
 

 جامعــة البلقـــاء التطبـيـقيــة 
                   كليـة الدراسـات العليـا

 

 

8.  

 هندسة الميكاترونكس

 ()كلية الهندسة التكنولوجية

النظم الكهروميكانيكية، هندسة 

الميكاترونكس، هندسة القوى الكهربائية 

بكافة فروعها، الهندسة الميكانيكية بكافة 

 فروعها،

هندسة السيطرة والنظم بكافة فروعها،  

الهندسة االلكترونية بكافة فروعها، هندسة 

 األجهزة الدقيقة بكافة فروعها

لدى مسجل  فقط تقدم الطلبات
 لسلطا-العليا/ مركز الجامعةت الدراسا

9.  
 هندسة تحلية المياه وإدارتها

 )كلية الحصن الجامعية(

الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكيماوية، 

 ،الهندسة المدنية هندسة المياه والبيئة،

 هندسة النظم الحيوية

 علم النفس التربوي  .10

 )كلية األميرة عالية الجامعية(
 كافة التخصصات

 ربويةاإلدارة الت  .11

 لجامعية(ا )كلية األميرة عالية
 كافة التخصصات

 كافة التخصصات تخطيط إقليمي )المركز(  .12

 كافة التخصصات إدارة األعمال )المركز(  .13

14.  
 )المركز( إدارة المشاريع

يا المعلومات، الطب، الصيدلة، إدارة األعمال بكافة فروعها، التخطيط، نظم وتكنولوج

 العلوم، الهندسة بكافة فروعها، الزراعة بكافة فروعها

 ماجستيرالبرامج 

الرق

 م

 اسم البرنامـج

 مكان الدراسة /

 تخصصات البكالوريوس التي يمكن قبولها في الماجستير

 علم الحاسوب  .1

 ركز()الم

 نظم معلومات حاسوبية، علم الحاسوب، هندسة البرمجيات،

 هندسة كهربائية، هندسة النظم/ شبكات الحاسوب.

 إدارة موارد المياه والبيئة  .2

 )المركز(

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

 ء، أحياءكيماوية، هندسة زراعية، جيولوجيا، فيزياء، كيميا

3.  

 )المركز( التقنيات الحيوية

التقنيات الحيوية، اإلنتاج النباتي، وقاية النبات، اإلنتاج الحيواني، التغذية 

التحاليل  والتصنيع الغذائي، العلوم الحياتية، الهندسة الوراثية، الكيمياء الحيوية،

 الطبية

 الهندسة الصناعية الهندسة الميكانيكية،هندسة المواد، الهندسة الكيماوية،  هندسة المواد )المركز(  .4

 الفيزياء بكافة فروعها المركز() الفيزياء التطبيقية  .5

 الكيمياء بكافة فروعها المركز() الكيمياء التطبيقية  .6

 رياضيات، إحصاء رياضي، معلم مجال رياضيات. الرياضيات )المركز(  .7

 



15.  

 المحاسبة )المركز(

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

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

 ة، الصيدلة، الحاسوب، تكنولوجيا المعلومات.عامه، الهندس

 التمويل  .16

 )عمان الجامعية للعلوم

 المالية واإلدارية( 

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

محاسبية، نظم معلومات إدارية، اإلدارة العامة، التسويق، االقتصاد، إدارة التأمين 

 طروالمخا

 المحاسبة  .17

 )عمان الجامعية للعلوم

 المالية واإلدارية(

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

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

 عامه، الهندسة، الصيدلة، الحاسوب، تكنولوجيا المعلومات.
 

 

 

 امج الدبلوم العاليبر

 الدبلوم العالي التطبيقي:  .1

 ب. التوحد  أ. صعوبات التعلم.
 كلية األميرة رحمة الجامعية

2.  
 الجامعية الشوبككلية  التربية


