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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 

 االثنينوذلك ابتداء من يوم  2021/2022من العام الجامعي  األولللفصل الدراسي  الدراسات العليا

 .1/8/2021الموافق  األحدولغاية يوم  21/6/2021الموافق 

 

  

أوالً: يتم تقديم طلبات االلتحاق ببرامج الماجستير لجميع التخصصات الكترونيااً لررننياين فقان مان 

 خالل الرابن التالي:

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

 

 لبارامجثانياً: على الراغبين بالتقدم لالمتحان المكافئ للغة االنجليزية وامتحان  كفاية اللغة العربياة 

 ي:يرجى تقديم الطلب من خالل الرابن التالالماجستير 

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

 

 :ثالثاُ : يتم تقديم طلب االلتحاق ببرامج الدبلوم العالي لررننيين فقن من خالل الرابن التالي

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

 

 

أو   3202،3226 – 3857فرعاي  053491111االتصال على الرقم يرجى من المعلومات  لمزيدو

 http://www.bau.edu.jo . موقع اإللكتروني للجامعةزيارة ال

 ورابن صفحة كلية الدراسات العليا:

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

 

https://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/Graduate_Studies/apply_welcome.aspx
https://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/Graduate_Studies/toefl_apply.aspx
https://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/Graduate_Studies/deploma_welcome.aspx
http://www.bau.edu.jo/
http://www.bau.edu.jo/
https://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/Graduate_Studies/Home.aspx
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 برامج الماجستير

 الرقم
 اسم البرنامـج / مكان الدراسة

 تخصصات البكالوريوس التي يمكن قبولها في برنامج الماجستير

 (الطالب يتحمل مسؤولية اإلختيار)  

1.  
 علم الحاسوب /المركز

 نظاااام معلومااااات حاسااااوبية، علاااام الحاسااااوب، سندسااااة البرمجيااااات، سندسااااة كهربا يااااة،

 ات الحاسوب.سندسة النظم/ شبك

2.  
 المركز/ إنارة موارن المياه والبيئة

إنارة موارن المياه والبيئة، مصانر مياه، سندسة مدنية، سندسة بيئية، سندسة كيماوية، 

 سندسة زراعية، جيولوجيا، فيزياء، كيمياء، أحياء

3.  
 التقنيات الحيوية /المركز

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

الغذا ي، العلوم الحياتية، الهندسة الوراثية، الكيمياء الحيوية، التحاليل الطبية، الطب، طب 

 األسنان، الصيدلة

4.  
 المركز /وتكنولوجيا الغذاء التغذية

 اناإلنستغذية ، الغذاء أو ما يعانلهما علم وتكنولوجيا،التغذية ، التغذية والتصنيع الغذا ي

،الطب، طب اإلنسان، الصيدلة، التحاليل الطبية أو المخبرية ،  سريريهتغذية  ،والحميات

 . العلوم الحياتية ، التقنيات الحيوية

 الفيزياء بكافة فروعها الفيزياء التطبيقية /المركز  .5

 الكيمياء بكافة فروعها المركز/الكيمياء التطبيقية   .6

 ء رياضي، معلم مجال رياضيات.رياضيات، إحصا الرياضيات /المركز  .7

 علم النفس التربوي  .8

 األميرة عالية الجامعية /
 كافة التخصصات

 اإلنارة التربوية  .9

 األميرة عالية الجامعية /
 كافة التخصصات

الموسبة واإلبداع / األميرة عالية   .10

 الجامعية
 كافة التخصصات

 الهندسة الميكانيكية، الهندسة الصناعية سندسة الموان،الهندسة الكيماوية، سندسة الموان/المركز  .11

 سندسة المساحة والجيوماتكس، الهندسة المدنية بكافة فروعها سندسة الجيوماتكس/ المركز  .12

13.  
 سندسة الميكاترونكس

 الهندسة التكنولوجية /

الاانظم الكهروميكانيكيااة، سندسااة الميكاااترونكس، سندسااة القااو  الكهربا يااة بكافااة فروعهااا، 

يكانيكياااة بكافااة فروعهاااا، سندساااة الساايطرة والااانظم بكافااة فروعهاااا، الهندساااة الهندسااة الم

 االلكترونية بكافة فروعها، سندسة األجهزة الدقيقة بكافة فروعها

حاساابات  أنظمااةسندسااة الحاسااوب /  .14

 موزعة

 / الهندسة التكنولوجية 

سندسة الكمبيوتر، سندسة الشبكات، سندسة الشبكات وامن المعلومات، الهندساة الكهربا ياة، 

 سندسة االتصاالت، سندسة اإللكترونيات، سندسة الميكاترونكس.

 سندسة تحلية المياه وإنارتها  .15

 الحصن الجامعية /

 المدنيااااة،الهندساااة الميكانيكيااااة، الهندسااااة الكيماويااااة، سندسااااة المياااااه والبيئااااة، الهندسااااة 

 سندسة النظم الحيوية

16.  
 أمن الفضاء االلكتروني/ المركز 

أماااان المعلومااااات والفضاااااء االلكترونااااي، علاااام الحاسااااوب ، سندسااااة الحاسااااوب ، سندسااااة 

االتصاااالت، نظاام المعلومااات الحاسااوبية، سندسااة البرمجيااات، تخصصااات تقنيااات المعلومااات 

 المختلفة

17.  
 المحاسبة /المركز

محاساابية، نظاام معلوماات إناريااة، إنارة أعمااال، تموياال ومصااار ،  محاسابة، نظاام معلومااات

تسااويق، إنارة فنااانق، اقتصااان المااال واألعمااال، إنارة أعمااال نوليااة، إنارة عامااه، الهندسااة، 

 الصيدلة، الحاسوب، تكنولوجيا المعلومات.

 كافة التخصصات تخطين إقليمي /المركز  .18

 كافة التخصصات إنارة األعمال  / المركز  .19

 كافة التخصصات إنارة الموارن البشرية  /المركز  .20

21.  
 إنارة المشاريع /المركز

إنارة األعماااال بكافاااة فروعهاااا، التخطاااين، نظااام وتكنولوجياااا المعلوماااات، الطاااب، الصااايدلة، 

 العلوم، الهندسة بكافة فروعها، الزراعة بكافة فروعها
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 اسم البرنامـج الرقم

 مكان الدراسة /

 الماجستير برنامج تخصصات البكالوريوس التي يمكن قبولها في

 (الطالب يتحمل مسؤولية اإلختيار)  

 التمويل  .22

عمان الجامعية للعلوم المالية /

 واإلنارية

علوم مالية و مصرفية )تمويل(، إنارة البنوك، المحاسبة، إنارة أعمال، نظم معلومات 

العامة، التسويق، االقتصان، إنارة التأمين محاسبية، نظم معلومات إنارية، اإلنارة 

 والمخاطر

 المحاسبة  .23

 عمان الجامعية للعلوم /

 المالية واإلنارية

محاسبة، نظم معلومات محاسبية، نظم معلومات إنارية، إنارة أعمال، تمويل ومصار ، 

دسة، تسويق، إنارة فنانق، اقتصان المال واألعمال، إنارة أعمال نولية، إنارة عامه، الهن

 الصيدلة، الحاسوب، تكنولوجيا المعلومات.

 إنارة األعمال   .24

 عمان الجامعية للعلوم/

 المالية واإلنارية

 كافة التخصصات

 

 

 

 

 

 

  برامج الدبلوم العالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 عالية الجامعيةشعبة كلية األميرة   /التربية  .2 

 شعبة كلية الشوبك الجامعية
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 الـقـبول:شـروط 

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

 جامعة البلقاء التطبيقية.

  التوفاال  ) للغااة أجيبيااةامتحاناااا القاادراا اجتياااأ أحاادIELTS     غااةالل ة نساايلفراغااة اللبيرسااون 

للطلباة الارايبين  جامعاة البلقااء التطبيقياةالاي  تعقاد  نجليزية المكااف  اإل ةامتحان اللغاأللمانية( أو 

 . بااللتحاق ببرامج الماجستير

 للطلباة الارايبين بااللتحااق  جامعاة البلقااء التطبيقياةالعربياة الاي  تعقاد   ةامتحان كفاياة اللغا إجتياأ

 .ببرامج الماجستير

 يد بأ  قراراا تصدر عن وأارة التعليم العالي والبحث العلمي .االلتزام والتق 

   الجامعة ملتزمة بتطبيق معايير هيئة اعتماد مؤسساا التعليم العالي فيما يتعلق بقبول الطلبة. 

 

 " غير مسترنة "الوثـا ـق الـثبـوتيـة المـطـلوبة 

 صورة مصدقة عن كشف عالماا الشهادة الثانوية. 

 لشهادة الجامعية األولى )البكالوريوس(.صورة مصدقة عن ا 

 البكالوريوس. لشهادةمصدق  كشف عالماا 

 .صورة مصدقة عن شهادة الميالد 

 .صورة مصدقة عن هوية األحوال المدنية لألردنيين 

 صورة مصدقة عن جواأ السفر للطلبة يير األردنيين 

 ألردنية.نظام عالماا الجامعة التي درس بها الطالب لخريجي الجامعاا يير ا 

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

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

 ( 2صورة شخصية عدد.) 

  لررننيين  الدراسات العليا لبرامج ( نينار أرنني25)رسم تقديم الطلب. 

 ( نوالر150)ردنيين األلغير لب الط تقديم رسم. 

 لررننيين.الماجستير  لبرامج ( نينار50) متحان اللغة االنجليزية المكافئا رسم تقديم 

 لررننيين. الماجستير لبرامج ( نينار50) متحان كفاية اللغة العربيةا رسم تقديم 

 


