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 جامعــة البلقـــاء التطبـيـقيــة

 كليـة الدراسـات العليـا                                            

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

 األحد وذلك ابتداء من يوم 2020/2021من العام الجامعي  األولالدراسات العليا للفصل الدراسي 

 .13/8/2020 الموافق الخميسولغاية يوم  28/6/2020 الموافق

 مواعيد ومكان تقديم الطلبات:

 الكترونيا من خالل الرابط التالي:جميع التخصصات برامج الماجستير لااللتحاق ب طلباتيتم تقديم 

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

 

أو زياار   ،3217-3202 – 3857فرعي  053491111من المعلومات االتصال على الرقم  لمزيدو

 edu.johttp://www.bau./ للجامعة الموقع اإللكتروني

 ورابط صفحة كلية الدراسات العليا:

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

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 برامج الماجستير

 الرقم
 مكان الدراسة / اسم البرنامـج

 الماجستير برنامج يوس التي يمكن قبولها فيتخصصات البكالور

 (الطالب يتحمل مسؤولية اإلختيار)  

1.  
 المركز/ علم الحاسوب

 جيدسااة كهرباةياااة، نظاام معلومااات حاساااوبية، علاام الحاسااوب، جيدساااة البرمجيااات،

 جيدسة اليظم/ شبكات الحاسوب.

 إدار  موارد المياه والبيئة  .2

 المركز/

مصادر مياه، جيدسة مدنية، جيدسة بيئية، جيدسة  إدار  موارد المياه والبيئة،

 كيماوية، جيدسة زراعية، جيولوجيا، فيزياء، كيمياء، أحياء

3.  
 المركز/ التقييات الحيوية

التقييات الحيوية، اإلنتاج اليباتي، وقاية اليبات، اإلنتاج الحيواني، التغذية والتصييع 

، لكيمياء الحيوية، التحاليل الطبيةالغذاةي، العلوم الحياتية، الهيدسة الوراثية، ا

 ، الصيدلةاألسيانالطب، طب 

 جيدسة المواد، الهيدسة الكيماوية، الهيدسة الميكانيكية، الهيدسة الصياعية جيدسة المواد )المركز(  .4

 الفيزياء بكافة فروعها /المركز الفيزياء التطبيقية  .5

 االكيمياء بكافة فروعه المركز()الكيمياء التطبيقية   .6

 رياضيات، إحصاء رياضي، معلم مجال رياضيات. الرياضيات /المركز  .7

 علم اليفس التربوي  .8

 األمير  عالية الجامعية /
 كافة التخصصات

 اإلدار  التربوية  .9

 األمير  عالية الجامعية /
 كافة التخصصات

/ األمير   واإلبداعالموجبة   .10

 عالية الجامعية
 كافة التخصصات

 جيدسة المساحة والجيوماتكس، الهيدسة المدنية بكافة فروعها المركز /جيدسة الجيوماتكس  .11

 

https://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/Graduate_Studies/apply.aspx
http://www.bau.edu.jo/
https://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/Graduate_Studies/Home.aspx
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 اسم البرنامـج الرقم

 مكان الدراسة /

 الماجستير برنامج تخصصات البكالوريوس التي يمكن قبولها في

 (الطالب يتحمل مسؤولية اإلختيار)  

12.  
 جيدسة الميكاترونكس

 الهيدسة التكيولوجية /

الاايظم الكهروميكانيكيااة، جيدسااة الميكاااترونكس، جيدسااة القااو  الكهرباةيااة بكافااة فروعهااا، 

جيدساااة السااايطر  والااايظم بكافاااة فروعهاااا، الهيدساااة  يدساااة الميكانيكياااة بكافاااة فروعهاااا،اله

 االلكترونية بكافة فروعها، جيدسة األجهز  الدقيقة بكافة فروعها

انظمة حاسبات / جيدسة الحاسوب  .13

 موزعة

 الهيدسة التكيولوجية / 

، الهيدسااة الكهرباةيااةواماان المعلومااات، جيدسااة الكاابكات ، جيدسااة الكاابكات، جيدسااة الكمبيااوتر

 جيدسة الميكاترونكس.، جيدسة االتصاالت، جيدسة اإللكترونيات

 جيدسة تحلية المياه وإدارتها  .14

 الحصن الجامعية /

 ياااااه والبيئااااة، الهيدسااااة المدنيااااة،لمالهيدسااااة الميكانيكيااااة، الهيدسااااة الكيماويااااة، جيدسااااة ا

 جيدسة اليظم الحيوية

15.  
 المركز/التحاليل الطبية 

تحاليل طبية، طب والجراحة العامة، مختبرات طبية، صيدلة، العلوم الطبية المساند ، الطب 

 .التقييات الحيوية2. األحياء الدقيقة التطبيقية 1البيطري، العلوم الحياتية أو احد فروعها: 

16.  
 المحاسبة /المركز

محاساابة، نظاام معلومااات محاساابية، نظاام معلومااات إداريااة، إدار  أعمااال، تموياال ومصااار ، 

تسااويق، إدار  فيااادق، اقتصاااد المااال واألعمااال، إدار  أعمااال دوليااة، إدار  عاماا ، الهيدسااة، 

 الصيدلة، الحاسوب، تكيولوجيا المعلومات.

 كافة التخصصات تخطيط إقليمي /المركز  .17

 كافة التخصصات ار  األعمال  / المركزإد  .18

 كافة التخصصات المركزإدار  الموارد البكرية  /  .19

20.  
 إدار  المكاريع /المركز

إدار  األعمال بكافة فروعها، التخطيط، نظم وتكيولوجيا المعلومات، الطب، الصيدلة، العلوم، 

 الهيدسة بكافة فروعها، الزراعة بكافة فروعها

 التمويل  .21

امعية للعلوم المالية عمان الج/

 واإلدارية

علوم مالية و مصرفية )تمويل(، إدار  البيوك، المحاسبة، إدار  أعمال، نظم معلومات 

 محاسبية، نظم معلومات إدارية، اإلدار  العامة، التسويق، االقتصاد، إدار  التأمين والمخاطر

 المحاسبة  .22

 عمان الجامعية للعلوم /

 المالية واإلدارية

نظم معلومات محاسبية، نظم معلومات إدارية، إدار  أعمال، تمويل ومصار ، محاسبة، 

تسويق، إدار  فيادق، اقتصاد المال واألعمال، إدار  أعمال دولية، إدار  عام ، الهيدسة، 

 الصيدلة، الحاسوب، تكيولوجيا المعلومات.

 إدار  األعمال   .23

 عمان الجامعية للعلوم/

 المالية واإلدارية

 صصاتكافة التخ

 

 

 يتم تقديم الطلبات في كلية األمير  رحمة الجامعية /برامج الدبلوم العالي

 

 

 

 الدبلوم العالي التطبيقي:أ. صعوبات التعلم.  ب. التوحد  .1
 كلية األمير  رحمة الجامعية

 التربية  .2
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 الـقـبول:شـروط 

 تعترف بها يعادلها من جامعة و ماأن يكون الطالب قد حصل على درجة البكالوريوس أ 

 جامعة البلقاء التطبيقية.

  التوفاال  ) للغااة أجيبيااةامتحاناااا القاادراا اجتياااأ أحاادIELTS     اللغااة ة نساايلفراغااة اللبيرسااون 

 جامعة البلقاء التطبيقية.  تعقدهالذي نجليزية المكافئ اإل ةامتحان اللغأو  األلمانية(

 البلقاء التطبيقية. جامعةتعقده العربية الذي  ةامتحان كفاية اللغ إجتياأ 

 . االلتزام والتقيد بأي قراراا تصدر عن وأارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 " غير مسترد  "الوثـاةـق الـثبـوتيـة المـطـلوبة 

 صورة مصدقة عن كشف عالماا الشهادة الثانوية. 

 .)صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية األولى )البكالوريوس 

  السيواا الدراسية في البكالوريوس.كشوف مصدقة بعالماا 

 .صورة مصدقة عن شهادة الميالد مثبت عليها الرقم الوطيي 

 .صورة مصدقة عن هوية األحوال المدنية لألردنيين 

 صورة مصدقة عن جواأ السفر للطلبة غير األردنيين 

 .نظام عالماا الجامعة التي درس بها الطالب لخريجي الجامعاا غير األردنية 

 عة للدراسة للطلبة الذين يعملون في مؤسسات رسمية أو حكومية أو القوات عدم ممان

 المسلحة أو أي جهة أخر  تكترط حصول الطالب على الموافقة المسبقة للدراسة.

 ( 2صورة شخصية عدد.) 

  ( دييار أردني25)رسم تقديم الطلب. 

  ( دوالر150)ردنيين األلغير رسم الطلب. 

 

 :لمكافئ وامتحان كفاية اللغة العربيةإمتحان اللغة اإلنجليزية ا

 فئ وامتحااان كفايااة اللغااة العربيااة ة االنجليزيااة المكاااطلبااة الااراغبين بالتقاادم المتحااان اللغاالعلااى ا 

 .مقعداللغاية حجز  وحد  التقييم واالمتحاناتيرجى مراجعة 

 ( دييار لكل إمتحان.50رسم اإلمتحانات ) 

 

 


