
  
  في جامعة الزرقاء تعليمات منح درجة البكالوريوس

  وتعديالتها 1994لسنة ) 3(رقم 
من نظام منح الدرجات العلمية ) 2(المادة  إلى نصصادر استنادًا 

  والشهادات
  وتعديالتها 1994لسنة ) 3(رقم  

  2010لسنة ) 16(صادر بموجب قانون الجامعات األردنية المؤقت رقم 
  والتعليمات الصادرة بموجبهواألنظمة 

   
  

  
  
  
  
  
  
  
  

   



  تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة الزرقاء
  وتعديالتها 1994لسنة ) 3(رقم 

  من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات) 2(صادر استنادًا لنص المادة 
  وتعديالتها 1994لسنة ) 3(رقم  

تـاريخ إقرارهـا ويعمـل بهـا مـن " تعليمات منح درجة البكالوريوس فـي جامعـة الزرقـاء  " تسمى هذه التعليمات  ):1(المادة 
  .من مجلس األمناء

  .لنيل درجة البكالوريوسجميعها في كليات الجامعة المنتظمين تطبق هذه التعليمات على الطلبة   ):2(المادة 
  الخطط الدراسية

الحصــول علــى درجــة البكــالوريوس فــي  إلــىالخطــط الدراســية التــي تــؤدي الزرقــاء يقــر مجلــس عمــداء جامعــة   ):3(المادة 
وتوصية مـن مجـالس ، بناء على تنسيب من مجالس األقسامالتخصصات التي تقدمها كليات الجامعة، وذلك 

  .الكليات
  .توضع الخطط الدراسية على أساس نظام الساعات المعتمدة  .أ   ):4(المادة 

ســاعات معتمــدة، ويجــوز بقــرار مــن مجلــس العمــداء أن ) 3(يحــدد لكــل مــادة مــن مــواد الخطــط الدراســية ب 
  .تزيدأو تقل عن ذلك 

النــدوة هــي ســاعة أو يجــري تقــويم الســاعات المعتمــدة لكــل مــادة علــى أســاس أن المحاضــرة األســبوعية ج 
 هـا، وفـي الحـاالت جميعانفـرادلـى ع منهـا معتمدة، أما ساعات المختبر والتطبيق فيجري تقويم كل مـادة

  .ساعتي مختبرأو  ،ال يقل حساب الساعة المعتمدة عن ساعتين تطبيقيتين
  :يكون الحد األدنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس كما يأتي  ):5(المادة 

  الساعات المعتمدة  الكليـــــــة

  132  كلية الشريعة

 132  كلية اآلداب

 132  وتكنولوجيا المعلومات  كلية العلـوم

 132  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

 132  كلية العلوم التربوية

 132  كلية الحقوق

  136  كلية العلوم الطبية المساندة

  132  التمريضكلية 

  169- 160  كلية الهندسة التكنولوجية



  165  كلية الصيدلة

  132  كلية الفنون والتصميم

توزع الساعات المعتمدة لنيل درجة البكالوريوس في التخصصات التي تقدمها كليـات الجامعـة علـى متطلبـات   ):6(المادة 
    :التخرج وفقًا لما يأتي

  متطلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  
  متطلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  متطلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات القســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم التخصصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات القســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاندة   متطلب
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدريب   الت

  

27   
20  - 30   
54 – 113   
0 - 27    
0 -  6   
0 - 12  

  :تشمل الخطط الدراسية في كل تخصص تمنح فيه درجة البكالوريوس المواد اآلتية  : )7(المادة 

  متطلبات الجامعة    .أ   

الهدف منهـا تمتـين معرفـة الطالـب جميعهم، تشمل متطلبات الجامعة أرضية مشتركة لطلبة الجامعة 1    
وتعزيــز فهمــه للحضــارة العربيــة اإلســالمية وفكرهــا العربــي  فــي مجــاالت المعرفــة اإلنســانية والعلميــة،

وتنميــة االتجــاه العلمــي والتفكيــر الناقــد  ،واإلســالمي األصــيل المتجــدد، وتعميــق انتمائــه ألمتــه ووطنــه
  .وزيادة قدرته على التعبير باللغتين العربية واإلنجليزية ،لديه

  :ة على النحو اآلتيساعة معتمدة موزع) 27(تتكون متطلبات الجامعة من 2    
  :ساعة معتمدة وهي) 12(  :المتطلبات اإلجبارية*       

  الساعات المعتمدة  اســـــم المــــادة  رقم المادة  
  

0200100  
  العلوم العسكرية  

3  

  3  )1(اللغة العربية   0201100  

 3  )1(اللغة اإلنجليزية    0202100  

  3  التربية الوطنية  0203108  

 ةحيث يـدرس الطالـب مـاد ة،من المجاالت التالي:معتمدة وهي ةساع :)15(االختياريةالمتطلبات *       
  .وبحد أقصى مادتين من أي مجال ،على األقل من كل مجال ةواحد

  :مجال العلوم اإلنسانية�    



  مالحظات  م.س  اسم المادة  رقم المادة  

 3 )2(اللغة العربية  201102 

 
 ما عدا طلبة كلية اآلداب

  3 القدس تاريخ وحضارة 203107 

 ما عدا طلبة كلية اآلداب 3 تاريخ األردن وفلسطين 203102 

 الثقافة اإلسالمية 102100 
3 

 
 ما عدا طلبة كلية الشريعة

  :ةقتصاديواال االجتماعيةمجال العلوم �    

  مالحظات  م.س  اسم المادة  

 اإلداريةماعدا طلبة كلية االقتصاد والعلوم  3 مبادئ علم االقتصاد 

   3 مدخل إلى علم االجتماع 
 ماعدا طلبة كلية العلوم التربوية 3 مبادئ علم التربية 

 ما عدا طلبة كلية الحقوق 3 مدخل إلى علم القانون 

  :مجال العلوم والتكنولوجيا والزراعه والصحة�    

  مالحظات  م.س  اسم المادة  رقم المادة  

 3                       1مهارات حاسوب   306101 

 

ماعدا طلبة كلية العلوم وتكنولوجيا 

 المعلومات

 مبادئ علم الفلك  1001101 
3 

 
  

   3 الثقافة العلمية  1001102 

   3 مبادئ علم البيئة  1001103 

  :ويخصص لها الساعات المعتمدة اآلتية :متطلبات الكلية  .ب   

  الساعات المعتمدة  الكليـــــــة  

  21  كلية الشريعة  

 21  كلية اآلداب  

 21  وتكنولوجيا المعلومات كلية العلـوم  

 21  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  

 21  كلية العلوم التربوية  

 21  كلية الحقوق  



  22  كلية العلوم الطبية المساندة  

  20  التمريضكلية   

  29  كلية الهندسة التكنولوجية  

  30  كلية الصيدلة  

  21  كلية الفنون والتصميم  

  ساعة معتمدة) 113-54: (متطلبات القسم التخصصية  .ج   

  .من مواد إجبارية وأخرى اختيارية التخصصية تتكون متطلبات القسم .1    
  .تغطي مواد القسم التخصصية جوانب التخصص بشكل متوازن، وترتب بشكل متسلسل .2    
 إلـىيخصص للمادة الواحدة ثالث ساعات معتمدة، ويجوز في حاالت خاصة أن تقل عن ذلك  .3    

  .حد أقصاه ست ساعات معتمدة إلىتزيد أو  ،ساعة معتمدة واحدة
  ساعة معتمدة) 27-0: (متطلبات القسم المساندة  .د   

وتكـون مـن الموضـوعات  ،يختار كل قسم مواده المساندة حسب طبيعة ذلك القسم، علـى أن تحـدد هـذه المـواد  
  .وثيقة الصلة بالتخصص

  معتمدة اتساع) 6- 0:  (المواد الحرة  .ه   

  .قسام المختلفة في الجامعةيدرس الطالب مواد حرة يختارها من المواد التي تطرحها األ  
  .خمسةتصنف المواد التي ترد في الخطة الدراسية على أساس مستويات   .أ   ):8(المادة 

  .مع كل مادة -إن وجدت- المتزامنةأو تثبت المتطلبات السابقة   .ب 
  .تعطى كل مادة رقمًا يدل على مستواها  .ج 
التطبيقية، وعدد الساعات أو  األسبوعيةيذكر إزاء كل مادة عدد المحاضرات، وعدد ساعات المختبر   .د 

  .المعتمدة
  .يتناسب مع عدد الساعات المعتمدة المخصصة لها  يوضع وصف للمادة  .ه 

  .فصول من ثمانية إلى عشرة يقدم كل قسم خطة استرشادية موزعة   .و   
ال يجوز للطالب أن يدرس مادة ما قبل أن يدرس متطلبها السابق وفي حالة حدوث ذلـك، فـإن تسـجيله   .ز   

  .إذا لم يحصل على موافقة عميد الكلية ملغيين ّدانوعالمته في تلك المادة يع
نفســه إذا كــان قــد درس المتطلــب  الدراســي يجــوز للطالــب أن يأخــذ مــادة ومتطلبهــا الســابق فــي الفصــل  .ح   

  .إذا كان تخرجه يتوقف على ذلكأو السابق ولم ينجح فيه، 



  مدة الدراسة والعبء الدراسي
 أربــع ســنوات دراســيةأو مـدة الدراســة لنيــل درجــة البكــالوريوس بعــبء عــادي للطالــب هــي ثمانيــة فصــول   .أ   ):9(المادة 

عـــدا كليتـــي الهندســـة التكنولوجيـــة والصـــيدلة فـــإن مـــدة الدراســـة فيهمـــا عشـــرة فصـــول أو خمـــس ســـنوات 
  . دراسية

باسـتثناء ية، ال يجوز للطالب أن يحصل على درجة البكـالوريوس فـي مـدة تقـل عـن ثـالث سـنوات دراسـ  .ب 
والسـنة الدراسـية تعنـي فصـلين  .كليتي الهندسة التكنولوجية والصيدلة فإن امدة ال تقل عـن أربـع سـنوات

  .وقد يضاف إليهما فصل صيفي ،دراسيين عاديين
 لــىالتــي يقضــيها الطالــب مســجًال للدراســة للحصــول علــى درجــة البكــالوريوس ع مــدةال يجــوز أن تزيــد ا  .ج 

، لطالــب الدراســة الصــباحية، وعلــى عشــر ســنوات دراســية لطالــب الدراســة المســائية ســبع ســنوات دراســية
بحيــث تكــون مــدة الدراســة المســموح بهــا لطلبــة الدراســة  باســتثناء كليتــي الهندســة التكنولوجيــة والصــيدلة،

الصـباحية ثمـاني سـنوات ولطلبـة الدراسـة المسـائية اثنـى عشـرة سـنة، ويجـوز منحـه فصـًال دراسـيًا واحــدًا 
  .إضافيًا بقرار من مجلس العمداء

  .ال يعد الفصل الصيفي فصًال دراسيًا لغايات حساب مدة الدراسة  .د 
والفصل الصيفي ثمانيـة أسـابيع  ،ستة عشر أسبوعًا بما في ذلك االمتحانات) 16(تكون مدة الفصل الدراسي   ):10(المادة 

  .بما في ذلك االمتحانات

اثنتـي عشـرة ) 12(فـي الدراسـات الصـباحية درسـها الطالـب يدنى للساعات المعتمدة التـي أليكون الحد ا  .أ   ):11(المادة 
تســع ســاعات معتمــدة، ويكــون الحــد ) 9(ســاعة معتمــدة للفصــل الدراســي، ويجــوز بموافقــة العميــد دراســة 

ويسـتثنى مـن كـل ذلـك الطالـب الـذي . ثالث ساعات معتمدة للطالب في الدراسات المسائية) 3(األدنى 
  .ف تخرجه في نهاية ذلك الفصل على دراسة عدد أقل من الساعات المعتمدةيتوق

ساعة معتمدة في الفصل حدًا أقصى، ويجوز أن  )18( يكون النصاب الدراسي للطالب في الجامعة  .ب 
، %)80(ساعات معتمدة إضافية، إذا كان معدله في الفصل السابق ال يقل عن ) 3(يسجل الطالب 

كما يجوز أن يصل النصاب الدراسي للطالب في فصل . إذا كانت هذه الساعات ضرورية لتخرجهأو 
. مختبر/ ساعة معتمدةالمضافة ساعة تدريبية أو  ةـساعة معتمدة، إذا كانت الساع) 22( إلىالتخرج 

، ساعة حدًا أقصى لغايات التخرج) 12(أما في الفصل الصيفي فيكون النصاب الدراسي للطالب 
  .ساعة 21اًء كان خريجًا بنهاية الفصل نفسه، أو بنهاية الفصل الذي يليه بـ سو 

  ):12(المادة 

  
السنة الثانية، و السنة األولى، : مستويات خمسة فييصنف الطلبة المسجلون لنيل الدرجة الجامعية األولى 

أو  ،الرابعةأو  ،الثالثةأو  ،الثانية الطالب بمستوى السنة ويعدّ ، ، والسنة الخامسةالسنة الرابعةو السنة الثالثة، و 



ساعة معتمدة على ) 132أو  99أو  66أو  33( إذا كان قد نجح في دراسة ما ال يقل عن الخامسة، 
  .التوالي

  المواظبــــة
  ):13(المادة 

  
  . حسب الساعات المقررة لكل مادة في الخطة الدراسية هملطلبة جميعلتشترط المواظبة   .أ 
  .من مجموع الساعات المقررة للمادة%) 15(من  أكثر ال يسمح للطالب بالتغيب دون عذر   .ب 
قهري أو دون عذر مرضي  ،من مجموع الساعات المقررة للمادة%) 15(من  أكثر إذا غاب الطالب   .ج 

يقبله عميد الكلية، يحرم من التقدم لالمتحان النهائي، وتعد نتيجته في تلك المادة صفرًا، وعليه إعادة 
تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل عالمات كلها دراستها إذا كانت إجبارية، وفي األحوال 

  .الطالب الفصلي والتراكمي ألغراض اإلنذار والفصل من الكلية
 ،من الساعات المقررة لمادة ما، وكان هذا الغياب بسبب المرض%) 15(من  أكثر لطالب إذا غاب ا  .د 

وتطبق عليه أحكام  ،لعذر قهري يقبله عميد الكلية، فإن الطالب يعد منسحبًا من تلك المادةأو 
إزاء تلك المادة في ) منسحب(االنسحاب، ويبلغ العميد مدير القبول والتسجيل بذلك، وتثبت كلمة 

الجامعة في النشاطات الرسمية فيسمح أو أما الطلبة الذين يمثلون المملكة . جل األكاديمي للطالبالس
  %).20(لهم بالتغيب بنسبة ال تتجاوز

ـــب عـــن   .ه    ـــاريخ  انقطـــاع الطال ـــة خـــالل مـــدة ال تتجـــاوز أســـبوعين مـــن ت ـــدم الطالـــب عـــذره لعميـــد الكلي يق
يثبت عذره القهري خالل أسبوع من تاريخ زوال أسباب المواظبة، وفي الحاالت القاهرة يقدم الطالب ما 

أو صـادرًا مـن العيـادة الطبيـة فـي الجامعـة التقريـر الغياب، وفي حالة العـذر المرضـي يشـترط أن يكـون 
  .معتمدًا منها

  االمتحانات والعالمات والمعدالت
  ):14(المادة 

  
وترصـد  ،مـع بيـان عـدد سـاعاتها المعتمـدة ،يجري حساب العالمات وتسجيلها لكل مادة بالنسبة المئوية  .أ 

  .العالمة النهائية دون كسور عشرية
  .الفصليةعمال العالمات النهائية لكل مادة هي مجموع عالمات االمتحان النهائي وعالمات األ  .ب 
  :يكون اإلطار العام لالمتحانات على النحو اآلتي  .ج 

  :المواد النظرية الخالصة .1
  .على أن يجرى امتحانان فصليان كتابيان على األقل ،%50الفصل عمال يخصص أل •
  .ويكون كتابيًا وشامًال للمادة ،%50يخصص لالمتحان النهائي  •

  : المواد العملية .2    



علـى أن يقتـرن ذلــك  ،تقـوم مجـالس الكليـات ببيــان كيفيـة توزيـع العالمــات التـي توضـع لهـذه المــواد
  .العمداءبموافقة مجلس 

  ):15( المادة

  
وتحديـد مواعيـد  ،مدرسـي المـادة منسـقا لتدريسـهاأحد في حالة المواد متعددة الشعب يعين مجلس القسم   .أ 

  .بالتعاون مع مدرسي المادة اآلخرين ،واألسلوب الموحد للتقويم ،االختبارات
منســقًا مدرســي المــادة أحــد يعــين مجلــس القســم أحــد مــن مــدرس و  أكثــر فــي حالــة المــادة التــي ُيدرّســها   .ب 

  .واألسلوب الموحد للتقويم بالتعاون مع مدرسي المادة اآلخرين ،لتدريسها، وتحديد مواعيد االختبارات
  ):16(المادة 

  
أوراق االمتحانات للطالب بعد تصحيحها خالل أسبوعين من تاريخ االمتحان، وبعد انقضاء أسبوع  ُتردّ   .أ 

  .وتعد نهائية ،رئاسة القسم إلىعلى رد أوراق االمتحان للطالب ترسل عالمته 
مــدة فصــل دراســي، ثــم يجــري التصــرف بهــا باالتفــاق متحــان النهــائي لــدى عمــادة الكليــة تحفــظ أوراق اال  .ب 

  .بين عميد الكلية المختص، ومدير القبول والتسجيل
عميـد الكليـة،  إلىورفعها  ،القسم لدراستها إلىترسل كشوف العالمات النهائية في كل مادة بتفصيالتها   .ج 

  .مدير القبول والتسجيل لرصدها إلىوذلك للبت فيها من مجلس الكلية، وٕارسالها 
ورصد العالمات إلكترونيًا، وبشكل مدرس المادة مسؤول عن تدقيق أوراق االمتحانات الخاصة بمواده،   .د   

  .صحيح ونهائي
  ):17(المادة 

  
يقـدم مـا يثبـت عـذره لمـدرس المـادة خـالل ثالثـة كل من يتغيب بعذر عن امتحـان معلـن عنـه، عليـه أن   .أ 

أيــام مـــن تــاريخ زوال العـــذر، وفــي حالـــة قبــول هـــذا العــذر علـــى مــدرس المـــادة إجــراء امتحـــان معـــوض 
  .للطالب

تعـد عالمتـه فـي  الطالـب كل من تغيب عـن االمتحـان النهـائي المعلـن عنـه دون عـذر يقبلـه عميـد كليـة  .ب 
  .ذلك االمتحان صفرًا◌ُ 

العميـد مـدرس المـادة يبلـغ  الطالـب، من يتغيب عن امتحان نهائي معلن عنه بعذر يقبله عميد كلية كل  .ج 
  .ومدير القبول والتسجيل قراره بقبول العذر

  .للمادة التي يتغيب فيها الطالب عن االمتحان النهائي بعذر مقبول) غير مكتمل(تسجل عبارة   .د 
للفصل الذي لم يتقدم  التالييجري مدرس المادة امتحانًا معوضًا للطالب في مدة أقصاها نهاية الفصل   .ه   

  .لالمتحان فيه، ويبلغ عميد الكلية التي تتبعها المادة مدير القبول والتسجيل بمفردات عالمات المادة
  ):18(المادة 

  
خالل مدة أقصاها ثالثـون  ،النهائي في أية مادةيجوز للطالب أن يطلب مراجعة عالمته في االمتحان   .أ 

يومًا من تاريخ إعالن النتائج، وللعميد في هذه الحالة أن يقوم بالتحقق من عدم وجود خطأ فـي عمليـة 
  .ومدرس المادة ،ورئيس القسم ،من ُينيبهأو وذلك عن طريق لجنة من العميد  ،التصحيح



لمراجعــة جمــع عالماتــه النهائيــة ونقــل مفرداتهــا وذلــك خــالل ثالثــين يجــوز للطالــب أن يتقــدم بطلــب للعميــد   .ب 
يوما من إعالن النتائج، وللعميد في هذه الحالة أن يقوم هو أو من ُينيبه ومدرس المـادة بـالتحقق مـن عـدم 

  .وجود خطأ مادي، وتصحيح الخطأ إن وجد
  ):19(المادة 

  
  %).50(الحد األدنى لعالمة النجاح في المادة   .أ 
علـــى  والمـــواد التقـــديرات المبينـــة إزاء كـــل منهـــا ،والتراكمـــي ،لنســـب المئويـــة للمعـــدل الفصـــلياتخصـــص   .ب 

  :النحو اآلتي
  ممتــاز  100%  -  84
  جيد جـداً   83.9% – 76
  جيـــد  75.9% – 68
  مقبــول  67.9% – 60
50 – 59.9%  

  % 50أقل من 
  ضعيـف
  راسب

  ممتــاز  100%  -  84
حساب أي من المعدالت السابقة بضرب العالمة النهائية لكل مادة بعدد الساعات المعتمدة لكـل  يجري  .ج   

  .مادة داخلة في المعدل، وقسمة مجموع حواصل الضرب الناتجة على مجموع عدد الساعات المعتمدة
  .ذلك الفصلرسوبًا في أو عالمات المواد التي درسها الطالب نجاحًا  ممثًال لمعدليكون معدل الفصل   .د 
 هــويكــون المعــدل التراكمــي  ،مــن هــذه التعليمــات) 24(مــن المــادة ) ب(مــع مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة   .ه 

  .رسوبًا حتى تاريخ حساب ذلك المعدلأو معدل عالمات جميع المواد التي درسها الطالب نجاحًا 
بـر كـل عالمـة دون الــ جفمـا فـوق وت%) 35(في حالة رسـوب الطالـب تثبـت عالمـة الرسـوب إذا كانـت   .و 

  .ألغراض حساب عالمة المادة%) 35( إلى%) 35(
  .ألقرب منزلة عشرية يالتراكمأو يثبت المعدل الفصلي   .ز 

  إنذار الطالب وفصله من الكلية
  ):20(المادة 

  
في أي فصل من الفصول الدراسية باستثناء الفصل % 60ينذر الطالب الذي يقل معدله التراكمي عن   .أ 

  .الصيفي
  .ال يعطى الطالب إنذارًا في نهاية الفصل األول من التحاقه بالجامعة  .ب 

  ):21(المادة 

  
%) 60(معــدل  إلـىعنـد حصـول الطالـب علـى إنـذار فـإن عليـه أن يلغـي مفعولـه برفـع معدلـه التراكمـي   .أ 

  .فما فوق، وذلك في مدة أقصاها فصالن دراسيان من تاريخ اإلنذار
يفصل الطالب من التخصص إذا أخفق في إلغاء اإلنذار بعد مـرور الفصـلين الدراسـيين، ويسـتثنى مـن   .ب   



وكـان  ،من الساعات المعتمدة حسـب خطتـه الدراسـية) معتمدة ساعة 99(ذلك الطالب الذي أتم بنجاح 
  .ويبقى تحت مفعول اإلنذار النهائي ،%)59.5(معدله التراكمي ال يقل عن 

الطالـب  المفصـول مـن الدراسـة المنتظمـة  ،قة من عميد الكليةبمواف، ل في الدراسة الخاصة االستدراكيةجوز أن يقبي  ):22(المادة 
  :وفق الشروط اآلتية%) 60(بسبب تدني معدله التراكمي عن الحد األدنى المقبول 

الحــد األدنــى  إلــىلرفــع هــذا المعــدل  ،يعطــى أربعــة فصــول دراســية%) 55(إذا كــان معدلــه ال يقــل عــن     .أ 
 99(إال إذا كــان قــد أنهــى مــا مجموعــه  ،، وٕاذا أخفــق فــال يســمح لــه بمواصــلة الدراســة%)60(المقبــول 

، %)59.5(من الساعات المعتمدة المقررة في خطته وكان معدله التراكمـي ال يقـل عـن ) معتمدة ساعة
  .أو بحصوله على فرص استثنائية أخرى بقرار من مجلس العمداء

ـــه   .ب  ـــى 50مـــن (إذا كـــان معدل ـــىلرفـــع هـــذا المعـــدل  ،ً واحـــدا دراســـياً  يعطـــى فصـــالً %) 55أقـــل مـــن  إل  إل
الحــد األدنــى المقبــول، وٕاذا  إلــىلرفــع المعــدل  ،وٕاذا حقــق ذلــك يعطــى ثالثــة فصــول إضــافية ،%)55(

ـــه بمواصـــلة الدراســـة ـــد أنهـــى مـــا مجموعـــه  ،أخفـــق ال يســـمح ل مـــن ) ســـاعة معتمـــدة 99(إال إذا كـــان ق
أو بحصـوله  ،%)59.5(وكـان معدلـه التراكمـي فيهـا ال يقـل عـن  ،اعات المعتمدة المقررة في خطتهالس

  .على فرص استثنائية أخرى بقرار من مجلس العمداء
مـع يبت عميد الكلية بالموافقة على قبول الطالب في الدراسـة الخاصـة االسـتدراكية وفـق نمـوذج خـاص     .ج 

  :مراعاة ما يأتي
أو المحافظـــة علـــى المعـــدل  الطالـــب فـــي رفـــع معدلـــه التراكمـــي خـــالل الدراســـة االســـتدراكيةاســـتمرار 1

  .التراكمي
ــــــــــــب بتســــــــــــجيل 2   ســــــــــــاعة معتمــــــــــــدة فــــــــــــي الفصــــــــــــل العــــــــــــادي 12مــــــــــــن  أكثــــــــــــر ال يســــــــــــمح للطال

شـــريطة موافقـــة عميـــد  ويســـتثنى مـــن ذلـــك فصـــل التخـــرج ،فـــي الفصـــل الصـــيفي معتمـــدة ســـاعات 6و
  .الكلية

في أي فصل مـن فصـول السـنة باسـتثناء %) 50(ينذر بالفصل الطالب الذي يقل معدله التراكمي عن   .أ   ):23(المادة 
الفصل الصيفي، شريطة أن ال يكون لدية إنذارات سابقة، أما إذا كـان لديـه إنـذارات سـابقة فيفصـل مـن 

خـــالل %) 50(ويفصـــل كـــذلك مـــن التخصـــص إذا أخفـــق فـــي رفـــع معدلـــه التراكمـــي عـــن . التخصـــص
  .يليهالذي الفصل 

) 6(ســـاعة معتمـــدة فـــي الفصـــل العـــادي و) 12(مـــن  أكثـــر ال يســـمح للطالـــب المنـــذر بالفصـــل بدراســـة   .ب 
  .في الفصل الصيفيمعتمدة ساعات 



  إعادة دراسة المواد
  . أكثرف%) 60(ال يجوز للطالب إعادة دراسة أي مادة حصل فيها على عالمة   .أ   ):24(المادة 

  .ب 
  

العالمة األعلـى التـي  فإن ،%60صل فيها على عالمة أقل من امادة ح الطالب دراسة إعادة في حالة
وتلغـى العالمـة األقـل  ،في حساب معدلـه التراكمـي والفصـلي تدخل حصل عليها الطالب في تلك المادة

  .من المعدل الفصلي والتراكمي
فـــي حســـاب عـــدد الســـاعات ن ســـاعات تلـــك المـــادة تـــدخل إفـــي حالـــة إعـــادة الطالـــب دراســـة أيـــة مـــادة فـــ  .ج 

  .المطلوبة للتخرج مرة واحدة فقط
  االنسحاب من المواد ومن الفصل الدراسي

وخـالل ثالثـة  ،وبدايـة الفصـل الثـاني ،يسمح للطالب بالسحب واإلضافة خالل أسبوع مـن بدايـة الفصـل األول  ):25(المادة 
  .أيام من بداية الفصل الصيفي، وال تثبت له في سجله مالحظة االنسحاب من المادة التي انسحب منها

أســبوعين  قبــل ،أو أكثــريسـمح للطالــب باالنســحاب، بعــد فتــرة الســحب واإلضـافة، مــن دراســة مــادة  .1  .أ   ):26(المادة 
موعـــد االمتحانــــات النهائيــــة للفصــــل ، وأســــبوع مــــن كثــــرموعــــد االمتحانــــات النهائيــــة علـــى األ مـــن

وفــي هــذه الحالــة ال تــرد للطالــب  ،)منســحب(وتثبــت فــي ســجله مالحظــة  ،كثــرالصــيفي علــى األ
  .رسوم تلك المواد

ويتضــمن هــذا  ،يــتم االنســحاب فــي هــذه الحالــة حســب نمــوذج خــاص تعــده دائــرة القبــول والتســجيل .2
وموافقـة عميـد الكليـة  ،ومدير القبـول والتسـجيل ،والمرشد األكاديمي ،النموذج تنسيب مدرس المادة

  .المختص
أن يقل عدد الساعات التي يسجل الطالب لدراستها عن الحـد األدنـى  ،نتيجة لالنسحاب، ال يجوز .3

  .وفق هذه التعليمات ،للعبء الدراسي المسموح به
لمـواد الفصـل منسـحبًا مـن من الساعات المقـررة %) 15(يعد الطالب الذي يتجاوز مجموع غيابه بعذر   .ب   

  .، وتعد دراسته لذلك الفصل مؤجلة)منسحب(الفصل، ويثبت في سجله عالمة 
التـي سـجلها لـذلك الفصــل،  هـايجـوز للطالـب أن يتقـدم بطلـب لعميـد الكليـة باالنسـحاب مـن المـواد جميع  .ج   

وم التـي دفعهـا لـذلك وال تـرد إليـه الرسـ ،وبعد موافقة العميد على ذلك تعد دراسته في ذلك الفصل مؤجلة
  .وعلى الطالب أن يتقدم بمثل هذا الطلب قبل موعد االمتحانات النهائية بأسبوعين على األقل. الفصل

  االنقطاع عن الدراسة
يعــد الطالــب  ،إذا بــدأ التــدريس فــي أي مــن الفصــول الدراســية، ولــم يكــن الطالــب مســجًال لــذلك الفصــل  .أ   ):27(المادة 

، ، إال إذا تقدم بعذر قهـري تقبلـه الجهـة المختصـةىتسجيله في الجامعة ملغ دمنقطعًا عن الدراسة، ويع



  :ويقصد بالجهة المختصة ما يأتي
  .عميد الكلية، إذا قدم العذر خالل أسبوعين من بدء الدراسة1
ولكنها ال تتجاوز نهاية  ،بدء الدراسةمجلس الكلية، إذا قدم العذر خالل فترة تزيد على أسبوعين من 2

  .الفصل الدراسي
إال أن لمجلـــس  ىإذا انقطـــع الطالـــب عـــن الدراســـة فتـــرة تتجـــاوز الفصـــل يعـــد تســـجيله فـــي الجامعـــة ملغـــ.ب   

، ويتم إيقاف الخصم، أو اإلعفاء، الموافقة على إعادة تسجيله إذا قدم عذرًا قهريًا يقبله المجلس العمداء
  .الممنوحة عن الفصول المتبقيةأو المنحة 

  .المسموح بها للدراسة مدةتحسب مدة االنقطاع من الحد األعلى ل  .ج   
  تأجيـــل الدراســــة

للطالــب أن يتقــدم بطلــب لتأجيـــل دراســته قبــل بـــدء الفصــل الدراســي الــذي يـــود تأجيلــه إذا تــوافرت لديـــه   .أ   ):28(المادة 
  :المختصة هي، والجهة أسباب تقتنع بها الجهة المختصة

ســواء  ،عميــد الكليــة، إذا كــان التأجيــل المطلــوب مــدة فصــل دراســي واحــد، وال يتجــاوز أربعــة فصــول1
  .أكانت متصلة أم منفصلة

 ،وال تزيــد علــى ســتة فصــول ،أربعــة فصــوللكليــة، إذا كــان التأجيــل المطلــوب مــدة تتجــاوز مجلــس ا2
  .سواء أكانت متصلة أم منفصلة

المنتقـل أو ال يجـوز تأجيـل دراسـة الطالـب الجديـد  ،)26(مـن المـادة ) ب(ورد فـي الفقـرة مـع مراعـاة مـا   .ب   
  .إال بعد مضي فصل دراسي على التحاقه بالكلية

  .المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس مدةال تحسب مدة التأجيل من الحد األعلى ل  .ج   
  االنتقـــــــال

  :حسب الشروط اآلتية ،في حالة وجود شواغر لهمالزرقاء جامعة  إلىيسمح بانتقال الطلبة   ):29(المادة 
  .من وزارة التعليم العالي أو معهد جامعي معتمد ،كلية جامعيةأو  ،أن يكون الطالب منتقًال من جامعة  .أ 
 ،المطلوبـة للتخـرجمـا ال يقـل عـن نصـف عـدد السـاعات المعتمـدة الزرقـاء  أن يكمل بنجاح فـي جامعـة   .ب 

  .حسب الخطة المقررة حين قبول الطالب
  .يشترط في قبول الطالب المنتقل أن تكون دراسته السابقة وفقًا لنظام االنتظام  .ج 

ومــدير  ،وعميــد الكليــة المنتقــل إليهــا الطالــب ،مــن نائــب الــرئيس " لجنــة انتقــال الطلبــة" تشــكل لجنــة تســمى   ):30(المادة 
من الجامعات األخرى، حسب الشروط الزرقاء جامعة  إلىللنظر في طلبات انتقال الطلبة  ،القبول والتسجيل

 ،وتقوم اللجنة بحسـاب السـاعات المعتمـدة التـي درسـها الطالـب فـي جامعتـه. النافذة، ووفقًا إلجراءات تحددها



القســم  ، بعـد أخــذ رأيالتخصـص الــذي ينــوي التخصـص بــه فـي الجامعــةالتــي سـيتبعها فــي فـي ضــوء الخطـة 
  .التراكميأو الفصلي ل الطالب وال تدخل عالمات هذه المواد في حساب معد ،المختص

عدم الموافقة من لجنة االنتقالأو مدير القبول والتسجيل، ويصدر القرار بالموافقة  إلىيتم تقديم طلبات االنتقال   ):31(المادة 
إذا تـوافر لـه مقعـد شـاغر فـي الكليـة التـي  ،جامعـةالمن كلية إلى كلية أخـرى فـي  يجوز انتقال الطالب  .أ   ):32(المادة 

وكان معدله في امتحـان الثانويـة العامـة يؤهلـه للقبـول فـي الكليـة التـي يرغـب  ،يرغب في االنتقال إليها
  .االنتقال إليها

إذا  ،كلية أخرى تحسب له المواد التي درسها فـي الكليـة المنتقـل منهـا إلى من كلية عند انتقال الطالب  .ب 
المــواد فــي المعــدل أو وتــدخل عالمــات تلــك المــادة  ،كانــت ضــمن الخطــة الدراســية للكليــة المنتقــل إليهــا

  .التراكمي للطالب
مـدير القبــول والتسـجيل حســب النمـاذج المقــررة لهـذا الغــرض، وفـي أي حــال  إلــىتقـدم طلبــات االنتقـال   .ج 

  .واحدة فقط مرة من األحوال يكون االنتقال 
مــن هــذه التعليمــات فــي طلبــات انتقــال ) 30(تبــت لجنــة انتقــال الطلبــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة   .د 

  .أخرى إلىالطلبة من كلية 
تحســب  ،ســاعة معتمــدة) 15(الحــد األعلــى لســنوات التخــرج مقابــل كــل  مــنأحــد يحســم فصــل دراســي و   .أ   ):33(المادة 

  .سواء أكان االنتقال من داخل الجامعة أم من خارجها ،للطالب المنتقل
  .والفصل من الكلية ،واإلنذار ،يعامل الطالب المنتقل معاملة الطالب المستجد، وذلك لغايات التأجيل  .ب 

م هـذه وتحسـب لهـ ،سـاعة معتمـدة فـي جامعـة معتـرف بهـا) 36( لىبدراسة ما ال يزيد عالزرقاء يسمح لطلبة جامعة   ):34(المادة 
  :الساعات وفق الشروط اآلتية

  .ومسجًال فيهاالزرقاء أن يكون الطالب منتظمًا في دراسته في جامعة    .أ 
  .الزرقاءساعة معتمدة في جامعة ) 24(أن يكون الطالب قد أنهى بنجاح دراسة ما ال يقل عن   .ب 
  .أن يحصل الطالب على موافقة قسمه لدراسة المواد المطلوبة  .ج 
  %.60أّال تقل عالمته في كل مادة من هذه المواد عن   .د 
  .أال تدخل عالمات هذه المواد في معدله التراكمي  .ه 
  . أن يكون آخر فصلين دراسيين للطالب في جامعة الزرقاء  .و 

 
 
 
 

 



  البكالوريوسمتطلبات الحصول على درجة 
  :تمنح درجة البكالوريوس للطلبة بعد إتمام المتطلبات اآلتية  ):35(المادة 

المطلوبة للتخرج في الخطة الدراسية، والحصول فيها على معدل تراكمـي ال  هاالنجاح في المواد جميع  .أ   
، وعنــد احتســاب المعــدل التراكمــي ألغــراض التخــرج تحســب للطالــب أعلــى عالمــات %)60(يقــل عــن 

  .يحصل عليها في الساعات المعتمدة المطلوبة حسب الخطة
  .بموجبها الطالبإتمام المتطلبات األخرى التي تقتضيها الخطة التي يتخرج   .ب   
القصـوى، حسـب مـا  مـدةوعـدم تجـاوز ا البكـالوريوس، الدنيا المطلوبة للحصول على درجـة مدةقضاء ا  .ج   

، على أن يكـون ضـمن مـدة الدراسـة الفصـالن األخيـران لدراسـته من هذه التعليمات) 9(ورد في المادة 
  .في الجامعة

مـا ال يقـل عـن نصـف عـدد السـاعات لزرقـاء ايجب على الطالب المنتقـل أن يكمـل بنجـاح فـي جامعـة   .د   
المعتمـدة المطلوبـة للتخــرج حسـب الخطــة الدراسـية المقــررة حـين قبــول الطالـب، وأن يكــون مـن ضــمنها 

ويكــون مــن ضــمن مــدة  ،نصــف عــدد الســاعات المعتمــدة علــى األقــل مــن متطلبــات القســم التخصصــية
  .الدراسة الفصالن األخيران لدراسته

  عامــــــةأحكـــــام 
وكانت هذه المادة غير مطروحة فـي الفصـل  ،إذا توقف احتمال تخرج طالب على مادة واحدة إجبارية  .أ   ):36(المادة 

فللعميـد بعـد أخـذ رأي  ،متعارضـة مـع مـادة أخـرى إجباريـةلكـن  كانـت مطروحـة وأو الذي يتخرج فيه، 
مـن حيـث  بهـا مكافئـة للمـادة المسـتبدلةرئيس القسم الموافقة على أن يدرس الطالب مادة  أخـرى بديلـة 

  .على أن ُيعَلم مدير القبول والتسجيل بذلك ،مستواها وعدد ساعاتها المعتمدة
ولـم  أو أكثـر إذا توقف تخرج الطالـب علـى اجتيـاز مـادة واحـدة فقـط، سـبق لـه أن درسـها ثـالث مـرات   .ب   

وتوصـية مـن رئـيس القسـم المخـتص، السـماح لـه بدراسـة  ،نـه يجـوز بموافقـة عميـد الكليـةإينجح فيها، ف
  .من حيث مستواها وعدد ساعاتها المعتمدةبها مادة بديلة مكافئة للمادة المستبدلة 

وكــــان معدلــــه التراكمــــي  ،المســــموح بهــــا للحصــــول علــــى درجــــة البكــــالوريوس مــــدةالطالــــب ا دإذا اســــتنف  .ج   
أحــد فمــا فــوق، وتوقــف تخرجــه علــى اجتيــاز مــادة واحــدة فقــط، يعطــى فرصــة دراســة فصــل و %) 60(

  .، وذلك بموافقة عميد الكلية، بناء على تنسيب من رئيس القسم المختص)استثناءً (إضافي 
لتخرج مرة واحدة فـي العـام فـي نهايـة ويكون حفل ا ،تمنح شهادات التخرج عند استحقاقها في نهاية كل فصل  ):37(المادة 

  .الفصل الثاني
  .في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات يبت مجلس العمداء  ):38(المادة 



  .عمداء الكليات ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات  ):39(المادة 
     

  
  

 


