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 ية التطبيق جامعة البلقاءفي  )البكالوريوس( والخارجية الداخليةطلبات االنتقال  تقديم إعالن
 2021/2022 الجامعي للعام

 علىس(البكالوريو ) والخارجيةالداخلية  االنتقالعن بدء تقديم طلبات  جامعة البلقاء التطبيقيةفي  المسجل العام  يعلن
 االحد ومي وينتهي 11/7/2021 الموافقاالحد  يوممن  اعتبارا   وذلك 2021/2022 عيالفصل الدراسي األول من العام الجام

 : لياالنتقال كما ي طلباتتقديم  وسيكون 1/8/2021الموافق 

سجيل الطالب تشاشة  خالل  منالى أخرى  يةتخصص الى آخر أو من كل من الكترونيا  طلبات االنتقال الداخلية  تقديماوال :   
 فقط.البلقاء التطبيقية  امعةبطلبة ج ، وهو خاصاإللكترونية

الراغبين  نفقة خاصة( -)البرنامج العادي )التنافس(  لبةبالط فقط خاص سيكون الكترونيا   ارجيةطلبات االنتقال الخ تقديمثانيا : 
معة من خالل الموقع الرسمي للجا الى جامعة البلقاء التطبيقية الجامعات الرسمية االخرى من باالنتقال

(www.bau.edu.jo( باستخدام الرابط التالي https://application.bau.edu.jo/stapp/index.jsp أن يقوم  على
بعد االنتهاء من ادخال  اهادن المبينة من االوراق الثبوتية الكترونية على رابط االنتقاالت الخارجية  بتحميل نسخة بةالطل

 في تحميل ادخال المعلومات أوفي  يتحمل الطالب كامل المسؤولية عن أي خطأ سواء  وسوف  ، المعلومات المطلوبة
 ثبوتية االصلية مصدقة حسب االصول عندتقديم االوراق ال يجب على الطالب استكمالااللكترونية، علما  بانه  الوثائق

 القبول. استكمال اجراءات

 (تحمل المرفقات الكترونيالطلبة االنتقاالت الخارجية فقط )المطلوبة االوراق الثبوتية ثالثا : 

 للشهادات االردنية. العربية ةباللغعالمات الثانوية العامة االصلي  كشف -
 والبحث العلمي. التعليم العالي وزارة عالمات الجامعة االصلي المنتقل منها الطالب مصدق من كشف -
 .لبفيها الطا يدرسالجامعة التي  من اسبوع من تاريخ اصدار الوثيقة  تتجاوز مدتهبتاريخ حديث ال  طالبقبول البنوع  اثبات -
 البفيها الط يدرسمن الجامعة التي  بتاريخ حديث ال تتجاوز مدته اسبوع من تاريخ اصدار الوثيقة  حسن سيرة وسلوك شهادة -
 فاق معادلة الشهادة من وزارة التربية والتعليم االردنية.عربية يجب ار  أوالحاصلين على شهادات اجنبية  الطلبة -
 .نيةمصدقة عن هوية االحوال المد صورة -
 .عند استكمال اجراءات القبول للذكور باإلضافة الى  دفتر خدمة العلم (2عدد ) صيةشخ صورةاحضار  -
 .عند استكمال اجراءات القبول، التي يعمل لديها الطالب إذا كان موظفا   الجهات الرسميةمن  موافقة للدارسة إحضار -
 جي.المتقدمين بطلبات االنتقال الخار  فواتيركم للطلبةمن خالل أي ( دنانير 5)تسديد مبلغ  -

 .1/8/2120بعد تاريخ  أو خارجي يانتقال داخل يقبل أي طلب لن:  هامة مالحظة

 وحدة القبول والتسجيل مدير

 العطيات زكرياالدكتور 
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