
 5من  1صفحة 

 

  
 

 جامعــة البلقـــاء التطبـيـقيــة

 كليـة الدراسـات العليـا

للفصل  الدراسات العليااستقبال طلبات االلتحاق ببرامج  فترة تمديدتعلن كلية الدراسات العليا في جامعة البلقاء التطبيقية عن 

 19/1/2023الخميس الموافق لغاية يوم  2022/2023من العام الجامعي  الثانيالدراسي 

 من خالل الروابط التالية: يتم تقديم طلبات االلتحاق

  -:ببرامج الماجستير أوالً:  الطلبة االردنيين الذين يرغبون بااللتحاق

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

 

  -ثانياً : الطلبة االردنيين الذين يرغبون بااللتحاق ببرامج الدبلوم العالي:

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

 

 -:ببرامج الماجستير الذين يرغبون بااللتحاقثالثاً: الطلبة غير االردنيين 

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

 

 :ببرامج الدبلوم العالي رابعاً: الطلبة غير االردنيين الذين يرغبون بااللتحاق

u.edu.jo/bauar/Colleges/Graduate_Studies/deploma_welcome.aspxhttps://www.ba 

 

أو زيارة المو ع اإللكتروني   3202،3217 ، 3857فرعي  053491111االتصاااااال على الر م يرجى من المعلومات  لمزيدو

 http://www.bau.edu.jo . للجامعة

 الدراسات العليا:ورابط صفحة كلية 

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

 

 

 

 

 برامج الماجستير

 

 اسم البرنامـج / مكان الدراسة الر م

في برنامج تخصصات البكالوريوس التي يمكن  بولها 
 الماجستير

 (الطالب يتحمل مسؤولية اإلختيار) 

 

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


 5من  2صفحة 

 علم الحاسوب /المركز  .1
 

نظم معلومات حاساااوبية، علم الحاساااوب، اندساااة البرمجيات، 
 اندسة كهربائية،اندسة النظم/ شبكات الحاسوب.

2.  
 إدارة موارد المياه والبيئة /المركز

والبيئة، علوم االراضي والمياه إدارة موارد المياه والبيئة، 
االرض والبيئة، الجيولوجيا، الهندسة المدنية، الهندسة 

 الكيميائية، اندسة البيئة، اندسة المياه والبيئة

3.  

 التقنيات الحيوية /المركز

اإلنتاج النباتي، و اية النبات، االحياء،  التقنيات الحيوية، 
الطبية، التحاليل لوم الحياتية، اإلنتاج الحيواني، التغذية ، الع
، التقنيات الحيوية الزراعية، الطب، طب األسنان، الصيدلة

 الكيمياء، االحياء الد يقة

4.  
 الحصن الجامعيةاندسة تحليه المياه وادارتها/

الكيماوية،  الهندسةالمياه والبيئة،  اندسة الهندسة المدنية، 
 الميكانيكية الهندسة

 تكنولوجيا الكيمياء ، الكيمياء التطبيقية،  الكيمياء  الكيمياء التطبيقية /المركز  .5

6.  
 اندسة الجيوماتكس/ المركز 

اندسة المساحة والجيوماتكس ، الهندسة المدنية بكافة 
 فروعها

 األميرة عالية الجامعية /علم النفس التربوي  .7
  

 
 كافة التخصصات

 األميرة عالية الجامعية /اإلدارة التربوية  .8
  
 

 كافة التخصصات

  الموابة واالبداع /التربية الخاصة   .9
 األميرة عالية الجامعية 

 كافة التخصصات

10.  
 الهندسة التكنولوجية /اندسة الميكاترونكس

 

النظم الكهروميكانيكية، اندساااة الميكاترونكس، اندساااة القو  
الكهربائية بكافة فروعها، الهندسااااة الميكانيكية بكافة فروعها، 

فروعها، الهندساااة االلكترونية  اندساااة السااايطرة والنظم بكافة
 بكافة فروعها، اندسة األجهزة الد يقة بكافة فروعها

11.  
 اندسة انظمة الحاسباتاندسة الحاسوب /

 الهندسة التكنولوجية /

اندساااة الكمبيوتر، اندساااة الشااابكات، اندساااة الشااابكات وامن 
المعلومات، الهندساااة الكهربائية، اندساااة االتصااااالت، اندساااة 

 اندسة الميكاترونكس. اإللكترونيات،
  



 5من  3صفحة 

 

 كافة التخصصات /المركز اال ليمي التخطيط  .12

13.  
 الفيزياء التطبيقية /المركز

، الفيزياء الطبية، اندسة ميكانيكية، اندسة الفيزياء 
 كهربائية، اندسة مواد، اندسة نووية

14.  
 أمن الفضاء االلكتروني/ المركز

 

الحاسااااااوب ، أمن المعلومات والفضاااااااء االلكتروني، علم 
اندساااة الحاساااوب ، اندساااة االتصااااالت، نظم المعلومات 
الحاسااااااوبية، اندسااااااة البرمجيات، تخصااااااصااااااات تقنيات 

 المعلومات المختلفة

15.  
 التمويل

 عمان الجامعية للعلوم المالية واإلدارية/

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

إدارية، اإلدارة العامة، التسويق، اال تصاد، إدارة التأمين 
 والمخاطر

16.  

عمان الجامعية للعلوم المالية /المحاسبة
 واإلدارية

 
 

المحاسااابة الدولية   محاسااابية، ال المعلوماتمحاسااابة، نظم 
المحاساااابة و انون االعمال، المحاساااابة والقانون التجاري  
الر ااااباااة والتاااد يق الماااالي ، تمويااال، العلوم المااااليااااة 
والمصااارفية ، المصاااارم االساااالمية ، اال تصااااد، ا تصااااد 
المال واالعمال، تمويل ومصاااااااارم، ادارة االعمال، ادارة 

المعلومات  نظمة، اعمال دولية، ادارة الفنادق، ادارة عام
 االدارية، التسويق

 عمان الجامعية للعلوم المالية /إدارة األعمال  .17
 واإلدارية

 
 

 كافة التخصصات
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  الدبلوم العالي تخصصات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شـروط الـقـبول:

  أو ما يعادلها من اامعة تعتكف وها فما فوق  وتقديك " مقوور"  أن يكون الطالب قد حصلللللللر ة ا دكاة الوكالوكيو

 اامعة الو قاء التطويقية وأن تكون الدكاسة واالنتظام.

 صلللل ين ة ا دكاة الوكالوكيو  واالنتسللللاب التقدم وط ب التحاق ووكنامت المااسللللتيك مللللكيطة االلتزام االح ياوز ل ط وة

 والسياسة العامة لقوور الط وة في وكامت الدكاسات الع يا  الصادكة ةن وزاكة التع يم العالي  والوحث الع مي.

  ايد اداً" التقدم وط ب التحاق ووكنامت المااسلللتيك ياوز ل طالب الحاصلللر ة ا دكاة الدو وم العالي وتقديك ال يقر ةن "

 وغض النظك ةن التقديك في دكاة الوكالوكيو .

 .ال يسمح ل ط وة الحاص ين ة ا دكاة الوكالوكيو  واالنتساب التقدم وط ب التحاق ووكامت الدو وم العالي 

   التوفر، ااتياز المتقدم لوكامت المااسلللللللتيك أحد امتحانات القدكات ل غة ا)انويةIELTS   ال غة الفكنسلللللللية، ال غة ،

 الاامعات االكدنية  في تم ةقدهالذي  ا)لمانية( أو امتحان ال غة اإلنا يزية المكافئ 

  

  التخصص / مكان الدراسة

 كلية األميرة عالية الجامعية  /التربية

 شعبة كلية اربد الجامعية

 شعبة كلية عجلون الجامعية

 

 

 األميرة رحمة الجامعيةكلية 

 

 

 التطبيقي صعوبات التعلم فيالدبلوم العالي 



 5من  5صفحة 

 
 
 

 " غير مستردة "الوثـائـق الـثبـوتيـة المـطـلوبة 

 .صوكة مصدقة ةن كمف ةالمات المهادة الثانوية 

  الوكالوكيو (.صوكة مصدقة ةن المهادة الاامعية ا)ولا  

 . صوكة ةن كمف ةالمات مصدق لمهادة الوكالوكيو 

 .صوكة مصدقة ةن مهادة الميالد 

 .صوكة مصدقة ةن هوية ا)حوار المدنية لألكدنيين 

 صوكة مصدقة ةن اواز السفك ل ط وة غيك ا)كدنيين 

 صوكة ةن نظام ةالمات الاامعة التي دك  وها الطالب لخكياي الاامعات غيك ا)كدنية. 

  ةدم ممانعة ل دكاسة ل ط وة الذين يعم ون في مؤسسات كسمية أو حكومية أو القوات المس حة أو أي اهة أخكى تمتكط
 حصور الطالب ة ا الموافقة المسوقة ل دكاسة.

   2صوكة مخصية ةدد.) 

 .ةدم ممانعة من الم حقية الثقافية والتخصص الذي سيدكسه ل ط وة الذين تمتكط دولهم ذلك 

  االكدنيين والعكب. ل ط وة المااستيكناك أكدني لوكامت ( دي25تقديم الط ب  كسم 

 دوالك.200  ل انسيات غيك العكويةلوكامت المااستيك  كسم  تقديم الط ب ) 

   ديناك اكدني لوكامت الدو وم العالي ل ط وة االكدنيين .25كسم تقديم الط ب ) 

   العالي ل ط وة غيك االكدنيين.( دوالك لوكامت الدو وم 200كسم تقديم الط ب 
 

 
 ***** يرجى االلتزام بالد ة والوضوح عند تحميل  الوثائق  المطلوبة وبخالم ذلك  لن يتم النظر  في الطلب.

 


