
 (الجدد)لكترونية للطلبة المقبولين القبول ال  عة البلقاء التطبيقية تطلق بوابةجام
 في جميع  كليات جامعة البلقاء التطبيقية  وحدة تنسيق القبول الموحدمن  المرشحينو 

 لمرحلة البكالوريوس

 2021/2022 االولللفصل الدراسي 

وائم قةالالمرشةينن مةمن  الجةد لطلبةة ل يعلن المسجل العام في جامعة البلقاء التطبيقية
لمرحلةةةةة  –فةةةةي جميةةةةا جليةةةةا  الجامعةةةةة  والصةةةةا ر  مةةةةن وحةةةةد   اسةةةةن  القبةةةةول الموحةةةةد

الةةةةةةةرا بنن و  ،2021/2022  االولعلةةةةةةة  الفصةةةةةةةل الدراسةةةةةةةي  وذلةةةةةةة   – البكةةةةةةةالوريوس
 فعلةة  جميةةا الطلبةةة المرشةةينن للقبةةول، باسةةتامال وبةةولام بالتتصصةةا  التةةي وبلةةوا  اةةا

بوابةة تصصصةات  /بوابةة القبةولت (https://bau.edu.jo/) الدخول ال  مووا الجامعة الرسةمي
  ،Newيقوووو تنسيق اوووول يتموحوووو زيتم  لووووميايعاتي يتمبحثوووولسيتمحوووو م يعتمح وووو يتمحث وووو البكةةةةالوريو  / 

السةاعة الاالاةة مسةاءا  مةن  إلستامال اجراءا  القبةول بكةل يسةر وسةاولذ، وذلة  رعتبةارا
الموافةةةةة   االربعةةةةةاء، وحتةةةةة   اايةةةةةة  وام لةةةةةوم 2/10/2021الموافةةةةة   مةةةةةن لةةةةةوم السةةةةةب 

مال اجةراءا  وبولةذ م يقةم باسةتالةن لةتم اسةتقبال اا بالة  لةعلما  با ذ ، 6/10/2021
 بعد ذل   اريخ، ويعتبر مستاافا عن مقعده.

 :االلاترو ي خطوا  استامال اجراءا  القبول
يتمج محةيي .1 يم  قع يتمرنلالة يتمصف ة يعثى يتم  ج د  يتموح الت" ي"ب تبة يخالز يمن يقح مه يع ثلة يب سبك  ز يتمط مب و م

يتموح  يعلم  يعثىيصف ة يتيض  يتمج محةعتم ميجة يف يم قع يعتمباجلل يتم ط  ز ي)تمرقس يتدخ ز يعذمكيمنيخالز عيقسيي،

يقسيتمجث سيتم ثحتيعثىيكشفيتمث ن يةيتمح مةيعمنيثسيقححئةيطثبييعتيعتمرقسيتمباثاث يمثث ن يةيتمغلريتيدنلةتمجث س(ي

 .تموح ز

يممىيأييفرعيمنيفرععيتمح  كيتمح مثةيف يتاليدنيتمب يق فريخممةي .2 يب جبيعثىيتمط مبيقاميميتمرس ميتم طث بةيك مثةً

س عةيمنيقوميسيتمطثبيب سبخمتمييق هيتم ط  يعإاليي24خالزي (eFAWATEERcom) ف تقلركس-عيتإلمكبرعن يإيتممف

 .يحبحريطثحهيالغل ًي

 .عثىييقسيتمه قفيتم حب ميمثط مبيتث  ءيتسبك  زيتموح ز (SMS) (يثالثييس نلينصلة3سبصليمثط مبي) .3

 يتالعمىت يتممفعي : (SMS1) مرس مة يتمط مبيمنيخالزيخممة يمنيقحل يتم طث بيدفحه  يتمميتسلة يتمرس م قبض نيقل ة

 .تالمكبرعن يتييف تقلركس

 تمرس مةيتمث نلة (SMS2) : قبض نيتمرقسيتمج مح يمثط مبيعكث ةيتمار،يعكذمكيتمحريميتالمكبرعن يمثط مبيعكث ةيتماري

 .مه

 تمرس مةيتمث مثة (SMS3) : فوط. قبض نيم تعلميتم ض ييتمىيتمج محةيايتمكثلةيمثبومميالمب  ن تيتم اب ى 

،يعس فيي مدياللو يمنيكبرعنلةمماللظةي:ياليدتع يتم ض ييمغ ي تيقاثلسيتالعيتقيتمثح قلةيعقحب ميتمج محةيتمحل ن تيتال

 قحليتمج محةيم تعلميقاثلسيتم ث ن يتم طث بة.

 حماكم اهلل وحمى هذا الوطن.
 

 مدير وحدة القبول والتسجيل
 الدكتور زكريا العطيات                                                           

 

https://bau.edu.jo/
http://forsanapp.bau.edu.jo:8080/reg_forms/RegularProgAdmission.jsp


 


