
  

  

  تعليمات قبول الطلبة

  في جامعة الزرقاء 

    اوتعديالته 1996لسنة ) 2(رقم 
 

  
      



  في جامعة الزرقاء تعليمات قبول الطلبة

    اوتعديالته 1996لسنة ) 2(رقم 

من  اويعمل به،"في جامعة الزرقاءقبول الطلبة تعليمات  "تسمى هذه التعليمات   ):1(المادة 
  .األمناءتاريخ إقرارها من مجلس 

  :يتم قبول الطلبة في جامعة الزرقاء وفق الشروط اآلتية  ):2(المادة 
أن يكــــون الطالــــب حاصــــًال علــــى شــــهادة الثانويــــة العامــــة األردنيــــة، أو مــــا   .أ   

  .يعادلها
ُتعتمد األسس المعمول بها في وزارة التربية والتعلـيم األردنيـة لغايـات معادلـة   .ب   

للجامعــــة إضــــافة شــــروط أخــــرى لمعادلــــة بعــــض الشــــهادة الثانويــــة، ويجــــوز 
  .الشهادات

الفـرع العلمـي التقـدم للقبـول فـي / يسمح لطلبة شـهادة الدراسـة الثانويـة العامـة  .ج   
  .الجامعة في مختلف التخصصات

الفـرع األدبـي، والفـرع الشـرعي، / يسمح للطلبة شهادة الدراسة الثانويـة العامـة  .د   
ــــول فــــي تخصصــــات الجامعــــة مــــ اآلداب، والصــــحافة : ن كليــــاتالتقــــدم للقب

واإلعالم، واالقتصاد والعلوم اإلدارية، والشريعة، والعلوم التربويـة، والحقـوق، 
  .والفنون والتصميم

فــرع اإلدارة المعلوماتيــة التقــدم / يســمح لطلبــة شــهادة الدراســة الثانويــة العامــة  .ه   
، ) باســتثناء اللغــة العربيــة(للقبــول تخصصــات الجامعــة مــن كليــات اآلداب 

والصحافة واإلعالم، واالقتصاد والعلوم اإلدارية، والشريعة، والعلوم التربوية، 
  .والحقوق، والفنون والتصميم، وكلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

فــرع التعلــيم الصــحي الشــامل / يســمح لطلبــة شــهادة الدراســة الثانويــة العامــة  .و   
  :تاليةالتقدم للقبول في تخصصات الجامعة من الكليات ال

التمريض، والعلوم التربوية، واآلداب، والصـحافة واإلعـالم، والشـريعة،  .1    
  .واإلقتصاد والعلوم اإلدارية، والحقوق

ــــة المســــاندة، شــــريطة  .2     ــــوم الطبي ــــا المعلومــــات، والعل ــــوم وتكنولوجي العل
  ). 102(، )101(، )099(دراسة مواد الرياضيات االستدراكية 

الفروع المهنية التقدم للقبـول فـي / يسمح لطلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة  .ز   



ـــات، أو تخصصـــات محـــددة لكـــل فـــرع مهنـــي، شـــريطة  الجامعـــات فـــي الكلي
دراسة المادتين اإلضافيتين المقررتين للفرع المهني المعني، والنجـاح فيهمـا، 

، بــدًال مــن عالمــة) 150(وفــي هــذه الحالــة تحســب عالمتــا هــاتين المــادتين 
عالمة، ألغراض القبول الجـامعي، وتحـدد ) 150(عالمات التدريب العملي 

الكليات، أو التخصصات التـي يسـمح لطلبـة الفـروع المهنيـة التقـدم لهـا علـى 
  :النحو التالي

باســـتثناء هندســـة (الهندســـة التكنولوجيـــة : الفـــرع الصـــناعي فـــي كليـــات .1    
ات، والعلـوم التربويـة، وتخصـص ، والعلوم وتكنولوجيا المعلومـ)العمارة

  .نظم المعلومات اإلدارية
الفــرع التجــاري، والفــرع الفنــدقي، والفــرع االقتصــاد المنزلــي فــي كليــات  .2    

اآلداب، والصــحافة واإلعــالم، واإلقتصــاد والعلــوم اإلداريــة، والشــريعة، 
  .والحقوق، والعلوم التربوية

ــــوم وتكنولوجيــــا .3     ــــوم  الفــــرع الزراعــــي فــــي كليــــات العل المعلومــــات، والعل
  .التربوية، وتخصص نظم المعلومات اإلدارية

ـــتم قبـــول طلبـــات االلتحـــاق بالجامعـــة حســـب النمـــاذج الصـــادرة عـــن دائـــرة   .أ   ):3(المادة  ي
  .القبول والتسجيل وفق الترتيبات المعتمدة في الجامعة

  :يرفق مع طلب االلتحاق بالجامعة الوثائق اآلتية  .ب   
  .الثانوية العامة أو صورة مصدقة عنهاشهادة الدراسة  .1    
  .كشف عالمات شهادة الدراسة الثانوية العامة األصلي .2    
  .شهادة الميالد أو صورة مصدقة عنها .3    
صورة مصدقة عن هوية األحوال للطلبة األردنيين أو صورة مصـدقة  .4    

  .عن جواز السفر للطلبة غير األردنيين
  .للطلبة الذكور األردنيينصورة عن دفتر خدمة العلم  .5    
يتم تحديد مواعيد تقديم طلبات االلتحاق بالجامعة حسب مـا هـو محـدد فـي   .ج   

  .التقويم الجامعي
  .دينارًا أو ما يعادلها رسم تقديم طلب االلتحاق) 50(يستوفى مبلغ   .د   
عند استكمال قبول الطالب يشترط أن يقدم جميع الوثائق المبينـة فـي الفقـرة   .ه   



  .سابقًا مصدقة حسب األصول) ب(
  

 


