السياسة العامة لقبول الطلبة في الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة لمرحلة
الدرجة الجامعية المتوسطة للعام الجامعي ()2020/2019

ا
أول :يقبل في الكليات الجامعية املتوسطة الطلبة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنيةة و
ً
ة الطاقةةة
مةةا اعادلهةةال فلةةل فةةي الترخخةةات املمعخةةة مةةء اامعةةة البلقةةاي التطبيقيةةة لكةةل ليةةةل
اإلستيعابية للكلية املحدده مء هيئة إعتماد مؤس ات التعليم العالي ضمان اودتها.
ا
ثانيا :يقبل الطلبة في الكليات الجامعية املتوسطة فق ما يلي-:
ً
 فمع شهادة الدراسة الثانوية العامة للطال . رغبة الطال .ً
 تناف يا فق معدالت الثانوية العامة للطلبة املتقدمين.ا
ثالث ا ًاا :ا ةةمط للطلب ةةة الحاص ةةلون عل ةةى ش ةةهادة الدراس ةةة الثانوي ةةة العام ةةة األردني ةةة و م ةةا اعادله ةةا ف ةةي ال ةةم ع
املناهج الدراسية املعتمدة في ينة التقةدل للقبةوي فةي الكليةات
املهنيةل الذيء تقدموا لالمتحان
وسس القبوي التي انت نافذه بتاريخ خولهم على تلل الشهادة.
الجامعية املتوسطة
ا
ابعا :مع مماعاة ما رد وعاله ل تنظم عملية القبوي في الكليات الجامعية املتوسطة على النحو اآلتي-:
ر ً
 .1كليات جامعة البلقاء التطبيقية :
ًأ .يرخ ةةا م ةةا ة ت  )%20م ةةء املقاع ةةد املق ةةمرة لك ةةل ترخ ةةا ف ةةي ةةل لي ةةة ألبن ةةاي الع ةةاملين ف ةةي الق ةةوات
امل ةححة األردنيةةة األمةةء العةةال املرةابمات العامةةة الةةدفاع املةةد ي قةوات الةةدرن املتقاعةةديء مة همل ممةةء
توفدهم الجهة املرتخةل يضاف ما ت  )%6الى ترخخات بمنامج التعليم التقني.
ًب .يرخا ما ت  )%5مء املقاعد املقمرة لكل ترخا في ل ليةل ألبناي املعلمين العاملين في زارة
التربية التعليم املتقاعديء م همل يضاف ما ت  )%3الى ترخخات بمنامج التعليم التقني.
ًج .يرخةةا م ةةا ال تبيةةد ة ت علةةى  )% 5م ةةء ع ةةدد الطلب ةةة املقبةةولين ف ةةي الكليةةات التا ع ةةة لجامعةةة البلق ةةاي
التطبيقيةةة للطلبةةة األردنيةةين امل تةةربين الحاصةةلين علةةى شةةهادة الدراسةةة الثانويةةة العامةةة مةةء عةةارا اململ ةةة
ً
املخادقة /املعادلة عليها مء زارة التربية التعليم)ل يتم توزيعهم على الترخخات تناف يا.
ًد .يقبل وبنةاي وعضةاي الهيئةة التدري ي ةةة العاملين في الجامعة بالكليةات الجامعيةة املتوسةطة التا عةة لهةال ومةا
وبنةةاي العةةاملين مةةء غيةةر وعضةةاي هيئةةة التةةدريس فيرخةةا له ةم مةةا ال تبيةةد ة ت علةةى  )%2مةةء وعةةداد
الطلبة املقبولين تحدد الجامعة وسس القبوي لهم.
ً

ً

 .2الكليات العسكرية والكليات الحكوميةً :
يةةتم القبةةوي فةةي هةةذه الكليةةات ة الطاقةةة اإلسةةتيعابية لكةةل ليةةة الشةةم اإلضةةافية التةةي تحةةددها هةةذه
الجهةةات تب يةةد الجامعةةة بهةةا العتمادهةةال علةةى ون تقةةول الجامعةةة بةةالعالل مسلةةس التعلةيم العةةالي بهةةذه الشةةم
اإلضافية.
 .3الكليات الخاصة والكليات التابعة لوكالة الغوث الدولية:
الطاقة االستيعابية لكل لية.
يتم القبوي في هذه الكليات
ً
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ا
خامسا:
ً
ً
و .يقب ةةل الطلب ةةة غي ةر األردني ةةين ة البن ةةد )اني ةةا) ف ةةي ال ياس ةةات العام ةةة للطلب ةةة الواف ةةديء ف ةةي الجامع ةةات
االردنية للعال الجامعي .)2020/2019
ً
ب .يسوز لجامعة البلقاي التطبيقية قبوي ما ال تبيد ت علةى  )%30مةء عةدد الطلبةة املقبةولين تناف ةيا
في ل ترخا مء لياتها على البرنامج املوازي.
ا
سادس ا ًاا :يسة ةةوز ألي م ةةء مل ةةة ف ةةم ع ش ةةهادة الدراس ةةة الثانوي ةةة العام ةةة و م ةةا اعادله ةةا دراس ةةة الترخخ ةةات
اآلتية-:
 ترخخات بمنامج ال نون التطبيقية. ترخخات البرنامج ال ندقي ال ياحي. ترخخات بمنامج علول الشميعة الحضارة اإلسالمية. ترخخات بمنامج املوسيقى.ا
سااابع ًا :يقبةةل ملةةة فةةم ع شةةهادة الدراسةةة الثانويةةة العامةةة األردنيةةة و مةةا اعادلهةةا فةةي البةرامج الترخخةةات
ً
الجد ي اآلتي:
املبينة إزاي ل فمع باإلضافة ملا رد في البند سادسا)ل
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.
فرع االدارة المعلوماتية

المسار الثاني

 .2تخصصات برنامج العلوم المالية واإلدارية.

 .3تخصصات 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
.5

التخصصات 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.

 .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
الفرع الزراعي

المادتيين االضافيتين
+

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

 .3تخصص علم المكتبات والمعلومات من برنامج إدارة المعلومات والمكتبات

مسار الكليات  /بدون
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

+

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

المادتين االضافيتين
مسار الجامعات  /مع
المادتيين االضافيتين

فرع االقتصاد المنزلي

+
مسار الكليات  /بدون
المادتين االضافيتين

 .1تخصصات البرنامج التربوي.
 .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.
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التخصصات

فرع الثانوية


اإلسعاف الفوري

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
ً
ثامن ا ًا :ا ةةمط للطلبةةة الحاصةةلين علةةى عالمةةة  %40فمةةا فةةوم) فةةي مبا ةةل الثانويةةة العامةةة اعتبةةارا مةةء العةةال
 )2018/2017القبوي في افة بمامج الكليات الجامعية املتوسطة شميطة الحخوي على معدي )%50
فأعلى في إمتحان الثانوية العامة ي مط لهةم بالتس ةير فةق ال ياسةة العامةة لقبةوي الطلبةة الحاصةلين
على الشهادة الجامعية املتوسطة في الجامعات األردنية مء عالي التس ير.
ا
اعا :تطبةةق علةةى رلبةةة بمنةةامج الةةدبلول ال نةةي سياسةةة قبةةوي الطلبةةة فاتهةةا فةةي الكليةةات الجامعيةةة الكليةةات
تاسا ً
الجامعيةةة املتوسةةطة مةةء يةةل فةةم ع الثانويةةة العامةةةل تحةةدد اامعةةة البلقةةاي التطبيقيةةة وسةةس القبةةوي
لذلل تعلم مسلس التعليم العالي بها.
ا
ً
ً
ارا :تقةةدل اامعةةة البلقةةاي التطبيقيةةة تقميةما سةةنويا لةةوزيم التعلةةيم العةةالي البحةةل العل ةةي  /رلةةيس مسلةةس
عاشا ً
التعليم العاليل وي اعداد الطلبة املقبةولين بمواة هةذه ال ياسةةل سةير ااةمايات عمليةة القبةويل فةي
موعد اقخاه شهم مء انتهاي عملية القبوي.
ُ
حادي عشر :تلغي هذه األسس اية قمارات وعمى تتعارض معها.
ثاني عشر :ي ت مسلس التعليم العالي في الحاالت التي لم يمد عليها نا في هذه ال ياسة.
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