جامعة البلقاء التطبيقية
أسس قبول الطلبة في الكليات الجامعية المتوسطة
للعام الجامعي ()2017/2016
لاًًًً:يقبلًفيًالكلياتًالجامعيةًالمتوسطةًماًيليً :
أوً
ً

ًأً -حملةًشهادةًالدراسةًالثانويةًالعامةًاألردنيةًأوًماًيعادلهاًً،وذلكًفي ًالتخصصاتًالمرخصةًمنً
قبل ًجامعة ًالبلقاء ًالتطبيقية ًلكل ًكليةً ،وحسب ًالطاقة ًاإلستيعابية ًللكلية ًالمحدده ًمن ًقبل ًهيئةً
إعتمادًمؤسساتًالتعليمًالعاليًاألردنية.

ب -الطلبةًغير ًالناجحين ًبالثانوية ًالعامة ًكحد ًادنىًفي ًتخصصات ًفنية ًفقط ًوبنفس ًاآلليات ًالمعمولً
ً

بها ًفي ًاسس ًقبول ًالطلبة ًالناجحين ًفي ًالكليات ًالجامعية ًالمتوسطةً ،على ًان ًيتم ًمنح ًخريجيً

البرنامج ًشهادة ًمهنية ًً Professional Certificateتصدرها ًالكلية ًتحت ًمظلة ًجامعة ًالبلقاءً

ً

التطبيقيةً،وضمنًبرنامجًالدبلومًالفني.

ثانيًاًًً:يتمًقبولًالطلبةًفيًالكلياتًالجامعيةًالمتوسطةًوفقًماًيليً -:
 فرعًشهادةًالدراسةًالثانويةًالعامةًللطالبً . -رغبةًالطالب.

 -الطاقةًاإلستيعابيةًللكليةً.

 تسلسلًمعدلتًالثانويةًالعامةًللطلبةًالمتقدمينً.ثالثًا ًً ً:يسمحًللكلياتًالجامعيةًالمتوسطةًً،وضمنًاألعدادًالمقررةًفيًالبندً(أولا)ًمنًهذهًاألسسًقبولًالطلبةً
الحاصلين ًعلى ًشهادة ًالدراسة ًالثانوية ًالعامة ًاألردنية ًفي ًالفروع ًالمهنيةً ،الذين ًتقدموا ًلإلمتحان ًحسبً

المناهجًالدراسيةًالقديمةً،وذلكًفيًالتخصصاتًالتيًكانًيسمحًلهمًبالتقدمًإليهاًحسبًأسسًالقبولًالتيً

كانتًنافذهًبتاريخًحصولهمًعلىًهذهًالشهادةً .
ً

رابعًاًًً:معًمراعاةًماًوردًأعالهًً،تنظمًعمليةًالقبولًفيًالكلياتًالجامعيةًالمتوسطةًعلىًالنحوًالتاليً -:
ً

ً .1الكليــــاتًالعــامــــةًً :

ًأ .تخصص ًنسبـة ً(ً )%02من ًالمقاعد ًالمقررة ًفي ًكل ًتخصص ًفي ًكل ًكلية ًً ،ألبناءً
العاملين ً في ًالقوات ًالمسلحة ًاألردنية ًواألمن ًالعام ًوالمخابرات ًالعامة ًوالدفاع ًالمدنيً
والمتقاعدينًمنهمًً،ممنًتوفدهمًالجهةًالمختصةً .

بً .تخصص ًنسبـة ً(ً )%5من ًالمقاعد ًالمقررة ًفي ًكل ًتخصص ًفي ًكل ًكلية ًً ،إلبناءً
ً
المعلمينًالعاملينًفيًوزارةًالتربيةًوالتعليمًوالمتقاعدينًمنهم.

ج .يخصص ًما ًل ًيزيـد ًعلى ً(ً )%5من ًعدد ًالطلبة ًالمقبولين ًفي ًالكليات ًالعامة ًللطلبةً
ً
األردنيينًالمغتربينً(الحاصلينًعلىًشهادةًالدراسةًالثانويةًالعامةًمنًخارجًالمملكة)ً

ويتمًتوزيعهمًعلىًالتخصصاتًتنافسي ا.
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ًد ً .يقبل ًأبنـاء ًأعضـاء ًالهيئـة ًالتدريسيـــة ًفي ًالجامعة ًفي ًالكليات ًالجامعية ًالمتوسطةً

العامة ًويخصص ًما ًل ًيزيد ًعلى ً(ً )%0من ًأعداد ًالطلبة ًالمقبولين ًسنوي ا ًألبناءً
العاملين ًفي ًالجامعة ًمن ًغير ًأعضاء ًهيئة ًالتدريس ًً ،وتحدد ًالجامعة ًأسس ًقبولً

هؤلءًالطلبةً.

ً.0الكلياتًالعسكريةًوالكلياتًالحكوميةً :
يتم ًالقبول ًفي ًهذه ًالكليات ًفيًضوء ًالطاقة ًاإلستيعابية ًلكل ًكلية ًوالشروط ًاإلضافية ًالتي ًتحددهاً
الجهاتًالمعنيةًفيهاًعلىًأنًتقومًالجامعةًبإعالمًمجلسًالتعليمًالعاليًبهذهًالشروطًاإلضافيةًً .
ً

خامسًاًًً:تطبقًهذهًاألسسًعلىًالكلياتًالجامعيةًالمتوسطةًالخاصةًوكلياتًوكالةًالغوثًالدوليةًبإستثناءًماًً
ً

وردًفيًالبندًرابعاً .

سادسًا ًً :يقبل ًالطلبة ًغير ًاألردنيين ًتنفيذا ًلالتفاقيات ًالثقافيةً ،بقرار ًمن ًوزير ًالتعليم ًالعالي ًوالبحــث ًالعلمـي ًً/
رئيسًمجلسًالتعليمًالعاليً،ويجوزًلجامعةًالبلقاءًالتطبيقية ًقبولًعددًمنًالطلبةًفيًالبرامجًالموازيةً

ً

المتاحةً .

سابعًاً ً:يجـوز ألي من حملة فروع شهادة الدراسة الثانويةة الاامةة و مةا ياادلهةا دراسةة الت
التالية-:
ا برنامج الفنون التطبيقية.
ت-ت

ا البرنامج الفندقي والسياحي.

-ت

ا برنامج الفسيفساء.

-ت

ا برنامج فنون الطهي الفندقي.

-ت

ص التجميل من البرنامج التربوي.

.

-ت

ةا

ا البرنامج الموسيقي.

 -جميةةت ت

ةةا

برنةةامج تقنيةةا ال ةةو وال ةةورة باسةةتثناء ت

ةةص ندسةةة

ال و .
 تخصصات برنامج علوم الشريعة والحضارة اإلسالمية.ثامنًاًًً:يقبلًحملةًفروعًشهادةًالدراسةًالثانويةًالعامةًاألردنيةًأوًماًيعادلهاًفيًالبرامجًوالتخصصاتًالمبينةًإزاءً
كلًفرعًباإلضافةًلماًوردًفيًالبندً(سابعا)ً،وحسبًالجدولًالتاليً(مرفقًمعًهذهًالسسًملحقًالبرامجً

والتخصصات)ً :

فرعًالثانوية ً

التخصصات ً

الفرعًالعلمي ً

كافةًالتخصصاتًفيًكافةًالبرامج ً
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التخصصات ً

فرعًالثانوية ً

 .1تخصصاتًالبرنامجًالتربويً .

تخصصاتًبرنامجًالعلومًالماليةًواإلدارية.
ً
ً .0
الفرعًالدبيًوالفرعًالشرعي ً

 .3تخصصًعلمًالمكتباتًوالمعلوماتًمنًبرنامجًإدارةًالمعلوماتًوالمكتبات.
 .4تخصصاتًبرنامجًاللغاتً .

 .1تخصصاتًالبرنامجًالتربويً .

تخصصاتًبرنامجًالعلومًالماليةًواإلدارية.
ً
.0

 .3تخصصاتًبرنامجًإدارةًالمعلوماتًوالمكتبات.
 .4تخصصًاللغةًاإلنجليزيةًمنًبرنامجًاللغات.

 .5تخصصاتًالبرنامجًالهندسيًشريطةًدراسةًالمادتينًاإلستدراكيتينًوهماً
(رياضياتًً،200فيزياءً.)200

فرعًالدارةًالمعلوماتية ً

 -المسارًالول

 -بدونًمسارً ً

 .6تخصصاتًبرنامجًتقنياتًالصوتًوالصورةًبإستثناءًتخصصًهندسةً

الصوتًالذيًيشترطًلإللتحاقًبهًدراسةًمادتينًإستدراكيتينًهماً(رياضياتً

ً،200فيزياءًً .)200

 .7التخصصاتًالتاليةًمنًبرنامجًالمهنًالطبيةًالمساعدة:
ًًًًًًًًًً-تخصصًالسجلًالطبيً .

ًًًًًًًًً-تخصصًالمراقبةًالصحيةً .
ًتخصصًفحصًالبصرًوتجهيزًالنظاراتًالطبيةً،ً.شريطةًدراسةًالمادتينًاإلستدراكيتينًوهماً(رياضياتًً،200فيزياءًً .)200

 .1تخصصاتًالبرنامجًالتربويً .

 .0تخصصاتًبرنامجًالعلومًالماليةًًواإلداريةً .

 .3تخصصاتًبرنامجًإدارةًالمعلوماتًوالمكتباتً .

فرعًالدارةًالمعلوماتية ً

المسارًالثاني ً

ً .4تخصصًاللغةًاإلنجليزيةًمنًبرنامجًاللغات.
 .5تخصصات برنامج تقنيات الصوت والصورة.
ً .6التخصصاتًالتاليةًمنًبرنامجًالمهنًالطبيةًالمساعدة:
ًًًًًًًًًً-تخصصًالسجلًالطبيً .

ًًًًًًًًً-تخصصًالمراقبةًالصحيةًً .
ًًًًًًًًً-تخصصًتكنولوجياًاألشعةً .

ًًًًًًًًًًًًً-تخصصًفحصًالبصرًوتجهيزًالنظاراتًالطبية.
 .7تخصصاتًالبرنامجًالهندسي.
 .1تخصصاتًالبرنامجًالتربويً .

تخصصاتًبرنامجًالعلومًالماليةًواإلدارية.
ً
.0
 .3تخصصاتًبرنامجًإدارةًالمكتباتًوالمعلوماتً
التعليمًالصحيًالشامل ً

 .4تخصصاتًًبرنامجًاللغات.

ً .5تخصصاتًبرنامجًالمهنًالطبيةًالمساعدة.
 .6تخصصاتًبرنامجًتقنياتًالصوتًوالصورةًبإستثناءًتخصصًهندسةً

الصوتًالذيًيشترطًلإللتحاقًبهًدراسةًمادتينًإستدراكيتينًهماً(رياضياتً

ً،200فيزياءًً .)200
الفرعًالزراعي ً

معًالمادتينًالضافيتين ً

 .1تخصصاتًالبرنامجًالتربويً .

 .0تخصصاتًبرنامجًإدارةًالمعلوماتًوالمكتباتً ًً.
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التخصصات ً

فرعًالثانوية ً

 .3تخصصاتًالبرنامجًالزراعيً .

 .4تخصصًنظمًالمعلوماتًالداريةًمنًبرنامجًالعلومًالماليةًوًاإلدارية.
 .8تخصصاتًبرنامجًتقنياتًالصوتًوالصورةًبإستثناءًتخصصًهندسةً

الصوتًالذيًيشترطًلإللتحاقًبهًدراسةًمادتينًإستدراكيتينًهماً(رياضياتً

ً،200فيزياءًً .)200
بدونًالمادتينً

الفرعًالزراعي ً

الضافيتين ً

 .1تخصصاتًالبرنامجًالزراعيً .

 .0تخصصيًالتربيةًالمهنيةًواإلقتصادًالمنزليًمنًالبرنامجًالتربويً .
 .1تخصصاتًالبرنامجًالتربويً .
 .0تخصصاتًبرنامجًالعلومًالماليةًواإلداريةً ًً.

الفرعًالتجاريً،والفرعً
الفندقي ً

 .3تخصصًعلمًالمكتباتًوًالمعلوماتًمنًبرنامجًإدارةًالمعلوماتًوالمكتبات.

معًالمادتينًالضافيتين ً  .4تخصصاتًبرنامجًاللغات.
.5

تخصصاتًبرنامجًتقنياتًالصوتًوالصورةًبإستثناءًتخصصًهندسةً

الصوتًالذيًيشترطًلإللتحاقًبهًدراسةًمادتينًإستدراكيتينًهماً(رياضياتً
ً،200فيزياءً.)200

الفرعًالتجاريً،والفرعً
الفندقي ً

بدونًالمادتينً
الضافيتين ً

ًًًًً ً

 .1تخصصاتًبرنامجًالعلومًالماليةًواإلداريةً .
 .1تخصصاتًالبرنامجًالتربويً .
تخصصاتًبرنامجًالعلومًالماليةًواإلدارية.
ً
ً .0

 .3تخصصاتًبرنامجًإدارةًالمعلوماتًوالمكتبات.
فرعًالقتصادًالمنزلي ً

معًالمادتينًالضافيتين ً  .4تخصصاتًبرنامجًاللغات.

 .5تخصصاتًبرنامجًتقنياتًالصوتًوالصورةًبإستثناءًتخصصًهندسةً

الصوتًالذيًيشترطًلإللتحاقًبهًدراسةًمادتينًإستدراكيتينًهماً(رياضياتً

ً،200فيزياءًً .)200

فرعًالقتصادًالمنزلي ً

بدونًالمادتينً
الضافيتين ً

 .1تخصصاتًالبرنامجًالتربويً .

 .0تخصصاتًبرنامجًالعلومًالماليةًواإلداريةً ًً.
 .3تخصصًعلمًالمكتباتًوًالمعلوماتًمنًبرنامجًإدارةًالمعلوماتًوالمكتبات.
 .4تخصصاتًبرنامجًاللغات.

 .1تخصصاتًالبرنامجًالتربويً .
 .0تخصصاتًبرنامجًإدارةًالمعلوماتًوالمكتباتً ًً.

الفرعًالصناعي ً

 .3تخصصاتًالبرنامجًالزراعي.
معًالمادتينًالضافيتين ً
 .0تخصصات برنامج تقنيات الصوت والصورةً .
 .4تخصصاتًالبرنامجًالهندسي.

 .5تخصصًنظمًالمعلوماتًالداريةًمنًبرنامجًالعلومًالماليةًوًاإلداريةً .

الفرعًالصناعيًبدونًالمادتينًالضافيتين ً
ً

التخصصاتًالمهنيةًفيًشهادةًالدراسةًالثانوية ً

ً

كهرباءًاستعمال ً

تخصصاتًالكلياتًالجامعيةًالمتوسطةًالتيًيقبلًالطالبًفيها ً
ًالتمديداتًالكهربائيةً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.ً-النظمًالكهربائيةًاألرضيةً .
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ًًًًً

الفرعًالصناعيًبدونًالمادتينًالضافيتين ً
ً

التخصصاتًالمهنيةًفيًشهادةًالدراسةًالثانوية ً

تخصصاتًالكلياتًالجامعيةًالمتوسطةًالتيًيقبلًالطالبًفيها ً
–ًالنظمًالكهربائيةًفيًالمطارتً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.

كهرباءً/توليد ً

–ًنظمًالقوىًالكهربائيةً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.

–ًتكنولوجياًالتحكمًاآلليً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
–ًاألتوترونكسً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.

كهرباءًً/نقلًوتوزيع ً

ًأتوترونكسًالمركباتًالثقيلةً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.ً-األجهزةًالدقيقةًوالتحكمًفيًالعملياتً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.

ً-األتمتةًالصناعيةً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.

–ًالتحكمًالكهرورئويًوالهيدروليكيً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
كهرباء/سيارات ً

–ًأنظمةًالمحركاتً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
ًالنظمًالكهربائيةًواألجهزةًالدقيقةًفيًالطائراتً .ً-هندسةًالصيانةًالكهروميكانيكيةً ًًًًًًًً.

صيانةًاآللتًالمكتبية ً

ًانتاجًالوسائطًالمتعددةًًًً ًً-تقنياتًالطفاءًوالنقاذً ًً.

ً-هندسةًالكهرباءًواللكترونياتً ًًً.

ًالصيانةًالكهروميكانيكيةًالعامةً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.التخصصاتًالتاليةًشريطةًدراسةًالمادتينًالستدراكيتينًً،وهماًً(رياضياتًً،200فيزياءًً .)200

صيانةًاألجهزةًالدقيقة ً

ًتكنولوجياًالجهزةًالطبيةً .ً-الميكاترونكسً .

ًًتكنولوجياًانظمةًاألستشعارًوالتحكمًالصناعيةًًً ًً-تكنولوجياًالسياراتًالهجينةً ًًً.

ًهندسةًالصوتً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.ًاللكترونياتًالصناعيةً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.ً-أتوترونكسًالمركباتًالثقيلةً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.

اتصالت ً

–ًتكنولوجياًاألجهزةًاللكترونيةً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
–ًتكنولوجياًالحاسوبً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
–ًهندسةًالتصالتً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.

–ًهندسةًالتصالتًالجويةً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
–ًهندسةًالتصالتًوشبكاتًالحاسوبً .
راديوًوتلفاز ً

صيانةًاجهزةًالحاسوبًالشخصية ً

–ًصيانةًاألجهزةًالطبيةً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
–ًتكنولوجياًالتصالتً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.

–ًاألسلحةًالموجهةً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
–ًإلكترونياتًالطيرانً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
ً-األتوترونكسً .

ًتكنولوجياًالجهزةًالطبيةً .إلكترونياتًصناعية ً

ً-الميكاترونكسً ًًًً.

ًهندسةًالصيانةًالكهروميكانيكيةً ًًًً.ً-انتاجًالوسائطًالمتعددةًًً ً

ً-األجهزةًالدقيقةًوالتحكمًفيًالعملياتً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
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الفرعًالصناعيًبدونًالمادتينًالضافيتين ً
ً

التخصصاتًالمهنيةًفيًشهادةًالدراسةًالثانوية ً

تخصصاتًالكلياتًالجامعيةًالمتوسطةًالتيًيقبلًالطالبًفيها ً
ًاألتمتةًالصناعيةً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.التحكمًالكهرورئويًوالهيدروليكيً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
ً
–ً
–ًأنظمةًالمحركاتً ً.

ًالصيانةًالكهروميكانيكيةًالعامةً .ً-هندسةًالجهزةًالذكيةً .

ًتقنياتًالطفاءًوالنقاذً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.ًًتكنولوجياًانظمةًاألستشعارًوالتحكمًالصناعيةًًًًً ًًتكنولوجياًالسياراتًالهجينةً ًًًًًً.هندسةًالكهرباءًواللكترونياتً ًًًً.ً-هندسةًصيانةًالطائراتً .

ًهندسةًالصوتًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.ًالمهماتًاألرضيةًفيًالمطاراتً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.ميكانيكًالمركباتًالخفيفة ً

–ًمحطاتًالتوليدً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
–ًميكانيكًالمركباتً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.

–ًميكانيكًالمركباتًالثقيلةً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
ميكانيكًالشاحناتًوالحافالت ً

–ً نظمًالتكييفًوالتبريدًوالتدفئةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
–ًمحركاتًالطائراتً ًًًًًًًًًًًًًًً.

ً-صيانةًالمركباتً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.

–ًهياكلًالطائراتً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.

–ًهندسةًهياكلًومحركاتًالطائراتًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
–ًالصيانةًالكهروميكانيكيةًالعامةً .
–ًهندسةًالطاقةًالشمسيةً .

ً

–ًميكانيكًاللتًالزراعيةً .

اطةًواآللتًالمحوسبةً .
ًتكنولوجياًالخر ًميكانيكًاآللتًالزراعية ً

ً-هندسةًالصيانةًالكهروميكانيكيةً ًً.

ًتكنولوجياًالصيانةًالكهروميكانيكيةًالعامةً .ًتكنولوجياًالنتاجًواآللتًالمحوسبةً ً.ًتكنولوجياًالسياراتًالهجينةً ًً.-الهندسةًالصناعيةً .

تكنولوجياًالطاقةًالمتجددةً .-الهندسةًالميكانيكيةً ًًً.

ًهندسةًصيانةًالطائراتً .ً

مركزيةًواألدواتًالصحية ً
ً
التدفئةًال

ً

تكييفًوالتبريد ً
ً
ال

–ًمحطاتًالتوليد ً
–ًنظمًالتكييفًوالتبريدًوالتدفئةً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
–ًالصيانةًالكهروميكانيكيةًالعامةً ً.
–ًهندسةًالطاقةًالشمسيةً ً.
ً-ميكانيكًالمركباتً .

اطةًواآللتًالمحوسبةً .
ًتكنولوجياًالخر ًً-هندسةًالصيانةًالكهروميكانيكيةً ًًً.
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الفرعًالصناعيًبدونًالمادتينًالضافيتين ً
التخصصاتًالمهنيةًفيًشهادةًالدراسةًالثانوية ً

ً

تخصصاتًالكلياتًالجامعيةًالمتوسطةًالتيًيقبلًالطالبًفيها ً
ًتكنولوجياًالصيانةًالكهروميكانيكيةًالعامةً .ً-تكنولوجياًالنتاجًواآللتًالمحوسبةً ً.

-الهندسةًالصناعيةً .

-تكنولوجياًالطاقةًالمتجددةً .

الهندسةًالميكانيكيةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.اطةًوالتسوية ً
الخر ً
خراطةًمحركاتًالسيارات ً
الصيانةًالميكانيكيةًالعامة ً
الميكانيكاًالعامة ً
صناعةًالقوالب ً
صبًالمعادنً(السباكة) ً
تجليسًالسياراتًودهانها ً

ً-تكنولوجياًاإلنتاجً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.

–ًتكنولوجياًالخراطةً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
–ًتكنولوجياًاللحامً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.

–ًالتصميمًالميكانيكيً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
–ًصيانةًالمركباتً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.

–ًميكانيكًالمركباتً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.
–ًميكانيكًالمركباتًالثقيلةً ًً.

–ًميكانيكًاللتًالزراعيةً ًًًًً.

اطةًواآللتًالمحوسبةً ً.
ًتكنولوجياًالخر ًً-هندسةًاللحامًوتشكيلًالمعادنً .

ًالصيانةًالكهروميكانيكيةًالعامةً .ً-هندسةًالتصنيعًوالتشغيلً ًًًً.

ًهندسةًالصيانةًالكهروميكانيكيةً ًًً.اللحامًوتشكيلًالمعادن ً

ًتكنولوجياًالصيانةًالكهروميكانيكيةًالعامةً .ًتكنولوجياًالنتاجًواآللتًالمحوسبةً ًً.-الهندسةًالصناعيةً .

الهندسةًالميكانيكيةً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.بناءًوتسليحًطوبار ً
قصارةًوتبليطًودهان ً

ً

الهندسةًالمدنيةً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.ً-هندسةًحسابًالكمياتً ًً.

ًالصيانةًالكهروميكانيكيةًالعامةً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.ً-المساحةً ً.

النجارةًوالديكور ً

ً-األبنيةًواإلنشاءاتً .

التنجيدًوالديكور ً

ً-الصحةًوالسالمةًوالبيئةًالمهنيةً .

ً-التصميمًالداخلي ً

ً-الهندسةًالمدنيةًوالبيئةًالعمرانية ً

تاسعًاً :يسمح ًلطلبة ًفروع ًالثانوية ًالعامة ً(الذين ًل ًيسمح ًلهم ًاللتحاق ًبتخصصات ًالبرنامج ًالهندسي) ًدراسةً
برنامجًاكاديميًتأهيليًيمكنهمًمنًاللتحاقًبتخصصاتًالبرنامجًالهندسيًفيًالكلياتًالجامعيةًالمتوسطةً

ً

شريطةًماًيليً :

 .1دراســةًالبرنــامجًاألكــاديميًالتــأهيليًفــيًالفصــلًاألولًلاللتحــاقًوالنجــاعًفيــهًبمعــدلًلًيقــلًعــنً
(ً)%62ولًيعتبرًهذاًالفصلًمنًالمـدةًالدراسـيةًالمقـررةًللبرنـامجًوعلـىًانًيتضـمنًالمـوادًالتاليـةً:
الرياضياتً(ً)00والفيزياء(ً)00والحاسوب(ً)00واللغةًالنجليزية(.)00

 .0خضوعًهؤلءًالطلبةًلمتحانًالشاملًالذيًتعقدهًجامعةًالبلقاءًالتطبيقيةً .
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 .3عــدمًالســماعًلهــؤلءًالطلبــةًالتجســيرًإلــىًالتخصصــاتًالهندســيةًفــيًالجامعــاتًاألردنيــةًالرســميةً
والخاصةً ًً.

راًًً:تقـدمًجامعـةًالبلقـاءًالتطبيقيـةًتقريـراًسـنوي اًلـوزيرًالتعلـيمًالعـاليًوالبحـثًالعلمـيًً/رئـيسًمجلــسً
عاش ً
التعليمًالعاليً،حولًاعدادًالطلبةًالمقبولينًبموجبًهذهًالسسً،وسـيرًاجـراءاتًعمليـةً
القبولً .
حاديًعشرًً:يبتًمجلسًالتعليمًالعاليًفيًالحالتًالتيًلمًيردًعليهاًنصًفيًهذهًاألسسً .
ثانيًعشرًً:تُلغيًهذهًاألسسًأيًتعليماتً،أوًق ارراتًأخرىًتتعارضًمعها.
ً
ً

.1
.0
.3
.4

.5

.6

احكام عامة لبرنامج الدبلوم الفني
ً
يطب ق على طلبة برنامج الدبلوم الفني نفس اسس قبول الطلبة في الكليات الجامعية المتوسطة من
حيث فروع الثانوية العامة.
ال يجوز لطلبة برنامج الدبلوم الفني االنتقال من كلية الى ألخرى او من تخصص ألخر في الكلية
نفسها.
الخطط الدراسية لبرنامج الدبلوم الفني تتكون من ( )66-62ساعة معتمدة وحسب التخصص.
تطبق على الطالب اثناء دراسته نفس تعليمات الدراسة في الكليات الجامعية المتوسطة ،من حيث
عالمات النجاح بالمادة والمعدل التراكمي ،وال يجوز للطالب تأجيل الدراسة إال لفصل دراسي
واحد.
يجوز للطالب اذا نجح بإمتحان الثانوية العامة اثناء تواجده على مقاعد الدراسة التحويل من
برنامج الدبلوم الفني الى برنامج الدبلوم التقني ،وتحسب له المواد المشتركة بين البرنامجين،
على ان يدرس في برنامج الدبلوم التقني ما ال يقل عن ( )15ساعة معتمدة ،ويجوز له بهذه
الحالة التقدم إلمتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (االمتحان الشامل) ،والتجسير الى الجامعات
االردنية اذا حقق شروط التجسير.
يمنح الطالب بعد انهاءه متطلبات الخطة الدراسية وإجتيازه إلمتحان الكفاءه العملي ،شهادة مهنية
( )Professional Certificateتصدرها الكلية تحت مظلة جامعة البلقاء التطبيقية.
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