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 جامعــة البلقـــاء التطبـيـقيــة

 كليـة الدراسـات العليـا                                             

علن كلية الدراسات العليا في جامعة البلقاء التطبيقية عن تمديد فترة استقبال طلبات  ت

الجامعي   ن العام للفصل الدراسي األول مللطلبة األردنيين  ببرامج الدراسات العليا االلتحاق

   2021/ 8/ 8  الموافق األحد لغاية يوم    2022/    2021
  

أوالً: يتم تقديم طلبات االلتحاق ببرامج الماجستير لجميع التخصصات الكترونياً لألردنيين فقــم مــن 

 خالل الرابم التالي:

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

 

 لبــرامجثانياً: على الراغبين بالتقدم لالمتحان المكافئ للغة االنجليزية وامتحان  كفاية اللغة العربية 

 يرجى تقديم الطلب من خالل الرابم التالي:الماجستير 

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

 

 :ثالثاُ : يتم تقديم طلب االلتحاق ببرامج الدبلوم العالي لألردنيين فقم من خالل الرابم التالي 

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

 

 

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

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

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


2 |-3 P a g e  

 

 
 

 
 
 

 
 

 برامج الماجستير

 الرقم
 اسم البرنامـج / مكان الدراسة 

 تخصصات البكالوريوس التي يمكن قبولها في برنامج الماجستير

 (الطالب يتحمل مسؤولية اإلختيار)  

1.  
 علم الحاسوب /المركز

 نظم معلومــات حاســوبية، علــم الحاســوب، بردســة البرمجيــات، بردســة كهربا يــة،

 بردسة الرظم/ شبكات الحاسوب.

2.  
 المركز/ د المياه والبيئةإدارة موار

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

 كيماوية، بردسة زراعية، جيولوجيا، فيزياء، كيمياء، أحياء

3.  
 التقريات الحيوية /المركز

التقريات الحيوية، اإلنتاج الرباتي، وقاية الربات، اإلنتاج الحيواني، التغذية  

لتصريع الغذا ي، العلوم الحياتية، الهردسة الوراثية، الكيمياء الحيوية، التحاليل  وا

 الطبية، الطب، طب األسران، الصيدلة 

4.  
 المركز /وتكرولوجيا الغذاء التغذية

تغذية  ، الغذاء أو ما يعادلهما علم وتكرولوجيا،التغذية ، التغذية والتصريع الغذا ي

،الطب، طب اإلنسان، الصيدلة، التحاليل الطبية   هسريريتغذية  ،والحميات اإلنسان

 .  أو المخبرية ، العلوم الحياتية ، التقريات الحيوية

 الفيزياء بكافة فروعها الفيزياء التطبيقية /المركز  .5

 الكيمياء بكافة فروعها المركز/ الكيمياء التطبيقية   .6

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

 علم الرفس التربوي  .8

 األميرة عالية الجامعية /
 كافة التخصصات

 اإلدارة التربوية  .9

 األميرة عالية الجامعية /
 كافة التخصصات

 كافة التخصصات الموببة واإلبداع / األميرة عالية الجامعية  .10

 هردسة الصراعيةبردسة المواد،الهردسة الكيماوية، الهردسة الميكانيكية، ال بردسة المواد/المركز  .11

 بردسة المساحة والجيوماتكس، الهردسة المدنية بكافة فروعها بردسة الجيوماتكس/ المركز  .12

13.  
 بردسة الميكاترونكس

 الهردسة التكرولوجية /

الــرظم الكهروميكانيكيــة، بردســة الميكــاترونكس، بردســة القــو  الكهربا يــة بكافــة 

ــا، ب ــة فروعه ــة بكاف ــا، الهردســة الميكانيكي ــة فروعه ــرظم بكاف ردســة الســيطرة وال

ــة  ــة بكاف ــزة الدقيق ــا، بردســة األجه ــة فروعه ــة بكاف ــا، الهردســة االلكتروني فروعه

 فروعها

 حاسبات موزعة أنظمةبردسة الحاسوب /  .14

 / الهردسة التكرولوجية 

بردسة الكمبيوتر، بردسة الشبكات، بردســة الشــبكات وامــن المعلومــات، الهردســة 

 الكهربا ية، بردسة االتصاالت، بردسة اإللكترونيات، بردسة الميكاترونكس.

 بردسة تحلية المياه وإدارتها  .15

 الحصن الجامعية /

 المدنيــة،الهردسة الميكانيكية، الهردسة الكيماوية، بردسة المياه والبيئة، الهردســة 

 بردسة الرظم الحيوية

16.  
 أمن الفضاء االلكتروني/ المركز 

أمن المعلومات والفضاء االلكتروني، علم الحاســوب ، بردســة الحاســوب ، بردســة 

االتصــاالت، نظــم المعلومــات الحاســوبية، بردســة البرمجيــات، تخصصــات تقريــات 

 المعلومات المختلفة

17.  
 المحاسبة /المركز

ــل  محاســبة، نظــم معلومــات محاســبية، نظــم معلومــات إداريــة، إدارة أعمــال، تموي

ومصارف، تسويق، إدارة فرادق، اقتصاد المال واألعمال، إدارة أعمال دولية، إدارة 

 عامه، الهردسة، الصيدلة، الحاسوب، تكرولوجيا المعلومات.

 كافة التخصصات /المركز االقليميتخطيم ال  .18

 صاتكافة التخص إدارة األعمال  / المركز  .19

 كافة التخصصات إدارة الموارد البشرية  /المركز  .20

21.  
 إدارة المشاريع /المركز

ــب،  ــات، الط ــا المعلوم ــم وتكرولوجي ــيم، نظ ــا، التخط ــة فروعه ــال بكاف إدارة األعم

 الصيدلة، العلوم، الهردسة بكافة فروعها، الزراعة بكافة فروعها
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 اسم البرنامـج  الرقم

 راسةمكان الد /

 الماجستير برنامج تخصصات البكالوريوس التي يمكن قبولها في

 (الطالب يتحمل مسؤولية اإلختيار)  

 التمويل  .22

عمان الجامعية للعلوم المالية /

 واإلدارية

علوم مالية و مصرفية )تمويل(، إدارة البروك، المحاسبة، إدارة أعمال، نظم معلومات 

ارة العامة، التسويق، االقتصاد، إدارة التأمين  محاسبية، نظم معلومات إدارية، اإلد

 والمخاطر

 المحاسبة  .23

 عمان الجامعية للعلوم /

 المالية واإلدارية 

محاسبة، نظم معلومات محاسبية، نظم معلومات إدارية، إدارة أعمال، تمويل ومصارف، 

الهردسة،  تسويق، إدارة فرادق، اقتصاد المال واألعمال، إدارة أعمال دولية، إدارة عامه، 

 الصيدلة، الحاسوب، تكرولوجيا المعلومات.

 إدارة األعمال   .24

 عمان الجامعية للعلوم/

 المالية واإلدارية 

 كافة التخصصات

 

 

 

 

 

 

   برامج الدبلوم العالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 يرة عالية الجامعية شعبة كلية األم  /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.

 اللغدة ة  نسديلفراغدة اللبيرسدون      IELTSالتوفدل  ) للغدة أجببيدةامتحاندا  القددرا  اجتياز أحدد  •

للطلبدة الدرايبين  جامعدة البلقداء التطبيقيدةالذي تعقدد  نجليزية المكافئ اإل ةامتحان اللغاأللمانية( أو 

 . بااللتحاق ببرامج الماجستير

للطلبدة الدرايبين بااللتحداق  جامعدة البلقداء التطبيقيدةالعربية الدذي تعقدد   ةامتحان كفاية اللغ إجتياز •

 .ببرامج الماجستير

 التقيد بأي قرارا  تصدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .االلتزام و •

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

 

 الوثـا ـق الـثبـوتيـة المـطـلوبة

 

 .صورة مصدقة عن كشف عالما  الشهادة الثانوية •

 امعية األولى )البكالوريوس(.صورة مصدقة عن الشهادة الج •

 البكالوريوس. لشهادةمصدق  كشف عالما  •

 صورة مصدقة عن شهادة الميالد.  •

 صورة مصدقة عن هوية األحوال المدنية لألردنيين.  •

 نظام عالما  الجامعة التي درس بها الطالب لخريجي الجامعا  يير األردنية. •

  رسمية أو حكومية أو القوا  المسلحة عدم ممانعة للدراسة للطلبة الذين يعملون في مؤسسا •

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

 (. 2صورة شخصية عدد ) •

 .لألردنيين  الدراسا  العليا لبرامج ( ديبار أردني25رسم تقديم الطلب ) •

 لألردنيين. الماجستير لبرامج ( ديبار50رسم تقديم امتحان اللغة االنجليزية المكافئ ) •

 لألردنيين. الماجستير لبرامج ( ديبار50رسم تقديم امتحان كفاية اللغة العربية ) •

 


