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  جامعــة البلقـــاء التطبـيـقيــة 
                    كليـة الدراسـات العليـا

طلبات االلتحاق ببرامج  تعلن كلية الدراسات العليا في جامعة البلقاء التطبيقية عن البدء في استقبال
 األربعاء وذلك ابتداء من يوم 2018/2019من العام الجامعي  األولالدراسات العليا للفصل الدراسي 

  .23/8/2018 الموافق الخميسولغاية يوم  20/6/2018 الموافق
  مواعيد ومكان تقديم الطلبات:

  السلط، -ات العليا/ مركز الجامعةيتم تقديم الطلبات لجميع التخصصات لدى مسجل الدراس
وحتى  صباحاً  التاسعةمن الساعة أو في تسجيل الكليات المعنية الخارجية حسب التخصص، وذلك 

  .خالل أيام الدوام الرسميظهرًا  والنصف الثانيةالساعة 
  أو زيارة ،3857 – 3894فرعي  053491111لمزيد من المعلومات االتصال على الرقم 

  /http://www.bau.edu.jo للجامعة الموقع اإللكتروني 
  ورابط صفحة كلية الدراسات العليا:

http://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/Graduate_Studies/Home.aspx  
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http://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/Graduate_Studies/forms/17.doc 

  


