
  
  

� ا�����ء ا��ط��������  
  إ��ن ���ن أ���ء ھ��� �در�س

��ن أ���ء ھ��� �در�س �ن ���� �� ��          ا�د!�وراه و���ً در�� ��ن ���� ا�����ء ا��ط����� �ن ����
  ���%$$�ت ا������ :

 التخصص الدقيق


 ا������ت (��Big Data ( 

  (Robotics)  ا������ت

  )(Virtual realityا��ا�� ا����ا�� 

��ء ا�����و�� �  )Cyber security( ا�� ا�

  
 ا�&روط ا���� ا��ط�و�� :

    ا����� . أرد����ون  أن -1
���رف ��� (( درا� �����ظ�م )). -2  ����ن �� ����  أن ��ون %�$# ً! � ا����دة ا���

��ر وا�د��وراه !ن ��د �داً .أن � �)ل ا��)د�ر '� ا�����ور�وس !ن ��د  -3���  وا�

4- .��  إر'�ق ���د�� ا����دة �ن وزارة ا��� �م ا����� وا��%ث ا�� 

�!د او أ��ذ  –  5��!د و'� %�ل ��ن �د�0 ر��� أ��ذ ����ن %��ل ا�د��وراه ا�ذي ��س �د�0 �4ره ��%�3ر ��2رغ �ر��� أ��ذ 
��رك ���ن '� ��ر�ط� �%)�ق �روط   اذا ��ن ر��0 ��8د %$ل ! ��� �ن ����� ���رف ��� وزارة ا��� �م ا����� وا��%ث ا�� 

 .  ��ن '� ����� ا�� )�ء ا��ط��)��ا��ر�8� أو �%و�ل $2� ا���

  )Toefl   650أو   Ielts  6.5أن ��)ن ا� :� ا��� �ز�� (  -6

�دة '� ا������ و�%�2ظ ا������ �%)�� '� !دم ا�رد ! �  -7���!دم � <   أوط ب  أي�34> ا���)دم ;س ا����4ر وا�����ن ا�
  . ا;��ب إ�داءا���?ر دون 

  �ر�ق ���ط�ب ا�و)��ق ا������:
1-  ���  .$ورة !ن ا����دات ا�� 

2-.��  $ورة !ن ��ف ا���Aو�� ا���

  .$ورة !ن ���دة ا���#د -3

4- .� Bورة !ن د'�ر ا���$  

5- . ��$4�  $ورة !ن ا��ط�8� ا�

6- . �A4$�� %د��  $وره 

7- . ��4 � ����رف وا;4#ق ا�������دة !دم �%�و��0 ������ أو ��%�   

�ر')� ����دات ا��4رة . -8 �� �  ا��رة ا�� ��� وا��

�#%ظ�ت:  

����  2019-6-16 ا;%دا!���را �ن  $��ح �وم  /ا� ط **�)دم ا�ط ��ت �دى داBرة �ؤون ا���� �ن '� �و8> ا���� و  أ��مو��دة 4
�ل �ن ��ظر '� أي ط ب ��د ا����ء '�رة اI!#ن����رده اواي ط ب ?�ر ���ً �Jن ا�وB�Aق ا��ر')� ���ط ��ت ?�ر  !،.  

�وذج ط ب ا�����ن �ر'ق ! � �و8> ا������ ا����رو�� � **www.bau.edu.jo  

2�ر ھ��ف�  . 3374/ 'ر!� 053491111 �#

  

  
  و�دة ا��وارد ا��&ر��
  دا�رة &ؤون ا�����ن


