
 اعالن

الى خريجي طلبة جامعة البلقاء التطبيقية الفوج التاسع عشر )الفصل الصيفي ( للعام الجامعي 

 ) الدراسات العليا ،البكالوريوس ،الشهادة الجامعية المتوسطة / الدبلوم(  2018/2019

، بأن برنامج  2018/2019يسر عمادة شؤون الطلبة ان تعلن لخريجي الفصل الصيفي للعام 

 يج سيكون على النحو التالي التخر

 الموقع موعد البروفة تاريخ التخريج الكلية ر.ق
1.   الزراعة التكنولوجية. 

  كنولوجيا لالتصاالت وت األمير عبد هللا بن غازي
 .المعلومات

 .العلوم 

 .السلط للعلوم اإلنسانية 

 .الحقوق 

 .األميرة رحمة الجامعية 

 .الهندسة التكنولوجية 

 
 يوم الجمعة

 الموافق 
18/10/2019 

 ( مساًء.5الساعة )

 
 يوم الخميس الموافق

17/10/2019 
 ( صباحاً 10الساعة )

 
 

 ملعب الجامعة

2.   األعمال. 

 .الهندسة 
 .الدراسات العليا 

 .الزرقاء الجامعية 
 .عمان الجامعية للعلوم المالية واإلدارية 

 األميرة عالية الجامعية.

 
 يوم السبت الموافق

19/10/2019 
 اًء.( مس5الساعة )

 
 يوم الخميس الموافق

17/10/2019 
 ( ظهراً 12الساعة )

 
 

 ملعب الجامعة

 يوم السبت الموافق الكرك الجامعية  .3
19/10/2019 

 ( مساءً 4الساعة )

 يوم السبت الموافق
19/10/2019 

 ( ظهراً 12الساعة )

مجمع األمير 
 فيصل

 يوم السبت الموافق الشوبك الجامعية  .4
19/10/2019 

 د الظهر( بع2الساعة )

 يوم السبت الموافق
19/10/2019 

 ( ظهراً 12الساعة )

 حرم الكلية

 يوم السبت الموافق العقبة الجامعية  .5
19/10/2019 

 ( مساءاً 6الساعة )

 يوم السبت الموافق
19/10/2019 

 ( عصراً 3الساعة )

مسرح غرفة 
 تجارة العقبة

 يوم الخميس الموافق معان الجامعية  .6
17/10/2019 

 مساءاً  (5الساعة )

 يوم الخميس الموافق
17/10/2019 

 ( عصراً 3الساعة )

 حرم الكلية

 يوم السبت الموافق الحصن الجامعية  .7
19/10/2019 

 ( صباحاً 10الساعة )

 يوم الخميس الموافق
17/10/2019 

 ( صباحاً 10الساعة )

ملعب بلدية إربد 
 الكبرى 

 يوم السبت الموافق عجلون الجامعية   .8
19/10/2019 

 ( صباحًا.10الساعة )

 يوم الخميس الموافق
17/10/2019 

 ( صباحاً 10الساعة )

ملعب بلدية إربد 
 الكبرى 

 يوم السبت الموافق إربد الجامعية  .9
19/10/2019 

 ( صباحاً 10الساعة )

 يوم الخميس الموافق
17/10/2019 

 ( صباحاً 10الساعة )

ملعب بلدية إربد 
 الكبرى 

 



 
 "تعليمـات خاصـة بالطلبـة الخريجين"

 

 .لبة الخريجينالطأبناءنا 

 تحية طيبة وبعد,,,

 

نذكركم بأن العمل المنظم يؤدي إلى النجاح وأنناا ياج ماةعاة البل ااء القطبي ياة نقمناى ل ام 

العمليااة, ونقطلااى إلااى تعاااون م ب اال و ااة وأةاال, ونااذكركم بااأن  ااذا  مالقوييااو والنجاااح يااج  يااات 

 اح  ذا الحفل:القخريج أقيم ألمل م وأن قياة م بقطبيو القعليمات  و سر نج

 

 االلقزام بأوقات البرويات وةواعيد  فل القخريج. .1

 الظهور بش ل الئو أوناء البرويات و فل القخريج. .2

 االلقزام القام بأعداد المدعوين كما  و ةخصص ل ل خريج. .3

عدم اسقخدام الهاتف أوناء  فل القخريج تحت أي ظرف ةن الظروف, وبخالف ذلك سيقم  .4

 ونية وبما ييها ةصادرة الهاتف.اتخاذ اإلمراءات ال ان

 أوناء طابور العرض وعند الخروج السقالم الشهادة.أو باقات الورد عدم  مل الح ائب  .5

 إغالق سحاب الروب تماةاً. .6

 االلقزام بالم عد أوناء  فل القخريج والعودة إليه بعد اسقالم الشهادة. .7

 لمل ج.عدم ةغادرة الم ان المخصص إال بعد انقهاء الحفل بالسالم ا .8

 الحضور إلى ة ان الحفل قبل ساعقين ونصف ةن ةوعد الحفل. .9

عدم ا ضار أي شخص إلى ة ان تجمى الطلبة  يث أن الباب المخصص لدخول الطلبة  .10

 يخقلف عن األبواب المخصصة لدخول المدعوين. 

 

 
 اللجنة العليا للقخريج              

 


