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 والتسجيل وحدة القبول                                                 البلقاء التطبيقيةجامعة 
 

 
 2019/2020أسس االنتقال الداخلي من كلية إلى أخرى أو من تخصص الى آخر المعتمدة للعام الجامعي 

 
 ان يكون معدل الطالب في الثانوية العامة قد قبل في التخصص الذي يرغب في االنتقال اليه. -1
ل القباول فاي ان يكون المعدل التنافسي في التخصص الذي يرغب في االنتقال اليه مساايي وي وقال ماع معاد -2

 التخصص المنتقل منه )مع وعلى الى ودنى(.
 يسمح للطالب االنتقال مع تخصص الى آخر يذلك لمرة ياحدة فقط. -3
 ( سااعة معتمادة فار ثر يدتقادير )ممتاان( االنتقاال لجمياص التخصصاا 21الموافقة للطلبة الذي انهو بنجاا  ) -4

اماة يمعادل القباول التنافساي للتخصاص المطلااو  علاى ان ال ييياد القاري باعع معادل الطالاب فااي الثانوياة الع
 ( عالما .8االنتقال اليه عع )

( االنتقاااااال لجمياااااص 21الموافقاااااة للطلباااااة الاااااذيع انهاااااو بنجاااااا  ) -5 ( سااااااعة معتمااااادة فااااار ثر يدتقااااادير )يعاااااد ياااااد 
التخصصااااا  علااااى ون ال يييااااد القااااري بااااعع معاااادل الطالااااب فااااي الثانويااااة العامااااة يمعاااادل القبااااول التنافسااااي 

 ( عالما .5طلو  االنتقال إليه عع )للتخصص الم
( ساااعة معتماادة فاار ثر يدتقعاار )يعااد( االنتقااال لجميااص التخصصااا  21الموافقااة للطلبااة الااذيع انهااوا بنجااا  ) -6

باساااتثنال التخصصاااا  التالياااة ا )مندساااة العماااامة ي الهندساااة المدنياااة ي مندساااة الطاااري يالجساااوم ي مندساااة 
لمطاساابة ي ة العامااة ي مندسااة الطاقااة الكهرداايااة ي التطالعاال الطلبيااة ي االتكعيااو يالتبريااد ي الهندسااة الميكانيكياا

 اللغة االنجلعيية يآدابها(.
( 21يلماارة ياحاادة فقااط اذا انهااى الطالااب ) وبننس س التخصننصالموافقااة للطلبااة االنتقااال مااع  ليااة الااى اخاار   -7

 ساعة معتمدة بنجا  يدتقدير )يعد( على األقل.
 ل ترا مي للطالب لغايا  التطويل.الموافقة على اعتماد اخر معد -8
 لغايا  انتقال الطلبة.  2019/2020الموافقة على اعتماد معدال  الثانوية العامة للعام الجامعي  -9

عاادم الموافقااة علاااى انتقااال الطلباااة المجسااريع ماااع تخصااص الاااى آخاار )قااارام مجلاا  عمااادال( إال فااي حالاااة  -10
علاى البرنااما الماواني ييمكاع للطالاب االنتقاال ماع  لياة المقصولعع ا اديميا  ينقل الى تخصص نظعر آخر 

الى اخر  لكع بنق  التخصص على ان يتطمل الطالب وياة مساليلية تناتا عاع االخاتالا فاي الخطاط باعع 
 الكلعتعع.

  2019/2020عدم الموافقة على انتقال اي طالب الى التخصصا  التاي تاا اساتطدا ها فاي العاام الجاامعي  -11
 عد الكلية المعني شريطة ان يطقق الطالب الشريط الوامدة اعاله.اال بعد موافقة عم

إذا لااا تتناامع قاامااة الطااديد الاادنيا للمعاادال  التنافسااية الصااادمة عااع التنسااعق الموحااد معاادل قبااول ساانوا   -12
سااابقة ألي مااع التخصصااا  المعتماادة فااي الجامعااة  يااتا اعتماااد معاادل قبااول الساانة الطاليااة ي ذا لااا تتناامع 

 الساانة ويل ساانة تساابق دل قبااول ساانة حالااة يسااابقة للثانويااة غعاار االمدنيااة يااتا اعتماااد معاادل قبااولالقاامااة معاا
 المعتمدة لسنة االنتقاال  تتوفر فعها معدال  القبول.

 هذه التعليمات )الشروط( ال تشمل تخصص دكتور في الطب. -13
 لننى  االردنيننة وا ا حصننللطلبننة المننوالد النندولي فنني حننال الدواي الجسسننية  عامننل الطالننب  لننى الجسسننية  -14

 قبول  لى جسسية اخرى  عتبر قبوله الغيًا دون ادنى مسؤولية  لى الجامعة.
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 والتسجيل وحدة القبول                                                 البلقاء التطبيقيةجامعة 
 

د الموافقة لطلبة المواني وي الديلي )ماواني ديالم( االنتقاال لجمياص التخصصاا  بادين اساتثنال يحساب الطادي  -15
 الدنيا لمعدال  القبول الصادمة عع التعليا العالي يتوفر شواغر.

 طلبة المنتقلعع مسليلية االختالا بعع الخطط القديمة يالجديدة يالمستو  الدماسي.يتطمل ال -16
 


