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ً
ط ط ط ط ا الدراس ط ط ططة الثانوية
أوال :يقبل في الكليات الجامعية والكليات الجامعية املتوس ط ط ططاة الالبة ال اه ط ط ططلو
العامة األر نية أو ما يعا ل ا ،وذلك في التخص ط طص ط ططات امل ص ط ططة م مجلس التعليم العالي لكل كلية ،وحس ط ط
الااقة اإلستيعابية للكلية املحد ه م هيئة إ تما مؤسسات التعليم العالي وضما جو تها.
ً
ثانيا :يقبل الالبة في الكليات الجامعية والكليات الجامعية املتوساة وفق ما ي ي-:
 ف ع ا الدراسة الثانوية العامة للاال . رغبة الاال .ً
 تنافسيا وفق معدالت الثانوية العامة أو ما يعا ل ا للالبة املتقدمي .ً
ط ط ط ط ا الدراسط ط ط ططة الثانوية العامة األر نية أو ما يعا ل ا في ال وع امل نية،
ثالثا :يسط ط ط ططما للالبة ال اهط ط ط ططلي
والذي تقطدموا لممتحطا حسط ط ط ط ط املنطادة الدراس ط ط ط طيطة املعتمطد في حينطي التقطد للقبو في الكليطات الجطامعية
والكليات الجامعية املتوساة حس أسس القبو التي كانت نافذه بتاريخ حصول م تلك الش ا .
ً
رابعا :مع م ا ا ما ور أ مه  ،تنظم ملية القبو في الكليات الجامعية والكليات الجامعية املتوساة النحو
التالي-:
 .1كليات جامعة البلقاء التطبيقية :
أ .يخصص ما نسبتي ( )20%م املقا د املق ر لكل تخصص في كل كلية ألبناء العاملي في القوات املسل ة
األر نية واألم العا (الدفاع املدني وقوات الدرك) واملخاب ات العامة واملتقا دي منهم ،مم توفدهم الج ة
املختصة.
ب .يخصط ططص ما نسط ططبتي ( )5%م املقا د املق ر لكل تخصط ططص في كل كلية ،ألبناء املعلمي العاملي في وزار
التربية والتعليم واملتقا دي منهم.
ج .يخص ططص ما ال تنيد نس ططبتي ( )% 5م د الالبة املقبولي في الكليات التابعة لجامعة البلقاء التابيقية
ط ط ط ط طا الطدراس ط ط ط ططة الثطانويطة العطامطة م طار اململكطة واملص ط ط ط ططا قة
للالبطة األر نيي املتتربي (ال طاه ط ط ط ططلي
ً
/املعا لة ليها م وزار التربية والتعليم) ،ويتم توزيع م التخصصات تنافسيا.
د .يقبل أبنط ططاء أ اط ططاء ال يئط ططة التدريسي ط ط ط ط ططة العاملي في الجامعة بالكليات الجامعية التابعة ل ا ،أما أبناء العاملي
( )2%م أ دا الالبة املقبولي وتحد
م غير أ ا ططاء هيئة التدريس فيخص ططص ل م ما ال تنيد نس ططبتي
الجامعة أسس القبو ل م.
 .2الكليات العسكرية والكليات الحكومية:
 يتم القبو في هذه الكليات حسط ط الااقة اإلسط ططتيعابية لكل كلية والشط ط و اإلضط ططافية التي تحد ها هذهالج ات وتنويد الج ات املختصة بها ال تما ها.
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 .3الكليات الخاصة والكليات التابعة لوكالة الغوث الدولية:
 يتم القبو في هذه الكليات حس الااقة االستيعابية لكل كلية.ً
خامسا:
ً
أ .يقبل الالبة غير األر نيي حس ط ط ط ط البند ( انيا) في الس ط ط ط ططياس ط ط ط ططة العامة للالبة الوافدي في الجامعات االر نية
للعا الجامعي (.)2022/2021
ً
ب .يجوز لجامعة البلقاء التابيقية قبو ما ال تنيد نس ططبتي ( )30%م د الالبة املقبولي تنافس ططيا في كل
تخصص م كلياتها البرنامج املوازي.
ً
سادسا :يجطوز ألي م حملة ف وع ا الدراسة الثانوية العامة أو ما يعا ل ا راسة التخصصات اآلتية-:
 تخصصات ب نامج ال نو التابيقية. تخصصات البرنامج ال ندقي والسياحي. تخصصات ب نامج لو الش يعة وال اار اإلسممية. تخصصات ب نامج لو ال ياضة تخصصات ب نامج الص افة واإل م تخصصات دمات املساف ي وإ ار ال نا ق وإ ار السياحة والايافة م ب نامج العلو املاليةواإل ارية.
ً
سابعا :يقبل حملة ف وع ا الدراسة الثانوية العامة األر نية أو ما يعا ل ا في البرامج والتخصصات املبينة إزاء
ً
كل ف ع باإلضافة ملا ور في البند (سا سا) ،وحس الجدو اآلتي:
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.
.2
الفرع االدبي والفرع الشرعي

تخصصات برنامج العلوم المالية واإلدارية.

 .3تخصصا تقنيات المعلومات واألرشفة الرقمية وتكنولوجيا التعليم اإللكتروني
من برنامج إدارة المعلومات والمكتبات.

 .4تخصصات برنامج اللغات.
فرع االدارة المعلوماتية

المسار االول

 .1تخصصات البرنامج التربوي.
|P age -2-

السياسة العامة لقبول الطلبة في الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة لمرحلة الدرجة الجامعية المتوسطة
للعام الجامعي ( )2022/2021الصادرة استناداً ألحكام المادة ( )6البند ( )6من قانون التعليم العالي والبحث
العلمي رقم ( )17لسنة  2018وتعديالته بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم ( )2021/238تاريخ
2021/8/28
تخصصات برنامج الدرجة الجامعية المتوسطة التي يقبل بها الطلبة حسب نوع شهادة الدراسة الثانوية العامة
التخصصات

فرع الثانوية
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.

 .3تخصصات برنامج إدارة المعلومات والمكتبات.
 .4تخصصات برنامج اللغات.
فرع االدارة المعلوماتية

المسار الثاني

 .5التخصصات التالية من برنامج المهن الطبية المساعدة:



تخصص السجل الطبي.

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.
 .3تخصصا تقنيات المعلومات واألرشفة الرقمية وتكنولوجيا التعليم اإللكتروني
من برنامج إدارة المعلومات والمكتبات.

التعليم الصحي الشامل

 .4تخصصات برنامج اللغات.

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

الفرع الزراعي

مسار الجامعات  /مع

 .1تخصصات البرنامج الزراعي.

المادتيين االضافيتين

 .2تخصصات البرنامج التربوي.

+

مسار الكليات  /بدون
المادتين االضافيتين

مسار الجامعات  /مع
الفرع التجاري ،والفرع
الفندقي

المادتيين االضافيتين
+

مسار الكليات  /بدون
المادتين االضافيتين

 .3تخصصات تقنيات المعلومات واألرشفة الرقمية وتكنولوجيا التعليم اإللكتروني
من برنامج إدارة المعلومات والمكتبات.
 .1تخصصات البرنامج التربوي.

 .2تخصصات برنامج العلوم المالية واإلدارية.
 .3تخصصا تقنيات المعلومات واألرشفة الرقمية وتكنولوجيا التعليم اإللكتروني
من برنامج إدارة المعلومات والمكتبات.

 .4تخصصات برنامج اللغات
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تخصصات برنامج الدرجة الجامعية المتوسطة التي يقبل بها الطلبة حسب نوع شهادة الدراسة الثانوية العامة
التخصصات

فرع الثانوية
مسار الجامعات  /مع
المادتيين االضافيتين

فرع االقتصاد المنزلي

+
مسار الكليات  /بدون
المادتين االضافيتين

 .1تخصصات البرنامج التربوي.
 .2تخصصات برنامج العلوم المالية واإلدارية.
 .3تخصصا تقنيات المعلومات واألرشفة الرقمية وتكنولوجيا التعليم اإللكتروني
من برنامج إدارة المعلومات والمكتبات.

 .4تخصصات برنامج اللغات.
يعامل معاملة الطالب في الفرع العلمي  ،با ستثناء التخصصات اآلتية من برنامج

المهن الطبية المساعدة:

الفرع الصناعي

مسار الجامعات  /مع
المادتيين االضافيتين



التمريض المشارك



القبالة



الصيدلة.



فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية.



اإلسعاف الفوري



العالج الطبيعي



الرعاية الصحية
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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



الصيانة الكهروميكانيكية.



إلكترونيات الطيران.



النظم الكهربائية واألجهزة الدقيقة في الطائرات.



تقنيات االطفاء واالنقاذ.






كهرباء استعمال
كهرباء /توليد

األسلحة الموجهة.



صيانة األجهزة االلكترونية.



صيانة المركبات الكهربائية والهجينة.



تكنولوجيا التحكم الصناعي.



االتصاالت وشبكات الحاسوب.



هندسة االتصاالت.



كهرباء  /نقل وتوزيع





كهرباء/سيارات

تكنولوجيا االجهزة الطبية.



هندسة االتصاالت الجوية.



صيانة اآلالت المكتبية





صيانة األجهزة الدقيقة

المعدات والتركيبات الكهربائية.



تكنولوجيا الطاقة.

اتصاالت





راديو وتلفاز

تكنولوجيا الطاقة المتجددة.



أتوترونكس اآلليات الثقيلة.



صيانة اجهزة الحاسوب الشخصية



النظم الهيدروليكية والكهرورئوية في االليات الثقيلة.





إلكترونيات صناعية



انظمة المالحة الجوية واالتصاالت في الطائرات.



هندسة االنظمة الهيدروليكية في اآلليات الثقيلة.



هندسة الطاقة.



هندسة االنظمة الذكية.



هندسة الذكاء االصطناعي والروبوتات.



هندسة نظم القوى الكهربائية.



هندسة القوى الكهربائية



هندسة الطاقة 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



تقنيات االطفاء واالنقاذ.



صناعة القوالب



تكنولوجيا الطاقة.



صب المعادن (السباكة)



تكنولوجيا الطاقة المتجددة.



تجليس السيارات ودهانها



أتوترونكس اآلليات الثقيلة.



اللحام وتشكيل المعادن



النظم الهيدروليكية والكهرورئوية في االليات الثقيلة.



بناء وتسليح طوبار



هندسة االنظمة الهيدروليكية في اآلليات الثقيلة.



ميكانيك االليات الثقيلة



تكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني.



قصارة وتبليط ودهان



التقييم العقاري.



النجارة والديكور



مساحة الطرق وحساب الكميات.



التنجيد والديكور



المساحة

ً
ً
مم ططة ( %40فم ططا فوق) في مب ططاح ططل الث ططانوي ططة الع ططام ططة ا تب ططارا م الع ططا
ث ااام ااا :يس ط ط ط ططما للالب ططة ال ططاه ط ط ط ططلي
معد ( )50%فأ
( )2018/2017القبو في كافة ب امج الكليات الجامعية املتوس ططاة ط ط ياة ال ص ططو
الش ط ا
في إمتحا الثانوية العامة ويس ططما ل م بالتجسططير وفق السططياسططة العامة لقبو الالبة ال اهططلي
الجامعية املتوساة في الجامعات األر نية م م التجسير.
ً
ً
ً
تاسا ا ااعا :تقد جامعة البلقاء التابيقية تق ي ا سط ط ططنويا لوزي التعليم العالي والبحل العلسي  /رسيس مجل ط ط ط ط ط ط ططس التعليم
العالي ،حو ا دا الالبة املقبولي بموج هذه الس ط ططياس ط ططة ،وس ط ططير اج اءات ملية القبو  ،في مو د اقص ط ططاه
م انتهاء ملية القبو .
ً ُ
عاشرا :تلغي هذه السياسة اية ق ارات أ ى تتعارض مع ا.
حادي عشر :يبت مجلس التعليم العالي في ال االت التي لم ي

ليها نص في هذه السياسة.
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