
 
 
 

 برنامج تخريج الفوج )التاسع عشر( 
  2018/2019لطلبة جامعة البلقاء التطبيقية للعام 

 (29/7/2019-23خالل الفترة من )
 

 الموقع موعد البروفة تـاريخ التخريج الكــلـيـة  ر.ق

 األعمال  .1

  

 الزراعة التكنولوجية

 

 األمير عبد هللا بن غازي لتكنولوجيا المعلومات

 

23/7/2019 

 الثالثاء

 ( مساء  6)

 

21/7/2019 

 األحد

 ( صباحا  10)

 

 

 ملعب الجامعة

 العلوم  .2

 

 األميرة رحمة

 

 السلط للعلوم اإلنسانية 

 

24/7/2019 

 األربعاء

 ( مساء  6)

 

21/7/2019 

 األحد

 ( ظهرا  12)

 

 

 ملعب الجامعة

 عمان الجامعية للعلوم المالية واإلدارية  .3

 

 

 الزرقاء الجامعية

25/7/2019 

 الخميس

 ( مساء  6)

20/7/2019 

 السبت

 ظهرا  ( 12)

 

 ملعب الجامعة

4.   
 األميرة عالية الجامعية 

26/7/2019 

 الجمعة

 ( مساء  6)

22/7/2019 

 اإلثنين

 ( صباحا  10)

 

 ملعب الجامعة

5.   
 الهندسة التكنولوجية

 

 السبت 27/7/2019

 ( مساء  6)

20/7/2019 

 السبت

 ( صباحا  10)

 

 ملعب الجامعة

 الهندسة  .6

 

 

 الدراسات العليا  

28/7/2019  

 االحد

 ( مساء  6)

22/7/2019 

 اإلثنين

 ( ظهرا  12)

 

 ملعب الجامعة

7.   
 الكرك الجامعية 

24/7/2019 

 األربعاء

 ( صباحا  11)

23/7/2019 

 الثالثاء

 ( صباحا  10)

ملعب األمير 

 فيصل

8.   
  الشوبك الجامعية 

24/7/2019 

 األربعاء

 ظهربعد ال( 2)

24/7/2019 

 األربعاء

 ( ظهرا  12)

 

 حرم الكلية

9.   
 العقبة الجامعية 

24/7/2019 

 األربعاء

 ( مساء  7)

23/7/2019 

 الثالثاء

 ( مساء  7)

ملعب شركة 

 تطوير العقبة

10.   
 معان الجامعية 

25/7/2019 

 الخميس

 ( صباحا  10:30)

24/7/2019 

 األربعاء

 ( صباحا  10)

 

 حرم الكلية

 

 



 الحصن الجامعية: )الدبلوم+ البكالوريوس(  .11

 نظم معلومات إدارية -

 علم الحاسوب -

 التربية المهنية -

 التغذية والتصنيع الغذائي -

 المحاسبة -

 

28/7/2019  

 األحد

 ( صباحا  10)

 

27/7/2019 

 السبت

 ( ظهرا  2)

 

 

 

 

مدينة الحسن/ 

 قاعة الجمنازيوم
 )البكالوريوس(الحصن الجامعية: 

 هندسة الصناعات الكيميائية -
 هندسة االتصاالت والبرمجيات -
 هندسة التكييف والتبريد -
 هندسة اإلنتاج واآلالت -
 هندسة المياة والبيئة -

 

28/7/2019  

 االحد

 ظهربعد ال (2)

 

27/7/2019 

 السبت

 ( ظهرا  2)

12.   
 عجلون الجامعية 

29/7/2019 

 اإلثنين

 ( صباحا  10)

27/7/2019 

 السبت

 ( صباحا  10)

مدينة الحسن/ 

 قاعة الجمنازيوم

13.   
 إربد الجامعية 

29/7/2019 

 اإلثنين

 ظهربعد ال( 2)

27/7/2019 

 السبت

 ظهرا  ( 12)

مدينة الحسن/ 

 قاعة الجمنازيوم

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 "تعليمـات خاصـة بالطلبـة الخريجين"

 
 .الطلبة الخريجينأبناءنا 

 وبعد,,,تحية طيبة 

 
نذذذكركم بذذلن العمذذل المذذنظم يذذندي إلذذن النجذذاع وأننذذا فذذي جامعذذة 

العمليذذة,  مالبلقذذاء التطبيقيذذة نتمنذذن لكذذم التوفيذذف والنجذذاع فذذي حيذذاتك

ونتطلذذع إلذذن تعذذاونكم بكذذل ثقذذة وأمذذل, ونذذذكركم بذذلن  ذذذا التخذذريج أقذذيم 

 ألجلكم وأن قيامكم بتطبيف التعليمات  و سر نجاع  ذا الحفل:
 

 بلوقات البروفات ومواعيد حفل التخريج.االلتزام  .1

 الظهور بشكل الئف أثناء البروفات وحفل التخريج. .2

 االلتزام التام بلعداد المدعوين كما  و مخصص لكل خريج. .3

عدم استخدام الهاتف أثناء حفل التخريج تحت أي ظرف من الظروف,  .4

وبخالف ذلك سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية وبما فيها مصادرة 

 هاتف.ال

أثناء طابور العرض وعند الخروج أو باقات الورد عدم حمل الحقائب  .5

 الستالم الشهادة.

 إغالق سحاب الروب تماما . .6

 االلتزام بالمقعد أثناء حفل التخريج والعودة إليه بعد استالم الشهادة. .7

 عدم مغادرة المكان المخصص إال بعد انتهاء الحفل بالسالم الملكي. .8

 الحفل قبل ساعتين ونصف من موعد الحفل.الحضور إلن مكان  .9

عدم احضار أي شخص إلن مكان تجمع الطلبة حيث أن الباب  .10

المخصص لدخول الطلبة يختلف عن األبواب المخصصة لدخول 

 المدعوين. 

 

 
 اللجنة العليا للتخريج               


