صفحة  1من 5

جامعــة البلقـــاء التطبـيـقيــة
كليـة الدراسـات العليـا
تعلن كلية الدراسات العليا في جامعة البلقاء التطبيقية عن تمديد فترة استقبال طلبات االلتحاق ببرامج الدراسات العليا للفصل
الدراسي األول من العام الجامعي  2023/2022لغاية يوم الخميس الموافق .2022/8/11
مالحظة مهمة:
يرجى االنتباه إلى أن التخصصات الموجودة في الجدول األول متاحة للطلبة الحاصلين على تقدير جيد فما فوق في مرحلة
البكالوريوس ،والتخصصات الموجودة في الجدول الثاني متاحة للطلبة الحاصلين على تقدير مقبول فما فوق  ،ويتحمل الطالب
مسؤولية تعبئة الطلب بالنسبة للتقدير ولن يتم النظر في أي طلب مخالف.
يتم تقديم طلبات االلتحاق من خالل الروابط التالية:
أوالً :الطلبة االردنيين الذين يرغبون بااللتحاق ببرامج الماجستير-:
https://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/Graduate_Studies/apply_welcome.aspx
ثانيا ً  :الطلبة االردنيين الذين يرغبون بااللتحاق ببرامج الدبلوم العالي-:
https://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/Graduate_Studies/deploma_welcome.aspx
ثالثاً :الطلبة غير االردنيين الذين يرغبون بااللتحاق ببرامج الماجستير-:
https://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/Graduate_Studies/apply_welcome.aspx
رابعاً :الطلبة غير االردنيين الذين يرغبون بااللتحاق ببرامج الدبلوم العالي:
https://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/Graduate_Studies/deploma_welcome.aspx
 على الراغبين بالتقدم لالمتحان المكافئ للغة االنجليزية وامتحان كفاية اللغة العربية لبرامج الماجستتتتتتتتير يرجى التقدمبطلب من خالل الرابط التالي:
https://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/Graduate_Studies/toefl_apply.aspx
ولمزيد من المعلومات يرجى االتصتتتتال على الر م  053491111فرعي  3202،3226 – 3857أو زيارة المو ع اإللكتروني
للجامعة http://www.bau.edu.jo.
ورابط صفحة كلية الدراسات العليا:
https://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/Graduate_Studies/Home.aspx
تخصصات الماجستير المتاحة للطلبة الحاصلين على تقدير جيد فما فوق في مرحلة البكالوريوس:

صفحة  2من 5
برامج الماجستير
الر م
.1
.2

اسم البرنامـج  /مكان الدراسة
علم الحاسوب /المركز
إدارة موارد المياه والبيئة /المركز

.3
التقنيات الحيوية /المركز
.4
التغذية وتكنولوجيا الغذاء /المركز
.5

الكيمياء التطبيقية /المركز
علم النفس التربوي /األميرة عالية الجامعية

.7

اإلدارة التربوية/
األميرة عالية الجامعية

.8

الموةبة واإلبداع  /األميرة عالية الجامعية

.6

تخصصات البكالوريوس التي يمكن بولها في برنامج الماجستير
( الطالب يتحمل مسؤولية اإلختيار)
نظم معلومات حاستتوبية ،علم الحاستتوب ،ةندستتة البرمجيات ،ةندستتة
كهربائية،ةندسة النظم /شبكات الحاسوب.
إدارة موارد المياه والبيئة ،مصادر مياه ،ةندسة مدنية ،ةندسة بيئية،
ةندسة كيماوية ،ةندسة زراعية ،جيولوجيا ،فيزياء ،كيمياء ،أحياء
التقنيات الحيوية ،اإلنتاج النباتي ،و اية النبات ،اإلنتاج الحيواني،
التغذية والتصنيع الغذائي ،العلوم الحياتية ،الهندسة الوراثية ،الكيمياء
الحيوية ،التحاليل الطبية ،الطب ،طب األسنان ،الصيدلة
التغذية والتصنيع الغذائي ،التغذية ،علم وتكنولوجيا الغذاء أو ما
يعادلهما ،تغذية اإلنسان والحميات ،تغذية سريريه ،الطب ،طب اإلنسان،
الصيدلة ،التحاليل الطبية أو المخبرية  ،العلوم الحياتية  ،التقنيات
الحيوية.
الكيمياء بكافة فروعها
كافة التخصصات

.9
ةندسة الميكاترونكس
 /الهندسة التكنولوجية
.10
.11

ةندسة الحاسوب /أنظمة حاسبات موزعة
 /الهندسة التكنولوجية
تخطيط إ ليمي /المركز

.12
إدارة المشاريع /المركز

كافة التخصصات
كافة التخصصات
النظم الكهروميكتتانيكيتتة ،ةنتتدستتتتتتتتة الميكتتاترونكس ،ةنتتدستتتتتتتتة القو
الكهربائية بكافة فروعها ،الهندستتة الميكانيكية بكافة فروعها ،ةندستتة
الستتتتيطرة والنظم بكافة فروعها ،الهندستتتتة االلكترونية بكافة فروعها،
ةندسة األجهزة الد يقة بكافة فروعها
ةندسة الكمبيوتر ،ةندسة الشبكات ،ةندسة الشبكات وامن المعلومات،
الهند سة الكهربائية ،ةند سة االتصاالت ،ةند سة اإللكترونيات ،ةند سة
الميكاترونكس.
كافة التخصصات
إدارة األع مال ب كا فة فروع ها ،التخطيط ،نظم وتكنولوج يا المعلو مات،
الطب ،الصتتتتتتتيدلة ،العلوم ،الهندستتتتتتتة بكافة فروعها ،الزراعة بكافة
فروعها

صفحة  3من 5

تخصصات الماجستير المتاحة للطلبة الحاصلين على تقدير مقبول فما فوق في مرحلة البكالوريوس:
برامج الماجستير
الر م
.1
.2

اسم البرنامـج  /مكان الدراسة
الفيزياء التطبيقية /المركز
أمن الفضاء االلكتروني /المركز

.3
المحاسبة /المركز
.4

إدارة األعمال  /المركز

.5

إدارة الموارد البشرية /المركز

.6
.7

.8

التمويل
/عمان الجامعية للعلوم المالية واإلدارية
المحاسبة
/عمان الجامعية للعلوم
المالية واإلدارية
إدارة األعمال
/عمان الجامعية للعلوم
المالية واإلدارية

تخصصات البكالوريوس التي يمكن بولها في برنامج الماجستير
( الطالب يتحمل مسؤولية اإلختيار)
الفيزياء بكافة فروعها
أمن المعلومات والفضتتتتتتتاء االلكتروني ،علم الحاستتتتتتتوب  ،ةندستتتتتتتة
الحاستتتوب  ،ةندستتتة االتصتتتاالت ،نظم المعلومات الحاستتتوبية ،ةندستتتة
البرمجيات ،تخصصات تقنيات المعلومات المختلفة
محا سبة ،نظم معلومات محا سبية ،نظم معلومات إدارية ،إدارة أعمال،
تمويل ومصارف ،تسويق ،إدارة فنادق ،ا تصاد المال واألعمال ،إدارة
أعمال دولية ،إدارة عامه ،الهندستتتة ،الصتتتيدلة ،الحاستتتوب ،تكنولوجيا
المعلومات.
كافة التخصصات
كافة التخصصات
علوم مالية و مصرفية (تمويل) ،إدارة البنوك ،المحاسبة ،إدارة
أعمال ،نظم معلومات محاسبية ،نظم معلومات إدارية ،اإلدارة العامة،
التسويق ،اال تصاد ،إدارة التأمين والمخاطر
محاسبة ،نظم معلومات محاسبية ،نظم معلومات إدارية ،إدارة أعمال،
تمويل ومصارف ،تسويق ،إدارة فنادق ،ا تصاد المال واألعمال ،إدارة
أعمال دولية ،إدارة عامه ،الهندسة ،الصيدلة ،الحاسوب ،تكنولوجيا
المعلومات.
كافة التخصصات

صفحة  4من 5

تخصصات الدبلوم العالي
تخصصات الدبلوم العالي متاحة للطلبة الحاصلين على تقدير مقبول فما فوق ولجميع تخصصات البكالوريوس:
التخصص  /مكان الدراسة
التربية /شعبة كلية األميرة عالية الجامعية
شعبة كلية اربد الجامعية
كلية األميرة رحمة الجامعية

شعبة كلية عجلون الجامعية
الدبلوم العالي التطبيقي :أ .صعوبات التعلم .ب .التوحد

شـروط الـقـبول:
 أن يكون الطالب قد حصلللللللر ة ا دكاة الوكالوكيو

أو ما يمادلاا من ااممة همهكا واا ااممة الو طاي الهطويطية وأن

هكون الدكاسة واالنهظام.
 ياوز ل ط وة الحاصلللل ين ة ا دكاة الوكالوكيو

واالنهسللللاب الهطدم وط ب الهحاق ووكنامج المااسللللهيك ةللللكيطة االلهزام

والسياسة المامة لطوور الط وة في وكامج الدكاسات الم يا الصادكة ةن وزاكة الهم يم المالي والوحث الم مي.
 ياوز ل طالب الحاصلللر ة ا دكاة الدو وم المالي وهطديك ال يطر ةن ي ايد ادااي الهطدم وط ب الهحاق ووكنامج المااسلللهيك
وغض النظك ةن الهطديك في دكاة الوكالوكيو .
 ال يسمح ل ط وة الحاص ين ة ا دكاة الوكالوكيو

واالنهساب الهطدم وط ب الهحاق ووكامج الدو وم المالي.

 ااهياز المهطدم لوكامج المااسلللللهيك أحد امهحانات الطدكات ل غة اةانوية فالهوفر  IELTSويكسلللللون ال غة الفكنسلللللية
ال غة اةلمانية) أو امهحان ال غة اإلنا يزية المكافئ الذي همطده ااممة الو طاي الهطويطية.
 ااهياز امهحان كفاية ال غة المكوية الذي همطده ااممة الو طاي الهطويطية ل ط وة الكاغوين وااللهحاق ووكامج المااسهيك.

صفحة  5من 5

الوثـائـق الـثبـوتيـة المـطـلوبة " غير مستردة "
 صوكة مصدقة ةن كةا ةالمات الةاادة الثانوية.
 صوكة مصدقة ةن الةاادة الااممية اةولا فالوكالوكيو ).
 صوكة ةن كةا ةالمات مصدق لةاادة الوكالوكيو .
 صوكة مصدقة ةن ةاادة الميالد.
 صوكة مصدقة ةن هوية اةحوار المدنية لألكدنيين.
 صوكة مصدقة ةن اواز السفك ل ط وة غيك اةكدنيين
 صوكة ةن نظام ةالمات الااممة الهي دك واا الطالب لخكياي الااممات غيك اةكدنية.
 ةدم ممانمة ل دكاسة ل ط وة الذين يمم ون في مؤسسات كسمية أو حكومية أو الطوات المس حة أو أي ااة أخكى هةهكط
حصور الطالب ة ا الموافطة المسوطة ل دكاسة.
 صوكة ةخصية ةدد ف.)2
 ةدم ممانمة من الم حطية الثطافية والهخصص الذي سيدكسه ل ط وة الذين هةهكط دولام ذلك.
 رسم تقديم الطلب ( )25دينار أردني لبرامج الدراسات العليا لألردنيين.
 رسم تقديم الطلب لغير األردنيين ( )200دوالر.
 رسم تقديم امتحان اللغة االنجليزية المكافئ ( )50دينار لبرامج الماجستير للطلبة االردنيين.
 رسم تقديم امتحان كفاية اللغة العربية ( )50دينار لبرامج الماجستير للطلبة االردنيين
 رسم تقديم امتحان اللغة االنجليزية المكافئ ( )150دوالر لبرامج الماجستير للطلبة غير االردنيين
 رسم تقديم امتحان كفاية اللغة العربية ( )150دوالر لبرامج الماجستير للطلبة غير االردنيين
***** يرجى االلتزام بالد ة والوضوح عند تحميل الوثائق المطلوبة وبخالف ذلك لن يتم النظر في الطلب.

