
 2من  1صفحة 

  

 جامعــة البلقـــاء التطبـيـقيــة

 كليـة الدراسـات العليـا

 

ماجستير  برامجفي تعلن كلية الدراسات العليا في جامعة البلقاء التطبيقية عن البدء في استقبال طلبات االلتحاق 

وذلك  2022/2023من العام الجامعي  األولللفصل الدراسي  وهندسة الجيوماتكس ،والتحاليل الطبية ،الرياضيات

 .30/9/2022الموافق الجمعة  ولغاية يوم 19/9/2022 الموافق االثنينمن يوم  ابتداء  

 مالحظة مهمة:

في مرحلة  التحاليل الطبية متاح للطلبة الحاصلين على تقدير جيد فما فوقبرنامج ماجستير يرجى االنتباه إلى أن 

متاح للطلبة الحاصلين على تقدير مقبول فما  الرياضيات وهندسة الجيوماتكسبرنامج ماجستير والبكالوريوس، 

 ، ويتحمل الطالب مسؤولية تعبئة الطلب بالنسبة للتقدير ولن يتم النظر في أي طلب مخالف.فوق

 من خالل الروابط التالية: يتم تقديم طلبات االلتحاق

  -:ببرامج الماجستير الذين يرغبون بااللتحاق األردنيينالطلبة  أوالً: 

https://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/Graduate_Studies/apply_welcome.aspx 

 

 ً  -:ببرامج الماجستير الذين يرغبون بااللتحاق ردنييناألالطلبة غير : ثانيا

https://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/Graduate_Studies/apply_welcome.aspx 

 

 

االنجليزية لبرامج الماجستتير يرجتى التقتدم بطلت  متن ختالل الترابط على الراغبين بالتقدم لالمتحان المكافئ للغة  -

 التالي:

https://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/Graduate_Studies/toefl_apply.aspx 

 

أو زيتار  المو ت    3226 - 3202 – 3857فرعتي  053491111تصتال علتى التر م االيرجتى من المعلومات  لمزيدو

 http://www.bau.edu.jo . اإللكتروني للجامعة

 ورابط صفحة كلية الدراسات العليا:

https://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/Graduate_Studies/Home.aspx 
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 2من  2صفحة 

 

 

 اسم البرنامـج / مكان الدراسة الرقم
تخصصات البكالوريوس التي يمكن قبولها في برنامج 

 الماجستير

 رياضيات، إحصاء، معلم مجال رياضيات مركز الجامعةالرياضيات /   .1

 التحاليل الطبية/ مركز الجامعة  .2
 وكلية الزرقاء الجامعية

التحاليل الطبية، العلوم الطبية المخبرية، المختبرات الطبية، 
 االحياء الدقيقة التطبيقية، العلوم الحياتية، التقنيات الحيوية

 هندسة المساحة والجيوماتكس، الهندسة المدنية بكافة فروعها هندسة الجيوماتكس / مركز الجامعة  .3

 

 شـروط الـقـبول:

  أن يكون الطالب قد حصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها جامعة البلقاء التطبيقية

 وأن تكون الدراسة باالنتظام.

  التقلدم بطللب التحلاب ببرنلامم الماجسلتير  لريطة يجوز للطلبة الحاصللين عللى درجلة البكلالوريوس باالنتسلاب

االلتزام بالسياسة العامة لقبول الطلبة في بلرامم الدراسلاا العليلا  الصلادر  علن وزار  التعلليم العلالي  والبحل  

 العلمي.

   اجتيللاز المتقللدم لبللرامم الماجسللتير أحللد امتحانللاا القللدراا للتللة ا جنبيللة  التوفلللIELTS  بيرسللون   اللتللة 

 رنسية  اللتة ا لمانية( أو امتحان اللتة اإلنجليزية المكافئ الذي تعقده جامعة البلقاء التطبيقية. الف

 
 " غير مستردة "الوثـائـق الـثبـوتيـة المـطـلوبة 

 .صور  مصدقة عن ك ف عالماا ال هاد  الثانوية 

 .)صور  مصدقة عن ال هاد  الجامعية ا ولى  البكالوريوس 

  عالماا مصدب ل هاد  البكالوريوس.صور  عن ك ف 

 .صور  مصدقة عن  هاد  الميالد 

 .صور  مصدقة عن هوية ا حوال المدنية لألردنيين 

 صور  مصدقة عن جواز السفر للطلبة غير ا ردنيين 

 .صور  عن نظام عالماا الجامعة التي درس بها الطالب لخريجي الجامعاا غير ا ردنية 

 الذين يعملون في مؤسساا رسمية أو حكومية أو القواا المسلحة أو أي جهة أخرى  عدم ممانعة للدراسة للطلبة
 ت ترط حصول الطالب على الموافقة المسبقة للدراسة.

   2صور   خصية عدد.) 

 .عدم ممانعة من الملحقية الثقافية بالتخصص الذي سيدرسه للطلبة الذين ت ترط دولهم ذلك 

 ( دينار أردني 25رسم تقديم الطلب )لألردنيين  لبرامج الدراسات العليا. 

 ( دوالر.200رسم  تقديم الطلب لغير األردنيين ) 

 ( دينار لبرامج الماجستير للطلبة 50رسم تقديم امتحان اللغة االنجليزية المكافئ )األردنيين. 

 ( دوالر لبرامج الماجستير للطلبة غير 150رسم تقديم امتحان اللغة االنجليزية المكافئ )األردنيين 
 

 ***** يرجى االلتزام بالدقة والوضوح عند تحميل  الوثائق  المطلوبة وبخالف ذلك  لن يتم النظر  في الطلب.
 


