
 

 جامعة البلقاء التطبيقية
 وحدة القبول والتسجيل

 

 التنسيقمن قبل وحدة للطلبة المرشحين للقبول في الجامعة والذين صدرت اسماؤهم  العام في الجامعةيعلن المسجل 
مراجعة الكليات التي   2019 / 2018لعام الدراسي من ا للفصل الدراسي االول لجامعات األردنية الرسمية لالموحد 

وذلك إلستكمال إجراءات تسجيلهم  لمطلوبة والرسوم الدراسية المقررةبلوا فيها مصطحبين معهم أوراقهم الثبوتية اق
 -سب المواعيد المبينة في الجدول التالي :لترتيب أدناه إزاء تخصص كل منهم ححسب ا

 

 الموعد الكلية التخصص

هندسة  ،لمدنية،الهندسة ا سة الموادهندسة الحاسوب،هنددكتور في الطب ،
، التحاليل الطبية ، فيزياء ، الكيمياء  هندسة العمارة المساحة والجيوماتكس،

 ، الرياضيات
 25/9/2018الثالثاء  المركز / السلط

علم الحاسوب، الرسم الحاسوبي والرسوم المتحركه، أمن المعلومات 
، انتاج والفضاء اإللكتروني، نظم المعلومات الحاسوبية ، هندسة البرمجيات 

، ، التغذية والتصنيع الغذائيالمياه والبيئهووقاية النبات، ادرة الموارد 
 التقنيات الحيوية الزراعية

 26/9/2018األربعاء  المركز / السلط

،  ةإدراة األعمال، اإلقتصاد، التسويق، علوم مالية ومصرفية ، المحاسب
ظم المعلومات التخطيط وإدارة المشاريع، نظم المعلومات اإلدارية ، ن

، اللغة اإلنجليزية وآدابها ، القانون المحاسبية، إدارة  المكتبات والمعلومات، 
 ، تربية الطفلاللغة العربية وآدابها 

 27/9/2018الخميس  المركز / السلط

 25/9/2018الثالثاء  الهندسة التكنولوجية /عمان هندسة الصناعات الكيميائية ، هندسة اوتوترونكس ب،هندسة الحاسو
 26/9/2018األربعاء  الهندسة التكنولوجية / عمان ،هندسة انظمة الحاسبات والشبكاتهندسة الميكاترونكس ، 

 27/9/2018الخميس  الهندسة التكنولوجية / عمان هندسة تكنولوجيا االتصاالت ،هندسة الطاقة الكهربائية 

 25/9/2018الثالثاء  األميرة عالية الجامعية /عمان ات،ادارة المكتبات والمعلومتربية الطفل ، التربية الخاصة
 26/9/2018األربعاء  األميرة عالية الجامعية /عمان ،ادارة االعمالآدابهاقتصاد المنزلي ، اللغة اإلنجليزية واإل

 27/9/2018الخميس  األميرة عالية الجامعية /عمان ،اإلرشاد النفسي والتربويوادابهااللغة العربية 

األميرة رحمة الجامعية /  والجريمة االنحرافاالجتماع / علم 
 عالن

 25/9/2018الثالثاء 

األميرة رحمة الجامعية /  ، علم النفس التطبيقيالخدمة اإلجتماعية
 عالن

 26/9/2018األربعاء 

األميرة رحمة الجامعية /  التربية الخاصة
 عالن

 27/9/2018الخميس 

 25/9/2018الثالثاء  عمان الجامعية /عمان صرفية،العلوم المالية والمالمحاسبة 
 26/9/2018األربعاء  عمان الجامعية /عمان إدارة األعمال ،نظم المعلومات اإلدارية

 27/9/2018الخميس  عمان الجامعية /عمان نظم المعلومات المحاسبية

 25/9/2018الثالثاء  الحصن الجامعية /الحصن هندسة اإلنتاج واآلآلت 
 26/9/2018األربعاء  الحصن الجامعية /الحصن الصناعات الكيميائية، هندسة التكييف والتبريد هندسة

 27/9/2018الخميس  الحصن الجامعية /الحصن هندسة اإلتصاالت والبرمجيات، هندسة المياه والبيئة

 25/9/2018الثالثاء  إربد الجامعية / إربد ، التربية المهنية، المحاسبة ، تربية الطفلوادابهالعربية اللغة ا
، نظم ، التغذية والتصنيع الغذائياللغة االنجليزية وادابها ،نزلي اإلقتصاد الم

 المعلومات اإلدارية.
 26/9/2018األربعاء  إربد الجامعية / إربد

 27/9/2018س الخمي إربد الجامعية /إربد ، علم الحاسوبإدارة األعمال ،إدارة المكتبات والمعلومات

 25/9/2018الثالثاء  العقبة الجامعية / العقبة ،،تكنولوجيا النقل البحري علم الحاسوب 
 26/9/2018األربعاء  العقبة الجامعية / العقبة ، المحاسبةنظم المعلومات اإلدارية 



 27/9/2018الخميس  العقبة الجامعية / العقبة ادارة الشحن والتخليص

 25/9/2018الثالثاء  الزرقاء الجامعية / الزرقاء الحياء الدقيقة التطبيقية،االعلوم الحياتية
 26/9/2018األربعاء  الزرقاء الجامعية / الزرقاء التحاليل الطبية

 27/9/2018الخميس  الزرقاء الجامعية / الزرقاء التغذية والتصنيع الغذائي

 25/9/2018الثالثاء  عية /عجلونعجلون الجام ،اللغة االنجليزية وادابهاالتربية الخاصة

االنحراف علم اإلجتماع /،دراسات اسالمية تطبيقية،علم الحاسوب
  ،االرشاد النفسي والتربويوالجريمة

 26/9/2018األربعاء  عجلون الجامعية /عجلون

 27/9/2018الخميس  عجلون الجامعية /عجلون ،الرياضيات ،االدراة السياحية،اللغة العربية وادابها الخدمة اإلجتماعية

 25/9/2018الثالثاء  الكرك الجامعية/ الكرك نظم المعلومات المحاسبية
 26/9/2018األربعاء  الكرك الجامعية/ الكرك إدراة المكتبات والمعلومات

 27/9/2018الخميس  الكرك الجامعية/ الكرك نظم المعلومات اإلدارية

 25/9/2018لثالثاء ا الشوبك الجامعية/ الشوبك التربية المهنية
 26/9/2018األربعاء  الشوبك الجامعية/ الشوبك انتاج ووقاية نبات

 

 -األوراق الثبوتية المطلوبة :
 

 كشف عالمات الثانوية العامة األصلي باللغة العربية و اللغة االنجليزية . -1
 صورة مصدقة عن هوية األحوال المدنية . -2

 صورة مصدقة عن شهادة الميالد . -3

 (3صية حديثة عدد )صورة شخ -4

 . الذكور دفتر خدمة العلم للطلبة األردنيين -5
 

 مالحظة:
لكافة التخصصات في كليات جامعة البلقاء اخر موعد لتسجيل الطلبة المتاخرين عن مواعيد تسجيلهم   سيكون -1

  30/9/2018االحد  نهاية دوام يوم التطبيقية
 المحددة يعتبر مستنكفاً . كل طالب ال يراجع من أجل إستكمال قبوله في المواعيد .1

 ظهراً( . 3.30صباحاً( وتستمر حتى الساعة ) 8.30)تبدأ فترة التسجيل من الساعة  .2

 لمزيد من التفاصيل والمعلومات اإلطالع على موقع الجامعة اإللكتروني على العنوان التالي : .3

http://www.bau.edu.jo .(3837()3885( )3879( )3864( فرعي )053491111ام التالية ) أو األرق 
 

 

 

 مدير وحدة القبول والتسجيل
 
 

 زكريا العطياتد.                                                                                       

http://www.bau.edu.jo/

