
 جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية

 كلية الدراسات العليا

  

 برامج الدراسات العلياتعلن كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية عن بدء استقبال طلبات الالتحاق في 

 -التالي: . وحسب الترتيب 2017/2018 الاولللفصل الدراسي  "الاردنيين وغير الاردنيين" للطلبة

: يجوز للطالب الذي لم يتقدم لامتحان اللغة تقديم طلب التحاق شريطة أن يتقدم لهذا الامتحان في (1) ملاحظة مهمة

 .17/08/2017الجامعة قبل نهاية دوام يوم الخميس الموافق 

استيفاء رسوم تقديم الطلبات في بنك القاهرة عمان او وحدة الشؤون المالية اعتبارا من يوم بالبدء  مسيت :(2) ملاحظة مهمة

  .17/07/2017الاثنين الموافق 

  المطروحة والتخصصاتمواعيد تقديم الطلبات  اولا: 

يبدأ الاجراء بتعبئة  م. و8/2017/ 10   نهاية دوام يوم الخميس الموافق  م ولغاية11/7/2017  اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق

 الرابط التخصصات المطروحة في نفس كما يمكن الاطلاع على   اضغط هنا  طلب الالتحاق على الرابط
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 )سيتم تحديده لاحقاً( ثانيا: الامتحان التنافسي   

  جميع الجنسيات من المتقدمين جميع التمريضكلية 

 كلية العلوم الطبية التطبيقية المتقدمين من الاردنيين فقط 

 حان تنافسي وسيتم تحديد موعده لاحقا وينشر على موقع الكليةيخضع المتقدمين لهاتين الكليتين حسب ما هو اعلاه لامت

  الموقع نفس على مباشرة تحديثها سيتم جديدة تخصصات طرح حال في :مالحظة 

    شروط القبول للمتقدمين ثالثا:   

تكون ان يكون حاصلا على درجة البكالوريوس او ما يعادلها من جامعة او معهد علمي معترف بهما، ويشترط ان  .1

 دراسة البكالوريوس بالانتظام وليس بالانتساب.

بتقدير  من جامعة معترف بها في وزارة التعليم العالي : يشترط ان يكون الطالب حاصال على درجة الماجستيرالدكتوراهخاص بطلبة  .2

 بالانتظام وليس بالانتساب.تكون دراسة ويشترط ان  جيد جدا ال يقل عن

 ن لا يكون قد فصل من التخصص الذي سيتقدم اليه.ا .3

 التي تقترحها لجنة القسم المعني وتقرها لجنة الكلية. الشروط يحققان  .4

ث العلمي الطلبة الاردنيين خريجي الجامعات غير الاردنية من وزارة التعليم العالي والبح ةمعادلة شهادان تتم   .5

الاردنيين من ذلك شريطة اعتراف دولهم ومؤسساتهم التعليمية بتلك الجامعات  رالطلبة غي الاردنية. ويستثنى

 وشهاداتها.

 .  اللغة حسب قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاردنية راجين الانتباه لمايلي امتحانان يحقق شرط   .6

 -: يلي ما اللغة امتحان في يشترط

 بنجاح. في الجامعة اجتياز امتحان اللغة .1

عدم الحصول على العلامة المطلوبة في امتحان اللغة يعطى الطالب برنامج تأهيلي في اللغة الانجليزية  وفي حال  .2

ان يكون الطالب تقدم للامتحان  التأهيلييشترط للبرنامج  ( ساعات معتمدة خلال الفصل الاول للالتحاق بالدراسة6)

 على الاقل. مرة واحدة
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 الوثائق المطلوب تحميلها الكترونيا رابعا: 

 برامج الماجستير: (أ

 اللغة امتحانوثيقة  .1

  صورة مصدقة عن كشف علامات الجامعة   .2

 التخرج )وثيقةالجامعية  المصدقة عنصورة مصدقة  .3

 صورة مصدقة عن كشف علامات الثانوية العامة .4

 غير الاردنيةصورة مصدقة عن معادلة الشهادة الجامعية لخريجي الجامعات  .5

 )في حال غياب التقدير شهادة البكالوريوس لتقدير معدكتاب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاردنية تحدد  .6

 في وثيقة التخرج او كشف العلامات(

 .صورة عن جواز السفر للطلبة غير الاردنيين صورة مصدقة عن هوية الاحوال المدنية للطلبة الاردنيين أو .7

 فقط التمريض ماجستيرخاص بالطلبة المتقدمين لبرامج  أكثررة لمدة سنة او شهادة خب  .8

 برامج الدكتوراه: (ب

 اللغة امتحانوثيقة  .1

 (والماجستير سالبكالوريو)لدرجتي  صورة مصدقة عن كشف علامات الجامعة   .2

 (والماجستير سالبكالوريو)لدرجتي ( التخرج )وثيقةالجامعية  المصدقة عنصورة مصدقة  .3

 صورة مصدقة عن كشف علامات الثانوية العامة .4

 غير الاردنيةالجامعية لخريجي الجامعات  اتصورة مصدقة عن معادلة الشهاد .5

في حال ) والماجستير شهادة البكالوريوس لتقدير معدكتاب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاردنية تحدد  .6

 في وثيقة التخرج او كشف العلامات( غياب التقدير

 .صورة عن جواز السفر للطلبة غير الاردنيين صورة مصدقة عن هوية الاحوال المدنية للطلبة الاردنيين أو .7

 ثلاثة رسائل توصية .8

 (Letter of purpose)ة غرض لتقديم رسا .9

 سوق يتم اجراء مقابلة شخصية للمتقدم في حال تحقيق جميع الشروط السابقة

 رسوم طلب الالتحاق خامسا:        

  لجميع الجنسيات أردني( دينار 15رسم بقيمة )

 يمكن دفع الرسوم عن طريق

 الدفع في وحدة الشؤون المالية في الجامعة 

 قم الملف المالي في طلب الالتحاقبنك القاهرة عمان عن طريق ر 

 ( بطاقة الفيزاVISA card) 

  

 ي الكلية ندعوكمفلمزيد من المعلومات حول برامج الدراسات العليا 

 -لزيارة موقع كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية على شبكة الإنترنت على الموقع التالي:

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

 

 

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

