
 الدنيا لمعدالت القبول حدودالضمن  على البرنامج النظامي القبول المباشراعالن 
 الجامعية عجلونالجامعية وكلية  االميرة رحمةلكل تخصص من تخصصات كلية 

  كلية الشوبك الجامعية كلية العقبة الجامعية

 مرحلة البكالوريوسل

 2021/2022للفصل الدراسي االول 

امج نر على الب عن القبول المباشر البلقاء التطبيقية يعلن المسجل العام في جامعة
كلية االميرة  لجميع التخصصات المطروحة في  -البكالوريوس مرحلة – النظامي

 رحمة الجامعية وكلية عجلون الجامعية وكلية الشوبك الجامعية وكلية العقبة الجامعية
 صل الدراسيعلى الف، وذلك لكل تخصص فيها لمعدالت القبولوضمن الحدود الدنيا 

االلتحاق بالراغبين الناجحين بالثانوية العامة و  فعلى الطلبة، 2021/2022االول 
بهذا التخصصات المدرجة ادناه، االسراع في تقديم طلب القبول االلكتروني والمتوفر 

تخصصات بوابة  /التبوابة القبو  (https://bau.edu.jo/) موقع الجامعة الرسمي على
)القبول المباشر( على البرنامج النظامي لكليات ) الشوبك و العقبة و تقديم طلب البكالوريوس / 

لكل  2022-2021ول للفصل األ لمعدالت القبولعجلون و االميرة رحمة ( وضمن الحدود الدنيا 

 . New تخصص حسب كليته

، وحتاى السااعة اللاللاة مساا ًا مان 14/10/2021اعتبارًا من مساا  الياوا الخمايس الموا ا  
، ولان ياتا اساتقبال اا بالا  لاا يقاا باساتكمال اجارا ات 18/10/2021يوا االلناين الموا ا  
 قبوله بعد ذلك تاريخ.

 النظاا العادا هي كما يلي: –علمًا بان الحدود الدنيا للمعدالت التنا سية لمرحلة البكالوريوس 

 توجيهي أردني سنوات سابقة توجيهي أردني سنة حالية التخصص الجامعة

 الجامعية كلية االميرة رحمة

 65 65 بية الخاصةالتر

 65 65 الخدمة االجتماعية

علم االجتماع/ االنحراف 

 والجريمة
65 65 

 65 65 علم النفس التطبيقي

 

 

 

 

 الجامعية كلية عجلون

 

 

 

 

 

 

 65 65 علم الحاسوب

 65 65 اللغة االنجليزية وآدابها

 65 65 التربية الخاصة

علم االجتماع/ االنحراف 

 65 65 والجريمة

 65 65 الرياضيات

 65 65 الخدمة االجتماعية

 65 65 اللغة العربية وآدابها

 75 75الدراسات االسالمية التطبيقية 

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


 توجيهي أردني سنوات سابقة توجيهي أردني سنة حالية التخصص الجامعة
 )خطابة وامامة وتالوة(

 االرشاد النفسي والتربوي
65 65 

 اإلدارة السياحية
65 65 

 65 65 التربية المهنية كلية الشوبك الجامعية

 65 65 نتاج ووقاية النباتا كلية الشوبك الجامعية

 كلية العقبة الجامعية

 65 65 المحاسبة

 65 65 إدارة الفنادق

 65 65 تكنولوجيا النقل البحري

 
 تتمنى جامعة البلقا  التببيقية البنائها البلبة كل التو ي   ي اختيار مستقبلها االكاديمي.

  .حماكا اهلل وحمى هذا الوبن
 

 مدير وحدة القبول والتسجيل                                                                  

 زكريااا العبياااات الدكتور                                     

 


