تعليمات الدراسة الخاصة
لسنة 2019

املادة (:)1

املادة (:)4

تس��مى هذه التعليمات « تعليمات الدراسة الخاصة يف جامعة

الطلب��ة الذين ال تنطبق عليهم ش��روط القبول يف املواد التي

األميرة س��م ّية للتكنولوجيا رقم (  ) 4لس��نة  ، »2019ويعمل بها
اعتبارًا من اعتمادها من قبل مجلس األمناء.
املادة (:)2
يج��وز أن يس��جل للدراس��ة الخاص��ة يف أي م��ادة ت��درس يف
الجامعة ،والحصول ىلع وثيقة رس��مية تبي��ن النتائج يف تلك
املواد ،أشخاص من الفئات اآلتية :

يرغبون يف التس��جيل لدراس��تها ،يجوز تس��جيلهم فيها طلبة
مس��تمعين .وال يطلب منهم التقدم إل��ى امتحاناتها  .ويعطون
وثيقة اثبات تبين ذلك.
املادة (:)5
تطب��ق ىلع طلبة الدراس��ة الخاص��ة تعليمات تأدي��ب الطلبة
املعمول بها يف الجامعة.

 .1الطلبة الذين يدرس��ون يف جامعات أو معاهد جامعية عليا

املادة (:)6

داخل األردن أو خارجه ويرغبون يف دراسة بعض املواد يف
الجامعة.

يك��ون الحد األىلع للعبء الدراس��ي يف الفص��ل الواحد لطالب

 .2األف��راد الذي��ن يرغب��ون يف تعميق معرفته��م التخصصية
بهدف تحس��ين أدائهم ومهاراته��م يف األعمال أو الوظائف
الت��ي يقومون به��ا ،أو الذي��ن يرغبون يف إث��راء معرفتهم
الثقافية أو العلمية.

أ ) ( )18س��اعة معتمدة كحد أىلع إذا كانت املواد من مستوى
البكالوريوس ،و( )9س��اعات معتمدة كحد أىلع ىلع الفصل
الصيفي.

 .3طلب��ة الجامع��ات التي تربطه��ا بالجامعة اتفاقي��ات تبادل
الطلبة.
املادة (:)3
أوالً  :يش��ترط يف قبول الطالب للتس��جيل يف الدراسة الخاصة
مايلي:
أ ) أن يكون حاص ً
ال ىلع شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية
أو ما يعادلها.
ب) أن يكون حاص ً
ال ىلع شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها بتقدير
ال يقل عن جيد إذا تقدم لدراسة مواد من مستوى املاجستير.

ج) أن تتوافر الشواغر يف املواد التي يرغب يف التسجيل فيها.
ثاني��ًا  :يطلب من الطالب الذي يرغب بالتس��جيل يف الدراس��ة
الخاصة تقديم الوثائق الثبوتية التالية:
أ ) كشف عالمات ش��هادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها
أو كش��ف عالمات ش��هادة البكالوريوس أو املاجس��تير أو ما
يعادلها.
ب) وثيقة إثبات التحاقه بالدراس��ة يف جامع��ة أخرى أو معهد
جامعي آخ��ر ،إذا كان الطالب ملتحقًا بالدراس��ة يف جامعة
أخرى أو معهد آخر من مستوى جامعي.

ثالث��ًا  :يقب��ل الطلب��ة يف الدراس��ة الخاصة بقرار م��ن الرئيس
بتنسيب من عميد القبول والتسجيل.

الدراسة الخاصة كما يلي:

ب) ( )12س��اعة معتمدة كحد أىلع إذا كانت املواد من مستوى
املاجستير أو الدكتوراة.
املادة (:)7
تطب��ق ىلع الطلبة املس��جلين يف الدراس��ة الخاصة ش��روط
املواظب��ة واالمتحانات والعالم��ات ال��واردة يف تعليمات منح
الدرجة العلمية.
املادة (:)8
يستفيد طالب الدراسة الخاصة من جميع الخدمات والتسهيالت
الجامعية املتوافرة يف الجامعة ،ويمنح هوية جامعية.
املادة (:)9
تكون رس��وم الس��اعة املعتمدة لطلبة الدراس��ة الخاصة مثلي

نظيرته��ا للدراس��ة املنتظمة ،وتضاف إليها رس��وم التس��جيل
والرسوم املتفرقة.
املادة (:)10
يب��ت مجلس العم��داء يف الحاالت التي لم ي��رد عليها نص يف
هذه التعليمات.
املادة (:)11
رئيس الجامعة وعميد القبول والتس��جيل مس��ؤوالن عن تنفيذ
أحكام هذه التعليمات.

