
 جامعةالعلوم والتكنولوجيا االردنية

 كلية الدراسات العليا
االردنيين  تعلن كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم و التكنولوجيا االردنية عن اسماء الطلبة )

  2016/2017  الثاني املرشحين للقبول في برنامج املاجستير  للفصل الدراس ي وغير االردنيين( 

 -التالي:وحسب الترتيب 

  انقر هناملشاهدة اسماء الطلبة املرشحين للقبول اوال : 

يتم تحديث القائمة بأسماء جديدة حسب ما ترد من االقسام االكاديمية، لذا (:  تنبية هام 

 ننصح باإلطالع اليومي على القائمة املحدثة ( 

ارا مراجعة كلية الدراسات العليا في الجامعة اعتب )االصالء(على الطلبة املرشحين للقبول  ثانيا :

 م، وحسب املواعيد في الجدول الجدول التالي 2017/ 29/1املوافق االحدمن يوم 

 الكليات  اليوم والتاريخ 

 كلية الهندسة   29/1/2017االحد 

  كلية الزراعة، كلية الطب البيطري  30/1/2017االثنين 

 كلية العلوم واالداب 

 العمارة والتصميمكلية 

 كلية تكنولوجيا الحاسوب واملعلومات  31/1/2017الثالثاء 

 كلية الطب 

 للطلبة املتاخرين من كافة الكليات 1/2/2017االربعاء 
 كل من ال يحضر لغاية هذا التاريخ يعتبر مستنكفا و فاقدا لحقة في الترشيح

الطلبة البدالء)على قائمة االحتياط ( حسب  2/2/2017الخميس 

 شواغر  االستنكاف.

 

https://services.just.edu.jo/master_degree/acceptedStudents.aspx
https://services.just.edu.jo/master_degree/acceptedStudents.aspx


 

 .الوثائق املطلوبة مصدقة حسب االصول  :ثالثا

  وثيقة اجتياز إمتحان اللغة بنجاح. او وثيقة تفيد التقدم لالمتحان الوطني 
I. تاريخ التسجيل  في  من  شريطة  ان ال يكون قد مضى على امتحان اللغة اكثر من سنتين

باستثناء الطلبة الذين سبق لهم االلتحاق في برامج البرنامج )الحصول على الرقم الجامعي( 
 الدراسات العليا وكان االمتحان شرطا للقبول في البرنامج .

II.  اوعدم تحقيقه للعالمة المطلوبة  للتخصص عليه دراسة  في االمتحان الوطنياذا اخفق الطالب
 خالل السنة االولى ( ساعات معتمدة 6باللغة االنجليزية في الجامعة بواقع )  برنامج تأهيلي

 بالبرنامج  والحصول على العالمة المطلوبة منه حسب التخصص . اللتحاقامن 
III.   اذا كان نوع اإلمتحانTOEFL (IBT)  / IELITS   هذا النوع من على الطالب  اعتماد نتيجة

 التعليم العالي االردنية قبل التسجيل في البرنامج  .يئة إعتماد مؤسسات من هاالمتحان 
IV.  جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية في كلية الدراسات العليا / اإلمتحان الوطنييتم إعتماد 

 .صورة مصدقة عن كشف عالمات الجامعة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي االردنية 

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي االردنيةصورة مصدقة عن  املصدقة الجامعية من 

 .صورة مصدقة عن كشف عالمات الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم االردنية 

 . شهادة خلو االمراض صادرة من احدى مديريات الصحة االردنية 

  العالي  ليمخريجي الجامعات غير االردنية، صادرة من وزارة التع الطلبة االردنيينمعادلة شهادة

والبحث العلمي االردنية. ويستثنى الطالب غير االردني من ذلك شريطة اعتراف دولهم 

 ومؤسساتهم التعليمية بتلك الجامعات وشهاداتها.

  صورة مصدقة عن جواز السفر او صورة مصدقة عن هوية االحوال املدنية للطلبة االردنيين

 للطلبة غير االردنيين.

  االمني عن الشهادة التعريفية الخاصة بالجالية السورية .صورة مصدقة من املركز 

 كتاب عدم ممانعة ملنتسبي القوات املسلحة للطلبة االردنيين. 

  2عدد  سم 6×4صور شخصية قياس 

 هام جدا

 على الطلبة االردنيين فقط 



 احضار  هوية االحوال املدنية )البطاقة الشخصية( االصل باالضافة لصورة مصدقة عنها 

 احضار دفتر خدمة العلم  )االصل( لذكور فقط 

 

 ملزيد من املعلومات حول برامج الدراسات العليا زوروا صفحتنا انقر هنا

 

 

http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofGraduateStudies/Pages/Default.aspx

