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تعليمات السنة التحضيرية
 
 

مجلس التعليم العاليقرارات األسس العامة المشتركة لتطبيق السنة التحضيرية حسب استنادا الى 
 
 

 
في  بطلبات قبولالمتقدمين للطلبة ) تعليمات السنة التحضيرية)عليمات تسمى هذه الت : المادة 

تخصصي الطب والجراحة او طب وجراحة االسنان في جامعة العلوم والتكنولوجيا 
األردنية، ويعمل بها اعتبارا من بداية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

وتسري أحكام هذه التعليمات على الطلبة المقبولين المنتظمين والمسجلين  8112/8112
 .)العادي، الموازي، الدولي)ميع برامج الجامعة للسنة التحضيرية في ج

 .تطبق االنظمة والتعليمات واألسس النافذة في الجامعة على طلبة السنة التحضيرية  : المادة 
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم  :3المادة 

 .تدل القرينة على خالف ذلك
 .جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية :ةالجامع 

 .كلية طب االسنان أوالبشري  كلية الطب :الكلية 
 .رئيس الجامعة :الرئيس 

 .عميد كلية الطب أو عميد كلية طب االسنان :العميد 
 .مدير وحدة القبول والتسجيل :المسجل العام 

من مجلس الخطة الدراسية للسنة التحضيرية المعتمدة  :الخطة الدراسية 
 .العمداء

من عميد كلية الطب، عميد  تتألفلجنة السنة التحضيرية و :اللجنة 
كلية طب االسنان، عميد كلية العلوم واآلداب والمسجل 

 .ة العميد وبقرار من رئيس الجامعةوبرئاسالعام 
 :تتولى اللجنة المهام االتية  :4المادة 

الشعب والتنسيق بين األقسام  االشراف على تنظيم الدراسة، وتوزيع الطلبة على - أ
 .المختلفة

التنسيب الى مجلس العمداء بالخطة الدراسية للسنة التحضيرية واي تعديالت تطرأ  - ب
 عليها 

 وطب والجراحة بأسماء الطلبة المقبولين في تخصصي الطب  الرئيسالتنسيب إلى -ج
الطلبة في السنة االسنان ضمن البرنامجين العادي والموازي بناء على نتائج وجراحة 

 .التحضيرية
 .الرئيس ومراجعة تجربة السنة التحضيرية ورفع تقرير الى  تقييم-د

 :سس القبولأ :5المادة 
يتم قبول الطلبة في السنة التحضيرية وفقا ألسس القبول الموحد الصادرة عن مجلس . أ

 .العاليالتعليم 
تتطابق مع رسوم تخصص يتم تحصيل رسوم السنة التحضيرية من الطالب بحيث . ب

 الطب والجراحة وحسب البرنامج والفئة التي يتبع لها الطالب
القبول ضمن البرنامجين الموازي والدولي في السنة التحضيرية مباشرة من الجامعة  يتم. ج

طلبة البرنامج الدولي والتبادل بحيث يقبل طلبة البرنامج الموازي في السنة التحضيرية و
 .صالتخصفي الثقافي 

من  األولى بنجاحيستثنى من دراسة السنة التحضيرية الطلبة الذين انهوا دراسة السنة . د
او من نفس الجامعة لنفس التخصص حيث يتم قبول الطالب  معترف بها جامعة أخرى

شريطة تزويد وحدة القبول والتسجيل بوثيقة كشف عالمات  نفسهفي التخصص  ةمباشر
 عليه دراسة السنةبتغيير التخصص  هترغب وفي حالمصدقة حسب األصول تثبت ذلك 
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للطالب  الدراسية المناسبة باختيار الخطة الصالحية لعميد الكلية ان تعطى على التحضيرية،
 .خالل الفصل الدراسي األول لقبوله في التخصص

 :يقبل الطلبة من الفئات التالية زيادة عن العدد المقرر.  هـ
i-  البرنامج الدوليالطلبة غير األردنيين في. 
ii-   أبناء العاملين في الجامعة، جامعة اليرموك ومستشفى الملك المؤسس عبد هللا

 .الجامعي
iii-  أبناء أعضاء هيئة التدريس من الجامعات األخرى الذين حددتهم أسس القبول

  .الصادرة عن مجلس األمناء في الجامعة
iv-  ية الملكية واألطباء من من وزارة الصحة والخدمات الطب نيالسريريأبناء المدرسين

 .تدريب طلبة الجامعة/ قطاعات أخرى المشاركين في تدريس 
v-  أبناء العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذين حددتهم أسس القبول

  .الصادرة عن مجلس األمناء في الجامعة
vi- طلبة التبادل الثقافي. 

 :التسجيل والمواظبة :6المادة 
حضيرية إجبارية لجميع الطلبة المقبولين والمرشحين في مختلف تعتبر السنة الت .أ 

 (.العادي، الموازي، الدولي)البرامج 
والفصل الفصل الدراسي األول )تدرس مساقات السنة التحضيرية على مدى فصلين  .ب 

 .فقط، وتعلن النتائج قبل بداية الفصل الدراسي الصيفي( الثاني الدراسي
 .الذي تدرس فيه مساقات السنة التحضيرية يكون حرم الجامعة هو المكان  .ج 
درسها الطالب  (المستوىباستثناء مساقات امتحانات )ال يجوز معادلة أي مساقات  .د 

سابقاً من جامعات أخرى أو من نفس الجامعة قبل أو بعد التحاقه بالسنة التحضيرية 
بعد توزيع الطلبة على  التحضيريةويمكن النظر في المعادلة بعد انتهاء السنة بالجامعة 

الطلبة الذين حصلوا على قبول مباشر في التخصص من ذلك  تخصصاتهم ويستثنى
 .اللجنةحيث تتم المعادلة لهم حسب الخطة المقرة للتخصص او حسب ما تراه 

معاملة الطالب الراسب  ال يجوز للطالب االنسحاب من اي مساق ويعامل من يقوم بذلك هـ
 .المساقفي 

تأجيل الدراسة خالل أي فصل من الفصول الدراسية وفي حال عدم  زال يجو . و
في  رسوبهحال  يوف. لمقعدهتسجيل الطالب للفصل الدراسي الثاني يعتبر فاقدا 

األول ورغبته في تغيير التخصص او  الدراسيمن مساقات الفصل  أكثرواحد او 
دراسي الثاني يفوض المسجل العام بسحب مساقات الفصل ال االنسحاب من الجامعة

في  المعلنةحسب المواعيد  هتغيير تخصص للطالبحيث يتاح  ،ترصيد الرسوم مع 
 .االولنهاية الفصل الدراسي 

 السنة التحضيرية هي السنة األولى ويسمح للطلبة غير األردنيين في البرنامج الدوليز 
فقط بإعادة السنة  صوطلبة التبادل الثقافي او من يتم قبولهم مباشرة في التخص

التحضيرية في حال عدم تحقيق متطلبات النجاح وتطبق عليهم في هذه الحالة 
 .تعليمات درجة البكالوريوس في البرنامج الذي قبل به

يكون )بالتسجيل لحزم مساقات السنة التحضيرية حسب الخطة الدراسية  يلزم الطالبح 
 (عامتسجيل المواد تلقائيا على شكل حزم على مدار ال

تحسب السنة التحضيرية ضمن الحد األعلى لسنوات التخرج في حال قبول الطالب  . ط
 .في تخصص الطب والجراحة او تخصص طب وجراحة االسنان

 :االمتحانات والعالمات :7المادة 
تحسب العالمة النهائية لكل مساق من مساقات السنة التحضيرية من مائه ألقرب رقم  .أ 

 النهائية لكل مساق هي مجموع عالمة االمتحان النصفيصحيح وتكون العالمة 
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(med)  نهائي عالمة وامتحان 61 حيث يخصص له (final)  41ويخصص له 
  .هذه االمتحانات موحدة لجميع الشعب عالمة وتكون

إال اذا دعت  (online) السنة التحضيرية الكترونية مساقات كون جميع امتحاناتت .ب 
 .من اللجنة الحاجة الى غير ذلك وبقرار

التعليمات المعتمدة لعقد االمتحانات يتم اإلعداد لعقد االمتحانات من خالل اللجنة ضمن  .ج 
وتتعامل اللجنة بسرية تامة مع محتويات االمتحان والمتقدمين له واي في الجامعة 

إجراءات تتعلق به ويعامل هذا االمتحان على انه وثيقة محمية يعاقب القانون على 
  .اإلخالل بسير إجراءاتهاتسريبها أو 

، اال لطلبة السنة التحضيريةاالمتحان النصفي واالمتحان النهائي ال يجوز تعديل عالمة  .د 
 .بتنسيب من اللجنة وبقرار من مجلس العمداء

ُيعتبر الطالب ناجحاً في السنة التحضيرية إذا أكمل جميع مساقات هذه السنة بنجاح . هـ
 .%(66)تراكمي ال يقل عن  وبُمعدلحسب تعليمات الجامعة، 

رسب الطالب في أي من مساقات  إذا( 4)من المادة ( ز فقرة)مع مراعاة ما ورد في  . و
 .السنة التحضيرية عليه االنتقال الى تخصصات أخرى في الجامعة وحسب برنامجه

فعليه تقديم عذر قهري او النصفي او النهائي  عن موعد عقد االمتحان تغيب الطالب إذا . ز
االمتحان الكترونيا للجنة خالل مدة أقصاها أسبوع من موعد عقد تغيبه عن  عنمرضي 
خالل  لالمتحان النهائي يعقد االمتحان التكميليعلى ان  النهائي، النصفي او االمتحان

 .التحضيرية من السنةأسبوعين من انتهاء عقد اخر امتحان في ذلك الفصل 
باستثناء الطلبة غير األردنيين في البرنامج الدولي وطلبة )أسس توزيع الطلبة على التخصصات : 8المادة 

 (التبادل الثقافي
الختيار التخصص المطلوب من خالل تعبئة نموذج يتم التقدم بطلب التحاق خاص  .أ 

 .الثانيالكتروني في منتصف الفصل الدراسي 
 :كما يلي الناجحين يتم توزيع الطلبة .ب 

والجراحة توزيع الطلبة المقبولين ضمن البرنامج العادي في تخصصي الطب يتم  -
التي يحددها مجلس  االعداد المقررة المحددةاالسنان، بما ينسجم مع وجراحة  وطب

دل التراكمي في السنة األمناء في الجامعة، على أساس اختيار الطالب والمع
 .التحضيرية

والجراحة الطب امج الموازي في تخصصي يتم توزيع الطلبة المقبولين ضمن البرن -
التي يحددها مجلس  االعداد المقررة المجددةاالسنان بما ينسجم مع وجراحة  وطب

عدل التراكمي في السنة األمناء في الجامعة على أساس اختيار الطالب والم
  .التحضيرية

المسجل العام  بعد اعتماد المعدالت من قبل اللجنة، يتم التنسيب لألستاذ الرئيس من قبل .ج 
بنتائج الطلبة الناجحين إلصدار الموافقة على القبول، ويتم إعالن النتائج وأسماء الطلبة 

 .المقبولين من قبل المسجل العام في الجامعة قبل بدء الفصل الدراسي الصيفي
طب ويتم قبول وتوزيع الطلبة الذين لم يتم قبولهم في تخصصي الطب والجراحة  .د 

في الجامعة نفسها،  او التخصصات  الجامعة على مختلف الكليات وجراحة االسنان في
 . وفقاً ألسس االنتقال بين التخصصات األخرى

اعاله زيادة على االعداد المقرر قبولها والطاقة ( د)يكون قبول وتوزيع الطلبة في البند . هـ
 .المقررة ةاالستيعابي

النجاح في السنة التحضيرية ولم يجوز معادلة مساقات الطالب الذي أجتاز متطلبات  . و
يكن ضمن المقبولين في تخصصي الطب والجراحة وطب وجراحة االسنان أو إذا لم 
يجتز متطلبات النجاح ويجوز معادلة مساقات تم دراستها في جامعات أخرى أو من 

في حال رغبته القبول في تخصص آخر في ( قبل أو بعد التحاقه بالجامعة)نفس الجامعة 
 .الجامعة
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 :يتم تزويد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يلي :9المادة 
قائمة بأعداد وأسماء الطلبة المسجلين فعلياً في السنة التحضيرية في كافة البرامج قبل  .أ 

 .انتهاء الشهر األول من بداية السنة التحضيرية
نوا ضمن النسبة قائمة بأسماء الطلبة الذين اجتازوا السنة التحضيرية بنجاح ولم يكو .ب 

االسنان بعد انتهاء وجراحة  وطبوالجراحة  المخصصة للقبول في تخصصي الطب
 .السنة التحضيرية

االسنان وجراحة  وطب والجراحة قائمة بأسماء الطلبة المقبولين في تخصصي الطب .ج 
 .التحضيريةجامعة بعد انتهاء السنة الفي 

ا متطلبات السنة التحضيرية بنجاح قائمة بأسماء الطلبة وتخصصاتهم الذين لم يجتازو .د 
 .وتم توزيعهم على التخصصات األخرى في الجامعة، بعد انتهاء السنة التحضيرية

 االسترشاديةالخطة الدراسية 
مساقات تساعد في تحديد ميول وقدرات الطلبة، تشمل الخطة الدراسية في السنة التحضيرية  :6 المادة 

مع )ساعة معتمدة ( 31)ويكون الحد المقرر لعدد الساعات المعتمدة لغايات فرز الطلبة 
 :وهي كما يلي( فقرة ب 2مراعاة ما ورد في المادة 

 
 الفصل الدراسي األول

رمز ورقم 
 اقسالم

 اسم المساق
الساعات 
 المعتمدة

 عملي نظري
المتطلب 
 السابق

   3 3 فيزياء طبية 116ف 

   6 6 مقدمة في الطب وطب األسنان 173ط 

 -  3 3 بيولوجيا عامة 116ب 

  1 1 1 (عملي)بيولوجيا عامة  112ب 

   6 6 الكيمياء العامة والعضوية 112ك 

    5  المجموع

 الفصل الدراسي الثاني
 

رمز ورقم 
 اقسالم

 اسم المساق
الساعات 
 المعتمدة

 عملي نظري
المتطلب 
 السابق

  1 8 3 تشريح وأجنة 111ط 

  1 8 3 بيولوجيا خلوية وأنسجة 116ط 

   3 3 كيمياء حيوية 888ط 

   3 3 فسيولوجيا عامة 138ط

   3 3 مقدمة في البحث والبراهين الطبية 123ط 

    5  المجموع

مجلس العمداء الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات وفي اإلشكاالت التي تنشأ  يبت :  المادة 
 .عن تطبيقها

 . مكلفون بتنفيذ احكام هذه التعليمات واللجنةالرئيس  :  المادة 
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