
 

 
 جامعــة البلقـــاء التطبـيـقيــة 

                   كليـة الدراسـات العليـا
استقبال طلبات االلتحاق في  تمديد فترةتعلن كلية الدراسات العليا في جامعة البلقاء التطبيقية عن 

 مولغاية يو وذلك  6102/6102من العام الجامعي  األولبرامج الدراسات العليا للفصل الدراسي 
 .01/1/6102 الموافقالخميس 

 :مواعيد ومكان تقديم الطلبات
 .السلط -مركز الجامعة/ لدى مسجل الدراسات العليا يتم تقديم الطلبات لجميع التخصصات

 .خالل أيام الدوام الرسمي ظهرا الثانيةوحتى الساعة  الثامنة والنصف ساعةمن ال
، أو زيارة الموقع 1116 – 1111فرعي  111940000لمزيد من المعلومات االتصال على الرقم 

 /http://www.bau.edu.jo اإللكتروني
 ماجستير  برامج الــدراســات العليــا: 

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

 علم النفس التربوي  .0

 (األميرة عالية الجامعيةكلية )

 كافة التخصصات

 الكيمياء بكافة فروعها (المركز)  الكيمياء التطبيقية  .6

 علم الحاسوب  .1

 (المركز) 

نظم معلومات حاسوبية، علم الحاسوب، هندسة البرمجيات، هندسة 

 شبكات الحاسوب/ هندسة النظم كهربائية،

 الفيزياء بكافة فروعها (المركز) الفيزياء  .9

1.   

 دسة الميكاترونكسهن

 (كلية الهندسة التكنولوجية)

النظم الكهروميكانيكية، هندسة الميكاترونكس، هندسة القوى 

الكهربائية بكافة فروعها، الهندسة الميكانيكية بكافة فروعها، هندسة 

السيطرة والنظم بكافة فروعها، الهندسة االلكترونية بكافة 

 وعهافروعها،هندسة األجهزة الدقيقة بكافة فر

2.   

 إدارة موارد المياه والبيئة

 (المركز) 

إدارة موارد المياه والبيئة، مصادر مياه، هندسة مدنية، هندسة بيئية، 

 هندسة كيماوية، هندسة زراعية، جيولوجيا، فيزياء، كيمياء، أحياء

 

2.   

 التقنيات الحيوية

 (المركز) 

تاج الحيواني، التقنيات الحيوية، اإلنتاج النباتي، وقاية النبات، اإلن

التغذية والتصنيع الغذائي، العلوم الحياتية، الهندسة الوراثية، 

 الكيمياء الحيوية، التحاليل الطبية

 كافة التخصصات (المركز)إدارة الموارد البشرية   .1

 كافة التخصصات (المركز)إدارة األعمال   .4

 كافة التخصصات (المركز) تخطيط إقليمي   .01

 كافة التخصصات عمان الجامعية كلية/  األعمالإدارة   .00

 كافة التخصصات مسار األعمال االلكترونية/ األعمالإدارة   .06
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 كلية عمان الجامعية

 مسار المحاسبة/ األعمالإدارة   .01

 كلية عمان الجامعية

 كافة التخصصات

 مسار التمويل/ األعمالإدارة   .09

 كلية عمان الجامعية

 كافة التخصصات

 اإلدارة التربوية  .01

 كلية األميرة عالية الجامعية

 كافة التخصصات

. إدارة األعمال بكافة فروعها، التخطيط،  نظم وتكنولوجيا المعلومات المركز/ إدارة المشاريع  .02

 :التخصصات العلمية التالية

 .طب .0

 .الصيدلة .6

 .العلوم .1

 .الهندسة بكافة فروعها .9

 .الزراعة بكافة فروعها .1

د، الهندسة الكيماوية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة هندسة الموا المركز/هندسة المواد   .02

 الصناعية

 مسار الحكومة االلكترونية/ إدارة األعمال   .01

 كلية عمان الجامعية 

 كافة التخصصات

 مسار نظم معلومات إدارية/ إدارة األعمال   .04

 كلية عمان الجامعية

 كافة التخصصات

 :الـقـبولشـروط  

  درجة البكالوريوس أو مايعادلها من جامعة تعترف بها أن يكون الطالب قد حصل على

 .جامعة البلقاء التطبيقية

 عالمة للتخصصات ( 911)و عالمة للتخصصات العلمية (111)بحد أدنى ( التوفل)امتحان  شهادة

 .كشرط للقبول .أو ما يعادله من االمتحان الوطني اإلنسانية

 تعليم العالي والبحث العلمي االلتزام والتقيد بأي قرارات تصدر عن وزارة ال. 

 "غير مستردة " الوثـائـق الـثبـوتيـة المـطـلوبة 

  للتخصصات ( 911)و  لعلميةللتخصصات ا( 111)بعالمة ( اللغة االنجليزية) شهادة التوفل

 .أو ما يعادله من االمتحان الوطني اإلنسانية

 صورة مصدقة عن كشف عالمات الشهادة الثانوية. 

 (.البكالوريوس)الشهادة الجامعية األولى  صورة مصدقة عن 

 كشوف مصدقة بعالمات السنوات الدراسية في البكالوريوس. 

 صورة مصدقة عن شهادة الميالد مثبت عليها الرقم الوطني. 

 نظام عالمات الجامعة التي درس بها الطالب لخريجي الجامعات غير األردنية. 

  يينلألردنصورة مصدقة عن هوية األحوال المدنية. 

 صورة مصدقة عن جواز السفر للطلبة غير األردنيين. 

  عدم ممانعة للدراسة للطلبة الذين يعملون في مؤسسات رسمية أو حكومية أو القوات المسلحة

 .أو أي جهة أخرى تشترط حصول الطالب على الموافقة المسبقة للدراسة

  (.6)صورة شخصية عدد 

  دينار أردني ( 01)رسم تقديم الطلب. 


