السؤال

متى أخر موعد االنسحاب من مادة أو أكثر أو من جميع المواد
لجميع المراحل الدراسية ؟

االجابة

حسب التقويم الجامعي المعلن على موقع الوحدة لكل فصل دراسي

السؤال

متى موعد التحويل بين الجامعات الرسمية؟

االجابة

حسب التقويم الجامعي المعلن على موقع الوحدة كل عام جامعي

السؤال

متى موعد السحب واإلضافة ؟

االجابة

حسب التقويم الجامعي المعلن على موقع الوحدة لكل فصل دراسي

السؤال

متى يبدأ التدريس للفصل الدراسي ؟

االجابة

حسب التقويم الجامعي المعلن على الوحدة لكل فصل دراسي

السؤال

خطوات االعتراض على العالمة ؟

االجابة

من صفحة الطالب االلكترونية  /خدمات التسجيل /ايقونة تقديم
طلب اعتراض على مادة  /ادخال رقم المادة المراد االعتراض
عليها  /حفظ

السؤال

متى موعد االعتراض ؟

االجابة

يكون االعتراض خالل عشر أيام من صدور نتائج ذلك الفصل
وحسب التقويم الجامعي المعلن على موقع الوحدة

السؤال

متى يتم عمل براءة ذمة للخريجين ؟

االجابة

يتم عمل براءة الذمة للخريجين بعد صدور قرار مجلس العمداء
بتخريج الطلبة

السؤال

موعد استالم شهادات التخرج ؟

االجابة

يكون موعد استالم الشهادات مباشرة بعد صدور قرار مجلس
العمداء

السؤال

رسوم شهادات التخرج ؟

االجابة

) (67دينار شاملة رسوم المصدقة باللغتين العربية واالنجليزية
وأيضا كشف العالمات باللغتين وهو قابل للزيادة او النقصان حسب
قرارات مجلس األمناء الموقر.

السؤال

الوثائق المطلوبة للتسجيل ؟

االجابة

كشف الثانوية العامة األصلي باللغتين العربية  +صورة مصدقة
عن هوية األحوال المدنية  +صورة مصدقة عن شهادة الوالدة +
دفتر خدمة العلم للذكور  +صور شخصية.

السؤال

أين يتم فتح الشعب المغلقة ؟

االجابة

يتم فتح الشعب المغلقة من خالل عميد الكلية المعني بالمادة يتقدم
الطالب بها بطلب الكتروني من صفحته

السؤال

معرفة الباسورد للطالب ؟

االجابة

يتم معرفة الباسورد آليا من خالل نظام التسجيل االلكتروني بناء
على معطيات يتطلبها النظام أو من خالل رئيس قسم التسجيل في
وحدة القبول والتسجيل.

السؤال

من أين يمكن إصدار الوثائق التالية  :الخطة الدراسية المفرغة ،
كشف عالمات غير رسمي ؟

االجابة

يتم إصدار الوثائق المذكورة من خالل صفحة الطالب االلكترونية

السؤال

أين يتم إصدار إثبات الطالب أو أية وثيقة رسمية ؟

االجابة

يتم إصدارها بعد دفع الرسوم المقررة لها من خالل دائرة الخدمات
الفنية في وحدة القبول والتسجيل.

السؤال

ماذا يجب على الطالب المفصول من التخصص عمله ؟

االجابة

بإمكانه التقدم لتحويل تخصصه إلى تخصص أخر أدنى أو مخاطبة
لجنة البت في القضايا الطالبية من خالل وحدة القبول والتسجيل
للعمل على منحة فصال استثنائيا آخر.

السؤال

كيفية احتساب المعدل التراكمي للطالب ؟

االجابة

يتم احتساب المعدل التراكمي من خالل موقع الجامعي االلكتروني

السؤال

شروط المادة البديلة ؟

االجابة

أن تكون المادة األصلية غير مطروحة او تتعارض مع جدول
الطالب أو الرسوب في المادة أكثر من ثالث مرات على ان ال تزيد
عدد المواد البديلة عن مادتين وليست مادة عملية وفقط لمرحلة
البكالوريوس.

السؤال

شروط االنتقال من الجامعة إلى أي جامعة رسمية أخرى ؟

االجابة

أن يكون معدلة في الثانوية العامة لسنة التحاقه بالجامعة ضمن
معدالت القبول او أن يكون معدلة التراكمي في الجامعة جيد جدا
وان يكون قد اجتاز  30ساعة دراسية ويكون التحويل على نفس
التخصص

السؤال

ما اإلجراء الفعلي إذا درس الطالب مادة بديلة في الفصل الذي
يتوقع تخرجه ولم يتخرج ؟

االجابة

عليه أن يعود لدراسة المادة األصلية في الفصل التالي إذا طرحت
تلك المادة األصلية ولم يشكل طرحها تعارضا في جدولة الدراسي

السؤال

متى يتم إلحاق الطلبة بقوائم الخريجين ؟

االجابة

يتم إلحاق الطلبة بقوائم الخريجين خالل  30يوما ً من صدور قرار
مجلس العمداء بمنح الخريجين الدرجات التي يستحقونها

السؤال

هل يحق للطالب التقدم باالنتقال من تخصص آلخر أكثر من مرة ؟

االجابة

االنتقال يكون لمرة واحدة فقط لمرحلة البكالوريوس ،ومرتين فقط
لمرحلة الدرجة الجامعية المتوسطة.

السؤال

هل يجوز االنتقال من البرنامج الموازي او الدولي إلى البرنامج
العادي ؟

االجابة

ال يجوز في أي حالة من الحاالت

السؤال

ما الفرق بين التأجيل واالنقطاع ؟

االجابة

التأجيل ال يحسب من الحد األعلى للدراسة حيث في البكالوريوس 7
سنوات للهندسة و  6سنوات للتخصصات األخرى عدا طلبة الطب
اما الدرجة الجامعية المتوسطة سنتان وثالث سنوات حسب الخطة
الدراسية اما االنقطاع فيتم احتسابه من الحد االعلى لمدة الدراسة

السؤال

هل يجوز للطالب إعادة مادة سبق وان درسها وكان ناجح بها ؟

االجابة

نعم يحق للطالب دراسة أي مادة حصل فيها على عالمة دون (جيم)
للبكالوريوس اما الدرجة الجامعية المتوسطة فيجوز اعادة اي مادة
حصل على عالمة ما بين ( )%59.0-%50.0وكان معدله
التراكمي اقل من ( )%60حيث تحذف العالمة القديمة وتحسب
الجديدة

السؤال

ما هي العالمة التي تعتمد في حالة التغيب عن االمتحان النهائي ؟

االجابة

كل من يتغيب عن االمتحان النهائي المعلن عنه في مادة ما دون
عذر يقبله عميد الكلية تعتبر عالمته في ذلك االمتحان (صفرا)

السؤال

ما هو اإلجراء الذي يجب عمله في حال التغيب عن امتحان معلن
عنه بعذر ؟

االجابة

كل من يتغيب عن امتحان معلن عنه بعذر عليه أن يقدم ما يثبت
عذره لعميد الكلية المعني للمادة خالل ( )3أيام من تاريخ عقد
االمتحان الكترونيا وفي حالة قبول هذا العذر ،يتم إجراء امتحان
تعويضي للطالب

السؤال

ما هو الحد المسموح به من الساعات بدراستها في جامعة رسمية
أخرى أو جامعة تعترف بها جامعة البلقاء التطبيقية او خارج كليته
وداخل كليات جامعة البلقاء التطبيقية ؟

االجابة

يسمح لطلبــة جامعة البلقاء التطبيقية لمرحلة البكالوريوس بدراسة
ما ال يزيد عن ( )36ساعة معتمدة شريطة إنهاء دراسة ما ال يقل
عن ( )30ساعة معتمدة في جامعة البلقاء التطبيقية وحصول
الطالب على موافقة كليته لدراسة المواد المطلوبة باستثناء الفصل
الصيفي فيشترط موافقة عميد الكلية فقط دون شرط الساعات
اما طلبة الدرجة الجامعية المتوسطة فيسمح للطالب بعد الفصل
الدراسي االول له بكليته دراسة ما ال يزيد عن ( )15ساعة معتمدة
في كلية اخرى.

السؤال

ما هي الحاالت التي يعفى الطالب منها من دراســـة مادة العلوم
العسكرية ؟

االجابة

يعفى الطالب لمرحلة البكالوريوس من دراسة مادة العلوم العسكرية
إذا درسها في جامعة رسمية أو خاصة أخرى أو إذا كان مــــن
خريجي الكليات العسكرية األردنية ( جامعة مؤتة  ،الكليات
العسكرية ) أو ما يعادلها من كليات عسكرية أجنبية أو إذا كان من
الضباط الحاصلين على دورات الصف التأسيسية ودورات الوكالء
التأسيسية بالنسبة للرتب األخرى فيشترط اعتمادها من دائرة التعليم
الجامعي بمديرية التدريب العسكري إلثبات ان الطالب المعني
تنطبق عليه شروط اإلعفاء.

