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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
 األحد وذلك ابتداء من يوم 2019/2020ي من العام الجامع األولالدراسات العليا للفصل الدراسي 

  .1/8/2019 الموافق الخميسولغاية يوم  23/6/2019 الموافق
  مواعيد ومكان تقديم الطلبات:

ـــدى مســـجل الدراســـ ـــع التخصصـــات ل ـــات لجمي ـــديم الطلب ـــتم تق ـــةي ـــا/ مركـــز الجامع   الســـلط، -ات العلي
الثامنــة مــن الســاعة وذلــك ص، لــدى مســجل الدراســات العليــا فــي الكليــات الخارجيــة حســب التخصــأو 

  .خالل أيام الدوام الرسمي بعد الظهر الثانيةوحتى الساعة  صباحاً  والنصف
  أو زيارة ،3234 – 3857فرعي  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 
  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

�ا�� ا��������  

  ا�� ا������ـ�  ا����

  / ���ن ا��را��
�س ا��� ���#� "� ا��������! ���ت ا������ر�� $���  

  )'� ا�&���ب   .1

 ا���*(/

��، )'� ا�&���ب، ھ-��� ا����,��ت،����ت /��'�1 �0�  

 ھ-��� *#����4، ھ-��� ا�-�1/ ���3ت ا�&���ب.

  إدارة ��ارد ا����ه وا����5   .2

  ا���*(/

إدارة ��ارد ا����ه وا����5، ���در ���ه، ھ-��� �����، ھ-��� ���5، ھ-��� 
��ء، *����ء، أ/��ء*���و)�" ،��������، ھ-��� زرا)��، ��  

3.   

���  ا���*(/ ا��<-��ت ا�&�

�� وا���-�? @Aا��، ا�����، ا���Cج ا�-��!�، و���� ا�-��ت، ا���Cج ا�&��ا��<-��ت ا�&�
���Dا� E���&ا�� ،���، ا�A@ا�4، ا�0'�م ا�&��!��، ا�#-��� ا��را��F، ا������ء ا�&�

  ، ا������ا�ID، طI ا�H-�ن

  ھ-��� ا���اد، ا�#-��� ا�����و��، ا�#-��� ا����������، ا�#-��� ا��-�)��  ھ-��� ا���اد (ا���*()   .4

5.   ��>��Dء ا����)�Mو)#�  ا���*(/ ا��" �"����ء )�Mا�  

6.    ��>��Dو)#�  ا���*()(ا������ء ا���" �"��  ا������ء 

 ,�ل ر����Nت.ر����Nت، إ/��ء ر���N، �0'� �  ا���*(/ا������Nت    .7

�ي   .8  )'� ا�-QM ا���

  *'�� اR���ة )���� ا�,����0/
  *�"� ا�� ���ت

9.   ���  اCدارة ا���

  �,����0*'�� اR���ة )���� ا/
  *�"� ا�� ���ت
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10.   

Qھ-��� ا�����!�و��  

����*'�� ا�#-��� /��  ا���-

 ،Qا�-�1 ا��#�و���������، ھ-��� ا�����!�و��
��"� "�و)#�، ا�#-��� ھ-��� ا�<�ى ا ��4��#��

  ا���������� ��"� "�و)#�،

ھ-��� ا����Dة وا�-�1 ��"� "�و)#�، ا�#-���  
ا����Hو��� ��"� "�و)#�، ھ-��� ا�R#(ة 

  ا����<� ��"� "�و)#�

!<�م ا�D'��ت "<T ��ى 
��,E ا��را��ت ا�0'��/ 

  ا��'T- ��*( ا�,���0

11.   
  ھ-��� !&'�� ا����ه وإدار!#�

  *'�� ا�&�$ ا�,����0/

ا�#-��� ا����������، ا�#-��� ا�����و��، ھ-��� 
ا����ه وا����5، ا�#-��� ا������، ھ-��� ا�-�1 

��� ا�&�

12.   

  ا���*(/ا��&���� 

 E�����ت �&�����، ��1 �0'���ت إدار��، إدارة أ)��ل، !�'�1 �0� ،����&�
�V، إدارة "-�دق، ا����د ا���ل واR)��ل�، إدارة أ)��ل دو���، و���رف، !�

���� ا��0'���ت.��  إدارة )��X، ا�#-���، ا������، ا�&���ب، !�-

  *�"� ا�� ���ت  ا���*(/! T�D إ�'���    .13

14.   
 ?�  ا���*(/إدارة ا���Yر

���� ا��0'���ت، ا���ID، إدارة اR)��ل ��"� "�و)#�، ا�� T�D، ��1 و!�-
  ا������، ا�0'�م، ا�#-��� ��"� "�و)#�، ا�(را)� ��"� "�و)#�

15.   E��  ا���

)��ن ا�,����0 �'0'�م ا������ /
��  واCدار

�E)، إدارة ا��-�ك، ا��&����، إدارة أ)��ل، ��1 ��م ����� و ���"�� (!�'(
�V، ا��H��د، ����ت �&�����، ��1 �0'���ت إدار��، اCدارة ا��0��، ا���'0�

  إدارة ا��]��$ وا�� �ط�

  ا��&����   .16

   )��ن ا�,����0 �'0'�م/

  ������ واCدار��ا

 E�����ت �&�����، ��1 �0'���ت إدار��، إدارة أ)��ل، !�'�1 �0� ،����&�
�V، إدارة "-�دق، ا����د ا���ل واR)��ل، إدارة أ)��ل دو���، �و���رف، !�

����� ا��0'���ت.إدارة )��X، ا�#-���، ا������، ا�&���ب، !�-�  

  إدارة اR)��ل    .17

  )��ن ا�,����0 �'0'�م/

��  ا������ واCدار

  *�"� ا�� ���ت

 

  

  

  

  

�م ا����0'�ا�� ا��  

1.   :�>��Dم ا����0 ا���'  ا��

�/��ت ا��0'�.  ب. ا���  أ. [0
  *'�� اR���ة ر/�� ا�,����0

2.   
��^ ا�,����0  ا����Yا� ��'*  
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  ا�ـ<ـ��ل:3ـ�وط 


�ر��س أأن ���ن ا •���

� �� ��� ��� در� ا��
�� و ��� "! �ف !��� #� ��
 �!�د

.%&%�� 
 ا
��&�ء ا!��� 

 أ�-�%))ا� ,�+))�ت ا
&))�رات ا� %))�ز أ�))�  •((.�
 ) ،�((0� 

1�ا.)) ،ا
� IELTSا%((2+، ((.�
) ا((%+�4
  ا5

.  "!&�ها
;ي +�8%�9 ا
�4�70 ا6 ا� ,�ن ا
�.أو %&%�� 
 ا
��&�ء ا!��� 

 ا
;ي  ا� ,�ن <1�� ا
�. %�زإ�  •%��!
."!&�ه ا%&%�� 
 ا
��&�ء ا!��� 

• . ?4�!

? وا
�,@ ا�!
�Cي ��ارات "��ر �# وزارة ا
 !�%A ا �%& 

 8ام واEا  

 �� " ��a ����دة "ا��Fـ�4ـV ا�ـ_�ـ�!�ـ� ا��ـDـ'

• ��+�F
��دة اG
 .�Jرة ���� �# <�H� IG�ت ا

• 9
��دة اG

�ر��س).�Jرة ���� �# ا���
 ا5و
� (ا%!�� 


�ر��س. •���
 0? ا%Lرا�
�!�H�ت ا
2-�ات ا  <�Gف ����

�� ا
��A ا
�ط-?. •%�� N�F� دH%4
��دة اO #�  �Jرة ����

• .
Q��9? ا
9��!�ت P%� ا5رد+% �
��
�� ا� ا
 ? درس !��9
 +R�م ��H�ت ا


Sرد+%%#. • %+�4
 �Jرة ���� �# ھ�� ا��5ال ا

 P%� ا5رد+%%#.�Jرة �� •����
 �12
 �# ��از ا�� 

•  ,�24
%4 أو ����% أو ا
&�ات اLت ر�2LV� ?0 ��4ن!� #�;
 ا����
 Lرا��
 ��م �4�+!
.Lرا��
 &�24

� ��� ا
�4ا0& ا��
 أX�ى "G �ط ���ل ا� أو أي �

 ��د ( •%�QO رة�J2.( 

•  ���
 .) د�-�ر أرد��25(رA��&" AL ا

•  ���
  .) دوHر150(رد+%%# 5ا
.%� رAL ا

  

���� ا�'�A ا��0�M* وا��&�ن b"ا���� ��)�',�Cا �A'إ��&�ن ا�:  

���<�ddم �dd&��Hن ا�'cdd'(�ddA ا • $��aا�ddا� �dd�'D�ddا��� �dd�)�',�Hا � �dd���dd ا�'�ddA ا��0�M* ن�dd&��وا b"  

�� /,(  و/�ة ا��<��� واH��&���ت���c ��ا��0 �A�0ا��>�. 

 �E إ��&�ن.) د�-�ر �50ر�� اC��&���ت ( •

 

• I'Dا� ���ذج !<���:  

?
� 
���Q Lام ا
�ا�Y ا Z��8-" #�4� ي;
 +�4ذج ط�� ا6
 ,�ق ا^�!" ����  

https://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/Graduate_Studies/forms/17.doc 


