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ً
ا
الثانوية العامة األردنيةة و  الدراسة يقبل في الكليات الجامعية املتوسطة الطلبة الحاصلون على شهادة  :أول

الطاقةةة مةةا اعادلهةةال  فلةةل فةةي الترخخةةات املمعخةةة مةةء اامعةةة البلقةةاي التطبيقيةةة لكةةل  ليةةةل    ةة  

 اإلستيعابية للكلية املحدده مء هيئة إعتماد مؤس ات التعليم العالي  ضمان اودتها.
 

ً
ا
 -يقبل الطلبة في الكليات الجامعية املتوسطة  فق ما يلي:: ثانيا

 فمع شهادة الدراسة الثانوية العامة للطال . -

 رغبة الطال . -

  فق معدالت الثانوية العامة للطلبة املتقدمين. -
ً
 تناف يا

ً

ً
ا
ا ةةةةمط للطلبةةةةة الحاصةةةةلون علةةةةى شةةةةهادة الدراسةةةةة الثانويةةةةة العامةةةةة األردنيةةةةة و  مةةةةا اعادلهةةةةا  فةةةةي ال ةةةةم ع  : ثالثااااا

املهنيةل  الذيء تقدموا لالمتحان     املناهج الدراسية املعتمدة في  ينة  التقةدل للقبةوي فةي الكليةات 

 .م على تلل الشهادةالجامعية املتوسطة     وسس القبوي التي  انت نافذه بتاريخ  خوله
 

ً
ا
 -:آلتيمع مماعاة ما  رد وعاله ل تنظم عملية القبوي في الكليات الجامعية املتوسطة على النحو ا: رابعا

 كليات جامعة البلقاء التطبيقية : .1

كةةةةل ترخةةةا فةةةةي  ةةةةل  ليةةةةة ألبنةةةاي العةةةةاملين فةةةةي القةةةةوات ل%( مةةةء املقاعةةةةد املقةةةةمرة 20رخةةةا مةةةةا   ةةةة ت   ي .أً

 األمةةء العةةال  املرةابمات العامةةة  الةةدفاع املةةد ي  قةوات الةةدرن  املتقاعةةديء مةة همل ممةةء امل ةححة األردنيةةة 

 %( الى ترخخات بمنامج التعليم التقني.6توفدهم الجهة املرتخةل  يضاف ما    ت   

كل ترخا في  ل  ليةل ألبناي املعلمين العاملين في  زارة ل%( مء املقاعد املقمرة 5رخا ما    ت   ي .بً

 %( الى ترخخات بمنامج التعليم التقني.3 التعليم  املتقاعديء م همل  يضاف ما    ت    التربية

%( مةةةء عةةةدد الطلبةةةة املقبةةةولين فةةةي الكليةةةات التا عةةةة لجامعةةةة البلقةةةاي  5  علةةةى رخةةةا مةةةا ال تبيةةةد   ةةة ت ي .جً

عةةارا اململ ةةة التطبيقيةةة للطلبةةة األردنيةةين امل تةةربين  الحاصةةلين علةةى شةةهادة الدراسةةة الثانويةةة العامةةة مةةء 

. عليها  املخادقة /املعادلة
ً
 مء  زارة التربية  التعليم(ل  يتم توزيعهم على الترخخات تناف يا

يقبل وبنةاي وعضةاي الهيئةة التدري يةةةة العاملين في الجامعة بالكليةات الجامعيةة املتوسةطة التا عةة لهةال ومةا  .دً

%( مةةةء وعةةةداد 2   علةةةىم مةةةا ال تبيةةةد   ةةة ت  وبنةةةاي العةةةاملين مةةةء غيةةةر وعضةةةاي هيئةةةة التةةةدريس فيرخةةةا لهةةة

 الطلبة املقبولين  تحدد الجامعة وسس القبوي لهم.
ً

ًالكليات العسكرية والكليات الحكومية: .2

التةةةي تحةةةددها هةةةذه  الطاقةةةة اإلسةةةتيعابية لكةةةل  ليةةةة  الشةةةم   اإلضةةةافية   ةةة يةةةتم القبةةةوي فةةةي هةةةذه الكليةةةات 

يم العةةالي بهةةذه الشةةم   بةةالعالل مسلةةس التعلةةالجامعةةة تقةةول  علةةى ونبهةةا العتمادهةةال جامعةةة الالجهةةات  تب يةةد 

 .اإلضافية
 

 الكليات الخاصة والكليات التابعة لوكالة الغوث الدولية: .3

 الطاقة االستيعابية لكل  لية.    يتم القبوي في هذه الكليات 
 

ً
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ً
ا
 :خامسا

( فةةةي ال ياسةةةات العامةةةة للطلبةةةة الوافةةةديء فةةةي الجا ر األردنيةةةينيةةةيقبةةةل الطلبةةةة غ . و
ً
معةةةات   ةةة  البنةةةد   (انيةةةا

 (.2019/2020االردنية للعال الجامعي  

 30بيد    ت  علةى  تيسوز لجامعة البلقاي التطبيقية قبوي ما ال   . ب
ً
%( مةء عةدد الطلبةة املقبةولين تناف ةيا

 في  ل ترخا مء  لياتها على البرنامج املوازي.

ً
ا
يسةةةةةةوز ألي مةةةةةء  ملةةةةةة فةةةةةم ع شةةةةةهادة الدراسةةةةةة الثانويةةةةةة العامةةةةةة و  مةةةةةا اعادلهةةةةةا دراسةةةةةة الترخخةةةةةات  :سادساااااا

 -اآلتية:

 ترخخات بمنامج ال نون التطبيقية.  -

 ترخخات البرنامج ال ندقي  ال ياحي. -

 ترخخات بمنامج علول الشميعة  الحضارة اإلسالمية. -

 ترخخات بمنامج املوسيقى. -

ًسااابع 
ا
مةةا اعادلهةةا فةةي البةةرامج  الترخخةةات يقبةةل  ملةةة فةةم ع شةةهادة الدراسةةة الثانويةةة العامةةة األردنيةةة و    :ا

(ل      الجد ي املبينة إزاي  ل فمع باإلضافة ملا  رد في البن
ً
 :اآلتيد  سادسا

ًالعامة ل بها الطلبة حسب نوع شهادة الدراسة الثانويةبلدرجة الجامعية المتوسطة التي يقتخصصات برنامج ا

 التخصصات فرع الثانوية

 الفرع العلمي

 الفرع العلمي / الحقل الطبي

 الفرع العلمي / الحقل الهندسي

 الفرع العلمي / حقل العلوم البحتة

 كافة التخصصات في كافة البرامج .1

 الفرع االدبي والفرع الشرعي

 تخصصات البرنامج التربوي. .1
 تخصصات برنامج العلوم المالية واإلدارية.  .2
 تخصص علم المكتبات والمعلومات من برنامج إدارة المعلومات والمكتبات. .3
 تخصصات برنامج اللغات. .4

 المسار االول فرع االدارة المعلوماتية
 بدون مسار

 تخصصات البرنامج التربوي. .1
 تخصصات برنامج العلوم المالية واإلدارية. .2
 إدارة المعلومات والمكتبات.تخصصات برنامج  .3
 تخصصات برنامج اللغات. .4
 من برنامج المهن الطبية المساعدة تخصص السجل الطبي .5

 المسار الثاني فرع االدارة المعلوماتية

 تخصصات البرنامج التربوي. .1
 تخصصات برنامج العلوم المالية واإلدارية. .2
 تخصصات برنامج إدارة المعلومات والمكتبات. .3
 اللغات. تخصصات برنامج .4
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ًالعامة ل بها الطلبة حسب نوع شهادة الدراسة الثانويةبلدرجة الجامعية المتوسطة التي يقتخصصات برنامج ا

 التخصصات فرع الثانوية

 التخصصات التالية من برنامج المهن الطبية المساعدة:  .5
 .تخصص السجل الطبي 
 .تخصص تكنولوجيا األشعة 

 تخصصات البرنامج الهندسي. .6
تخصص الصحة والسالمة والبيئة المهنية من برنامج الصحة والسالمة  .7

 المهنية
 تخصص األرصاد الجوية من برنامج تكنولوجيا وعلوم األرصاد الجوية. .8

 التعليم الصحي الشامل

 تخصصات البرنامج التربوي. .1
 تخصصات برنامج العلوم المالية واإلدارية. .2
 .برنامج إدارة المعلومات والمكتبات من المعلومات وتخصص علم المكتبات  .3
 تخصصات  برنامج اللغات. .4
باستثناء تخصصي الصيدلة تخصصات برنامج المهن الطبية المساعدة  .5

 وفحص البصر وتجهيز النظارات الطبية 

 الفرع الزراعي

مسار الجامعات / مع 
 المادتيين االضافيتين 

+  
مسار الكليات / بدون 
 المادتين االضافيتين

 البرنامج الزراعي. تخصصات .1
 البرنامج التربوي. تخصصات .2
 برنامج إدارة المعلومات والمكتبات من المعلوماتو تخصص علم المكتبات  .3

الفرع التجاري، والفرع 
 الفندقي

مسار الجامعات / مع 
 المادتيين االضافيتين 

+ 
مسار الكليات / بدون 
 المادتين االضافيتين

 البرنامج التربوي. تخصصات .1
 .واإلدارية المالية برنامج العلوم تخصصات .2
 .برنامج إدارة المعلومات والمكتبات من المعلوماتو تخصص علم المكتبات  .3
 تبرنامج اللغا تخصصات .4

 فرع االقتصاد المنزلي

مسار الجامعات / مع 
 المادتيين االضافيتين

+ 

مسار الكليات / بدون 
 المادتين االضافيتين

 البرنامج التربوي. تخصصات .1

 .  واإلدارية المالية برنامج العلوم تخصصات .2

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

 برنامج اللغات. تخصصات .4

 الفرع الصناعي
مسار الجامعات / مع 
 المادتيين االضافيتين 

 

من  الآلتية يعامل معاملة الطالب في الفرع العلمي ، باستثناء التخصصات  .1
 برنامج المهن الطبية المساعدة:

 التمريض المشارك 
 .الصيدلة 
 .فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية 
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ًالعامة ل بها الطلبة حسب نوع شهادة الدراسة الثانويةبلدرجة الجامعية المتوسطة التي يقتخصصات برنامج ا

 التخصصات فرع الثانوية

 اإلسعاف الفوري 
 

 (/ بدون المادتين االضافيتين )مسار الكلياتالفرع الصناعي 

 تخصصات الكليات الجامعية المتوسطة التي يقبل الطالب فيها التخصصات المهنية في شهادة الدراسة الثانوية

 كهرباء استعمال 
  /توليدكهرباء 
 كهرباء / نقل وتوزيع 
 كهرباء/سيارات 
 صيانة اآلالت المكتبية 
 صيانة األجهزة الدقيقة 
 اتصاالت 
 راديو وتلفاز 
 صيانة اجهزة الحاسوب الشخصية 
 إلكترونيات صناعية 

 .الصيانة الكهروميكانيكية 
 .إلكترونيات الطيران 
 .النظم الكهربائية واألجهزة الدقيقة في الطائرات 
 ء واالنقاذ.تقنيات االطفا 
 .األسلحة الموجهة 
 .صيانة األجهزة االلكترونية 
 .صيانة المركبات الكهربائية والهجينة 
 .تكنولوجيا التحكم الصناعي 
 .االتصاالت وشبكات الحاسوب 
 .هندسة االتصاالت 
 .تكنولوجيا االجهزة الطبية 
 .هندسة االتصاالت الجوية 
 .المعدات والتركيبات الكهربائية 
  الطاقة.تكنولوجيا 
 توترونكس اآلليات الثقيلة.أ 
 .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 
 م القوى الكهربائية.هندسة نظ 
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 (/ بدون المادتين االضافيتين )مسار الكلياتالفرع الصناعي 

 تخصصات الكليات الجامعية المتوسطة التي يقبل الطالب فيها التخصصات المهنية في شهادة الدراسة الثانوية

 ميكانيك المركبات الخفيفة 
 ميكانيك الشاحنات والحافالت 
 ميكانيك اآلالت الزراعية 
 التدفئة المركزية واألدوات الصحية 
 التكييف والتبريد 
 الخراطة والتسوية 
 خراطة محركات السيارات 
 الصيانة الميكانيكية العامة 
 الميكانيكا العامة 
 ميكانيك اإلنتاج الصناعي 
 صناعة القوالب 
 )صب المعادن )السباكة 
 تجليس السيارات ودهانها 
 اللحام وتشكيل المعادن 

 .الصيانة الكهروميكانيكية 
 .تكنولوجيا التصنيع المحوسب 
 .صيانة المركبات الكهربائية والهجينة 
 .محركات الطائرات 
 .التكييف والتبريد 
 .صيانة الطائرات 
 .هياكل الطائرات 
  المطارات.المهمات االرضية في 
 .هندسة هياكل ومحركات الطائرات 
 .تكنولوجيا الطاقة 
 .تكنولوجيا الطاقة المتجددة 
   .أتوترونكس اآلليات الثقيلة 
 .النظم الهيدروليكية والكهرورئوية في االليات الثقيلة 
 .هندسة االنظمة الهيدروليكية /اآلليات الثقيلة 

 بناء وتسليح طوبار 
 قصارة وتبليط ودهان 
 والديكور النجارة 
 التنجيد والديكور 

  .تكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني 
 .التقييم العقاري 
  .مساحة الطرق وحساب الكميات 
 المساحة 
 .هندسة االبنية الذكية 

ً

ًثامنااا
ا
 مةةةء العةةةال 40ا ةةةمط للطلبةةةة الحاصةةةلين علةةةى عالمةةةة  : ا

ً
% فمةةةا فةةةوم( فةةةي مبا ةةةل الثانويةةةة العامةةةة اعتبةةةارا

%( 50شميطة الحخوي على معدي    افة بمامج الكليات الجامعية املتوسطة( القبوي في 2017/2018 

لقبةوي الطلبةة الحاصةلين   ي مط لهةم بالتس ةير  فةق ال ياسةة العامةة فأعلى في إمتحان الثانوية العامة

 .على الشهادة الجامعية املتوسطة في الجامعات األردنية مء عالي التس ير
 

ً
ا
الةةةدبلول ال نةةةي سياسةةةة قبةةةوي الطلبةةةة فاتهةةةا فةةةي الكليةةةات الجامعيةةةة  الكليةةةات تطبةةةق علةةةى رلبةةةة بمنةةةامج : تاساااعا

الجامعيةةة املتوسةةطة مةةء  يةةل فةةم ع الثانويةةة العامةةةل  تحةةدد اامعةةة البلقةةاي التطبيقيةةة وسةةس القبةةوي 

 لذلل  تعلم مسلس التعليم العالي بها.

ً
ا
 لةةوزيم التعلةةيم: عاشاارا

ً
 سةةنويا

ً
العةةالي  البحةةل العل ةةي / رلةةيس مسلةةةس  تقةةدل اامعةةة البلقةةاي التطبيقيةةة تقميةةما

التعليم العاليل  وي اعداد الطلبة املقبةولين بمواة  هةذه ال ياسةةل  سةير ااةمايات عمليةة القبةويل فةي 

 موعد اقخاه شهم مء انتهاي عملية القبوي.

لغي هذه األسس اية قمارات وعمى تتعارض معها: حادي عشر
ُ
 .ت

 

 في الحاالت التي لم يمد عليها نا في هذه ال ياسة.ي ت مسلس التعليم العالي : ثاني عشر


