
التاريخاليوم التخصص المنتقل اليه  اسم الكلية
التحاليل الطبية

الرياضيات
الكيمياء

هندسة الحاسوب
هندسة الطاقة الكهربائية

هندسة العمارة
هندسة المساحة و الجيوماتكس

هندسة المواد
هندسة مدنية
هندسة مدنية
ادارة االعمال

االقتصاد
المحاسبة

العلوم المالية والمصرفية
التسويق

تخطيط وادارة المشاريع
نظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات المحاسبية
علم الحاسوب

نظم المعلومات الحاسوبية
هندسة البرمجيات

21/09/2020االثنينالحقوق- القانون كلية الحقوق
الذكاء االصطناعي والروبوتات

الواقع االفتراضي
امن المعلومات والفضاء االلكتروني

التغذية والتصنيع الغذائي
انتاج ووقاية النبات

ادارة المكتبات والمعلومات
اللغة االنجليزية وادابها
اللغة العربية وادابها

(اناث فقط)تربية الطفل 

وحدة القبول والتسجيل 
جامعة البلقاء التطبيقية

مواعيد استكمال اجراءات انتقال الطلبة الذين تمت الموافقة على انتقالهم من الجامعات الرسمية األخرى الى جامعة البلقاء التطبيقية، ومن كلية الى اخرى 
2021/2020ومن تخصص الى آخر على بداية  للفصل الدراسي األول من العام الجامعي  

كلية العلوم

20/09/2020االحد التربية الخاصةكلية االميرة رحمة الجامعية

20/09/2020االحد

كلية الذكاء االصطناعي

كلية الزراعة التكنولوجية

االثنين

23/09/2020االربعاء
كلية السلط للعلوم االنسانية

22/09/2020الثالثاء

22/09/2020الثالثاء

كلية الهندسة

كلية األعمال

كلية االمير عبدهللا بن غازي لتكنولوجيا المعلومات

20/09/2020االحد

24/09/2020الخميس

االحد

21/09/2020

20/09/2020



التاريخاليوم التخصص المنتقل اليه  اسم الكلية

وحدة القبول والتسجيل 
جامعة البلقاء التطبيقية

مواعيد استكمال اجراءات انتقال الطلبة الذين تمت الموافقة على انتقالهم من الجامعات الرسمية األخرى الى جامعة البلقاء التطبيقية، ومن كلية الى اخرى 
2021/2020ومن تخصص الى آخر على بداية  للفصل الدراسي األول من العام الجامعي  

االرشاد النفسي والتربوي
االقتصاد المنزلي
التربية الخاصة

اللغة االنجليزية وادابها
اللغة العربية وادابها

تربية الطفل
إدارة االعمال

العلوم المالية والمصرفية
المحاسبة

نظم المعلومات االدارية
نظم المعلومات المحاسبية
االحياء الدقيقة التطبيقية

التحاليل الطبية
التغذية والتصنيع الغذائي

العلوم الحياتية
الهندسة الميكانيكية العامة

هندسة االتوترونيكس
هندسة أنظمة الحاسبات والشبكات

هندسة الطاقة الكهربائية
هندسة الحـاسـوب

هندسة الميكاترونيكس
هندسة الصناعات الكيميائية
هندسة تكنولوجيا االتصاالت

ادارة اعمال
التربية المهنية

ادارة المكتبات والمعلومات
(اناث فقط)االقتصاد المنزلي 

التغذية والتصنيع الغذائي
اللغة االنجليزية وادابها
22/09/2020الثالثاءاللغة العربية وادابها

المحاسبة
(اناث فقط)تربية الطفل 

علم الحاسوب
نظم المعلومات االدارية

كلية اربد الجامعية

كلية الهندسة التكنولوجية

21/09/2020االثنين

20/09/2020االحد 

االربعاء

23/09/2020االربعاء

22/09/2020الثالثاء

20/09/2020االحد كلية الزرقاء الجامعية

20/09/2020االحد 

21/09/2020االثنين

20/09/2020االحد كلية األميرة عالية الجامعية

كلية عمان الجامعية
21/09/2020االثنين

20/09/2020االحد 

23/09/2020
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وحدة القبول والتسجيل 
جامعة البلقاء التطبيقية

مواعيد استكمال اجراءات انتقال الطلبة الذين تمت الموافقة على انتقالهم من الجامعات الرسمية األخرى الى جامعة البلقاء التطبيقية، ومن كلية الى اخرى 
2021/2020ومن تخصص الى آخر على بداية  للفصل الدراسي األول من العام الجامعي  

االدارة السياحية
االرشاد  النفسي والتربوي

التربيه الخاصة
الخدمة االجتماعية

(امامه وخطابه وتالوه)الدراسات االسالمية التطبيقية 
الرياضيات

اللغة االنجليزية وادابها
اللغة العربية وادابها

علم الحاسوب
هندسة االتصاالت والبرمجيات
هندسة الصناعات الكيميائية

هندسة الطاقة الكهربائية
انتاج واآلت/هندسة الميكانيك
مياه وبيئة/ هندسة مدنية 

ادارة الفنادق
المحاسبة

تكنولوجيا النقل البحري
كلية العقبة

كلية الحصن الجامعية

كلية عجلون الجامعية

21/09/2020االثنين

20/09/2020االحد 

20/09/2020االحد 

20/09/2020االحد 


