
  
  جامعة البلقاء التطبیقیة
  وحدة القبول والتسجیل

  
  

  2018ساءة االختیار والدورة الشتویة عالن للطلبة المرشحین ضمن قوائم إا
  

  

رة والد، ساءة االختیارإ " قوائم  نـضمة للطلبة المرشحین للقبول في الجامعة ـام في الجامعـــجل العـیعلن المس
لعام للفصل الدراسي االول من االموحد القبول  من قبل وحدة تنسیق الذین صدرت اسماؤھم" 2018 الشتویة

مراجعة الكلیات التي قبلوا فیھا مصطحبین معھم أوراقھم الثبوتیة المطلوبة والرسوم  2019-2018الدراسي 
الدراسیة المقررة وذلك إلستكمال إجراءات تسجیلھم حسب الترتیب أدناه إزاء تخصص كل منھم حسب المواعید 

  -: التاليمبینة في الجدول ال
  
  

  2018مواعید التسجیل للطلبة المرشحین ضمن قوائم إساءة االختیار والدورة الشتویة 
  الموعد  الكلیة  التخصص

، دكتور في الطب ،ھندسة الحاسوب،ھندسة المواد ،الھندسة المدنیة
ھندسة المساحة والجیوماتكس، ھندسة الطاقة الكھربائیة، ھندسة 

  التحالیل الطبیة ، فیزیاء ، الكیمیاء ، الریاضیاتالعمارة ، 
  25/9/2018الثالثاء   السلط/ المركز 

علم الحاسوب، الرسم الحاسوبي والرسوم المتحركھ، أمن المعلومات 
والفضاء اإللكتروني، نظم المعلومات الحاسوبیة ، ھندسة البرمجیات ، 

التغذیة والتصنیع  انتاج ووقایة النبات، ادرة الموارد المیاه والبیئھ،
  الغذائي، التقنیات الحیویة الزراعیة

  26/9/2018األربعاء   السلط/ المركز 

إدراة األعمال، اإلقتصاد، التسویق، علوم مالیة ومصرفیة ، المحاسبة ، 
التخطیط وإدارة المشاریع، نظم المعلومات اإلداریة ، نظم المعلومات 

القانون ، اللغة اإلنجلیزیة  المحاسبیة، إدارة  المكتبات والمعلومات،
  وآدابھا ، اللغة العربیة وآدابھا ، تربیة الطفل

  27/9/2018الخمیس   السلط/ المركز 

الھندسة التكنولوجیة   ھندسة الطرق والجسور، ھندسة الحاسوب،ھندسة اوتوترونكس
  25/9/2018الثالثاء   عمان/

ة انظمة ھندسة المیكاترونكس ، ھندسة الصناعات الكیمیائیة،ھندس
  الحاسبات والشبكات

/ الھندسة التكنولوجیة 
  26/9/2018األربعاء   عمان

ھندسة اآلآلت الحراریة والھیدرولیكیة ، الھندسة المیكانیكیة 
  العامھ،ھندسة الطاقة الكھربائیة،ھندسة تكنولوجیا االتصاالت

/ الھندسة التكنولوجیة 
  27/9/2018الخمیس   عمان

األمیرة عالیة الجامعیة   لخاصة،ادارة المكتبات والمعلوماتتربیة الطفل ، التربیة ا
  25/9/2018الثالثاء   عمان/

األمیرة عالیة الجامعیة   اإلقتصاد المنزلي ، اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا،ادارة االعمال
  26/9/2018األربعاء   عمان/

 األمیرة عالیة الجامعیة  اللغة العربیة وادابھا،اإلرشاد النفسي والتربوي
  27/9/2018الخمیس   عمان/

/ األمیرة رحمة الجامعیة   االنحراف والجریمة/ علم االجتماع 
  25/9/2018الثالثاء   عالن

/ األمیرة رحمة الجامعیة   الخدمة اإلجتماعیة، علم النفس التطبیقي
  26/9/2018األربعاء   عالن

/ األمیرة رحمة الجامعیة   التربیة الخاصة
  27/9/2018الخمیس   عالن

  25/9/2018الثالثاء   عمان/عمان الجامعیة   المحاسبة ،العلوم المالیة والمصرفیة
  26/9/2018األربعاء   عمان/عمان الجامعیة   نظم المعلومات اإلداریة، إدارة األعمال



  2018مواعید التسجیل للطلبة المرشحین ضمن قوائم إساءة االختیار والدورة الشتویة 
  الموعد  الكلیة  التخصص

  27/9/2018الخمیس   عمان/عمان الجامعیة   نظم المعلومات المحاسبیة
  25/9/2018الثالثاء   الحصن/الحصن الجامعیة   ھندسة اإلنتاج واآلآلت ،

  26/9/2018األربعاء   الحصن/الحصن الجامعیة   ھندسة الصناعات الكیمیائیة، ھندسة التكییف والتبرید
  27/9/2018الخمیس   الحصن/الحصن الجامعیة   ھندسة المیاه والبیئة ،ھندسة اإلتصاالت والبرمجیات

  25/9/2018الثالثاء   إربد/ إربد الجامعیة   ل ، التربیة المھنیة، المحاسبةاللغة العربیة وادابھا، تربیة الطف
اإلقتصاد المنزلي ، اللغة االنجلیزیة وادابھا، التغذیة والتصنیع الغذائي، 

  26/9/2018األربعاء  إربد/ إربد الجامعیة   .نظم المعلومات اإلداریة

  27/9/2018الخمیس  إربد/إربد الجامعیة   اسوبإدارة األعمال ،إدارة المكتبات والمعلومات، علم الح
  25/9/2018الثالثاء   العقبة/ العقبة الجامعیة   إدارة الفنادق ، علم الحاسوب

  26/9/2018األربعاء   العقبة/ العقبة الجامعیة   نظم المعلومات اإلداریة ، المحاسبة
  27/9/2018الخمیس  العقبة /العقبة الجامعیة   ادارة الشحن والتخلیص،تكنولوجیا النقل البحري

  25/9/2018الثالثاء   الزرقاء/ الزرقاء الجامعیة   العلوم الحیاتیة،االحیاء الدقیقة التطبیقیة
  26/9/2018األربعاء  الزرقاء/ الزرقاء الجامعیة   التحالیل الطبیة

  27/9/2018الخمیس  الزرقاء/ الزرقاء الجامعیة   التغذیة والتصنیع الغذائي
  25/9/2018الثالثاء   عجلون/عجلون الجامعیة   الخاصة،اللغة االنجلیزیة وادابھاالتربیة 

االنحراف /علم الحاسوب،دراسات اسالمیة تطبیقیة،علم اإلجتماع 
  26/9/2018األربعاء  عجلون/عجلون الجامعیة   والجریمة،االرشاد النفسي والتربوي

  27/9/2018الخمیس  عجلون/عجلون الجامعیة   ت ،االدراة السیاحیةالخدمة اإلجتماعیة،اللغة العربیة وادابھا ،الریاضیا
  25/9/2018الثالثاء   الكرك/ الكرك الجامعیة  نظم المعلومات المحاسبیة

  26/9/2018األربعاء   الكرك/ الكرك الجامعیة  رة المكتبات والمعلوماتاإد
  27/9/2018الخمیس   الكرك/ الكرك الجامعیة  نظم المعلومات اإلداریة

  25/9/2018الثالثاء   الشوبك/ الشوبك الجامعیة  التربیة المھنیة
  26/9/2018األربعاء   الشوبك/ الشوبك الجامعیة  انتاج ووقایة نبات

  
  - :األوراق الثبوتیة المطلوبة 
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  :مالحظة

سیكون اخر موعد لتسجیل الطلبة المتاخرین عن مواعید تسجیلھم  لكافة التخصصات في كلیات جامعة  -1
  . 2018-9-30 االحد الموافقالبلقاء التطبیقیة نھایة دوام یوم 

 .كل طالب ال یراجع من أجل إستكمال قبولھ في المواعید المحددة یعتبر مستنكفًا  .1
 ) .ظھرًا 3.30(وتستمر حتى الساعة ) صباحًا 8.30(تبدأ فترة التسجیل من الساعة  .2
 :لمزید من التفاصیل والمعلومات اإلطالع على موقع الجامعة اإللكتروني على العنوان التالي  .3

http://www.bau.edu.jo . 3837)(3885) (3879) (3864(فرعي ) 053491111( أو األرقام التالیة(  
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