
 إعــالن صــادر عن كليــة الدراســات العليـــا

 في جامعـة العلـوم والتكنولوجيـا األردنيـة
تعلن كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية عن استقبال طلبات االلتحاق 

  في برنامج الماجستير ولجميع الجنسيات في التخصصات المبينه تاليا  :

 - اوالً : التخصصات المطروحة

 

الدقيقالتخصص ا التخصص القسم الكلية   

الطب   العلوم الجنائية الطب الشرعي والسموم و     العلوم الجنائية والسموم 

 الهندسة المدنية  الهندسة المدنية  الهندسة 
 
 

 الهندسة االنشائية 
 هندسة المياه والبيئة
 هندسة المواصالت 

 اإلتصاالت الالسلكية  الهندسة الكهربائية الهندسة الكهربائية 
 القوى والتحكم 

كاترونكس يالم الهندسة الميكانيكية  الهندسة الميكانيكية   

 هندسة الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة 

  الهندسة الصناعية  الهندسة الصناعية 

   الهندسة الكيميائية

 الصيدلة التكنولوجية الصيدلة الصيدلة الصيدلة

 الكيمياء الطبية والعقاقير / كيمياء طبية

 الزراعة
 
 

 البستنة  االنتاج النباتي  االنتاج النباتي 

 وقاية النبات

 المحاصيل الحقلية   

  االنتاج الحيواني  االنتاج الحيواني 

التغذية وتكنولوجيا  التغذية وتكنولوجيا الغذاء 
 الغذاء

 علم التغذية 

وتكنولوجيا الغذاءم عل  

 الطب البيطري
 
 
 
 
 
 

 العلوم الطبية االكلينيكية
  
 
 
 
 

 علم االمراض والصحة العامه 
 
 
 
 

 العلوم الطبية البيطريه االساسية 

 
 
 

الباطني البيطريالطب   
 علم الجراحة البيطرية

 علم التناسليات والتلقيح االصطناعي
 

 علم األمراض البيطرية
 علم األوبئة البيطرية

 صحة الغذاء 
 أمراض الدواجن

 

 علم األحياء الدقيقة
 علم األدوية ووظائف األعضاء

 

  هندسة الحاسوب هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب 



 

 

 

 ثانيا : مواعيد تقديم الطلبات 

محتو  ناييو    2/22/2122الممافو   االثنوي يوم  يبدأ تقديم الطلبات اعتبارا من صباح  
الكتغون ىا ، فعلى  الىغايب ن لالتقىدع تعباىط الطلى    5/2/2122دما  يم  االحد  المماف  

 عل  موقع الجامعط .

www.just.edu.jo/reg/pages/ApplyOnline.aspx 

 ثالثا :الشروط العامه للقبول 

 أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة أو معهد معترف بهما. -1

وفي موضوع يؤهل الطالب للدراسة ان تكون دراسة البكالوريوس باالنتظام وليس باالنتساب، -2

   المتخصصة في الكلية او القسم الذي يرغب االلتحاق به.

     أن ال يكون قد صدر بحقه أية عقوبة تأديبية خالل دراسته السابقة ال تؤهله للقبول في برامج  الدراسات  -3

 العليا.

 أن ال يكون قد فصل من التخصص المتقدم إليه   -4

يكم  قبمل ) للطلبة االردنيين (  ( كحد أدنى أو ما يعادله.555اجتياز امتحان التوفل بعالمة )-5

بيجتييزه   (قبمالً مشرمطيً )الطلب  غير األردنيي  الذي  ال يحققم  شرط النجيح في التمفل 

 .قا  بيلبرنيمجلإلمتحي  أثنيء السن  األمل  م  التحي

 

 الوثائق المطلوبة التالية :تحميل : رابعا

 مصدقة وثيقة التخرج أو ) صورة مصدقة عنها( . -1

 .(صورة مصدقة  )كشف عالمات البكالوريوس أو -2

 صورة مصدقة عن كشف الثانوية العامة -3

  االردنيين ( ) للطلبة ( كحد أدنى أو ما يعادله555اجتياز امتحان التوفل بعالمة )وثيقة  -4

يكم  قبمل الطلب  غير  ) للطالب غير االردني(  هالتقد  المتحي  التمفل ام مييعيدل متيق 

لإلمتحي  أثنيء  (قبمالً مشرمطيً بيجتييزه )يحققم  شرط النجيح في التمفل  األردنيي  الذي  ال 

 .السن  األمل  م  التحيقا  بيلبرنيمج

  علوم الحاسوب علوم الحاسوب  و المعلومات 

  الرياضات  الرياضيات واالحصاء  العلوم واالداب 

  الكيمياء العلوم الكيميائية التطبيقية

  العلوم الحياتية التطبيقية العلوم الحياتية التطبيقية

  اللغويات التطبيقية اللغة االنجليزية للدراسات التطبيقية

 العمارة والتصميم
 

التخطيط والدراسات  التخطيط الحضري
 الحضرية

 

  الهندسة المعمارية  العمارة 

http://www.just.edu.jo/reg/pages/ApplyOnline.aspx


في حال حصول الطالب على االمتحان الوطني يجب طباعة نتيجة االمتحان 
 من خالل موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي االردنية ) وتحميلها (الوطني 

 
استثنيء )معيدل  الشايدة م  مزارة التعلي  العيلي لخريجي الجيمعيت غير االردني ،  -5     

االعتراف المسب  بيلجيمعيت التي تخرجما مناي م  شرط ( ألردنيي االطلب  غير
شريطة  ممعيدل  شايداتا   لغيي  االلتحي  ببرامج الدراسيت العليي في الجيمعيت األردني 

 .ااعتراف دولهم ومؤسساتهم التعليمية بتلك الجامعات وشهاداته

 
 والبحث العلمي االردنيةوزارة التعليم العالي  م  " المعدل التراكميتقدير"كتيب بيي   -6      

 . في حال عدم وجود تقدير في المصدقه الجامعية او كشف العالمات الجامعي
 
 

 -:خامسا: دفع مبلغ رسوم الطلب وهي 
 

يمك  دفع المبلغ ع  طري  حمال  ميلي  عل  م ،( دمالر امريكي 15( دينير اردني ام )51)

 حسيب الجيمع  في بنك القيهرة عمي  كيالتي :

  30503505500بالدينار االردني: رقم 

  31503505500بالدوالر االمريكي: رقم  

 او الدفع عن طريق بطاقة فيزا

ولمزيد من المعلومات حول برامج الدراسات العليا في الكلية ندعوكم 

لزيارة موقع كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 األردنية على شبكة اإلنترنت على العنوان التالي: 

www.fgs.just.edu.jo. 

 

 

 

 

http://www.fgs.just.edu.jo/

