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 2021/2022إلى خريجي طلبة جامعة البلقاء التطبيقية للعام الجامعي 
 )الدراسات العليا، البكالوريوس، الشهادة الجامعية المتوسطة / الدبلوم(

 الثانيالفصل الدراسي األول و  الدراسي الفصل)يسر عمادة شؤون الطلبة أن تعلن لخريجي 
بأن   2021/2022( للعام الجامعي دراسي الصيفي والمتوقع تخرجهم على الفصل ال

 برنامج التخريج سيكون على النحو التالي:

 
 الموقع موعد البروفة تاريخ التخريج  الكلية  ر.م

 السبت  االعمال  .1
20/8/2022 

 مساءا   6

 االربعاء
17/8/2022 
 صباحا   9

 

 ملعب الجامعة

 الزراعة التكنولوجية  .2
 

 الحقوق
 

 التمريض
 

 االحد
21/8/2022 

 مساءا   6

 االربعاء
17/8/2022 

 ظهرا   12

 

 ملعب الجامعة

 االمير عبدهللا بن غازي لتكنولوجيا المعلومات   .3
 

 الهندسة
 

 االثنين
22/8/2022 

 مساءا   6

 االربعاء
17/8/2022 

 مساءا   4

 

 ملعب الجامعة

 العلوم  .4
 

 االميرة رحمه الجامعية
 
 

 السلط التقنية
 
 

 الثالثاء
23/8/2022 

 مساءا   6

 الخميس
18/8/2022 
 صباحا   9

 
 

 ملعب الجامعة

 السلط للعلوم االنسانية  .5
 
 
 
 

 االربعاء
24/8/2022 

 مساءا   6

 

 الخميس
18/8/2022 

 مساءا   4

 ملعب الجامعة

 الخميس االميره عاليه الجامعية   .6
25/8/2022 

 مساءا   6

 الخميس
18/8/2022 

 ظهرا   12

 ملعب الجامعة



 عمان الجامعية للعلوم المالية واإلدارية  .7
 

 الجمعه
26/8/2022 

 مساءا   6

 

 االحد
21/8/2022 
 صباحا   9

 ملعب الجامعة

 الهندسة التكنولوجية   .8
 بكالوريوس

 وجسور قطر-هندسة مدنية -

 هندسة انظمة الحاسبات والشبكات -

 هندسة الحاسوب -

 ة الكهربائيةهندسة الطاق -

 هندسة تكنولوجيا االتصاالت -

 
 الدبلوم 

 االتصاالت وشبكات الحاسوب -

 المعدات والتركيبات الكهربائية -

 تكنولوجيا الطاقة -

 تكنولوجيا انشاء وصيانة المباني -

 مساحة الطرق وحساب الكميات -

 هندسة العمارة والتصميم الداخلي -

 السبت
27/8/2022 

 مساءا   6

 الثالثاء
23/8/2022 
 باحا  ص 9

 ملعب الجامعة

 الهندسة التكنولوجية   .9
 بكالوريوس 
 الهندسة الميكانيكية -

 هندسة االالت الحرارية والهيدروليكية -

 هندسة االتوترونيكس -

 هندسة الصناعات الكيميائية -

 هندسة الميكاترونيكس -

 
 الدبلوم 

 التكييف والتبريد -

 الصيانه الكهروميكانيكيه -

 تكنولوجيا التحكم الصناعي -

 وجيا التصنيع المحوسبتكنول -

 تكنولوجيا الصناعات الكيميائية -

 صيانة المركبات الكهربائية والهجينه -

 االليات الثقيلة-هندسة االنظمة الهيدروليكية -

 تكنولوجيا الطاقة المتجددة -

 

 االحد
28/8/2022 

 مساءا   6

 الثالثاء
23/8/2022 

 صباحا   11

 ملعب الجامعة

 الزرقاء الجامعية  .10
 
 
 
 

 االثنين
29/8/2022 

 مساءا   6

 الخميس
25/8/2022 
 صباحا   9

 ملعب الجامعة

 الطب  .11

 
 الذكاء االصطناعي

ت العليا )باستثناء خريجي الماجستير الدراسا
 (2022-2021للفصل الدراسي الصيفي 

 

 الثالثاء
30/8/2022 

 مساءا   6

 االحد
28/8/2022 
 صباحا  9

 ملعب الجامعة
 
 

 
 



 الحصن الجامعية  .12
 بكالوريوس + دبلوم

 
 

 االحد
21/8/2022 

 مساءا   6

 السبت
20/8/2022 
 صباحا   9

 
 الملعب البلدي

  اربد
 

 عجلون الجامعية  .13
 بكلوريوس + دبلوم

 

 االثنين
22/8/2022 

 مساءا   6

 االحد
21/8/2022 

 صباحا   10

 الملعب البلدي
  اربد

 

 اربد الجامعية  .14
 دبلوم
 

 االثنين
22/8/2022 

 صباحا 10

 
 
 
 
 
 
 

 

 السبت
20/8/2022 

 صباحا   11

 الملعب البلدي
 اربد

 التجميل -

 التصميم الجرافيكي  -

 التمريض المشارك -

 السجل الطبي -

 الصيدلة -

 العالج الطبيعي -

 القباله -

 تصميم االزياء وانتاج المالبس -

 فنون التصميم الداخلي والديكور -

 اربد الجامعية  .15
 دبلوم

 الثالثاء
23/8/2022 

 صباحا 10

 

 السبت
20/8/2022 

 ظهرا   1

 لملعب البلديا
 اربد

 القياس والتشخصي الضطرابات التوحد -

 ادارة االعمال  -

 ادارة التزويد -

 المحاسبة -

 امن المعلومات والشبكات -

 علوم الشريعه -

 اربد الجامعية  .16
 بكالوريوس 

 الثالثاء
23/8/2022 

 مساءا   6

 

 السبت 
20/8/2022 

 مساءا   4

 الملعب البلدي
 اربد

 الكرك الجامعية  .17
 -بكالوريوس :

 
 

 االربعاء
24/8/2022 

 صباحا   10

 
 
 الثالثاء

23/8/2022 
 صباحا   9

 

 
 

صالة االمير 
فيصل 
 الرياضية
 الكرك

 نظم معلومات محاسبيه -

 -دبلوم :

 ادارة االعمال -

 ادارة التزويد -

 المحاسبة -

 ادارة السياحة والضيافه -

 ريعهعلوم الش -

 التربية البدنية والصحية -

 القياس والتشخيص الضطرابات التوحد -
 

 

 

 

 



 

 الكرك الجامعية  .18
 دبلوم:                    

 االربعاء
24/8/2022 

 مساءا   6

 الثالثاء
23/8/2022 

 مساءا   12

 

 
 

صالة االمير 
فيصل 
 الرياضية
 الكرك

 الصيانة الكهروميكانيكية -

 ا الصناعات الكيميائيةتكنولوجي -

 تكنولوجيا انشاء وصيانة المباني -

 مساحة الطرق وحساب الكميات -

 امن المعلومات والشبكات -

 التمريض المشارك -

 السجل الطبي -

 الصيدلة -

 القباله -

 المختبرات الطبية -

 التعقيم -

 االثنين الشوبك الجامعية  .19
29/8/2022 

 صباحا 11

 االحد
28/8/2022 

 صباحا   11

 حرم الكلية
 
 

 

 معان الجامعية   .20
 العلوم الجمركية والضريبية -

 الدعم اللوجستي  -

 المحاسبة  -

 ادارة االعمال  -

 التمريض المشارك -

 

 الثالثاء
23/8/2022 

 صباحا   10

 االثنين
22/8/2022 

 صباحا   10

 
 

 حرم الكلية
 

 معان الجامعية  .21
 الصيدلة -

 السجل الطبي -

 الصيانه الكهروميكانية -

 المعدات والتركيبات الكهربائية -

 تكنولوجيا الصناعات الكيميائية -

 تكنولوجيا الطاقة المتجددة -

 صيانة المركبات الكهربائية الهجينه -

 مساحة الطرق وحساب الكميات -

 

 االربعاء
24/8/2022 

 صباحا   10

 االثنين
22/8/2022 

 مساءا 2

 
 
 

 حرم الكلية

 االثنين العقبه الجامعية  .22
29/8/2022 

 مساءا   9

 االحد
28/8/2022 

 مساءا   9

ملعب العقبة 
 الرئيسي

 

 يرجى من جميع الخريجين : 

 . بساعتين وعد البروفهمقبل التواجد  -

 التواجد قبل موعد التخريج بثالث ساعات. -

 ج.سيفقد حقه في المشاركة في الحفل الرئيسي للتخري علماً بأن من يتخلف عن حضور البروفات     

  بطاقات الدعوة والكتاب التخرجعلى الطلبة الخريجين مراجعة لوازم كلياتهم الستالم )روب ،

 السنوي( قبل موعد التخريج بأسبوع.

 عمادة شؤون الطلبة   


