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بسم هللا الرحمن الرحیم

تعلیمات منح درجة البكالوریوس
في جامعة البلقاء التطبیقیة

من نظام منح ) 3(صادرة بموجب قرار مجلس العمداء باالستناد إلى المادة 
في 2003لسنة ) 83(الشھادات والدرجات العلمیة والشھادات الفخریة رقم 

جامعة البلقاء التطبیقیة

( -أ ) :1(
ً من بدء العام الجامعي ) التطبیقیة  .2011/2012ویعمل بـھا اعتبارا

-ب
.خالف ذلك 

جامعة البلقاء التطبیقیة : عة الجام
عمید الكلیة الملتحق بھا الطالب: العمید 
أي من كلیات الجامعة : الكلیة 
أي قسم في الكلیة: القسم 

الفصل األول أو الثاني من كل عام جامعي: الفصل العادي 

)2: (
.البكالوریوس

الخطط الدراسیة

) :3(المادة  

.األقسام، وتوصیات مجالس الكلیات

.توضع الخطط الدراسیة على أساس نظام الساعات المعتمدة-أ) :4(المادة  

) 3(یحدد لكل مادة من مواد الخطط الدراسیة -ب 

.من مجلس العمداء أن تقل أو تزید على ذلك
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-ج
أو الند

.ساعتین تطبیقیتین أو ساعتي مختبر

یكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة لنیل درجة البكالوریوس في التخصصات ) :5(المادة  
:لتي تقدمھا كلیات الجامعة على النحو التاليا

الحد األدنىالكلیـــــــة

132تكنولوجیا المعلوماتلكلیة االمیر عبدهللا بن غازي 

132كلیة العلوم

160كلیة الھندســــــــة

135كلیة الزراعة التكنولوجیــة

132كلیة التخطیـــط واإلدارة

160كلیة الھندسة التكنولوجیة

132عالیة الجامعیةاألمیرةكلیة 

132رحمة الجامعیةاألمیرةكلیة 

132اإلداریةكلیة عمان الجامعیـــة للعلوم المالیة و

132كلیة الزرقاء الجامعیة

132ربد الجامعیةإكلیة 

كلیة الحصن الجامعیة
132اإلنسانیة 
160الھندسیة 

132كلیة عجلون الجامعیة

132الجامعیةكلیة العقبة 

132نسانیةكلیة السلط للعلوم اإل



3

) :6(المادة  
:تقدمھا كلیات الجامعة على متطلبات التخرج كما یلي 

ساعة معتمدة ) 21(اإلجباریة متطلبات الجامعة-
عتمدة ساعة م) 6(االختیاریة 

.ساعة معتمدة) 30-18(متطلبات الكلیة-
)سنوات دراسیة4(ساعة معتمدة ) 78-66(متطلبات التخصص-

)سنوات دراسیة5(ساعة معتمدة ) 81-96(
.ساعة معتمدة اختیاریة) 9-3(منھا 

.ساعة معتمدة) 18-9(متطلبات التخصص المساندة-

:كل تخصص تمنح فیھ درجة البكالوریوس المواد التالیة تشمل الخطط الدراسیة في) : 7(المادة  

:متطلبات الجامعة –أوال 
-أ

ثراء معرفتھ في إباللغتین العربیة واإلنجلیزیة، وقدرة الطالب على التواصل والتعبیر 
.نسانیة واالجتماعیة والعلمیةمجاالت اإلال

) 27(-ب
:التخصصات موزعة على النحو التالي 

:ساعة معتمدة وھي) 21(المواد اإلجباریة .1

عدد الســـاعاتاســـم المــــادةرقم المادة

3)1(اللغة العربیة 301501101

3)2(ة العربیة اللغ301501102

3)1(اللغة اإلنجلیزیة 301502101

3)2(اللغة اإلنجلیزیة 301502102

3)1(مھارات الحاسوب301001101

3العلوم العسكریة301506101

3التربیة الوطنیة303000100

ساعات م) 3(العلوم العسكریة مادة إجباریة للطلبة األردنیین واختیاریة لآلخرین بواقع 
تحسب ھذه الساعات للطالب ضمن عدد الساعات المعتمدة المقررة لتخرجھ لدرجة البكالوریوس 

وعلى الطلبة غیر األردنیین الذین لم یختاروا ھذه المادة أن یأخذوا . وال تدخل في حساب المعدل 

.ناجحا أو راسبا 
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-:ویعفى الطالب من دراسة مادة العلوم العسكریة في إحدى الحاالت التالیة
.و خاصةأدرسھا بنجاح في أي  جامعة رسمیة إذا -أ
(-ب

.او ما یعادلھا من كلیات عسكریة أجنبیة) العسكریة
إ-ج

یشترط اعتمادھا من دائرة التعلیم فخرىكالء التأسیسیة بالنسبة للرتب األالو
َّ أثبات جامعي بمدیریة التدریب العسكري إلال ان

.عفاءشروط اإل

.ساعات معتمدة) 6: (متطلبات الجامعة االختیاریة.2

ساعات معتمدة من المجموعات التي تطرحھا الكلیــات ) 6(لى الطالب اختیار ع
:وھي ، لمجموعة التي تطرحھا كلیة الطالباألخرى باستثناء ا

عدد الســـاعاتاســـم المــــادةرقم المادة
3مھارات االتصال36001101
3علم  النفسمبادئ36002102
3المجتمع األردني36003103
3الریاضة للجمیع36004104
3الثقافة اإلسالمیة36005105
3داریة واقتصادیةمفاھیم إ36006106
3ردنالزراعة في األ36007107
3البیئة والمجتمع36008108

.ساعة معتمدة ) 30-18: (متطلبات الكلیة -ثانیا 

.دراستھم التخصصیة في الكلیة

 ً :التخصصمتطلبات -ثالثا

.تتكون متطلبات التخصص من مواد إجباریة ومواد اختیاریة -أ
) 3(یخصـص للمادة الواحدة -ب

.ساعات معتمدة) 6(

 ً :متطلبات التخصص المساندة -رابعا

.المواد وتكون من الموضوعات الوثیقة الصلة بالتخصص

لمشمولة بالخطة  الدراسیـة في یحسـب معــدل الطالب التراكمي في المواد ا)  1(-أ ) : 8(المادة  
.تخصصھ فقط
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)2  (
ً إذا كانت عالمتھ فینجح  +)د أو د(ھا سابقا

.كما ھيعدل التراكمي والفصلي  في الم
تشمـل الخطــة الدراسیــة مواد متطلبات الجامعة، ومواد متطلبـات الكلیة، -ب 

ومـواد متطلبــات التخصـص اإلجباریـة واالختیاریــة، ومـواد متطلبات
.التخصص المساندة

.یوضع وصف للمادة یتناسب مع عدد الساعات المعتمدة المخصصة لھا -ج 
فصول دراسیة أو ) 8(موزعة على لكل تخصص رشادیـة ستخطة اقسمیقدم كل -د 

)10 ()(
.للتخصصالفصول المحددة

، ویجوز أن نفسھتكون مواد التخصص اإلجباریة واالختیاریة من التخصص -أ) :9(المادة  
خصصات أخرى، ویتم ذلك بعد دراسة مشتركة یعطى بعضھا من تخصص أو ت

.من القسمین
.تطرح مواد الخطة الدراسیة اإلجباریة مرة على األقل كل عام دراسي-ب
فصول دراسیة) 4(تطرح مواد الخطة الدراسیة االختیاریة مرة على األقل كل-ج

.فصول دراسیة متتالیة) 4(یتم طرحھا في وتلغى المادة  التي ال
اسیة عدد الساعات المقررة للمتطلبات ضمن الحدود الدنیا تحدد كل خطة در-د

.   والعلیا

) :10(المادة  

و أربعة أساس مستویات أالتي ترد في الخطة الدراسیة على تصنف المواد -أ
.سةخم

.تطرح مواد الخطة الدراسیة اإلجباریة مرة على األقل كل عام دراسي-ب
ً -ج .كادیميقل التخصص األحیدل على مستواھا وعلى تعطى كل مادة رقما
زاء كل مادة عدد المحاضرات، وعدد ساعات المختبر االسبوعیة او إیذكر -د

.التطبیقیة، وعدد الساعات المعتمدة
ال یجوز للطالب ان یدرس مادة ما قبل ان یدرس متطلبھا السابق، وفي حال -ھـ

.ذلك فإن تسجیلھ وعالمتھ في تلك المادة یعتبران ملغیینحدوث
لللطالب ان یجوز-و ّ ذا كان قــد إمادة ومتطلبھا السابق في الفصل نفســھ یسج

إادرس
.یتوقف على ذلك
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مدة الدراسة والعبء الدراسي

) :11(المادة  

) 8(ھي مدة الدراســة لنیل درجة البكالوریوس بعبء عادي للطالب العادي-1-أ
) 10(سنوات دراسیة ، وفي التخصصـات الھندسیـة ) 4(فصــول دراسیــة 

.سنوات دراسیة ) 5(فصول دراسیة 
) 3(ال یجوز للطالب أن یحصل على درجة البكالوریوس في مدة تقـل عن-2

والسنـة . دراسیةسنوات) 4(سنـوات دراسیـة ، وفي التخصصات  الھندسیـة 
ٌ وقد یضاف إلیھما ین دراسیین عادیین،الدراسیـة تعنــي فصل ل ْ َص .صیفيف

ً في الدراسة للحصول -3 ال یجوز أن تزید المدة التي یقضیھــا الطالب مسجال
سنوات دراسیة، وفي التخصصات  ) 6(على درجة البكالوریوس على 

.سنوات دراسیة) 7(الھندسیة على 
ً لغایات حساب -4 ً دراسیا .مدة الدراسةال یعتبر الفصل الصیفي فصال

ً بما في ذلك االمتحان) 16(تكون مدة الفصل الدراسي -ب ات، و ستة عشر أسبوعا
.سابیع بما في ذلك االمتحاناتأثمانیة ) 8(الفصل الصیفي 

یكون الحد األدنى للساعات المعتمدة التي یدرسھا الطالب المسجل لنیل درجة -1-ج
ویجوز بموافقة العمید ساعة معتمدة للفصل الدراسي،) 12(البكالوریوس

ساعات معتمدة فقط، ویستثنى من ذلك الطالب الذي یتوقف تخرجھ ) 9(دراسة
في نھایة ذلك الفصل على دراسة عدد أقل من الساعات أو الطالب الذي ال 
تتوافر لھ مواد في خطتھ الدراسیة لتسجیلھا، وبخالف ذلك یلغى تسجیل الطالب 

.لك الفصلو یعتبر منقطعا عن الدراسة في ذ
یكون الحـد األعلى للساعـات المعتمـدة التي یدرسھا الطالب المسجل لنیل -2

عدد الساعاتیصل ساعة معتمدة، ویجوز أن) 18(درجــة البكالوریـوس 
ساعة معتمدة في ) 22(إلى فـي الفصل العـادي التي یسجلھا الطالبالمعتمـدة

:أي من الحالتین التالیتین
3) (جید جدا ( تقدیرال یقـل معـدل الطالب التراكمي السابق عـن أن -أوال

، و یستثنى من ذلك الفصل الدراسي الصیفي ألنھ ) 4ط مـن انق
.اختیاري

 ً ً علـى السماح لھ بدراسـة -ثانیا ساعة ) 22(أن یكـون تخـرج الطالب متوقفا
فصل معتمدة، واذا كان الفصل الذي یمضیھ الطالب في التدریب ھو ال

الـذي یتوقع فیھ تخرجھ، یسمح لھ بدراسة ھذا العدد من الساعات في 
.الفصل العادي الذي یسبقھ مباشرة 

) 9(على للساعات المعتمدة التي یسجلھا الطالب للفصل الصیفي یكـون الحد األ-3
إذا كان الطالب ساعة) 12(ساعات معتمـدة، ویجوز أن یصل الحد األعلى إلى 

ً تخرجھ  .في نھایة ھذا الفصلمتوقعا
یكون الحد االعلى للعبء الدراسي للطالب المحول من الدراسة المنتظمة -4

ساعات ) 9(ساعة معتمدة للفصل العادي و ) 15(الى الدراسة الخاصة 
ً تخرجھ في ھذا إماأ،معتمدة للفصل الصیفي ذا كان الطالب متوقعا

ساعة معتمدة في ) 18(الفصل فیكون الحد األعلى للعبء الدراسي لھ 
.ساعة معتمدة للفصل الصیفي) 12(الفصل العادي و
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ً بما في ذلك االمتحاناتستة عشر ) 16(تكون مدة الفصل الدراسي -د أسبوعا
.سابیع بما في ذلك االمتحاناتأثمانیة ) 8(والفصل الصیفي 

ال یجوز للطالب المسجل في أي من برامج البكالوریوس أن-ھـ
.آخر في الجامعة مھما كان نوعھ أو مستواه

شروط التخصص

ً بناء-أ ) :12(المادة   على المعدل التنافسي " یقبل الطلبة في كلیات الجامعة في التخصص مباشرة
.في الثانویة العامة

-ب
.النظیر

المواظبـــــة

تشترط المواظبة لجمیع طلبة الجامعة في كل المحاضرات والمناقشات والساعات -أ) : 13(المادة  
.العملیة حسب الساعات المعتمدة المقررة لكل مادة في الخطة الدراسیة

.من الساعات المقررة للمادة%) 15(ال یسمح للطالب بالتغیب عن أكثر من -ب
من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر %) 15(غاب الطالب أكثـر من إذا -ج 

مرضي أو قھري یحرم من التقدم لالمتحان النھائي، وتعتبر نتیجتھ في تلك المادة 
، وعلیــھ إعادة دراستھا إذا كانت إجباریة ، وفي جمیـع األحوال تدخل نتیجة ) ھـ(

طالب الفصلي والتراكمي ألغراض اإلنذار ذلك الرسوب في حساب معدل ال
.والفصل من الكلیة

من الساعات المقررة لمادة ما، وكان ھذا %) 15(إذا غاب الطالب أكثر من -د
ً من  الغیاب بسبب المرض أو لعذر قھري یقبلھ عمید كلیة الطالب یعتبر منسحبا

ویبلغ عمید الكلیة مدیر تلك المــادة أو المواد، وتطبق علیھ أحكام االنسحاب،
ادة في القبول والتسجیل قراره بذلك ، وتثبت مالحظة منسحب إزاء تلك الم

اما الطلبة الذین یمثلون المملكة أو الجامعة في ؛ السجل األكادیمي للطالب
).%20(النشاطات الرسمیة فیسمح لھم بالتغیب بنسبة ال تتجاوز 

-ھـ
ال 

.الغیاب زوال أسباب 
یقوم عمداء الكلیات وأعضاء ھیئة التدریس والمحاضرون ومدیر القبول -و

.والتسجیل بتنفیذ أحكام المواظبة اآلنفة الذكر
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االمتحانات والعالمات والمعدالت

یجري حساب العالمات وتسجیلھا لكل مادة بالحروف مع بیان عدد ساعاتھا -أ) : 14(المادة  
المعتمدة

.من الساعات المقررة للمادة%) 15(ال یسمح للطالب بالتغیب عن أكثر من -ب
:یكون اإلطار العام لالمتحانات ومواعیدھا على النحو التالي -ج 

 ً :المواد النظریة الخالصة:أوال
، على أن یجرى امتحانان %) 50(یخصص ألعمال الفصل -1

االمتحان األول في فصلیان تحریریان على األقل، ویكون
األسبوع الخامس أو السادس من الفصل، ویكون االمتحان الثاني 
في األسبوع الحادي عشر أو الثاني عشر من الفصل  ویخصص 

من العالمة اإلجمالیة للمادة %) 20(لكل من ھذین االمتحانین 
.من العالمة لالعمال الفصلیة االخرى%) 10(ویخصص 

ً %) 50(یخصص لالمتحان النھائي -2 من العالمة ویكون تحریریا
.وشامالً للمادة

 ً ً :ثانیا ً المواد النظریة التي تتضمن جزءا :عملیا
الجمالیة على ان یجرى  من العالمة ا%) 50(یخصص العمال الفصل 

من %)  20( فصلیان تحریریان ویخصـص لكل امتحـان امتحانان
الفصلي، ویكـون لالمتحـان العملـي%) 10(العالمة باالضافة الى 

للجزء % ) 15( للجـزء النظري و%) 35( االمتحان النھائي بواقع 
.العملي

 ً :المواد العملیة :ثالثا
عالمة االجمالیة من بینھا من ال%) 50(عمال الفصل یخصص أل

ھمـا و مـن العالمة لكـل من%) 20(ن للعملي بواقـع افصلیناامتحان
من العالمة لالمتحان %) 50(و خرى لالعمال الفصلیة األ%) 10(

.النھائي العملي
تستثنى مواد الندوات والبحوث والمختبرات الھندسیـة والمشاریع والتدریب - د 

المیداني واالختبـارات العملیة التي لھا ساعــات معتمـدة ؛ إذ یقـرر مجلس كل 
منھا، كلیة متطلبات النجاح وطرق تقییــم مستـوى تحصیل الطالـب في كل

.ویعلم مدیر القبول والتسجیل بذلك في بدایة الفصل الدراسي 

ً -أ) : 15(المادة   في حـالة المواد متعددة الشعب یعین مجلس القسم أحد مدرسي المادة منسقا
لتدریس المادة ، یشرف على تحدید مواعید االختبارات واالمتحانات المشتركة 

.بالتعاون مع مدرسي المادة واألسلوب الموحد للتقییـم، وذلك 
وفي حالة المادة التي یدرسھا أكثر من مدرس واحد یعین مجلس القسم أحد مدرسي -ب

ً لتدریسھا وتحدید مواعید االختبارات واألسلوب الموحد للتقییم  المادة منسقا
.بالتعاون مع مدرسي المادة اآلخرین 
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) :16(المادة  
رات للطالب بعد تصحیحھا خالل أسبوعین من تاریخ ترد أوراق االختبا-أ

االمتحان األول أو الثاني، وبعد انقضاء أسبوع على رد أوراق االختبار للطالب 
.وترفع نسخة من العالمات لرئاسة القسم وعمادة الكلیةتعتبر العالمة نھائیة

أدنى، شھور كحد ) 6(دى عمادة الكلیة لمدة ـان النھائي لـتحفظ أوراق االمتح-ب
.تالفھا حسب االصولویتم إ

ترسـل كشوف العالمات التفصیلیة بالنسبة المئویة والعالمات النھائیة بالحروف -ج
لكل مادة إلى مجلس القسم لدراستھا ورفعھا إلى عمید الكلیة وذلك للبت فیھا من 
قبل مجلس الكلیة، وتحفظ ھذه النسخة في الكلیة، وترسل قائمة العالمات النھائیة 

.حروف فقط إلى وحدة القبول والتسجیل لرصدھابال
نقلھا و،تدقیق أوراق االختبارات واالمتحانات الخاصة بموادهبدةمدرس المایقوم -د

.إلى الكشوف والبطاقات بشكل صحیح ونھائي
ً في شعبة تلغى-ھـ داوم في شعبة و) و مادة أ( عالمة الطالب إذا كان قد سجل رسمیا

.اخرى) و مادةأ(

كل من یتغیب بعذر عن امتحان معلن عنھ علیھ أن یقدم ما یثبت عذره لمدرس -أ) : 17(مادة  ال
أیام من تاریخ زوال العذر، وفي حالة قبول ھذا العذر على ) 3(المادة خالل 

.مدرس المادة إجراء امتحان معوض للطالب
دة ما دون عذر یقبلھ عمید كل من یتغیب عن االمتحان النھائي المعلن عنھ في ما-ب

.)ھـ(في ذلك االمتحان عالمتھ الكلیة التي تدرس تلك المادة تعتبر 
من یتغیـب عن امتحان نھائـي معلـن عنھ في مادة ما بعـذر یقبلھ عمید الكلیة كل - ج

التي تدرس تلك المــادة فـإن عمید الكلیة یبلغ قراره بقبول العذر لمدرس المادة 
راء امتحـان معوض للطالب على أن یجري االمتحان المعوض في مدة إلج

أقصاھا نھایة الفصل الذي یلي الفصـل الذي لم یتقدم لالمتحان فیھ ، ویبلغ عمید 
.الكلیة مدیر القبول والتسجیل بذلك

للمادة التي یتغیب فیھا الطالب عن االمتحان  ) غیر مكتمل(تسجـل مـالحظـة -د
.ھائي بعذر مقبول من عمید الكلیةالن

جل الطالب دراستھ للفصل التالي لفصل التغیب عن االمتحان النھائي لمادة او أذا إ-ھـ
.فصل ینتظم فیھ للدراسةأولمواد علیھ التقدم لالمتحان المعوض في 

لنھائي في أیة مادة خالل یجوز للطالب أن یطلب مراجعة عالمتھ في االمتحان ا-أ) : 18(المادة  
ً في تلك المادة ، أیام)10(مدة أقصاھا  من تاریخ إعالن النتائج إذا كان راسبا

وللعمید في ھذه الحالة أن یقوم بالتحقق من عدم وجود خطأ مادي في جمع 
العالمات أو نقلھا ومن عدم وجود أسئلة غیر مصححـة وذلك عن طریق لجنة 

.رئیس القسم ومدرس المادة أو أحد مدرسیھا العمید أو من ینیبھ و: من 
یجوز للطالب أن یتقدم بطلب للعمید لمراجعة جمع عالمتھ النھائیة ونقل مفرداتھا -ب

ً، وللعمید في ھذه أیام) 10(وذلك خالل  من تاریخ إعالن النتائج إذا كان ناجحا
مادي وتصحیح الحالة أن یقوم ھو ومدرس المادة بالتحقق من عدم وجود خطأ

.الخطأ إن وجد
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ً قدره دینار واحد-ج عن كل طلب یتقدم بھ لمراجعة أیة عالمة من یدفع الطالب رسـما
.عالماتھ

) .د(الحد األدنى لعالمة النجاح في المادة ھو عالمة -أ) :19(المادة  

:زاء كل منھا ترصد عالمات المواد بالحروف وفق النقاط المبینة إ-ب

النقــــــــاطالعالمـــــــــة
4أ
3.5+ب

3ب
2.5+ج

2ج
1.5+د

1د
0.5ھـ

المبینة التقدیرات -للمعدل الفصلي والتراكمي -بالنقاطتخصص للعالمات-2
:كل منھاازاء

التقدیــــــرالنقــــاط
ممتاز3.65-4.00
3.00-3.64 ً جید جدا
جید2.50-2.99
مقبول2.00-2.49
ضعیف2.00دون 

-1-ج

.الضرب الناتجة على مجموع عدد الساعات المعتمدة
2-

في سیةرسوباً في ذلك الفصل حسب المواد المشمولة في الخطة الدرانجاحاً أو
.قسمھ

لمادة )ج(-3 ن)19(من ا
بالمعدل التراكمـي
نجاحا او رسوبا

.الخطة الدراسیة في قسمھ
.بت المعدل الفصلي أو التراكمي ألقرب منـزلتین عشریتینیث-4
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إنذار الطالب وفصلھ من الكلیة

ولـالفصمنلـفي أي فص) نقطة2(ب الذي یقل معدلھ التراكمي عن ـینذر الطال-أ) : 20(المادة  
" والفصل األول لطلبة السنـة األولى الصیفيالدراسـيلـالدراسیة باستثناء الفص

." أي الفصل الذي قبل بھ الطالب 
أ-1-ب

فما فوق، وذلك في) نقطة2(التراكمي إلى 
.من تاریخ اإلنذار

یفصل الطالب من التخصص إذا أخفق في إلغاء اإلنذار بعد مرور الفصلین -2
ساعة من ) 99(الدراسیین ویستثنى من ذلك الطالب الذي أتم بنجاح 

مع مراعاة عدم إحتساب المواد الساعات المعتمدة حسب خطتھ الدراسیة 
المعادلة للطلبة المنتقلین من جامعات أخرى أو المواد المعادلة من الشھادة 

. للطلبة المجسرین ) الدبلوم(الجامعیة المتوسطة 
ي ـدل ــل علــ-3

.، وال یفصل بسبب ذلك)نقطة1.95-1.99(
4-

)2(ـ
ان دراسیالحالة یعطى الطالب فصال

أ، وإذا )نقطة2(
)99(ـ

ُ )1.90(التراكمي ال یقل عن  احدٌ دراسيٌ عطى فصلٌ ، وفي ھذه الحالة ی و
ـ

).نقطة2(لوبـى الحد المطـن رفع معدلھ إلـیتمكن م
ً -ج احدة(إمن التخصص یعتبر الطالب مفصوال ) نقطة و

لسنة فصل األولا بعد ال
.بإستثناء الفصل الدراسي الصیفي

إذا حصل الطالب-1-د

.إذا لم یرتفع معدلھ التراكمي فیھ إلى الحد المطلوبالفصل
2-

.وفق أسس الدراسة الخاصة
3-

.الطالب وتعلیمات الجامعة تعده وحدة القبول والتسجیل
ال یجوز إعادة قبول الطالب المفصول من -ھـ

.بالتخصص نفسھ، مرة أخرى 
ً ویمنع من دخول الجامعةمن الطالب المفصول أتسحب الھویة الجامعیة -ز .كادیمیا
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إعادة دراسة المواد
:)21(المادة  

)عالمة ھـ( یھـا علـى نتیجة راسبعلى الطالـب إعادة دراسة كـل مـادة حصل ف-أ
.وتكون اإلعادة إجباریة للمواد اإلجباریة في الخطة 

یحق للطالب إعادة دراسة أیة مادة في خطتھ الدراسیة لرفع معدلھ التراكمي إذا -ب
وتحذف وتحسب عالمتھ الجدیدة بعد االعادة كما ھي +) د(أو ) د(كانت عالمتھ 

.العالمة السابقة  من حساب المعدل التراكمي
كماتحسب العالمة الجدیدة ھنإب دراسة مادة نتیجة رسوبھ فیھا فالطالإذا أعاد-ج

.في المعدل الفصلي والمعدل التراكميفقطھي
في حالة إعادة الطالب دراسة مادة ما فإن ساعات تلك المادة تدخل في حساب -د

.عدد الساعات المطلوبة للتخرج مرة واحدة
خرى أة ورسب فیھا ودرس مادة اختیاریة الطالـب مـادة اختیـاریذا درسإ-ھـ 

المادة التي رسب عالمة المعــادة حیـث تحذف فتطبق علیھا تعلیمات المادة 
خـرى وتحسب عالمة المادة االختیاریة األمن المعدل التراكميفیھا الطالب

.وكما ھي في المعدل التراكميكمادة تعویضیة
التخرج، ألغراضودرس عنھا مادة بدیلة إجباریةمادة ذا رسب الطالب فيإ-و

. الجدیدة كما ھيالعالمةفتطبق علیھا تعلیمات المادة المعادة وتحسب للطالب 
درسھا ورسب فیھا أنب مادة في الجامعة وتم معادلتھا لھ بعد اذا درس الطال-ز

.المعادةتنطبق علیھا تعلیمات المادة أخرىدراستھا في جامعة رسمیة أعادأو
یجوز للطالب إعادة دراسة أي مادة فـي خطتة الدراسیة لرفع معدلـھ التراكمي -ح

في تلك المادة بغض النظر عن معدلھ التراكمي +) د(أو ) د(إذا كانت عالمتھ 
.وتطبق علیھ تعلیمات المادة المعادة 
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االنسحاب من المواد ومن الفصل الدراسي

لسحب واإلضافة خالل أسبوع مـن بدایة الفصل األول والثاني یسمح للطالب با) :22(المادة  
أیام من بدایة الفصل الصیفي ، وال تثبت  في سجلھ مالحظة االنسحاب ) 3(وخـالل 

:وذلك في الحاالت التالیة، مادة التي انسحب منھا أو أضافھا من ال

.إذا تم تغییر تخصصھ -أ
إذ-ب

ً لتخرجھ في ذلك الفصل .ضروریا
إذا ألغیت مادة ما لعدم توافر الحد األدنى من الطلبة المسجلین لدراستھا ورغب -ج

ً منھا .الطالب في إضافة مادة أخرى بدال
ً إذا عدل موعد ا-د لتدریس لمادة ما رسمیا

. الدراسي
طرح مادة جدیدة بعد انتھاء موعد تسجیلھ ورغب في إضافة ھذه المادةإذا تم -ھـ
-و

.فةذلك إجراء عملیة السحب واإلضا
) 3(-ز

.ساعة معتمدة في الفصل التالي) 22(دراسة 
إذا رسب في مادة ما في أحد الفصول الدراسیة ورغب في إعادة دراسة المـادة -ح

.نفسھا في الفصل التالي 
إذا حصل-ط

.الدراسیة

) 12(ـمح للطالب باالنسحاب مـیس-1-أ) : 23(المادة  
أسابیع من بدء الفصل الصیفي وتثبت ) 6(من بدء الفصل العادي وأسبوعـاً 

.) منسحب(في  سجلھ مالحظة 
الحالة حسب نموذج خاص تعده وحدة القبول والتسجیل یتم االنسحاب في ھذه-2

یتضمن ھـذا النموذج تنسیب مدرس المادة والمرشـد األكادیمي ومسجل الكلیة 
.ویعتمد من مدیر القبول والتسجیلوموافقة عمید الكلیة المختص

ال یجوز نتیجة لالنسحاب أن یقل عدد الساعات المعتمدة المسجلة للطالب عن -3
الحد األدنى للعبء الدراسي المسموح بھ وفق ھذه وھوساعة ) 12(

ساعات ) 9(ویجوز بموافقة عمید الكلیة ان یكون الحد االدنى ، التعلیمات 
.معتمدة

من الساعات المقــررة %) 15(یعتبر الطالـب الذي یتجاوز مجموع غیابھ بعذر -ب
ً من الفصل، ویسجل في سجلھ مالحظة منسحب ، وتعتبر لمــواد الفصل منسحبا

.دراستھ لذلك الفصل مؤجلة
ن جمیع المـواد التي ـیتقدم بطلب لعمید الكلیة باالنسحاب میجوز للطالب أن -ج

سجلھا لذلك الفصل ، وبعد موافقة العمید على ذلك تعتبر دراستھ في ذلك الفصل 
ائیة وعد االمتحانات النھمؤجلة وعلـى الطالب أن یتقدم بمثل ھـذا الطلب قبل م

.سبوع من الفصل الصیفيأبأسبوعین من الفصل العادي و
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من المحاضرات المقررة ولجمیع %) 15(إذا غاب الطالب المستجد ما مجموعھ -د
المواد المسجلة لھ بعذر قھري أو مرضي یقبلھ عمید الكلیة فیعتبر الطالب بھذه 

ً ل ً وال یعتبر فاقدا ً حكما .مقعده في الجامعةالحالة منسحبا
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االنقطاع عن الدراسة

ً لذلك - أ) : 24(المادة   إذا بدأ التدریس في أي فصل من الفصول الدراسیـة ولم یكن الطالب مسجال
ً عن الدراسة ، ویعتبر تسجیلـھ في الجامعة ملغى،  الفصل یعتبر الطالب منقطعا

ً لما یليإال إذا  تقدم بعذر قھري تقبلھ الجھة المختصة بقبول ا :لعذر، وذلك وفقا

.قدم العذر خالل أسبوعین من بدء الدراسةذاإعمید الكلیة ، -1
مجلس الكلیة، إذا قدم العذر خالل فترة تزید على أسبوعین من بدء -2

.الدراسة ولكنھا ال تتجاوز نھایة الفصل الدراسي
یعتبر تسجیلھ في الجامعــة إذا انقطع الطالــب عن الدراسة لفترة تتجاوز الفصل -ب

.یقبلھ  المجلس 
.المسموح بھا للدراسةتحسب مدة االنقطاع من الحد األعلى للمدة -ج
وإذا-د

).ج/24(في المادة تطبیق ما وردإلىباإلضافةللتأجیل واالنسحاب 
ي مادة معینة ـفى أي طالب باعتباره راسباً ـة تأدیبیة علـوبذا اوقعت عقإ- 1-ھـ

اد التي سجلھا في الفصل الذي و بقیة الموألغي تسجیلھ في بعض أو
 ً ً ارتكب فیھ المخالفة، فیعتبر ذلك الفصل فصال ھ الطالب ـحصل فیدراسیا

ً (ى النتیجة التي یستحقھا ـعل ).أو انقطاعاً ال یعتبر تأجیال
و أكثر او أذا أالمؤقت على أي طالب لمدة فصل إذا أوقعت عقوبة الفصل-2

و سنة دراسیة فتعتبر ھذه ألغي تسجیلھ في جمیع مواد فصل دراسي أ
.عن الدراسةانقطاعاً ) التسجیلإلغاءالفصل أو (المدة 
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تـأجیل الدراسة

للطالب أن یتقدم بطلب لتأجیل دراستھ قبل بدء الفصل الدراسي الذي یود تأجیلھ -أ) : 25(المادة  
وذلك 

ً لما  یلي :وفقا
1-

.فصول دراسیة سواء كانت متصلة أو منفصلة)  4(یتجاوز
فصول دراسیة ) 4(، إذا كان التأجیل المطلوب لمدة تتجاوز مجلس الكلیة-2

.فصول دراسیة سواء كانت متصلة أو منفصلة) 6(وال تزید عن 
لمادة ) ب(-ب ) 23(من ا

.الطالب  المستجد أو المنتقل إال بعد مضي فصل دراسي على التحاقھ بالكلیة
من الحد األعلى للمدة المسموح بھا للحصول على ال تحسب مدة التأجیل-ج

سنوات لباقي ) 6(كلیة الھندسة و لسنوات ) 7(:يوھدرجـة البكالوریوس
.التخصصات

.یبلغ رئیس القسم المعني بقرار التأجیل -د



17

االنتقــــال

یسمح بانتقال الطلبة إلى جامعة البلقاء التطبیقیة -أ) : 26(المادة  
:وجود شواغر حسب الشروط التالیة

ً في التخصص المنتقل إلیھ في أن یكون معدلھ -1 في الثانویة العامة مقبوال
.التطبیقیة سنة حصولھ على الثانویة العامة جامعة البلقاء

ً من جامعــة -2 .رسمیةأن یكون الطالب منتقال
یكون قد إجتاز أن يا فوق، أـسنة الثانیة فمـون االنتقال لمستوى الـأن یك-3

س) 30(ماال یقل عن في جامعتھ السابقة

وال تدخـل عالمات ھذه المـواد الدراسیة في التخصص الذي سینتقل إلیھ 
.في حساب معدلھ التراكمي في جامعة البلقاء التطبیقیة

تمدة-4 لمع ات ا اع
.المطلوبة  للتخرج حسب الخطة المقررة حین قبول الطالب 

5-
ً لنظام جامعة البلقاء التطبیقیة و  .االنتظامأن تكون دراستھ السابقة وفقا

شرط باستثناءالب المستوفي لجمیع ھذه الشروطلطیجوز أن ینظر في قبول انتقال ا- ب
:شریطة،)أوال/أ( في معــدل الثانویة العامة الوارد 

) جداً (.1
.ما یعادلھاأوالجامعة المنتقل منھا 

2 .

.العالي
یكون انتقال الطلبة من الجامعات الرسمیة المقبولین على البرنامج الموازي ومن -ج

. الجامعات الخاصة إلى جامعة البلقاء التطبیقیة على البرنامج الموازي فقط
یة كل عام جامعي من كل من نائب الرئیس للشؤون في بدالجنة انتقال الطلبة تشكل-د

األكادیمیة وعمید شؤون الطلبة ومدیر القبول والتسجیل وعمید الكلیة المعني 
للنظـر في طلبات انتقال الطلبة إلى جامعة البلقاء بقرار من مجلس العمداء ،

َ للتقویم الجامعيالتطبیقیة من الجامعات األخرى .افذةحسب الشــروط النو، وفقا
-ھـ

.عدم الموافقة من لجنة االنتقال
درسھا الطالب في جامعة اخرى من قبل االقسام االكادیمیة یيتتم معادلة المواد الت-و

) ج(أو %) 60(في تلك المواد إذا كان ناجحاً 
.في الجامعة السابقة

في جامعة خرآلى إو من تخصص أخرى أكلیة إلىیجوز انتقال الطالب من كلیة -أ: ) 27(المادة  
االنتقال فالبلقاء التطبیقیة إذا توافر ل ي 

:ةالتالیالشروط إلیھ وانطبق علیھ أحد 
أن یكون معدلـھ في -1

اال
.النتقال فیھا ا
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الذي یرغب  االنتقال إلیھ أقــل أن یكون المعدل التنافسي في التخصص-2

.بذلك التخصص
3-)30 (

وأن ال ) (

.عالمات) 5(للتخصص المطلوب االنتقال إلیھ عن 

ال الطالب من تخصص إلى آخر تحسب لھ المواد التي یختارھا مـن عند انتق- 1-ب
من % 50المواد التي درسھا في التخصص المنتقل منھ وبما ال یزید عن 

مواد الخطة الدراسیة للتخصص المنتقل إلیھ ما لم یكن مفصوال من تخصصھ 
الدراسة الخاصة، وتدخل عالمات تلك المادة أو المواد في إلىأو محوالً 

.معدل التراكمي للطالبال
2- ً ً من التخصص أو محوال الدراسة الخاصة فیتم إلىإذا كان الطالب مفصوال

. فأكثر % )60أو ج( احتساب المواد التي درسھا الطالب وحصل فیھا على 
إذا انتقل الطالب من كلیة إلى أخرى داخل جامعة البلقاء التطبیقیة وبنفس -3

ً من حیث التخصص فإن وضع الطالب ی العالمات واإلنذار نتقل معھ كامال
.تطبق علیھ تعلیمات درجة البكالوریوسوالفصل وغیره و

أاذا انقطع الطالب الذي فصل من الدراسة من تخصصھ -1-ج
آإأل

اعاً الجامعة، فیعتبر انقطاعھ لمدة فص قط قط ان احد ف اسي و در ل 
.استكمال اجراءات االنتقال

لى إو غیر المسجل فیھ ویرغب باالنتقالأما الطالب المفصول من تخصصأ-2
كثر من فصلأانقطاعھ عن الدراسة في الجامعة خر وتجاوزآتخصـص 

من مفصوالً بردراســي واحد ولم یقم بعمل اجراءات االنتقال المطلوبة فیعت
.الجامعة

واحدة فقط خر وذلك لمرةآتخصص إلىمن تخصص االنتقال یسمح للطالب -3
، ویستثنى من من  ھذه المادة) أ(ذا توافرت فیھ الشروط الواردة في الفقرة إ

.أخرىإلىذلك الطالب الذي ینتقل في نفس التخصص من كلیة 

ساعة )15(على لسنوات التخرج مقابل كل یحسم فصل دراسي واحد من الحد األ-أ) :28(المادة  
للطالب المنتقل سواء للطالب المقبول على نظام التجسیر أومعتمدة تحسب

.من خارجھاأمكان االنتقال من داخل الجامعة أ
یعامل الطالب المنتقل معاملة الطالب المستجد ، وذلك لغایات التأجیل واإلنذار -ب

ة والفصل من الكلی
تقدم طلبات االنتقال إلى مدیر القبول والتسجیل على النماذج المقـررة لھذا -ج 

.الغرض وفي أي حال من األحوال یكون االنتقال لمرة واحدة فقط 
من )26(ن المادة ـم) د( الفقـرة ي ـتبت لجنة انتقال الطلبة المنصوص علیھـا ف-د 

.الطلبة من كلیة إلى أخرىھذه  التعلیمات في طلبات انتقال 
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ساعة معتمدة ) 36(جامعة البلقاء التطبیقیة بدراسة ماال یزید عن لطلبةیسمح : أوال ) : 29(المادة  
جامعة أردنیة رسمیة أخرى ، أو جامعة تعترف بھا جامعة البلقاء في

:التطبیقیة، وتحسب لھ ھذه الساعات وفق الشروط التالیة
ً في دراستھ في جامعةأن یكون الطالب منت-أ البلقاء التطبیقیة ظما

ً فیھا .ومسجال
ساعة ) 30(أن یكون الطالب قد أنھى بنجاح دراسة ماال یقل عن -ب

.معتمدة في جامعة البلقاء التطبیقیة
.أن یحصل الطالب على موافقة كلیتھ لدراسة المواد المطلوبة-ج
في المادة التي % )60أو ج( ن یحصل الطالب على عالمة أیجب -د 

.درسھا في جامعة اخرى
 ً ) 36(من طلبة جامعة البلقاء التطبیقیة دراسة ما ال یزید عن یجوز ألي طالب: ثانیا

ساعة معتمدة
) 30(أأىالمعنیة علموافقة عمداء الكلیات 

ساعة معتم
.موافقة العمید فقط بدون شرط الساعات

 ً ً ال یجوز ان یزید مجموع الساعات المعتمدة التي أوالبالرغم مما ورد في : ثالثا وثانیا
. یدرسھا الطالب خارج كلیتھ عن نصف الساعات المعتمدة لخطتھ الدراسیة
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ل على درجة البكالوریوسمتطلبات الحصو

:تمنح درجة البكالوریوس للطلبة بعد إتمام المتطلبات التالیة ) : 30(المادة  
النجاح في جمیع المواد المطلوبة للتخرج في الخطة الدراسیة، والحصول -1-أ

.نقطة) 2(فیھا على معدل  تراكمي ال یقل عن
إ-2

.    الطالب
المطلوبة للحصول على درجة البكالوریوس،وعدم تجاوز اقضاء المدة الدنی-ب

.من ھذه التعلیمات) 11(القصوى حسبما ورد في المادة المدة
-ج

د الساعات المعتمدة المطلوبة جامعة البلقاء التطبیقیة ماال یقل عن نصف عد

.خیران لدراستھمن ضمن مدة الدراسـة الفصالن األویكون
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أحكام عامة

إذا توقف احتمال تخ-أ) :  31(المادة  

یوافق على أن یدرس الطالب مادة أخرى بدیلة عنھا، على أن یعلم مدیر القبول 
.بذلكلوالتسجی

-ب 
مرات أو أكثر ولم ینجح بھا ، فإنھ یجوز بموافقة عمید الكلیة وتوصیة من ) 3(

لسماح ا
.مستواھا وعدد ساعاتھا المعتمدة

إذا استنفذ الطالب المدة المسموح بھا للحصول على درجة البكالوریوس، وكان -ج
نقطة) 2(معدلھ التراكمي 

) استثناءاً ( سبق لھ أن درسھا ولم ینجح بھا یعطى فرصة فصل واحد إضافي 
.سیب رئیس القسموذلـك  بموافقة عمید الكلیة بناء على تن

كثر ال یزید اسة مادة واحدة او مادتین على األتخرج طالب على درفإذا توق-د 
أأ) 6(

أأجامعة رسمیة 
.ه الموادمسبقة من رئیس قسمھ وعمید كلیتھ بدراسة ھذ

و أ-ھـ
ع مواد إجباریة أو اختیاریة أخرىمتعارضتین م

قسم  أ، على أأال
.مدیر القبول والتسجیل بذلك

.كثر من مادتین بدیلتین في جمیع األحوالأن یدرس الطالب أال یجوز -و

اسة حرة فأا وسبق ـي كلیة مـفذا قبل الطالب إ) : 32(المادة   در اد ك رس مو د امعة البلقاء ـن  ي ج

-:ن یراعي ما یليأل في معدلھ التراكمي على المواد تحسب لھ وتدخ
ن ــأال یجوز -1

.ن ساعة معتمدةیوثالثستٍ ) 36(
بل كل راسي واحد من الحد األیحسم فصل د-2 تخرج مقا ات ال نو لس لى  ) 15(ع

.خمس عشرة ساعة معتمدة تحتسب للطالب

لطالب ذا إ) :33(المادة   تخرج ا
ذا طرحت إالي صلیة في الفصل التن یعود لدراسة المادة األأفي ذلك الفصل فعلیھ 

 ً ولم یشكل طرحھا تعارضا
.من خارج الخطةكانت إذاالمادة من المعدل الفصلي والتراكمي 

لمادة   ) :34(ا
.التخرج مرة واحدة في العام في نھایة الفصل الثاني
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ً من ) 30(عدم الموافقة على إلحاق أي طالب بقائمة الخریجین بعد مضي شھر ) : 35(المادة   یوما
.ریجین الدرجات التي یستحقونھاالعمداء بمنح الختاریخ صدور قرار مجلس 

متحان المستوى للغة العربیة ان المستوى للغة اإلنجلیزیة على امتحتطبق تعلیمات ا) : 36(المادة  
 ً ً أو رسوبا .من حیث الرسوم والنتیجة نجاحا

.ماتیبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم یرد فیھا نص في ھذه التعلی) : 37(المادة  

.مداء الكلیات ومدیر القبول والتسجیل مسؤولون عن تنفیذ ھذه التعلیماتع) : 38(المادة  

.خرى سابقةتعلیمات أايھذه التعلیماتتلغي ) : 39(المادة  


