جامعة البلقاء التطبيقية
وحدة القبول والتسجيل
الدرجة الجامعية المتوسطة

تخصصات الدرجة الجامعية المتوسطة المرخصة في الكليات الجامعية المتوسطة
للعام الجامعي ()2023/2022
كليات الجامعة
#

الكلية

-1

السلط التقنية
" السلط "

السلط للعلوم االنسانية
-2
" السلط "

كلية التمريض
-3
" السلط"

-4

الزراعة التكنولوجية

-5

االميرة رحمة الجامعية
"عالن"

اربد الجامعية
-6
" اربد "
م.أ

التخصص
هندسة الطاقة
هندسة االبنية الذكية
هندسة الذكاء االصطناعي والروبوتات
هندسة االنظمة الذكية*
فنون التصميم الداخلي والديكور
التصميم الجرافيكي
تقنيات االنتاج التلفزيوني واإلخراج*
هندسة معالجة المياه*
مساحة الطرق وحساب الكميات*
امن المعلومات والشبكات
علم البيانات
الهندسة المعمارية*
ادارة االعمال
المحاسبة
ادارة التزويد
العلوم الجمركية والضريبية
التسويق االلكتروني
تكنولوجيا االعمال االلكترونية
تكنولوجيا التعليم االلكتروني
االعالم الرقمي
الترجمة
تقنيات المعلومات واالرشفة الرقمية
التربية البدنية والصحية
تكنولوجيا االشعة
التخدير واالنعاش
العالج الطبيعي
المختبرات الطبية
السجل الطبي*
التمريض المشارك
القبالة
الصيدلة
االنتاج النباتي
االصالح والتأهيل
تكنولوجيا التعليم االلكتروني
االرشاد وتمكين االسرة
علوم الشريعة
قياس وتشخيص ألضطرابات التوحد
المحاسبة
ادارة االعمال
تصميم االزياء وانتاج المالبس
التجميل
الصيدلة
القبالة
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كليات الجامعة
#

الكلية

الحصن الجامعية
-7
" الحصن "

عجلون الجامعية
-8
"عجلون "

الزرقاء الجامعية
-9
" الزرقاء "

التخصص
التمريض المشارك
قياس وتشخيص ألضطرابات التوحد
ادارة التزويد
فنون الخزف*
التصميم الجرافيكي
فنون التصميم الداخلي والديكور
السجل الطبي
المراقبة الصحية*
العالج الطبيعي
علوم الشريعة (ذكور فقط)
مساحة الطرق وحساب الكميات
صيانة المركبات الكهربائية والهجينة
التكييف والتبريد
الصيانة الكهروميكانيكية
االتصاالت وشبكات الحاسوب
تكنولوجيا الصناعات الكيميائية
تكنولوجيا الطاقة المتجددة
هندسة نظم القوى الكهربائية
تكنولوجيا التصنيع الغذائي
امن المعلومات والشبكات
تكنولوجيا التصنيع المحوسب
هندسة معالجة المياه*
تكنولوجيا انشاء وصيانة المباني*
التمريض المشارك
المحاسبة
ادارة السياحة والضيافة
امن المعلومات والشبكات
العالج الطبيعي*
تصميم االزياء وانتاج المالبس
علوم الشريعة
التربية البدنية والصحية
قياس وتشخيص ألضطرابات التوحد
التمريض المشارك
الصيدلة
المختبرات الطبية
السجل الطبي*
تكنولوجيا االشعة*
التخدير واالنعاش
المراقبة الصحية*
الرعاية الصحية*
العالج الطبيعي*
التعقيم*
مختبرات اال*سنان
القبالة*
تكنولوجيا ادارة البيئة

-10
م.أ

االميرة عالية الجامعية
"الشميساني – اناث"

تصميم االزياء وانتاج المالبس
قياس وتشخيص ألضطرابات التوحد
تكنولوجيا التصنيع الغذائي
ادارة االعمال  /شعبة من كلية عمان التدريس فقط بالزرقاء
المحاسبة  /شعبة من كلية عمان التدريس فقط بالزرقاء
تصميم االزياء وانتاج المالبس
االرشاد وتمكين االسرة
الترجمة
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كليات الجامعة
#

الكلية

-11

عمان الجامعية
"عمان  -شفا بدران"

التخصص
فن مؤسسات االيواء

الهندسة التكنولوجية
-12
" عمان -ماركا "

الكرك الجامعية
-13
" الكرك "

تكنولوجيا التعليم االلكتروني
التربية البدنية والصحية
علوم الشريعة
قياس وتشخيص ألضطرابات التوحد
ادارة االعمال
المحاسبة
التسويق االلكتروني
العلوم الجمركية والضريبية
ذكاء االعمال
التكنولوجيا المالية

السكرتاريا التنفيذية*
الدعم اللوجستي
تكنولوجيا انشاء وصيانة المباني
مساحة الطرق وحساب الكميات
هندسة العمارة والتصميم الداخلي
صيانة المركبات الكهربائية والهجينة
تكنولوجيا التصنيع المحوسب
التكييف والتبريد
تكنولوجيا التحكم الصناعي
الصيانة الكهروميكانيكية
المعدات والتركيبات الكهربائية
تكنولوجيا الطاقة
االتصاالت وشبكات الحاسوب
تكنولوجيا الصناعات الكيميائية
هندسة االنظمة الهيدروليكية في اآلليات الثقيلة
تكنولوجيا الطاقة المتجددة
هندسة الذكاء االصطناعي والروبوتات
التقييم العقاري*
الصحة والسالمة والبيئة المهنية*
القباله
الصيدلة
التمريض المشارك
المختبرات الطبية
السجل الطبي
المراقبة الصحية*
المحاسبة
إدارة األعمال
ادارة السياحة والضيافة
علوم الشريعة
مساحة الطرق وحساب الكميات
االتصاالت وشبكات الحاسوب
قياس وتشخيص ألضطرابات التوحد
ادارة التزويد
تكنولوجيا الصناعات الكيميائية
امن المعلومات والشبكات
االرشاد وتمكين االسرة
تكنولوجيا انشاء وصيانة المباني*
الصيانة الكهروميكانيكية
التعقيم
العالج الطبيعي*
تكنولوجيا االلكترونيات

م.أ
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كليات الجامعة
#

التخصص

الكلية

تكنولوجيا اللحام والسباكة

التربية البدنية والصحية
صحة الفم واالسنان*
السكرتاريا التنفيذية
االنتاج النباتي
السجل الطبي
تكنولوجيا التصنيع الغذائي
االنتاج الحيواني*

الشوبك الجامعية
-14

هندسة اآلآلت الزراعية
تقنيات الزراعة الحديثة

" الشوبك "

معان الجامعية
-15
" معان "

العقبة الجامعية
-16
" العقبة "

م.أ

المحاسبة*
تكنولوجيا التعليم االلكتروني
الرعاية البيطرية
مساحة الطرق وحساب الكميات
الصيانة الكهروميكانيكية
المعدات والتركيبات الكهربائية
تكنولوجيا الصناعات الكميائية
التمريض المشارك
السجل الطبي
الصيدلة
ادارة االعمال
المحاسبة
تكنولوجيا الطاقة المتجددة
هندسة االنظمة الذكية
العلوم الجمركية والضريبية
صيانة المركبات الكهربائية والهجينة
الدعم اللوجستي /شعبة ملحقة بكلية عمان الجامعية
الهندسة البحرية
التمريض المشارك
الصيدلة
ادارة االعمال
المحاسبة
ادارة السياحة والضيافة
ادارة الفنادق
فنون الطهي
امن المعلومات والشبكات
العلوم الجمركية والضريبية
التسويق االلكتروني
الترجمة
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الكليات الحكومية
التخصص
الكلية
الرقم
القبالة
تكنولوجيا االشعة
التخدير واالنعاش
رفيدة االسلمية للتمريض
1
والقبالة
السجل الطبي
المراقبة الصحية
التعقيم
القبالة
تكنولوجيا االشعة
التخدير واالنعاش
نسيبة المازنية للتمريض
2
والقبالة
السجل الطبي
المراقبة الصحية
التعقيم
المعدات والتركيبات الكهربائية
صيانة المركبات الكهربائية
والهجينة
مساحة الطرق وحساب الكميات
تكنولوجيا التصنيع المحوسب
التقنية المتوسطة
3
الصيانة الكهروميكانيكية
تكنولوجيا الطاقة
االتصاالت وشبكات الحاسوب*
تكنولوجيا الصناعات الكيميائية
امن المعلومات والشبكات*
المساحة
الجامعية للعلوم المساحية
4
والجيومكانية
نظم المعلومات الجغرافية*
فن انتاج وترميم الفسيفساء
معهد مادبا للفسيفساء
5
الفقه الحنفي
كلية الدعوة واصول الدين
الفقه المالكي
6
 /جامعة العلوم االسالمية
الفقه الشافعي
الدعم اللوجستي
ادارة التزويد
اكاديمية االمير الحسين
االمن والسالمة
بن عبدهللا الثاني للحماية
7
المدنية
تكنولوجيا الطاقة المتجددة
التمريض المشارك

م.أ
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الرقم

1

2

م.أ

كليات وكالة الغوث الدولية
التخصص
الكلية
تكنولوجيا انشاء وصيانة المباني
هندسة العمارة والتصميم الداخلي
مساحة الطرق وحساب الكميات
تدريب وادي
السير
صيانة المركبات الكهربائية والهجينة
تكنولوجيا الطاقة المتجددة
تكنولوجيا التحكم الصناعي
الصيدلة
المختبرات الطبية
السجل الطبي
التمريض المشارك
ادارة االعمال
تدريب عمان
المحاسبة
السكرتاريا التنفيذية
امن المعلومات والشبكات
مختبرات االسنان
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الرقم

1

2

3

4

5
6
7
8

م.أ

الكليات العسكرية
التخصص
الكلية
الصيدلة
القبالة
تكنولوجيا االشعة
التمريض المشارك
المعالجة التنفسية*
االطراف االصطناعية واالجهزة
الطبية المساندة*
االسعاف الفوري
الخدمات الطبية الملكية
تمريض الكلى االصطناعية
المختبرات الطبية
صحة الفم واالسنان
التخدير واالنعاش
السجل الطبي
المراقبة الصحية
تقنيات السمعيات
االسعاف الفوري
الدفاع المدني
تقنيات االطفاء واالنقاذ
أوتوترونكس آليات ثقيلة
النظم الهيدروليكية والكهرورئوية
في االليات الثقيلة
صيانة المركبات الكهربائية
االمير حسين بن عبدهللا
والهجينة
الثاني الفنية العسكرية
ادارة المستودعات
ميكانيك االليات الثقيلة
تكنولوجيا التصنيع المحوسب*
ادارة التزويد الفني*
التكييف والتبريد*
امن المعلومات والشبكات*
الكترونيات الطيران
النظم الكهربائية واالجهزة الدقيقة
في الطائرات
االمير فيصل الفنية
محركات الطائرات
هياكل الطائرات
المهمات االرضية واالليات
الخاصة في المطارات
االسلحة الموجهة
هندسة االتصاالت
الشريف ناصر بن جميل
لإلتصاالت العسكرية
االتصاالت وشبكات الحاسوب
معهد تكنولوجيا االجهزة
تكنولوجيا االجهزة الطبية
الطبية
معهد موسيقات القوات
العلوم الموسيقية*
المسلحة
كلية االمير حسن للعلوم
القراءات والدراسات القرانية
االسالمية
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الكليات الخاصة
الرقم

الكلية

1

غرناطة

2

توليدو االهلية

3

المفر ق االهلية

4

القادسية

التخصص
المحاسبة
ادارة االعمال
السجل الطبي
التصميم الجرافيكي
الصيدلة
التمريض المشارك
ذكاء االعمال وتحليل البيانات
التسويق االلكتروني
مساحة الطرق وحساب الكميات
صيانة المركبات الكهربائية والهجينة*
التمريض المشارك
الصيدلة
السجل الطبي
المحاسبة
امن المعلومات والشبكات
التصميم الجرافيكي*
المراقبة الصحية*
الصيدلة
المحاسبة
التمريض المشارك
إدارة االعمال
السجل الطبي
علوم الشريعة (ذكور فقط)
االتصاالت وشبكات الحاسوب
التصميم الجرافيكي
المحاسبة
التمريض المشارك
الصيدلة
إدارة االعمال

م.أ
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الرقم

الكلية

الكليات الخاصة
التخصص
فنون التصميم الداخلي والديكور
ادارة التزويد *
العلوم الجمركية والضريبية*
هندسة الذكاء االصطناعي والربوتات*
القياس والتشخيص إلضطرابات
التوحد*
التعقيم*
تقينات المعلومات واالرشفة الرقمية*
تكنولوجيا انشاء وصيانة المباني
مساحة الطرق وحساب الكميات
هندسة العمارة والتصميم الداخلي
صيانة المركبات الكهربائية والهجينة
التكييف والتبريد
الصيانة الكهروميكانيكية
المعدات والتركيبات الكهربائية
االتصاالت وشبكات الحاسوب

الكلية الجامعية
العربية للتكنولوجيا
(المجتمع العربي)

5

الصيدلة
تكنولوجيا ذكاء االعمال
التكنولوجيا المالية
تكنولوجيا المحاسبة والتدقيق
التمريض المشارك
مختبرات االسنان
المختبرات الطبية
فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية
التصميم الجرافيكي
فنون التصميم الداخلي والديكور
فنون الطهي
المختبرات الطبية
الصيدلة
المحاسبة
إدارة االعمال

6

التصميم الجرافيكي

المجتمع االسالمي

التجميل
تصميم االزياء وانتاج المالبس
التمريض المشارك
ارشاد وتمكين االسرة*

م.أ
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الكليات الخاصة
التخصص
التسويق االلكتروني

الرقم

الكلية

7

عمون الجامعية
التطبيقية

8

الملكة نور الفنية
للطيران المدني

9

الخوارزمي الجامعية
التقنية

10

االميرة ثروت

إدارة الفنادق
فنون الطهي
صيانة الطائرات
تكنولوجيا التحكم الصناعي
هندسة االتصاالت الجوية
االرصاد الجوية*
خدمة المسافرين
الصيانة الكهروميكانيكية*
تكنولوجيا الطاقة*
األمن السيبراني
تكنولوجيا انشاء وصيانة المباني
مساحة الطرق وحساب الكميات
هندسة العمارة والتصميم الداخلي
صيانة المركبات الكهربائية والهجينة
التكييف والتبريد
تكنولوجيا الطاقة
االتصاالت وشبكات الحاسوب
التمريض المشارك
الصيدلة
ادارة االعمال االلكترونية
المحاسبة التقنية
لغة انجليزية تطبيقية
التصميم الجرافيكي
فنون السينما والتلفزيون
امن المعلومات والشبكات
فنون التصميم الداخلي والديكور
إدارة الفنادق
ادارة السياحة والضيافة
التمريض المشارك
الصيدلة
السجل الطبي
القبالة
التصميم الجرافيكي
تصميم االزياء وانتاج المالبس*
إدارة االعمال

م.أ

12 - 10

الكليات الخاصة
الرقم

الكلية

11

لومينوس الجامعية
التقنية  -المركز

التخصص
المحاسبة
السكرتاريا التنفيذية
ارشاد وتمكين االسرة
التسويق االلكتروني
قياس وتشخيص إلضطرابات التوحد
هندسة العمارة والتصميم الداخلي
صيانة المركبات الكهربائية والهجينة
مساحة الطرق وحساب الكميات*
تكنولوجيا انشاء وصيانة المباني*
الصيانة الكهروميكانيكية
التكييف والتبريد
فنون الرسوم المتحركة
صناعة االفالم الرقمية
فنون انتاج الصوت
الميديا الرقمية
الصيدلة
صحة الفم واالسنان*
فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية
مختبرات االسنان
تصميم االزياء وانتاج المالبس*
فنون التصميم الداخلي والديكور*
فنون الطهي*
التجميل
الصيدلة*
فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية*
مختبرات االسنان*
الصيانة الكهروميكانيكية*

12

لومينوس الجامعية
التقنية  -اربد

13

حطين

التكييف والتبريد*
هندسة العمارة والتصميم الداخلي*
تكنولوجيا انشاء وصيانة المباني*
مساحة الطرق وحساب الكميات*
تصميم االزياء وانتاج المالبس*
فنون التصميم الداخلي والديكور*

م.أ

المحاسبة
إدارة األعمال
التصميم الجرافيكي
التمريض المشارك
الصيدلة
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الكليات الخاصة
التخصص
المختبرات الطبية
السجل الطبي
امن المعلومات والشبكات
التجميل*
فنون التصميم الداخلي والديكور
السكرتايا التنفيذية*
التعقيم*
صيانة المركبات الكهربائية والهجينة

الرقم

الكلية

14

الزرقاء التقنية

15

الكلية الجامعية
الوطنية للتكنولوجيا

تكنولوجيا الطاقة المتجددة
تكنولوجيا التصنيع الغذائي
هندسة الذكاء االصطناعي والروبوتات
االمن السيبراني
هندسة العمارة والتصميم الداخلي
فنون انتاج الصوت
فنون الرسوم المتحركة
الميديا الرقمية
تكنولوجيا الطاقة المتجددة
تكنولوجيا الصخر الزيتي*
فحص البصر
فني اسنان
التسويق الرقمي والتواصل االجتماعي
صيانة المركبات الكهربائية والهجينة
هندسة القوى الكهربائية
صيانة االجهزة الذكية

م.أ
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