
 

 

  س القبول في الجامعةأس
  
  :بناًء على الثانوية العامة األردنية أو ما يعادلها . ١

 .أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية أو ما يعادلها •
تثناء تخصصات الهندسة      % ٦٠أن يكون معدل الطالب في الثانوية العامة         • وق باس ا ف فم

صيدلة  سمع وا )% ٨٠(وال ة وال ل الطبي وق ، التحالي ا ف ق فم وق )% ٧٥(لنط ا ف فم
 .فما فوق)% ٧٠ ( والحقوقوالتمريض

 
  :بناًء على دبلوم آليات المجتمع التجسير . ٢

اظر شريطة نجاحه في                     • ل تجسيرًا في التخصص المن دبلوم آليات المجتمع األردنية يقب
دل  شامل بمع ان ال ل% ٦٨امتح ى األق دل عل سانية وبمع صات االن % ٧٠ للتخص
 . على أن تتناسب فروع الثانوية مع أسس التجسيرةلتخصصي الصيدلة والهندس

وم صادرة من خارج األردن • اظر : شهادة دبل ي التخصص المن ل الطالب تجسيرًا ف ُيقب
ة شهادة                      ى معادل على أن تتناسب فروع الثانوية مع أسس التجسير شريطة حصوله عل

الي والبحث العلمي األردني                يم الع دم المتحان     الدبلوم التي يحملها من وزارة التعل ة والتق
  .المجسرين الذي تعقده جامعة البلقاء التطبيقية 

  
  

  :الوثائق المطلوبة لاللتحاق بالجامعة 
  

 .للطلبة األردنيين) باللغة العربية(آشف عالمات الثانوية األصلي  •
آشف العالمات الثانوية األجنبية مصدق حسب األصول ومعادلتها من وزارة التربية  •

 .والتعليم األردنية
 .آشف عالمات الثانوية األصلي باللغة العربية للطلبة الغير أردنيين •
 .شهادة الميالد األصلية أو صورة مصدقة عنها •
 .صورة عن جواز السفر أو دفتر العائلة أو الهوية الشخصية •
 .ر خدمة علم للطالب األردنييندفت •
 .صورتان شخصيتان لإلناث) ٢(صورة شخصية للذآور و ) ٣( •
 .شهادة حسن سيرة وسلوك مدرسية •
 ).للطلبة المنتقلين من جامعات أخرى(شهادة حسن سيرة وسلوك من الجامعة السابقة  •
 .شهادة خلو من األمراض •
 .ل الجامعةتعبئة طلب االلتحاق والتوقيع على التعهد المعد من قب •
شهادة الدبلوم مصدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية للطلبة الراغبين  •

 .بالقبول تجسيرًا
 .شهادة معادلة الدبلوم الصادرة من خارج األردن •
 .علمًا أن جميع الوثائق أعاله غير مستردة •
  

 
 


