السياسة العامة لقبول الطلبة في الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة لمرحلة
الدرجة الجامعية المتوسطة للعام الجامعي ()2021/2020

ا
أول :يقبل في الكليات الجامعية املتوسطة الطلبة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانويةة العامةة ادردنيةة مةا
ً
ة ة الطاقة ةةة
يعادلهة ةةاك يلة ةةا فة ةةي التاممة ةةات امللتمة ةةة م ة ة حامعة ةةة البلقة ةةا التطبيقية ةةة لكة ةةل لية ةةةك
اإلستيعابية للكلية املحدده م هيئة إعتماد مؤس ات التعليم العالي ضمان حودتها.
ا
ثانياً:يقبل الطلبة في الكليات الجامعية املتوسطة فق ما يلي-:
ً
 فلع شهادة الدراسة الثانوية العامة للطال . رغبة الطال .ً
 تناف يا فق معدالت الثانوية العامة للطلبة املتقدمين.ا
ثالثا ًاا ً:ي ةةمل للطلبةةة الحاصةةلين علةةى شةةهادة الدراسةةة الثانويةةة العامةةة ادردنيةةة مةةا يعادلهةةا فةةي ال ةةل ع املهنيةةةك
الةيي تقةدموا لتمتنةان ة املنةارا الدراسةية املعتمةةدة فةي ينةق التقةدا للقبةةول فةي الكليةات الجامعيةةة
سس القبول التي انت نافيه بتاريخ مولهم على تلا الشهادة.
املتوسطة
ا
ابعاً:مع ملاعاة ما رد عته ك تنظم عملية القبول في الكليات الجامعية املتوسطة على الننو اآلتي-:
ر ً
 .1كلياتًجامعةًالبلقاءًالتطبيقيةً:
أ .يامص ما ن بتق ( )%20م املقاعةد املقةلرة لكةل تامةص فةي ةل ليةة دبنةا العةاملين فةي القةوات امل ة حة
ادردنيةةة ادم ة العةةاا امل ةةابلات العام ةةة الةةدفاع املةةدني قةةوات ال ةةدرو املتقاعةةدي م ة همك مم ة توف ةةدهم
الجهة امل تمةك يضاف ما ن بتق ( )%6الى تاممات بلنامج التعليم التقني.
ب .يامةةص مةةا ن ةةبتق ( )%5م ة املقاعةةد املقةةلرة لكةةل تامةةص فةةي ةةل ليةةةك دبنةةا املعلمةةين العةةاملين فةةي ارة
التربية التعليم املتقاعدي م همك يضاف ما ن بتق ( )%3الى تاممات بلنامج التعليم التقني.
ج .يامة ةةص مة ةةا ال ت ية ةةد ن ة ةةبتق علة ةةى ( )% 5مة ة عة ةةدد الطلبة ةةة املقبة ةةولين فة ةةي الكلية ةةات التا عة ةةة لجامعة ةةة البلقة ةةا
التطبيقي ةةة للطلب ةةة ادردني ةةين امللت ةةربين (الحاص ةةلين عل ةةى ش ةةهادة الدراس ةةة الثانوي ةةة العام ةةة م ة ت ةةارمل اململ ةةة
ً
املمادقة /املعادلة عليها م ارة التربية التعليم)ك يتم تو يعهم على التاممات تناف يا.
د .يقبةةل بن ةةا عض ةةا الهيئ ةةة التدري ية ةةة العةةاملين فةةي الجامعةةة بالكليةةات الجامعيةةة املتوسةةطة التا عةةة لهةةاك مةةا
بنا العاملين م غير عضا هيئة التدريس فيامص لهةم مةا ال ت يةد ن ةبتق علةى ( )%2مة عةداد الطلبةة
املقبولين تندد الجامعة سس القبول لهم.
ً

ً

 .2الكلياتًالعسكريةًوالكلياتًالحكوميةً :
الطاقة اإلستيعابية لكل لية الشل ط اإلضافية التي تنددها هةيه الجهةات
يتم القبول في هيه الكليات
ت يد الجامعة بها العتمادهاك على ن تقوا الجامعة بإعتا مجلس التعليم العالي بهيه الشل ط اإلضافية.
 .3الكلياتًالخاصةًوالكلياتًالتابعةًلوكالةًالغوثًالدولية:
الطاقة االستيعابية لكل لية.
يتم القبول في هيه الكليات
ا
خامسا:
ً
ً
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ً
البند ( ثانيا) في ال ياسات العامة للطلبة الوافدي في الجامعةات االردنيةة

 .يقبل الطلبة غير ادردنيين
للعاا الجامعي (.)2021/2020
ً
ب .يجةو لجامعةة البلقةا التطبيقيةة قبةول مةا ال ت يةد ن ةةبتق علةى ( )%30مة عةدد الطلبةة املقبةولين تناف ةيا فةةي
ل تامص م لياتها على البرنامج املوا ي.
ا
سادسا :يجةو دي م ملة فل ع شهادة الدراسة الثانوية العامة ما يعادلها دراسة التاممات اآلتية-:
ً
 تاممات بلنامج ال نون التطبيقية. تاممات البرنامج ال ندقي ال ياحي. تاممات بلنامج علوا الشليعة الحضارة اإلستمية. تاممات بلنامج املوسيقى.ا
ًسابع ًا :يقبل ملة فل ع شهادة الدراسة الثانوية العامة ادردنية ما يعادلها في البةرامج التاممةات املبينةة
ً
الجد ل اآلتي:
إ ا ل فلع باإلضافة ملا رد في البند (سادسا)ك
تخصصات برنامج الدرجة الجامعية المتوسطة التي يقبل بها الطلبة حسب نوع شهادة الدراسة الثانوية العامة ً
التخصصات

فرع الثانوية
الفرع العلمي
الفرع العلمي  /الحقل الطبي
الفرع العلمي  /الحقل الهندسي

 .1كافة التخصصات في كافة البرامج

الفرع العلمي  /حقل العلوم البحتة
 .1تخصصات البرنامج التربوي.
الفرع االدبي والفرع الشرعي

.2

تخصصات برنامج العلوم المالية واإلدارية.

 .3تخصص علم المكتبات والمعلومات من برنامج إدارة المعلومات والمكتبات.
 .4تخصصات برنامج اللغات.

 .1تخصصات البرنامج التربوي.
فرع االدارة المعلوماتية

المسار االول
بدون مسار

 .2تخصصات برنامج العلوم المالية واإلدارية.

 .3تخصصات برنامج إدارة المعلومات والمكتبات.
 .4تخصصات برنامج اللغات.

 .5تخصص السجل الطبي من برنامج المهن الطبية المساعدة
 .1تخصصات البرنامج التربوي.

 .2تخصصات برنامج العلوم المالية واإلدارية.
فرع االدارة المعلوماتية

المسار الثاني

 .3تخصصات برنامج إدارة المعلومات والمكتبات.
 .4تخصصات برنامج اللغات.

 .5التخصصات التالية من برنامج المهن الطبية المساعدة:


تخصص السجل الطبي.
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تخصصات برنامج الدرجة الجامعية المتوسطة التي يقبل بها الطلبة حسب نوع شهادة الدراسة الثانوية العامة ً
التخصصات

فرع الثانوية


تخصص تكنولوجيا األشعة.

 .6تخصصات البرنامج الهندسي.

 .7تخصص الصحة والسالمة والبيئة المهنية من برنامج الصحة والسالمة
المهنية

 .8تخصص األرصاد الجوية من برنامج تكنولوجيا وعلوم األرصاد الجوية.
 .1تخصصات البرنامج التربوي.

 .2تخصصات برنامج العلوم المالية واإلدارية.
 .3تخصص علم المكتبات و المعلومات من برنامج إدارة المعلومات والمكتبات.

التعليم الصحي الشامل

 .4تخصصات برنامج اللغات.

 .5تخصصات برنامج المهن الطبية المساعدة باستثناء تخصصي الصيدلة
وفحص البصر وتجهيز النظارات الطبية

مسار الجامعات  /مع
المادتيين االضافيتين

الفرع الزراعي

+

مسار الكليات  /بدون

 .1تخصصات البرنامج الزراعي.
 .2تخصصات البرنامج التربوي.

 .3تخصص علم المكتبات والمعلومات من برنامج إدارة المعلومات والمكتبات

المادتين االضافيتين

الفرع التجاري ،والفرع
الفندقي

مسار الجامعات  /مع

 .1تخصصات البرنامج التربوي.

المادتيين االضافيتين

 .2تخصصات برنامج العلوم المالية واإلدارية.

مسار الكليات  /بدون

 .4تخصصات برنامج اللغات

مسار الجامعات  /مع

 .1تخصصات البرنامج التربوي.

+

المادتين االضافيتين

المادتيين االضافيتين

فرع االقتصاد المنزلي

+
مسار الكليات  /بدون
المادتين االضافيتين

 .3تخصص علم المكتبات والمعلومات من برنامج إدارة المعلومات والمكتبات.

 .2تخصصات برنامج العلوم المالية واإلدارية.
 .3تخصص علم المكتبات والمعلومات من برنامج إدارة المعلومات والمكتبات.
 .4تخصصات برنامج اللغات.
 .1يعامل معاملة الطالب في الفرع العلمي  ،باستثناء التخصصات الآلتية من

الفرع الصناعي

مسار الجامعات  /مع
المادتيين االضافيتين

برنامج المهن الطبية المساعدة:


التمريض المشارك



الصيدلة.




فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية.

اإلسعاف الفوري

Page - 3 -

السياسة العامة لقبول الطلبة في الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة لمرحلة
الدرجة الجامعية المتوسطة للعام الجامعي ()2021/2020
الفرع الصناعي (مسار الكليات  /بدون المادتين االضافيتين)

تخصصات الكليات الجامعية المتوسطة التي يقبل الطالب فيها

التخصصات المهنية في شهادة الدراسة الثانوية



الصيانة الكهروميكانيكية.



إلكترونيات الطيران.



النظم الكهربائية واألجهزة الدقيقة في الطائرات.



تقنيات االطفاء واالنقاذ.




كهرباء استعمال

األسلحة الموجهة.



صيانة األجهزة االلكترونية.



صيانة المركبات الكهربائية والهجينة.



كهرباء /توليد



تكنولوجيا التحكم الصناعي.



كهرباء  /نقل وتوزيع



االتصاالت وشبكات الحاسوب.



كهرباء/سيارات



هندسة االتصاالت.



صيانة اآلالت المكتبية



تكنولوجيا االجهزة الطبية.



صيانة األجهزة الدقيقة



هندسة االتصاالت الجوية.



اتصاالت



المعدات والتركيبات الكهربائية.



راديو وتلفاز



تكنولوجيا الطاقة.




صيانة اجهزة الحاسوب الشخصية

إلكترونيات صناعية



أتوترونكس اآلليات الثقيلة.



النظم الهيدروليكية والكهرورئوية في االليات الثقيلة.



انظمة المالحة الجوية واالتصاالت في الطائرات.



هندسة االنظمة الهيدروليكية /اآلليات الثقيلة.



هندسة الطاقة.





هندسة االنظمة الذكية.

هندسة الذكاء االصطناعي والروبوتات.

هندسة نظم القوى الكهربائية.
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الفرع الصناعي (مسار الكليات  /بدون المادتين االضافيتين)

تخصصات الكليات الجامعية المتوسطة التي يقبل الطالب فيها

التخصصات المهنية في شهادة الدراسة الثانوية



ميكانيك المركبات الخفيفة



الصيانة الكهروميكانيكية.



ميكانيك الشاحنات والحافالت



تكنولوجيا التصنيع المحوسب.



ميكانيك اآلالت الزراعية



صيانة المركبات الكهربائية والهجينة.



التدفئة المركزية واألدوات الصحية



محركات الطائرات.



التكييف والتبريد



التكييف والتبريد.



الخراطة والتسوية



صيانة الطائرات.



خراطة محركات السيارات



هياكل الطائرات.



الصيانة الميكانيكية العامة



المهمات االرضية في المطارات.



الميكانيكا العامة



هندسة هياكل ومحركات الطائرات.



ميكانيك اإلنتاج الصناعي



تكنولوجيا الطاقة.



صناعة القوالب



تكنولوجيا الطاقة المتجددة.



صب المعادن (السباكة)



أتوترونكس اآلليات الثقيلة.



تجليس السيارات ودهانها



النظم الهيدروليكية والكهرورئوية في االليات الثقيلة.



اللحام وتشكيل المعادن



هندسة االنظمة الهيدروليكية /اآلليات الثقيلة.



بناء وتسليح طوبار



تكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني.



قصارة وتبليط ودهان




النجارة والديكور

التنجيد والديكور




التقييم العقاري.

مساحة الطرق وحساب الكميات.



المساحة



هندسة االبنية الذكية.

ً

ا
ً
ثامنا ا ًاً:ي ةةمل للطلب ةةة الحاص ةةلين عل ةةى عتم ةةة ( %40فم ةةا ف ةةوث) ف ةةي مبا ةةت الثانوي ةةة العام ةةة اعتب ةةارا مة ة الع ةةاا
( )2018/2017القبةةول فةةي افةةة ب ةلامج الكليةةات الجامعيةةة املتوسةةطة شةةليطة الحمةةول علةةى معةةدل ()%50
فةةلعلى فةةي إمتنةةان الثانويةةة العامةةة ي ةةمل لهةةم بالتج ةةير فةةق ال ياسةةة العامةةة لقبةةول الطلبةةة الحاصةةلين
على الشهادة الجامعية املتوسطة في الجامعات ادردنية م تتل التج ير.
ا
اعا :تطب ةةق عل ةةى جلب ةةة بلن ةةامج ال ةةدبلوا ال ن ةةي سياس ةةة قب ةةول الطلب ةةة ياته ةةا ف ةةي الكلي ةةات الجامعي ةةة الكلي ةةات
تاس ا ً
الجامعية املتوسطة م يت فل ع الثانوية العامةك تندد حامعة البلقا التطبيقية سس القبول لةيلا
تعلم مجلس التعليم العالي بها.
ا
ً
ً
ارا :تق ةةدا حامع ةةة البلق ةةا التطبيقي ةةة تقلي ةلا س ةةنويا ل ةةو يل التعل ةةيم الع ةةالي البن ةةت العل ةةي  /رئ ةةيس مجل ةةس
عاش ا ً
التعلةةيم العةةاليك ةةول اعةةداد الطلبةةة املقبةةولين بموح ة هةةيه ال ياسةةةك سةةير اح ةلا ات عمليةةة القبةةولك فةةي
موعد اقماه شهل م انتها عملية القبول.
ُ
حاديًعشر :تلغي هيه ادسس اية قلارات تلى تتعارض معها.
ثانيًعشر :يبت مجلس التعليم العالي في الحاالت التي لم يلد عليها نص في هيه ال ياسة.
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