
 نية الرسمية على البرنامج العاديإنتقال الطلبة بين الجامعات األرد أسس
 71020إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية لسنة 

 
 نية الرسمية على البرنامج العاديإنتقال الطلبة بين الجامعات األرد أسس)ألسس اتسمى هذه  :0المادة 

 .ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها( 7102إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية لسنة 
التي يجب توافرها في الطالب الذي يرغب باالنتقال إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا  لشروطا :7المادة 

 :األردنية من إحدى الجامعات الرسمية األردنية
 .أن يكون الطالب مقبوالً ضمن القوائم الصادرة عن وحدة التنسيق الموحد في وزارة التعليم العالي :أولا 

 :أن تنطبق على الطالب المتقدم لالنتقال الحاالت التالية :ثانياا 

 يكون قد أصيب بأحد األمراض التالية خالل فترة دراسته في الجامعة المراد اإلنتقال منها  أن
 :ذه األمراض هيهو

أو اإلشعاعي عند تقديم  السرطان بحيث يكون الطالب قيد العالج الكيماويرض م -
 .الطلب

الكلوي المزمن الذي يستدعي غسيالً منتظماً للكلى ويكون قيد العالج وقت تقديم الفشل  -
 .الطلب

الدماغ واألعصاب التي تؤدي إلى شلل جزئي أو كلّي يعيق الحركة وال يرجى أمراض  -
 .شفاؤه

جان في الصحة واللم الطالب مبرارت مقنعة وتقارير طبية من أطباء االختصاص في وزارة دن يقأ :ثالثاا 
جامعة العلوم المحافظة ومصدقة حسب األصول وموافق عليها من اللجنة الطبية العليا في 

 .والتكنولوجيا األردنية ومجلس العمداء
 :يما يخص القضايا العشائريةف :3المادة 

في إنتقال الطالب إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية من إحدى الجامعات الرسمية ينظر 
ويكون اإلنتقال  في هذه الحالة دعي الجلوة متأثراً بإحدى القضايا العشائرية التي تستإذا كان 

مؤقتاً لمدة فصل دراسي واحد قابل للتجديد على أن يقدم الطالب كتاباً من الحاكم اإلداري في 
من ذلك الطلبة ويستفيد . مشمولين بالجلوة العشائريةبأن الطالب من األشخاص ال اللواء يفيد

المشمولين بقانون العشائر فقط باإلتفاق مع الجامعة التي ينتقل منها الطالب لحين إنتهاء القضية 
من الخطة الدراسية في % 01وإجتياز الطالب أكثر من رار القضية العشائرية، وفي حال إستم

ية جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية أو وصل إلى فصل التخرج فيمكن منحه الدرجة العلم
 .جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية  التي يستحقها من

 .بت مجلس العمداء في أي حاالت لم تنص عليها هذه التعليماتي :4 المادة
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