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في جامعة عمان االهلية "، ويعمل بها من  الهندسةمشاريع التخرج لطلبة كلية تسمى هذه التعليمات " تعليمات  (:1المادة )
 تاريخ إقرارها.

 القرينةما لم تدل  ادناه،حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها  اآلتيةيكون للكلمات والعبارات  (:2المادة )
 ير ذلك:على غ

  الجامعة :  .جامعة عمان األهلية
 الكلية : .الهندسةكلية 

 المجلس : .الهندسةمجلس كلية 
 القسم : .القسم األكاديمي في الكلية

  المشرف : .عضو هيئة التدريس المشرف على مشروع التخرج
سمماعة  115بعممد إنهمما   مممدمبواقممع سمماعة واحممدم معت (1تخممرج  مممادم مشممروع  يسمممل للطالممس بتسممجيل  .أ (:3المادة )

معتمممدم سماعة  118معتممدم بمما مجموعم  سماعات  3وإنهما  التمدريس الميمداني بواقممع معتممدم بنجما ، 
 .2018/2019من العام الجامعي  ابتدا    للطلبة المسجلين

سمماعة  120( بواقممع سمماعة واحممدم معتمممدم بعممد إنهمما  1يسمممل للطالممس بتسممجيل مممادم مشممروع تخممرج    .ب
وحسمممس الخطمممة الدراسمممية  2018/2019 ، للطلبمممة المسمممجلين مممما قامممل العمممام الجمممامعي معتممممدم بنجممما

 .المعتمدم للطالس
تخممرج بعممد إنهمما  مشممروع  بواقممع سمماعتين معتمممدتين (2تخممرج  مممادم مشممروع يسمممل للطالممس بتسممجيل   .ج

  حسس الخطة الدراسية للطالس.و (، 1 
 إذا كان مدعوما  من الجامعة( وال يجوز للطالس التصرف ب  إال  يعتار نموذج مشروع التخرج ملكا  للكلية (:4المادة )

 بموافقة عميد الكلية. 
يكون مضمون مشروع التخرج تطايقا  للمعرفة العلمية والعملية التي اكتساها الطالس أثنا  دراست  في الكلية،  (:5المادة )

 .على دراسة وتصميم وتحليل حسس تخصص  األكاديمي وقائما  

( ربع من الساعة المعتمدم عن كل طالس مسجل 0.25يحتسس النصاب التدريسي لمشرف المشروع بواقع   (:6المادة )
 ( نصف ساعة معتمدم إذا كان طالس واحد0.5( طالب، وبواقع  4-2طلبة من  في المشروع، إذا كان عدد ال

 في المشروع.
 الواحد عن أربعة طالب.ال يجوز أن يزيد عدد الطلبة في المشروع  (:7المادة )

 

في جامعة عمان  الهندسةمشاريع التخرج لطلبة كلية تعليمات 
 األهلية

 في جامعة عمان األهلية
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سما  األقسممام ؤ التخمرج بعمد الحصمول علمى موافقمة ر  ناممس مشمروعيسممل للطلبمة ممن أقسمام مختلامة بالتسمجيل فمي  (:8المادة )
 المعنية وعميد الكلية.

 على النحو التالي: (1  يكون توزيع العالمات لمشروع التخرج (:9المادة )
 .معتمدال النموذجعالمة مشرف المشروع وحسس  %70  .أ
  وحسس النموذج المعتمد. الممتحنعالمة  %30  .ب

 على النحو التالي: (2  يكون توزيع العالمات لمشروع التخرج (:10المادة )
 عالمة مشرف المشروع وحسس النماذج المعتمدم. %60  .ج
  عالمة لجنة االمتحان وحسس النموذج المعتمد. %40  .د

 عني مسؤوالن عن تنايذ هذه التعليمات.القسم المالعميد ورئيس  (:11المادة )

، وتوضمميل أب بنممد مممن الحمماالت التممي لممم يممرد فيهمما نممع فممي هممذه التعليمممات للامم  فيهمما الكليممةمجلممس تحممال إلممى  (:12المادة )
 بنودها.

 


