
 جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية

 كلية الدراسات العليا

تعلن كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية عن بدء استقبال طلبات االلتحاق 

 للفصل الدراس ي االول "االردنيين وغير االردنيين"للطلبة والدبلوم العالي  اجستير املفي برنامج 

 -وحسب الترتيب التالي:. 2016/2017

 اوال :  التخصصات املطروحة   

 هنااضغط ملشاهدة التخصصات املطروحة 

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

 ثانيا : مواعيد تقديم الطلبات 

املوافق الخميس نهاية دوام يوم ولغاية   م15/6/2016املوافقاالربعاءاعتبارا من يوم 

 هنااضغط  الرابط ويبدأ االجراء بتعبئة طلب االلتحاق على .م14/7/6201

 (فقط لكلية التمريض و كلية العلوم الطبية التطبيقية)ثالثا: االمتحان التنافس ي    

  جميع املتقدمين  من جميع الجنسيات  كلية التمريض 

 املتقدمين من االردنيين فقط كلية العلوم الطبية التطبيقية 

موعده الحقا  يتم تحديدوسالمتحان تنافس ي  حسب ما هو اعاله يخضع املتقدمين لهاتين الكليتين

 وينشر على موقع الكلية

 للمتقدمين : شروط القبول  رابعا

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

 .ويشترط ان تكون دراسة البكالوريوس باالنتظام وليس باالنتساب

 ان ال يكون قد فصل من التخصص الذي سيتقدم اليه. .2

 الشروط التي تقترحها لجنة القسم املعني وتقرها لجنة الكلية. ان يحقق  .3

https://services.just.edu.jo/master_degree/programs_opened.aspx
https://services.just.edu.jo/master_degree/login.aspx


معادلةشهادة الطلبة االردنيين خريجي الجامعات غير االردنية من وزارة التعليم العالي ان تتم   .4

والبحث العلمي االردنية .ويستثنى الطلبةغير االردنيين من ذلك شريطة اعتراف دولهم 

 بتلك الجامعات وشهاداتها .ومؤسساتهم التعليمية 

 االردنية إمتحان اللغة حسب قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلميشرط ان يحقق   .5

 .راجين االنتباه ملايلي 

 -يشترط في امتحان اللغة ما يلي:

I.  اجتياز امتحان اللغة بنجاح. 

II.   في حال عدم الحصول على العالمة املطلوبة في امتحان اللغة  و  (TOEFL (IBT)  / IELTS او

( ساعات معتمدة خالل 6( يعطى الطالب برنامج تاهيلي في اللغة االنجليزية )االمتحان الوطني 

لالمتحان تقدم الطالب يكون ان للبرنامج التاهيلي يشترط الفصل االول لاللتحاق بالدراسة 

 الوطني مرة واحدة على االقل.

III.   اذا كان نوع اإلمتحانIELTSTOEFL (IBT)  /  هذا النوع من على الطالب  اعتماد نتيجة

 من هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي االردنية  قبل التسجيل في البرنامج  االمتحان 

IV.  ان ال يكون  قد مض ى على تاريخ االمتحان اكثر من سنتين )عند عملية التسجيل والحصول

االلتحاق في برامج الدراسات العليا باستثناء الطلبة الذين سبق لهم على الرقم الجامعي(   

 وكان االمتحان شرطا للقبول في البرنامج

V.  والبحث العلمياالردنية و هيئة اعتماد ان  يكون  االمتحان حسب تعليمات وزارة التعليم العالي

 مؤسسات التعليم العالي 

 -للمزيد عن االمتحان يرجى االطالع على املوقع التالي:

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

Exam.aspx-TOEFL 

 

 : الوثائق املطلوب تحميلها الكترونيا خامسا

 وثيقة إمتحان اللغة  .1

http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofGraduateStudies/Pages/TOEFL-Exam.aspx
http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofGraduateStudies/Pages/TOEFL-Exam.aspx


 صورة مصدقة عن كشف عالمات الجامعة    .2

 صورة مصدقة عن  املصدقة الجامعية ) وثيقة التخرج (  .3

 صورة مصدقة عن كشف عالمات الثانوية العامة  .4

 صورة مصدقة عن معادلة الشهادة الجامعية لخريجي الجامعات غير االردنية  .5

مي االردنية تحدد تقديرمعدل شهادة البكالوريوس كتاب من وزارة التعليم العالي والبحث العل .6

 )في حال غياب التقديرفي وثيقة التخرج او كشف العالمات(

صورة عن جواز السفر للطلبة صورة مصدقة عن هوية االحوال املدنية للطلبة االردنيين أو  .7

 . غير االردنيين

 خاص بالطلبة املتقدمين لبرامج ماجستير  التمريض فقط شهادة خبرة ملدة سنة او اكثر   .8

 خاص بالطاليات املتقدمات لبرنامج دبلوم القبالة فقط .9

I.  ان تكون حاصلة على درجة البكالوريوس او ما يعادلها في التمريض 

II.  صورة مصدقة عن ممارسة مهنة التمريض والتسجيل لدى النقابة 

III. ةقانوني ةوثيقة خبرة ملدة سنتين على االقل كممرض . 

 : رسوم طلب االلتحاق سادسا 

 ( دينار اردني لجميع الجنسيات  15رسم بقيمة )

 يمكن دفع الرسوم عن طريق

 الدفع في وحدة الشؤون املالية في الجامعة 

 قم امللف املالي في طلب االلتحاق بنك القاهرة عمان عن طريق ر 

 ( بطاقة الفيزاVISA card) 

 

 برامج الدراسات العليا قي الكلية ندعوكمملزيد من املعلومات حول 

لزيارة موقع كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية على شبكة اإلنترنت على 

 -املوقع التالي:

http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofGraduateStudies/Pag

es/Default.aspx 

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

