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:
ً
قبلُفيُالكلياتُالجامعيةُوالكلياتُالجامعيةُاملتوسططططططططططاةُالالبةُال اهططططططططططلواُثانُيطططططططططط ا  ُال  اسططططططططططةُال ا و ةُيُ  أوال

كلية،ُوحسططططططططط ُُالعامةُاأل   يةُأُوماُيعا ل ا،ُوذلكُفيُالتخصطططططططططصطططططططططاتُامليمصطططططططططةُم ُم ل ُالتعلي ُالعا يُلكل

ُالااقةُاالستيعابيةُللكليةُامل    ُم ُهيئةُاثتما ُمؤسساتُالتعلي ُالعا يُوضمااُجو تها.

ُ

ُ
ً
 -لي: يوفق ما  والكليات الجامعية املتوسطة قبل الطلبة في الكليات الجامعيةي   : ثا يا

ُفيعُي ا  ُال  اسةُال ا و ةُالعامةُللاال . -

  غبةُالاال . -

ُوفقُمع التُال ا و ةُالعامةُأُوماُ -
ً
 املتق ميا.ُيعا ل اُللالبةتنافسيا

 

ُ:
ً
الفيوعُامل نية،ُوالذي ُُيعا ل اُفيسطططططملُللالبةُال اهطططططلياُثانُيططططط ا  ُال  اسطططططةُال ا و ةُالعامةُاأل   يةُأُوماُيُ ُثال ا

تق مواُلالمتحااُحسططططططططططططط ُاملناملعُال  اسطططططططططططططيةُاملعتم  ُفيُحين ُالتق يُللقبولُفيُالكلياتُالجامعيةُوالكلياتُ

 الجامعيةُاملتوساةُحس ُأس ُالقبولُالتيُكا تُ افذهُبتا  خُحصول  ُثانُتلكُالش ا  .

 

ُ:
ً
الكليطاتُالجطامعيطةُوالكليطاتُالجطامعيطةُاملتوسطططططططططططططاطةُثانُالنحُوُتنظ ُثمليطةُالقبولُفيُأثاله،معُمياثطا ُمطاُو  ُُ ابعا

 -التا ي:ُ

 ُالتابيقية:كلياتُجامعةُالبلقاء 
%(ُم ُاملقاث ُاملقي  ُلكلُتخصطططططططططططعُفيُكلُكليةُألبناءُالعاملياُفيُالقواتُاملسططططططططططط  ة20ُيخصطططططططططططعُماُ سططططططططططط ت ُثانُ  -أ

العطططامطططةُواملتقطططاثططط ي ُمده ،ُمم ُتوفططط ه ُالج طططةُاأل   يطططةُواألم ُالعطططايُ الططط فطططاعُاملططط  وُوقواتُالططط   (ُوامل طططابياتُ

 امل تصة.

%(ُم ُاملقاث ُاملقي  ُلكلُتخصطططططططعُفيُكلُكلية،ُألبناءُاملعلمياُالعاملياُفيُوتا  ُال  بية5ُيخصطططططططعُماُ سططططططط ت ُثانُ  -ب

ُوالتعلي ُواملتقاث ي ُمده .

التابعةُلجامعةُالبلقاءُالتابيقيةُللالبةُ%(ُم ُث  ُالالبةُاملقبولياُفيُالكليات5ُُيخصططعُماُالُتد  ُ سطط ت ُثانُ  -ج

األ   يياُاملغ  بياُ ال اهطططططلياُثانُيططططط ا  ُال  اسطططططةُال ا و ةُالعامةُم ُما جُاململعةُواملصطططططا قةُ املعا لةُثل هاُم ُ

.
ً
 وتا  ُال  بيةُوالتعلي (،ُو ت ُتوتيع  ُثانُالتخصصاتُتنافسيا

ُ



 
الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة لمرحلة الدرجة السياسة العامة لقبول الطلبة في        

( من 6( البند )6الصادرة استناداً ألحكام المادة ) (2022/2023الجامعية المتوسطة للعام الجامعي )

وتعديالته بموجب قرار مجلس التعليم العالي  2018( لسنة 17قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم )

15/8/2022( تاريخ 369/2022)رقم   
 

السياسة العامة لقبول الطلبة في الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة لمرحلة الدرجة الجامعية المتوسطة 
 (2022/2023للعام الجامعي )

2 

 

قبلُأبنطططاءُأثاطططاءُال يئطططةُالت  يسيطططططططططةُالعاملياُفيُالجامعةُبالكلياتُالجامعيةُالتابعةُل ا،ُأماُأبناءُالعاملياُم ُغيُ يُ  - 

%(ُم ُأث ا ُالالبةُاملقبولياُوتح  ُالجامعةُأسطط 2ُثانُ أثاطططاءُهيئةُالت  ي ُفيخصطططعُل  ُماُالُتد  ُ سططط ت ُ

 .القبولُل  

  ُعومية:الكلياتُالعسعي ةُوالكلياتُال

لكلُكليةُوالشطططططططططيو ُاتضطططططططططافيةُالتيُتح  هاُُاالسطططططططططتيعابيةيت ُالقبولُفيُهذهُالكلياتُحسططططططططط ُالااقةُ -

ُ.هذهُالج اتُوتدو  ُالج اتُامل تصةُبهاُالثتما ها

 :ُالكلياتُال اهةُوالكلياتُالتابعةُلوكالةُالغوثُال ولية

 .يت ُالقبولُفيُهذهُالكلياتُحس ُالااقةُاالستيعابيةُلكلُكلية -

ُ

ُ:
ً
اف ي ُفيُالجامعاتُيُ  -أُمامسا (ُفيُالسططططططياسططططططةُالعامةُللالبةُالو

ً
قبلُالالبةُغيُ األ   يياُحسطططططط ُالبن ُ ثا يا

ُ(.2023 2022اال   يةُللعايُالجامعيُ 

 30يجوز لجامعة البلقاء التطبيقية قبول ما ال تزيد نسببببببىت)  ل    -ب
 
%( من  دد الطلبة املقبولين تنافسببببببيا

 .ل  البرنامج املوازي في كل تخصص من كلياتها  

 

ُ:
ً
 -اآلتية: يجبوز ألي من حملة فروع شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها دراسة التخصصات ُسا سا

  .تخصصات برنامج الفنون التطبيقية -1

 .تخصصات البرنامج الفندقي والسياحي -2

 .تخصصات برنامج  لوم الشريعة والحضارة اإلسالمية -3

 .الرياضة تخصصات برنامج  لوم -4

 .تخصصات برنامج الصحافة واإل الم -5

 .تخصصات برنامج املوسيقى -6

 

ُ:
ً
قبلُحملةُفيوعُي ا  ُال  اسةُال ا و ةُالعامةُاأل   يةُأُوماُيعا ل اُفيُالب امجُوالتخصصاتُاملبينةُإتاءُيُ ُسابعا

(،ُوحس ُالج ولُاآلتو:
ً
ُكلُفيعُباتضافةُملاُو  ُفيُالبن ُ سا سا
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ل بها الطلبة حسب نوع شهادة الدراسة الثانوية العامةبلدرجة الجامعية المتوسطة التي يقا تخصصات برنامج  

 التخصصات فرع الثانوية

 الفرع العلمي

 الفرع العلمي / الحقل الطبي

 الفرع العلمي / الحقل الهندسي

 الفرع العلمي / حقل العلوم البحتة

 كافة التخصصات في كافة البرامج .1

والفرع الشرعيالفرع االدبي   

 تخصصات البرنامج التربوي. .1
 تخصصات برنامج العلوم المالية واإلدارية.  .2
 ات تقنيات المعلومات واألرشفة الرقمية وتكنولوجيا التعليم اإللكترونيتخصص .3

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

 فرع االدارة المعلوماتية
 المسار االول

مساربدون   

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

 المسار الثاني فرع االدارة المعلوماتية

 تخصصات البرنامج التربوي. .1
 برنامج العلوم المالية واإلدارية.تخصصات  .2
 تخصصات برنامج إدارة المعلومات والمكتبات. .3
 تخصصات برنامج اللغات. .4
 التخصصات التالية من برنامج المهن الطبية المساعدة:  .5

 .تخصص السجل الطبي 
 .تخصص تكنولوجيا األشعة 

 تخصصات البرنامج الهندسي. .6
 وعلوم األرصاد الجوية.تخصص األرصاد الجوية من برنامج تكنولوجيا  .7
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 التعليم الصحي الشامل

 تخصصات البرنامج التربوي. .1
 تخصصات برنامج العلوم المالية واإلدارية. .2
 ات تقنيات المعلومات واألرشفة الرقمية وتكنولوجيا التعليم اإللكترونيتخصص .3

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

 من برنامج إدارة المعلومات والمكتبات.

الفرع التجاري، والفرع 
 الفندقي

مسار الجامعات / مع 
 المادتيين االضافيتين 

+ 

مسار الكليات / بدون 
 المادتين االضافيتين

 البرنامج التربوي. تخصصات .1
 .واإلدارية المالية برنامج العلوم تخصصات .2
 تقنيات المعلومات واألرشفة الرقمية وتكنولوجيا التعليم اإللكتروني اتتخصص .3

 من برنامج إدارة المعلومات والمكتبات.
 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

 ات تقنيات المعلومات واألرشفة الرقمية وتكنولوجيا التعليم اإللكترونيتخصص .3
 من برنامج إدارة المعلومات والمكتبات.

 برنامج اللغات. تخصصات .4
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 الفرع الصناعي
مسار الجامعات / مع 
 المادتيين االضافيتين 

 

برنامج المهن الطبية تخصصات باستثناء يعامل معاملة الطالب في الفرع العلمي ، 
 .المساعدة
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(/ بدون المادتين االضافيتين )مسار الكلياتالفرع الصناعي   

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

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

 .الصيانة الكهروميكانيكية 
 .إلكترونيات الطيران 
  الطائرات.النظم الكهربائية واألجهزة الدقيقة في 
 .تقنيات االطفاء واالنقاذ 
 .األسلحة الموجهة 
 .صيانة األجهزة االلكترونية 
 .صيانة المركبات الكهربائية والهجينة 
 .تكنولوجيا التحكم الصناعي 
 .االتصاالت وشبكات الحاسوب 
 .هندسة االتصاالت 
 .تكنولوجيا االجهزة الطبية 
 .هندسة االتصاالت الجوية 
  الكهربائية.المعدات والتركيبات 
 .تكنولوجيا الطاقة 
 .تكنولوجيا الطاقة المتجددة 
 توترونكس اآلليات الثقيلة.أ 
 .النظم الهيدروليكية والكهرورئوية في االليات الثقيلة 
 .انظمة المالحة الجوية واالتصاالت في الطائرات 
  اآلليات الثقيلة.في هندسة االنظمة الهيدروليكية 
 .هندسة الطاقة 
  الذكية.هندسة االنظمة 
 .هندسة الذكاء االصطناعي والروبوتات 
 .هندسة نظم القوى الكهربائية 
  هندسة القوى الكهربائية 
 هندسة الطاقة الكهربائية 
  تكنولوجيا االلكترونيات 
  الذكيةصيانة األجهزة. 
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 ميكانيك المركبات الخفيفة 
 ميكانيك الشاحنات والحافالت 
 ميكانيك اآلالت الزراعية 
  المركزية واألدوات الصحيةالتدفئة 
 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 
 كنولوجيا التصنيع المحوسب.ت 
 .صيانة المركبات الكهربائية والهجينة 
 .محركات الطائرات 
 .التكييف والتبريد 
 .صيانة الطائرات 
 .هياكل الطائرات 
 .المهمات االرضية في المطارات 
 .هندسة هياكل ومحركات الطائرات 
 .تقنيات االطفاء واالنقاذ 
 .تكنولوجيا الطاقة 
  المتجددة.تكنولوجيا الطاقة 
 .أتوترونكس اآلليات الثقيلة 
 .النظم الهيدروليكية والكهرورئوية في االليات الثقيلة 
  اآلليات الثقيلة.في  هندسة االنظمة الهيدروليكية 
 ميكانيك االليات الثقيلة 
 تكنولوجيا اللحام والسباكة 
 تقنيات الزراعة الحديثة 
 هندسة االالت الزراعية 

 بناء وتسليح طوبار 
 وتبليط ودهان قصارة 
 النجارة والديكور 
 التنجيد والديكور 

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

 
ُ:
ً
ُم ُالعططططاي40ُسطططططططططططططملُللالبططططةُال ططططاهطططططططططططططلياُثانُثالمططططةُ يُ ُثامنا

ً
%ُفمططططاُفوي(ُفيُمبططططاحططططلُال ططططا و ططططةُالعططططامططططةُاثتبططططا ا

%(50ُكافةُبيامجُالكلياتُالجامعيةُاملتوسطططططططططططاةُيطططططططططططي اةُال صطططططططططططولُثانُمع لُ ُ(ُالقبولُفي2018 2017 

فأثانُفيُإمتحااُال ا و ةُالعامةُويسملُل  ُبالت سيُ وفقُالسياسةُالعامةُلقبولُالالبةُال اهلياُثانُ

ُالش ا  ُالجامعيةُاملتوساةُفيُالجامعاتُاأل   يةُم ُماللُالت سي .



 
الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة لمرحلة الدرجة السياسة العامة لقبول الطلبة في        

( من 6( البند )6الصادرة استناداً ألحكام المادة ) (2022/2023الجامعية المتوسطة للعام الجامعي )

وتعديالته بموجب قرار مجلس التعليم العالي  2018( لسنة 17قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم )

15/8/2022( تاريخ 369/2022)رقم   
 

السياسة العامة لقبول الطلبة في الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة لمرحلة الدرجة الجامعية المتوسطة 
 (2022/2023للعام الجامعي )
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ُ:
ً
ُلوت ُيالتعلي ُالعا يُوالبحلُالعل يُ ُ مي ُم لططططططططططططططططط ُالتعلي ُتق يُجامعةُالبلقاءُاُتاسعا

ً
ُسططططنو ا

ً
لتابيقيةُتقي يا

العطا ي،ُحولُاثط ا ُالالبطةُاملقبولياُبموجط ُهطذهُالسطططططططططططططيطاسططططططططططططططة،ُوسطططططططططططططيُ اجياءاتُثمليطةُالقبول،ُفيُموث ُ

ُاقصاهُي ُيم ُا تهاءُثمليةُالقبول.
ُ

ُ:
ً
لغيُهذهُالسياسةُايةُقيا اتُأميىُتتعا ضُُثاييا

 
ُمع ا.ت
ُ

حا يُ

ُثشي:ُ

ُ.ي تُم ل ُالتعلي ُالعا يُفيُال االتُالتيُل ُيي ُثل هاُ عُفيُهذهُالسياسة

ُ
ُ

ثا وُ

ُثشي:ُ

ُ:ثامةحكايُأ

ُم ُالعططايُ .1
ً
يسطططططططططططططملُللالبططةُاملقبولياُفيُالكليططاتُالجططامعيططةُوالكليططاتُالجططامعيططةُاملتوسطططططططططططططاططةُاثتبططا ا

لغاياتُالت سططططيُ فيُالجامعاتُاال  يةُيططططي اةُ(ُبمعا لةُاملوا ُالتيُ  سططططوها2025ُ 2024الجامعيُ 

%(ُم ُال اططةُالطط  اسطططططططططططططيططةُاملعتمطط  ُلطط  جطة50ُأاُالُتد طط ُثطط  ُسططططططططططططططاثططاتُاملعططا لططةُثانُمططاُ سططططططططططططط تطط ُ 

%(ُم ُال اةُال  اسيةُاملعتم  25ُال بلويُاملتوسط،ُباستثناءُتخصعُالصي لةُتعواُالنسبةُ 

 وحس ُاألهول.ل  جةُالبكالو  وس،ُو    ُلكلُجامعةُمعا لةُاملوا ُ

الُيسططططططملُللالبةُاأل   يياُاملقبولياُفيُبي امجُال بلويُاملتوسطططططططُبتخصططططططعُالصططططططي لةُ املُوما جُ .2

ُم ُالعططططايُالجططططامعيُ 
ً
طططالو  وسُفيُتخصطططططططططططططع2023ُ 2022اململعططططةُاثتبططططا ا لطططط  جططططةُالبكط (ُالت سطططططططططططططيُ 

ُالصي لةُفيُالجامعاتُاأل   ية.

ُ
 


