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 والتسجيل وحدة القبول                                                 البلقاء التطبيقيةجامعة 
 

 
لجامعي لعام الأسس االنتقال الخارجي من الجامعات الرسمية االخرى الى جامعة البلقاء التطبيقية المعتمدة 

2019/2020 
 

 ية.ان يكون معدل الطالب في الثانوية العامة مقبواًل في التخصص المنتقل اليه في جامعة البلقاء التطبيق -1
ن اعة معتمةد  نناةاو )دقةد ج  ج ةد( علةى االيةل اةجيطة ا( سة21الموافقة على انتقال الطلبةة الةن ا اجتةا )ا   -2

 ال  زيةةد القةةجن نةة ا معةةدل الطالةةب فةةي الثانويةةة العامةةة )معةةدل القبةةول التنافنةةي للتخصةةص المطلةةو  االنتقةةال
( عالمةةةاي فةةةي التخصصةةةاي التاليةةةة ل  الةندسةةةة المدنيةةةة س رندسةةةة الطةةةجن )الانةةةو  س رندسةةةة 5اليةةةه عةةةا  

 نةا(.العما   س التحال ل الطبية / المجكز س المحاسبة س اللغة االنال زية )آدا التك يف )التبجيد س رندسة
يطة ( ساعة معتمد  نناةاو )دقةد ج  ج ةد جةدًا( علةى االيةل اةج 12الموافقة على انتقال الطلبة الن ا اجتا )ا   -3

لمطلةةةو  ان ال  زيةةةد القةةةجن نةةة ا معةةةدل الطالةةةب فةةةي الثانويةةةة العامةةةة )معةةةدل القبةةةول التنافنةةةي للتخصةةةص ا
( عالمةةاي فةةي التخصصةةاي التاليةةة ل  الةندسةةة المدنيةةة س رندسةةة الطةةجن )الانةةو  س 3االنتقةةال اليةةه عةةا  

ة رندسةةةةة التك يةةةةف )التبجيةةةةد س رندسةةةةة العمةةةةا   س التحال ةةةةل الطبيةةةةة / المجكةةةةز س المحاسةةةةبة س اللغةةةةة االنال زيةةةة
 )آدانةا(.

ء  كاديميةةةًا الةةةى الاامعةةةة نةةةنقت التخصةةةص  اسةةةتثنا عةةةدل الموافقةةةة علةةةى انتقةةةال الطلبةةةة المقصةةةول ا د د بيةةةًا  ) -4
المقصول ا  كاديم  ا يمكا النظج في يبول انتقالةم الى دخصص  خج غ ةج التخصةص المقصةول ا منةه   ا 

 حققوا اج)ط االنتقال المطلوبة.
 لغاياي انتقال الطلبة. 2019/2020الموافقة على اعتماد معدالي الثانوية العامة للعال الاامعي  -5
 2019/2020عدل الموافقة على انتقال  ي طالب الى التخصصاي التةي دةم اسةتحدا ةا فةي العةال الاةامعي  -6

 اال  عد موافقة عم د الكلية المعني )اجيطة ان يحقق الشج)ط الوا د  اعاله.
  ا لةةم دتنةةما ياامةةة الحةةد)د الةةدنيا للمعةةدالي التنافنةةية الصةةاد   عةةا التننةة ق الموحةةد معةةدل يبةةول سةةنواي  -7

ا قة ألي مةةا التخصصةةاي المعتمةةد  فةةي الاامعةةة   ةةتم اعتمةةاد معةةدل يبةةول النةةنة الحاليةةة )  ا لةةم دتنةةما سةة
 النةةنة  )ل سةةنة دنةةبق  ةةتم اعتمةةاد معةةدل يبةةولالقاامةةة معةةدل يبةةول سةةنة حالةةة )سةةا قة للثانويةةة غ ةةج اال دنيةةة 

 المعتمد  لننة االنتقاالي دتوفج ف ةا معدالي القبول.
 نتقال الطلبة المانجيا الى الاامعة. عدل الموافقة على ا -8
 هذه التعليمات )الشروط( ال تشمل تخصص دكتور في الطب. -9

نلةةى  لطلبةةة المةةوالد الةةدولي فةةي حةةال الدواي الج سةةية  عامةةل الطالةةب نلةةى الج سةةية االردنيةةة و  ا حصةةل -10
 قبول نلى ج سية اخرى  عتبر قبوله الغيًا دون ادنى مسؤولية نلى الجامعة.

 
 
 
 
 
 


