ما هو العام الجامعي:
العام الجامعي مدة الدراسة التي يقضيها الطالب في الكلية خالل العام ويتكون العام الجامعي من فصلين دراسيين وفصل
صيفي ،ومدة الفصل الدراسي ( )16أسبوعاً ،ومدة الفصل الصيفي ( )8أسابيع.

ما هي الساعة المعتمدة:
يحدد لكل مادة دراسية في الكلية (مساق دراسي) عدد من الساعات المعتمدة تتراوح بين ( )3-1ساعات ،ويقصد بالساعة
المعتمدة مجموع المحاضرات المخصصة للمساق الدراسي خالل الفصل .وتكون ساعة نظرية واحدة أسبوعيا ً للساعة المعتمدة
الواحدة.

ما هي الخطة الدراسية:
هو مجموع المقررات التي يدرسها الطالب الستكمال متطلبات التخرج  ،ويتكون من ثالثة أقسام:
متطلبات الجامعة  /الكلية .يتكون من دورات مشتركة يدرسها كل طالب في الكلية.
متطلبات البرنامج :يتكون من مقررات مشتركة يدرسها جميع طالب القسم نفسه .هناك متطلبات لقسم الهندسة  ،وأخرى للقسم
الطبي  ،وما إلى ذلك.
متطلبات التخصص :يتكون من دورات خاصة بطالب التخصص  ،وهناك دورات لتخصصات المحاسبة  ،ودورات
لتخصصات الصيدلة  ،ودورات لتخصصات التصميم الجرافيكي  ،وما إلى ذلك.

ما معنى المتطلب السابق:
هو المساق الذي ينبغي للطالب دراسته قيب دراسته لمساق ما .ويحرص الطالب على ذلك عند اختياره للمساقات التي يسجلها
في بداية الفصل.

ما معنى السحب واالضافة:
يسمح للطالب إضافة أو سحب مادة أو أكثر بعد عملية التسجيل وخالل فترة السحب واإلضافة وتكون عادة لمدة أسبوع من بداية
الفصل ،وتعلن عنها الكلية وتتم العملية بموجب نموذج يأخذه الطالب من قسم الفبول والتسجيل ويوافق عليه مدير الدائرة ثم
يراجع الطالب الدائرة المالية.

إسقاط مادة دراسية:
إذا رغب الطالب باسقاط مساق دراسي ،أي عدم استكمال دراسته فيتم ذلك بموجب نموذج من قسم القبول والتسجيل ويوافق
عليه مدير الدائرة ومراجعة المالية ،وتنتهي مدة اإلسقاط في فترة ال تتجاوز األسبوع الرابع عشر من الفصل الدراسي أو
السادس من الفصل الصيفي ،ويدفع الطالب الرسوم الدراسية المترتبة على المساق.

كيف يتم تأجيل الدراسة:
يجوز للطالب أن يؤجل دراسته إذا أنهى فصالً دراسيا ً على األقل في الكلية ،ويتم ذلك بطلب يقدمه الطالب إلى عميد الكلية قبل
بدء الفصل الدراسي الذي يرغب في تأجيله .وال تحتسب مدة التأجيل من المادة المسموح بها للدراسة في الكلية.

كيف يتم تغيير التخصص:
يجوز للطالب أن يغير تخصصه في الكلية بطلب يقدمه إلى عميد الكلية في بداية الفصل ،ويبلغ الطالب بقرار العميد وبالساعات
المقررة التي تحسب له شريطة أن تنطبق أسس القبول على الطالب في تخصصه الجديد.

ما معنى المعدل الفصلي:
يحسب المعدل الفصلي للطالب (رسوب أو نجاح) على النحو التالي:
(عالمة الطالب في مقرر واحد × عدد الساعات المعتمدة للدورة)  /إجمالي الساعات المعتمدة التي تم تدريسها في الفصل
الدراسي.

ما معنى المعدل التراكمي:
هو المعدل التراكمي للطالب في جميع المقررات التي درسها في الكلية (ناجح أو راسب) منذ التحاقه بالكلية  ،ويحسب على
النحو التالي:
(عدد الساعات المعتمدة للمقرر × عالمة الطالب في مقرر واحد)  /إجمالي عدد الساعات المعتمدة التي درسها في الفصل
الدراسي.

الفصل من الكلية:
يفصل الطالب من الكلية إذا كان معدله في الفصل األول دون الـ ( ، )50ويفصل أيضا ً من الكلية ابتداءا ً من الفصل الثاني إذا قل
معدله التراكمي عن(55%) .

الغياب عن المحاضرات:
إذا تغيب الطالب عن أكثر من  ٪15من عدد المحاضرات المخصصة للمقرر دون عذر قاهر أو مرض يحرم من حضور
االمتحان النهائي وتعتبر نتيجته راسبًا.
إذا تغيب الطالب عن أكثر من  ٪15من المحاضرات المقررة للدورة بسبب مرض أو عذر توافق عليه إدارة الكلية  ،فيعتبر
منسحب من المقرر.

ما هي متطلبات التخرج:
يتخرج الطالب إذا استكمل بنجاح دراسة جميع المساقات الدراسية المطلوبة في الخطة الدراسية وحصل على معدل تراكمي
( )%60شريطة أن ال تزيد مدة دراسته في الكلية على الحد المسموح به بموجب تعليمات جامعة البلقاء التطبيقية

الوثائق الوثائق المطلوبة للتسجيل في الكلية
.1
.2
.3
.4
.5

كشف عالمات الثانوية العامة أصلي أو صورة مصدقة عدد ()2
صورة عن بطاقة األحوال الشخصية
صورة مصدقة عن شهادة الميالد
أربع صور شخصية حديثة
دفتر خدمة العلم (لألردنيين الذكور مؤجال)ً

خطوات التسجيل
.1
.2
.3
.4
.5
.6

يحصل الطالب أوالً على نموذج التسجيل من قسم التسجيل في الكلية
يختار المساقات التي سيدرسها بالتنسيق والتشاور مع مدير الدائرة األكاديمية المعني وهو المرشد األكاديمي للطالب
يراجع الطالب الدائرة المالية لدفع الرسوم الدراسية المطلوبة
يحتفظ الطالب بنسخة من النموذج وتبقى نسخة في قسم التسجيل ونسخة في القسم المالي ونسخة لمدير الدائرة
األكاديمية
يسمح للطالب بالتسجيل في الفصل الدراسي من ( )18-9ساعة معتمدة ،ويمكن له إضافة ثالث ساعات معتمدة إذا كان
الطالب خريجا ً في ذلك الفصل
أما في الفصل الصيفي فيسجل ( )9ساعات معتمدة كحد أعلى ،ويمكن له إضافة ثالث ساعات معتمدة إذا كان خريجا ً
في ذلك الفصل

أسس واجراءات التجسير:
الفرع
الفرع العلمي

يسمح للتقدم في جميع الكليات والتخصصات المتاحة

الفرع االدبي
والشرعي

جميع التخصصات عدا كليات (العلوم والتمريض والعلوم الطبية،والهندسة  ،والصيدلة)

فرع اإلدارة
المعلوماتية
المسار االول
والثاني

ا لمسار األول :جميع التخصصات ما عدا (اللغة العربية وادابها  ،التحاليل الطبية  ،التمريض ،
الهندسة والصيدلة والفيزياء والرياضيات ) المسار الثاني  :الدارسين مادتي الفيزياء والرياضيات
جميع التخصصات وفي الهندسة الصناعية وهندسة االتصاالت وال يسمح لهم في (اللغة العربية
وادابها  ،التحاليل الطبية والتمريض ،والصيدلة والفيزياء)

الفرع التمريضي

يقبل في كلية التمريض وكلية العلوم وكلية تكنولوجيا المعلومات وكلية العلوم الطبية المساندة
وكلية العلوم التربوية وتخصص نظم المعلومات اإلدارية.

الفروع المهنية

الفرع الصناعي  .كلية الهندسة(باستثناء هندسة العمارة) كلية العلوم وكلية تكنولوجيا المعلومات.
كلية العلوم التربوية .كلية الفنون والتصميم  .تخصص نظم المعلومات اإلدارية  .الفرع الزراعي.
يقبل في كلية العلوم وكلية تكنولوجيا المعلومات ،كلية العلوم التربوية ،ونظم المعلومات اإلدارية.
الفرع التجاري .يقبل في كلية الشريعة  ،واآلداب  ،واالقتصاد والعلوم اإلدارية  ،العلوم التربوية ،
الحقوق  ،الفنون والتصميم العلوم اإلنسانية واالجتماعية .الفرع الفندقي .يقبل في كلية الشريعة ،
واآلداب  ،واالقتصاد والعلوم اإلدارية  ،العلوم التربوية  ،الحقوق  ،الفنون والتصميم العلوم
اإلنسانية واالجتماعية .فرع االقتصاد المنزلي يقبل في تخصصات العلوم اإلنسانية والعلوم
اإلدارية  ،االداب  ،االقتصاد  ،العلوم االدارية  ،والعلوم اإلجتماعية  ،والشريعة والحقوق  ،العلوم
التربوية فرع التعلم الصحي الشامل كلية التمريض كلية العلوم الطبية المساندة .كلية العلوم وكلية
تكنولوجيا المعلومات شريطة دراسة مادة الرياضيات ( )099و()101و(،)102وتخصص نظم
المعلومات اإلدارية  .كليات العلوم اإلنسانية واالجتماعية.

مـعدالت الـقبول حسب الكليات
80%

كلية الهندسة التكنولوجية والصيدلة

75%

كلية الشـريعة  ,التمريض,كلية العلوم الطبية المساندة

60%

الكليات االخرى

68%

للدراسات العليا الماجستـير

%65

كلية الحقوق

الطلبة الحاصلين على الدبلوم والراغبين في التجسير :
– يسمح للطلبة الحاصلين في امتحان شامل  %68فما فوق لجميع التخصصات باستثناء تخصص الصيدلة و تخصصات كلية
الهندسة  %70فما فوق التجسير في تخصصات مناظرة لتخصصاتهم في الجامعة .
– يسمح للطلبة األردنيين الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة من خارج المملكة وبغض النظر عن معدلهم في المؤسسة
التعليمية التي تخرجوا منها خارج المملكة التقدم بطلبات مباشرة للجامعات للتجسير في الجامعة في التخصصات النظيرة
شريطة اجتيازهم االمتحان ألتأهيلي الذي تعقده جامعة البلقاء التطبيقية لغايات التجسير
– يسمح لحملة شهادة دبلوم كليات المجتمع ممن لم يشملهم نظام االمتحان الشامل ،التقدم بطلبات مباشرة للجامعات للتجسير في
الجامعة في التخصصات النظيرة ،شريطة تقدمهم لالمتحان ألتأهيلي الذي تعقده جامعة البلقاء التطبيقية لغايات التجسير
ونجاحهم فيه بمعدل ال يقل عن  %68باستثناء الطلبة الذين يرغبون التجسير إلى تخصصات الهندسة وتخصص الصيدلة حيث
يشترط أن ال يقل معدلهم عن  %70وأن يكون فرع الثانوية العامة أو ما يعادله علمي فقط لتخصص الصيدلة .
– يمكن للطلبة الوافدين الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة من خارج المملكة بنجاح التقدم بطلبات مباشرة للجامعات
للتجسير في الجامعة في التخصصات المناظرة ووفق القوائم التي تقر  ،وفي حال عدم وجود التخصص ضمن قوائم
التخصصات المناظرة تقوم الجامعة بتحديد التخصص المناظر للمواد الدراسية في كشف العالمات.
– يسمح للطلبة الناجحين في امتحان الشامل وغير محققين ألسس التجسير القبول في تخصصات الجامعة شريطة أن يحققوا
القبول في فرع الثانوية (المعدَّل ،الفرع) حسب أسس القبول النافذة .
الدبلوم غير األردني.
 .1إجراء معادلة الدبلوم من جامعة البلقاء التطبيقية .
 .2تصديق ومعادلة شهادة الدبلوم وكشف العالمات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

نظام العالمات:
المعدل األدنى

المعدل األعلى

التقـــديــــر

84

100

إمتياز

76

83.99

جيد جدا ً

68

75.99

جيد

60

67.99

مقبول

0

59.99

غير مستكمل

الخصومات والمنح
تقدم الكلية خصومات ومنح تطرح للطلبة المتميزين والفقراء وفق تعليمات يصدرها مجلس الكلية .

