
 العلوم والتكنولوجيا الاردهيتجامعت

 كليت الذراساث العليا
 اظماء العلبت )الخنىولوحيا الاسدهيت عن  حعلن مليت الذساظاث العليا في حامعت العلوم و

 املاحعخير  للفصل الذساس ي الاوى  بشهامج املششحين للقبوى في الاردهيين وغير الاردهيين( 

2016/2017  

 -وحسب الترجيب التالي:

  اهقش هىا ظماء العلبت املششحين للقبوى ا ملشاهذةاوال : 

ًخم جدذًث القائمت بأظماء حذًذة خعب ما جشد من الاقعام الامادًميت، لزا (:  جنبيت هام 

  املدذثت (هىصح باإلظالع اليومي على القائمت 

مشاحعت مليت الذساظاث العليا في الجامعت  )الاصالء(على العلبت املششحين للقبوى  ثانيا :

  وخعب املواعيذ في الجذوى الجذوى الخالي ،م2016/ 8/ 23املوافق الثالثاءاعخباسا من ًوم 

 الهلياث  اليوم والخاسيخ 

 املذهيت ، والنيميائيت (مليت الهىذظت  جخصص )الهىذظت  8/2016/ 23الثالثاء 

 هاهينيت والصىاعيت(يمليت الهىذظت  جخصص )النهشبائيت ،وامل 8/2016/ 24الاسبعاء

 مليت العلوم العبيت الخعبيقيت، مليت الضساعت، مليت العب البيعشي  25/8/2016  الخميغ

 مليت العلوم والاداب ومليت العماسة والخصميم  28/8/2016الاخذ 

 املعلوماث مليت العب الحاظوب و مليت جنىولوحيا  29/8/2016الاثىين 

 مليت الخمشيض  30/8/2016الثالثاء 

 للعلبت املخاخشين من مافت الهلياث   1/9/2016  الخميغ و 31/8/2016الاسبعاء
 كل من ال يحضز لغايت هذا التاريخ يعتبر مستنكفا و فاقذا لحقت في الترشيح

ظدىها  اخخياط( خعب شواغش  الا  يء)قبوى مبذئالعلبت البذال 7/9/2016 الاسبعاءالى  5/9/6201 الاثىين   

 

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


  الوثائق املطلوبت مصذقت حسب الاصول  :ثالثا

  او وثيقت جفيذ الخقذم لالمخدان الوظني للعلبت الاسدهيينبىجاح  إمخدان اللغتاحخياص وثيقت   
I. التسجيل  في البرنامج تاريخ ان ال يكون قد مضى على امتحان اللغة اكثر من سنتين طة  يشر

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

II.  لعالمة المطلوبة  للتخصص عليه دراسة اوعدم تحقيقه ل المتحان الوطنيفي ااذا اخفق الطالب

( ساعات معتمدة في الفصل االول 6 برنامج تأهيلي باللغة االنجليزية في الجامعة بواقع )

 بالبرنامج  والحصول على العالمة المطلوبة منه حسب التخصص . اللتحاقه 
III. ن  اذا كان نوع اإلمتحا TOEFL (IBT)  / IELITS هاذا الناوع مان اعتمااد نتيجاة   على الطالب

 إعتماد مؤسسات التعليم العالي االردنية قبل التسجيل في البرنامج  . يئةه مناالمتحان 
IV.   جامعاة العلاوم والتكنولوجياا  وإذا كان اإلمتحان الوطني يتم إعتماده في كلية الدراساات العلياا

 االردنية

  العلمي  من وصاسة الخعليم العالي والبدثصوسة مصذقت عن لشف عالماث الجامعت

 الاسدهيت 

  من وصاسة الخعليم العالي والبدث العلمي الاسدهيتصوسة مصذقت عن  املصذقت الجامعيت 

  من وصاسة التربيت والخعليم الاسدهيت صوسة مصذقت عن لشف عالماث الثاهويت العامت 

   شهادة خلو الامشاض صادسة من اخذى مذًشياث الصحت الاسدهيت 

  خشيجي الجامعاث غير الاسدهيت، صادسة من وصاسة الخعليم  هيينالعلبت الاسدمعادلت شهادة

العالي والبدث العلمي الاسدهيت  ويعدثنى العالب غير الاسدوي من رلو ششيعت اعترا  دولهم 

 ومؤظعاتهم الخعليميت بخلو الجامعاث وشهاداتها 

  واص صوسة مصذقت عن حاو صوسة مصذقت عن هويت الاخواى املذهيت للعلبت الاسدهيين

 العفش للعلبت غير الاسدهيين 

  من العلبت  معلوبت فقغ  العالبوثيقت خعن ظيرة وظلوك  من الجامعت التي جخشج منها

  الجامعاث الاسدهيت خشيجي

   صوسة مصذقت من املشلض الامني عن الشهادة الخعشيفيت الخاصت بالجاليت العوسيت 

  الاسدهيينىدعيي القواث املعححت للعلبت مللخاب عذم مماوعت  

  2عذد  ظم 6×4صوس شخصيت قياط 



 هام جذا

 على الطلبت الاردهيين فقط 

 هويت الاحوال املذهيت )البطاقت الشخصيت( الاصل باالضافت لصورة مصذقت عنها  احضار 

 احضار دفتر خذمت العلم  )الاصل( لذكور فقط 

 

 ملشيذ من املعلوماث حول بزامج الذراساث العليا سوروا صفحتنا 

 
 

 

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

