
 وأكاديميا   وماليا   الكليات التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية إداريا  

 

 الفاكس رقم الهاتف العنوان الكلية #

1  

 كلية الهندسة التكنولوجية

عمان / مارك الشمالية 

 15008ص.ب 

4892345-06 

4790333-06  
06-4894294 

2  

 كلية األميرة عالية

 

عمان / الشميساني ص.ب 

9873 

5666189-06 

5666188-06 
5686741-06 

3 
 للعلوم االنسانية السلط كلية

 السلط / المنشية، ص.ب

5397 
3532519-05 3555735-05 

4 

 كلية الزرقاء الحكومية

 

، 7489الزرقاء ص.ب 

 6390ص.ب 

 

3989593-05 

 

05-3989594 

 

5 

 اربد كلية
 اربد / الحي الشرقي ص.ب

1293 

 

02-7278201 

 

7254634-02 

02-7254635 

 02-7010397 02-7010398 50اربد / الحصن ص.ب  كلية الحصن للمهن الهندسية 6

 03-2386322 03-2386319 52 الكرك / زاحوم ص.ب الكرك كلية 7

8  

 كلية عجلون الجامعية

 

 02-6421902 (8عجلون، ص.ب )
6422013-02 

6421986-02 

 03-2132695 03-2132299 194معان ص.ب  معان كلية 9

10 

 03-2164018 5الشوبك ص.ب  كلية الشوبك

 

03-2164035 

 



11  

كلية األميرة رحمة للخدمة 

 االجتماعية

 

 ،3510035عالن ص.ب 

 15ص.ب 
3510035-05 

 

05-3510563 

 

 03-2019628 03-2019625 العقبة كلية العقبة 12

 

  



 الكليات الخاصة التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية فنيا  

 الفاكس رقم الهاتف العنوان الكلية #

 5661118-06 5661119-06 2087 الشميساني ص.ب / عمان القادسية كلية 1

2 
 كلية الخوارزمي

عمان /شارع الجامعة األردنية 

 476ص.ب 
5525186-06 

 

06-5522565 

3  

 كلية المجتمع العربي

عمان مقابل الجامعة األردنية 

 926845ص.ب 
5342181-06 5334062-06 

4  

 كلية القدس

، 183334عمان / العبدلي ص.ب 

 925813ص.ب 

5799020-06 

5692931-06 

5799030-06 

5714165-06 

5 

 كلية حطين

عمان / مقابل اإلذاعة و التلفزيون 

ص.ب  620914ص.ب 

 620950 ، ص.ب620915

 

06-4780801 

 

06-4784216 

6 
 كلية األميرة ثروت

ص.ب عمان / المدينة الرياضية 

 11110، ص.ب 926380
5159482-06 5151293-06 

7  

 كلية المجتمع اإلسالمي

 الزرقاء / وادي الحجر ص.ب

4421 

 

05-3986914 
3933914-05 

8  

 كلية قرطبة
 2060الزرقاء ص.ب 

 

05-3920341 
3920058-05 

 05-3650560 3650558-05 1027ص.ب  الزرقاء ألهليةا كلية الزرقاء 9

10 
 1900اربد ص.ب  كلية غرناطة

 

02-7100024 
7103624-02 

11 
 02-6232043 872المفرق ص.ب  المفرق األهلية كلية

 

02-6232043 

12  

الكلية األردنية للعلوم 

 والتكنولوجيا

 إربد / شارع ايدون
7251515-02 

7251511-02 

4702110-02 

7251516-02 

13  

 كلية توليدواالهلية
 

 

02-7255299 
725529-02 



14  

كلية األردن الجامعية 

التطبيقية للتعليم الفندقي 

 والسياحي

 
 

06-5629232 

 

06-5671133 

15  

كلية الملكة نور الفنية 

 للطيران المدني

 4894553-06 4892484-06 241020الشمالية ص.ب  امارك

16  

االكاديمية الملكية لفنون 

 الطهي

 

 241020مارك الشمالية ص.ب 
4892484-06 4894553-06 

 

  



 التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية فنيا   الحكوميةالكليات 

 الفاكس رقم الهاتف العنوان الكلية #

كلية رفيدة االسلمية  1

للتمريض والقبالة 

 والمهن الطبية المساعدة

 

 ياجوز

3743010-05 

05-3743054 
05-3743253 

كلية نسيبة المازنية  2

للتمريض والقبالة 

 المساعدوالمهن الطبية 

 02-7071521 02-7070475 اربد

 03-2250384 03-2250326 الطفيلة الكلية التقنية المتوسطة 3

4 
 مادبا كلية مادبا للفسيفساء

3240723-05 

3248632-05 
3240759-05 

 

 

 

 

 

  



 الكليات العسكرية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية فنيا  

 الفاكس رقم الهاتف العنوان الكلية #

كلية الخدمات الطبية  1

 المساعدة الملكية للمهن
 4892732-06 06-4891611 ماركا الشمالية

كلية الشريف ناصر بن  2

جميل للقيادة والسيطرة 

 واالتصاالت

 الزرقاء
 

05-3995938 

 

05-3967902 

3  

كلية االمير الحسين بن 

عبدهللا الثاني الفنية 

 العسكرية

 3980650-05 الزرقاء
3865434-05 

05-3865911 

4  

 كلية األمير فيصل الفنية
 ماركا الشمالية سالح الجو

 

06-4896351 

 

06-4894902 

5 
 المدني الدفاع كلية

 

 الموقر-عمان

 

06-5661111 

5667717-06 

06-5664376 

6  

معهد تكنولوجيا االجهزة 

 الطبية

  5336251-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجامعة فنيا  لكليات التابعة لوكالة الغوث وتشرف عليها ا

 الفاكس رقم الهاتف العنوان الكلية #

1 

 5856112-06 عمان / بيادر وادي السير كلية وادي السير

 

06-5816484 

 

2 
 06-4205502 عمان / المقابلين كلية تدريب عمان

 

06-4201163 

 


