المعهد لهذلك الهى  وفهقإذا رغب الطالب في االنسحاب من الجامعة فعليهه أن يتقهدم بطلهب  -أ

منسهحب مهن )القبول والتسهجيل، وفهي ههذه الحالهة تثبهت لهه فهي سهجله األكهاديمي مالحظهة   وحدة

 .بذلكورئيس القسم  ، فيها ويبلغ العميد وعميد الكلية وينهى قيده  ، (الجامعة

 .بدايتهاال يجوز للطالب االنسحاب من السنة الدراسية األولى بعد مضي أربعة أسابيع من  -ب
     يجوز للطالب الذي أنهى السنة الدراسية األولى بنجاح االنسحاب مهن أي مهن السهنوات الدراسهية  -ج

قد االمتحان النههائي للسهنة المعنيهة بأسهبوعين علهى األقهل وذلهك وقبل تاريخ ع  ، التالية بعد بدايتها

العميد القرار الهى  ويبلغ ، من العميد بناء على توصية من لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية  بقرار

حقهه ويسهق   المعنيةويعتبر الطالب مؤجال للسنة   ، وحدة القبول والتسجيلو  ، وعميد الكلية  ، الطالب

 .لهذه السنة في استرداد الرسوم
 التأجيل 



  :(10)المادة 
 

 يجوز للطالب تأجيل دراسته لمدة سنة دراسية واحدة طيلة فترة مدة الدراسة على أن يكون ذلك قبل .أ

  .تأجيلهابداية السنة الدراسية المراد    

 فيمن يؤجل دراسته أن يكون قد أنهى السنة ويشترط ، ال يجوز التأجيل للسنة األولى من الدراسة.ب

 .بنجاح السابقةلدراسية ا  

 ويصدر القرار من العميد بناءا  ، يتم تقديم طلب التأجيل على نموذج خاص من كلية الدراسات العليا . ج

مدير و ويبلغ القرار الى الطالب وعميد الكلية ، وتنسيب من لجنة الكلية  ، على توصية من لجنة القسم   

 .وحدة القبول والتسجيل

 األعلهى لسهنوات الدراسهة أو لغايهة إزالهة أسهباب الوضهع تحهت  ال تحسب سنة التأجيهل مهن الحهد . د

 االنذار. 

 ال يجوز للطالب الحاصل على مالحظة غير مكتمل تأجيل دراسته في الجامعهة إال بعهد إزالهة ههذه  .ه

 وخهالف ذلهك تسهجل لهه وحهدة القبهول  ، (ه)ههفقرة    (16)  المالحظة ضمن الفترة المحددة في المادة

 .المساقن األعمال الفصلية في ذلك عحقة والتسجيل العالمة المست
 

 :(11)المادة 
 

 

االنسح  على  الموافقة  تشكل  الطالب  ال  عودة  عند  التأجيل  أو  إلزامالاب  البرنامج  في  بدفع   النتظام 

والمخصصات في موازنة   وإنما يخضع ذلك لتوفر الشواغر  ، من الجهة المانحة  راتب شهري للطالب

 ليه دفع الرسوم الجامعية. ويكون لزاما عالجهة المانحة 
 

 االنقطاع 
 

 :  (12) المادة
 :التاليةيعتبر الطالب فاقدا لمقعده في الحاالت  -أ

 

 .سنة دراسية في المواعيد المحددة ة إذا لم يسجل ألي .1

الدراسية األولى   .2 السنة  بدء  فيه خالل اسبوعين من  قبل  الذي  بدوامه في تخصصه  يلتحق  لم  إذا 

 . ول والتسجيلويبلغ ذلك إلى وحدة القب

 .إذا ألغي تسجيله لعدم دفع الرسوم الجامعية .3

 .إذا تجاوز مدة التأجيل المسموح بها .4

إال إذا  سابيع خالل السنة الدراسية الواحدة  أ  خمسةإذا انقطع الطالب عن المواظبة لمدة تزيد عن   .5

االنقطاع   به    بسببكان  يقبل  قهري  أو  مرضي  الكليةعذر  معت  عميد  العذر  يكون  أن    مداا على 

وأن ال تتجاوز فترة االنقطاع   ، ( و)قرة  فلا  (8)  وحسب المادة  ، القسم المعنيوموافقا عليه من قبل  

 . عشرة أسابيع

 .التعليماتهذه  من( فقرة )أ( 9إذا انسحب من الجامعة وفقا للمادة ) .6
 

البرنامج   -ب في  للقبول  جديد  بطلب  يتقدم  أن  مقعده  فقد  الذي  للطالب  يجوز  الحاالت  جميع    ،في 

 وتطبق   كامالا   حالة قبوله يحتفظ بسجله األكاديمي  وفيعند فقدانه لمقعده،    منذراا يكون    أال  شريطة

الدراسية   الخطة  حينه  والتعليماتعليه  في  التي  ويمكن  ، النافذة  السنوات  خالل   احتساب  أكملها 

بناءا  العميد  من  بقرار  األولى  دراسته  لجن  فترة  من  توصية  هذه    تسبوتحالكلية  والقسم  تي  على 

 .المدة من الحد األعلى لسنوات الدراسة

 

 والفصل من البرنامج االنذار



 

 :(13)المادة 
 

 :التاليةالحاالت  الطالب في نذري -أ

 .%( بعد السنه االولى75)قل معدله السنوي في أية سنة دراسية عن  إذا   1.

تقرير مشرف ال   مخالفة تستوجب اإلنذار أوالطالب  رتكب  أ  ذاإ   2. برنامج السنوي بأن الطالب أفاد 

بناء وذلك  العميد    بقرار منالطالب  نذر  في هذه الحالة يفإنه و  :غير ملتزم بما يوكل إليه من مهام

 .ا على تقرير المشرفمالكلية بعد اطالعهتي القسم وعلى تنسيب من لجن
 

بناء انذاره    دت الىأ  من هذه المادة أن يزيل األسباب التي  (أ )بمقتضى الفقرة  المنذر  على الطالب    -ب

 بسببها.   أنذرعلى نتائج وتقارير السنة الدراسية التالية للسنة التي 
 

 :(14) المادة
 

 : التاليةيفصل الطالب من البرنامج في الحاالت  -أ
 

 .%(70) عن التراكمي دله إذا قل مع .1

 .%(75)في نهاية السنة األخيرة المعادة إلى  التراكميلم يستطع رفع معدله  إذا .2

 .التعليمات هذه ( من13)بمقتضى المادة نذار اإللم يتمكن من إزالة  إذا .3

 .بها في الجامعة والتعليمات المعمولإذا ارتكب مخالفة توجب فصله حسب األنظمة  .4

 .القسمالممنوحة من  أسابيع في السنة الواحدة بما في ذلك اإلجازة السنوية عشرةإذا تجاوز غيابه  .5

يتم   .6 لم  ال  بنجاحإذا  العاليمتطلبات  االختصاص  شهادة  على  الحد  وذلك    ، حصول  األعلى ضمن 

 .)هه(فقرة ( 7) يتعارض مع المادة وبما ال، البرامجللدراسة والمحدد لكل تخصص من 
 

)  -ب البند  في  ورد  ما  مراعاة  المادة  4مع  هذه  من  )أ(  الفقرة  من  الفصل  (  قرارات  قبل تصدر  من 

 . العالقةالجهات ذات  في الجامعة بناء على توصيات مجلس العمداء

 
 

 االنتقال والتخصص 
 

 : (15) لمادةا

برنامج    نتقالايجوز   .أ من  جامعة    اختصاصالطالب  من  برنامج  خرى  أعالي   االختصاصالى 

المادة   في  القبول  شروط  تحقيق  بعد  الجامعة  في  من5)والمادة    (4)المماثل  التعليمات   (  هذه 

وذلك   ، قبل فيه الطالب  ص في العام الدراسي الذيالى تحقيق شروط التنافس لذلك التخص  باإلضافة

الكلية لجنة  من  توصية  على  بناء  العميد  من  للكلية  ، بقرار  يجوز  الحالة  هذه  سنة    احتساب  وفي 

بغض   أخرى  جامعة  من  المنتقل  للطالب  أقصى  كحد  واحدة  عنتدريسية/تدريبية  عدد    النظر 

 .تدخل عالمة هذه السنة في المعدل العامالسنوات التي أنهاها في البرنامج المنتقل منه، وال 

العالي في .ب الى تخصص آخر ضمن برنامج االختصاص  االنتقال من تخصص  للطالب    ال يجوز 

 .الجامعة

العالي   . ج االختصاص  لطالب  يجوز  األال  السنة  في  بالدراسة  التحق  التحاق الذي  بطلب  التقدم   ولى 

 .تلك السنة أو في السنة التي تليها لتخصص آخر من برنامج االختصاص العالي في الجامعة في

في    د. العالي  االختصاص  برنامج  من  انتقال  بطلب  الطالب  تقدم  حال  آخر الفي  برنامج  إلى  جامعة 

ويتم رفع   ، مماثل في جامعة أخرى، فيشترط النتقاله موافقة لجنة الدراسات العليا في القسم المعني 

 ة وإلى عميد الكلية. عالي في الكليتوصية بذلك إلى لجنة االختصاص ال

 العالمات واالمتحانات 



 
 

 :(16) المادة
 

 .منزلتين عشريتينتحسب العالمة النهائية لكل سنة دراسية من مائة ألقرب  -أ

      التقيهيم وعالمات ، العالمة النهائية للسنة الدراسية التدريبية هي مجموع عالمات االمتحان النهائي -ب

 وتوزيهع العالمهات والتقيهيمجراء االمتحانهات  إالقسم كيفية    ويحددللطالب خالل السنة الدراسية،  

  .فيها

 :منتتكون عالمة الطالب النهائية في نهاية السنة الدراسية   -ج
 

 %.20ويخصص له  ، التقييم خالل السنة الدراسية .1

 :من% ويتألف  80 ويخصص لهاالمتحان النهائي  .2

i.  40الجزء الكتابي و يخصص له.% 

ii. 30خصص له الجزء السريري و ي.% 

iii.  10الجزء الشفوي و يخصص له.% 

 

 .%(35ة )هائيللعالمة الن والحد األدنى( %70)ح النجاالحد األدنى لعالمة  -د

 إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي بعذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية يسجل له مالحظة ههه 

رئيس  " مع  بالتنسيق  تكميلي  امتحان  له  ويعقد  مكتمل"  علىالقسم  غير  في  والمشرف   الطالب 

 .من بدء السنة الدراسية التدريبية التالية الثانيالتخصص خالل مدة أقصاها نهاية األسبوع 
 

الكلية  -و عميد  يقبله  عذر  دون  النهائي  االمتحان  عن  الطالب  تغيب  التكميلي  إذا  االمتحان  عن   أو 

 الحد األدنى من العالمة الكلية.  يرصد له
 

تقدير  -ز شها  يصنف  في  بناءا الطالب  الطب  في  العالي  االختصاص  معدله    دة  وفق   التراكميعلى 

 اآلتي: 
 

 

 التقدير  المعدل

 ممتاز  100 -87.5

 جيد جداا  75-87.49

 

 

 :(17) المادة
 

 .%(70)سنوي الحد األدنى للنجاح في كل سنة دراسية هو حصول الطالب على معدل  .أ

 ( %75) هوالحد األدنى للنجاح في المعدل العام  .ب

عن   . ج العام  المعدل  قل  الدراسية  (%75)إذا  السنة  نهاية  للطالب /في  يسمح  األخيرة  التدريبية 

 .منذراا  السنة ولمرة واحدة فق  حتى لو كان بإعادة

 

 

 

 

 منح شهادة االختصاص العالي في الطب 
 



 :  (18) المادة  
 

 :تكون متطلبات منح شهادة االختصاص العالي في الطب كما يلي -أ
 

 .جاح في جميع السنوات حسب الخطة الدراسية المعتمدةالن .1

 .والتعليمات الدراسية  والمقررة بالخطةإتمام المدة المحددة  .2

الذي يعقد في نهاية كل سنة دراسية ويكون امتحان السنة .3 األخيرة    النجاح في االمتحان السنوي 

 .شامال

 .(%75) ال يقل عن تراكميالحصول على معدل  .4

الس  استكمال .5 مجلس  البحث  قبل  من  وإقراره  ومناقشته  او   منشوراا يكون  أن    وعلى القسمريري 

 قبل التخرج في مجلة من المجالت المعتمدة في الجامعة.  مقبوال للنشر
 

 : (19) المادة 

علهى  بنهاءا ، وذلك بقرار من مجلس العمهداء ، تمنح الشهادة للطالب بعد استيفاء جميع متطلبات التخرج

 .والقسممن مجلسي الكلية  يةوبتوصتنسيب من المجلس 
 

 : تتولى لجنة الكلية الصالحيات التالية  :(20)المادة 

 .يتعلق بالبرنامج فيماالتنسيق بين األقسام المختلفة في الكلية   -أ

 .الطلبة في األقسام المختلفة في الكلية وتدريبآلية توزيع  -ب 

 .لسأية أمور اخرى تتعلق بالدراسات العليا يفوض بها المج -ج 
 

 

 

 أحكام عامة 
 

 

 : (21)المادة 

في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمهات تطبهق تعليمهات مهنح درجهة الماجسهتير فيمها ال  

يبت مجلس العمداء في اإلشكاليات التي تنشأ عهن تطبيهق وبخالف ذلك   ، يتعارض مع طبيعة البرنامج

   .هذه التعليمات
 
 

 : (22)المادة 

مدير وحدة فقرة )ز( و  (4)اللجنة الخاصة المذكورة في المادة  العميد وعميد الكلية وو  رئيس الجامعة

 . ماتعن تطبيق هذه التعلي مسؤولون القبول والتسجيل


