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  الدراسة الخاصةتعليمات 

  في جامعة البلقاء التطبيقية

 


 في جامعة البلقاء التطبيقية ويعمل بها من  الدراسة الخاصةتعليمات  تسمى هذه التعليمات  F1WEא�د�

  .تاريخ إصدارها


 حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها  والعبارات التالية يكون للكلمات 
F2WEא�د�

  :أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك
  .جامعة البلقاء التطبيقية: الجامعة
  .طالب الدراسة الخاصة: الطالب


 يجوز أن يسجل للدراسة الخاصة في بعض المواد في جامعة البلقاء التطبيقية أشخاص مـن  F3WEא�د�

  :الفئات التالية
الطلبة الذين يدرسون في جامعات او معاهد جامعيـة عليـا داخـل االردن أو خارجـه       .أ 

ويرغبون في دراسة بعض المواد في جامعة البلقاء التطبيقية لمده فصل دراسي واحـد أو  
  .أكثر

صية بهدف تحسين أدائهم ومهارتهم فـي  ن يرغبون في تعميق معرفتهم التخصاالفراد الذي  .ب 
ل أو الوظائف التي يقومون بها او الذين يرغبون في اثـراء معـرفتهم الثقافيـة أو    االعما
  .العلمية


  :يشترط في قبول الطالب للتسجيل في الدراسة الخاصة ما يلي F4WEא�د�

أن يكون حاصالً على شهادة الدراسة الثانوية العامة االردنية أو ما يعادلهـا اذا تقـدم     .أ 
 الدراسـة  ةال يقل معدله فـي شـهاد  على أن , الوريوسلدراسة مواد من مستوى البك

  .في الجامعات االردنية الثانوية العامة عن الحد االدنى للقبول للدراسة
يكون حاصالً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها اذا تقدم لدراسـة مـواد مـن     نأ  .ب 

  .على ان ال يقل تقديره في البكالوريوس عن جيد, الدراسات العليا مستوى
  .ن يكون قد درس المتطلبات السابقة للمواد التي ينوي التسجيل فيهاأ  .ج 
اعطاء االولوية لطلبة القسـم   بعدالتسجيل فيها  ينويأن تتوافر الشواغر في المواد التي   .د 

  .فطلبة الجامعة المنتظمين
الطلبة المسجلون للدراسة في جامعات أو معاهـد  ) ب, أ(يستثنى من الشرطين السابقين   .ه 

  .الجامعةعليا غير 



ال تلتزم الجامعة بأي التزام اتجاه الشخص المسجل دراسة خاصة لغايـات القبـول فـي      F5WEא��د�

  .الجامعة والدراسة فيها بشكل مستمر


    F6WEא�د�

في برنامج البكالوريوس في كلية ما وسبق له أن درس مـواد كدراسـة    باذا قبل طال  .أ 
خاصة في الجامعة وكانت هذه المواد ضمن خطته الدراسية في الكلية التي قبـل فيهـا   

بحيث ال تقل عالماتـه   ةساعة معتمد) 36(فيجوز أن تحسب له هذه المواد بحد اقصى 
  .)ج(فيها عن 

ر أو الدكتوراه وقد سبق وأن درس مـواد دراسـة   اذا قبل الطالب في برنامج الماجستي  .ب 
خاصة في الجامعة وكانت هذه المواد ضمن خطته الدراسية للبرنامج الملتحق به يجوز 

ساعات معتمدة بحيث ال تقل عالمتـه فيهـا   ) 9(أن تحسب له هذه المواد وبحد اقصى 
 .)ب(عن 
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ن هذه المادة أن ال يكون م) ب(و ) أ(يشترط الحتساب المواد المشار اليها في الفقرتين   .ج 
 .قد مضى على دراستها عند االحتساب اكثر من اربعة فصول دراسية

 .تدخل عالمات المواد التي درسها الطالب كدراسة خاصة في معدله التراكمي  .د 
يحسم فصل دراسي واحد من  ةمن هذه الماد) ب(و ) أ(مع مرعاه ما ورد في الفقرتين   .ه 

تحسب للطالـب لمسـتوى    ةساعة معتمد) 15(ل كل الحد االعلى لسنوات التخرج مقاب
 .أو الدكتوراه لمستوى الماجستير ةساعات معتمد) 6(البكالوريوس و


الخاصة شروط المواظبة واالمتحانات والعالمـات   تطبق على الطلبة المسجلين في الدراسة F7WEא�د�

  .وأحكام التأديب الواردة في انظمة الجامعة وتعليماتها



ساعة معتمدة اذا كانت المواد ) 12(للطالب في الفصل الواحد  الحد االعلى للعبء الدراسي F8WEא��د�

  .ساعات معتمدة اذا كانت من مستوى الماجستير أو الدكتوراه) 6(من مستوى البكالوريوس و 



تكون رسوم الساعات المعتمدة للدراسة الخاصة مثلي رسـوم طلبـة الدراسـة المنتظمـة      F9WEא��د�

  .اليها رسوم التسجيل ورسوم التأمين الطبي المقررة وتضاف


يمنح الطالب هوية جامعية ويستفيد الطالب من جميع الخـدمات والتسـهيالت الجامعيـة     F10WEא�د�

  .أثناء انتظامه في الدراسة الخاصة, المتوافرة


  .ه في كل منهايعطى طالب الدراسة الخاصة وثيقة تثبت  المواد التي درسها وعالمات F11WEא�د�


  .يبت مجلس عمداء الجامعة في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات F12WEא�د�


  .عمداء كليات الجامعة ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات F13WEא�د�

  


