
ة ي ن الرد ا ا  ي وج ول ن ك ت ل وا وم  ل ع ل ا ة  ع م ا  ج

 كلية الدراسات العليا

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

 -وحسب الترتيب التالي:. 2015/2016 للفصل الدراس ي االول  وغير االردنيين االردنيينللطلبة والدبلوم العالي  اجستير امل

 اوال :  التخصصات املطروحة   

 هنااضغط ملشاهدة التخصصات املطروحة 

 ثانيا : مواعيد تقديم الطلبات 

ويبدأ  م23/7/2015املوافق الخميس نهاية دوام يوم ولغاية   م7/6/2015  املوافقاالحد اعتبارا من يوم        

 الرابط هنااإلجراء بتعبئة طلب التحاق على 

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

  على موقع الكليةوينشر الحقا  موعده يتم تحديديخضع املتقدمين لهاتين الكليتين المتحان تنافس ي   

 للمتقدم: شروط القبول  رابعا   

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

 .باالنتسابتكون دراسة البكالوريوس باالنتظام وليس 

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

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

وزارة التعليم العالي والبحث  خريجي الجامعات غير االردنية من الطلبة االردنيينمعادلةشهادة ان تتم  .4

من ذلك شريطة اعتراف دولهم ومؤسساتهم التعليمية بتلك  االردنيينالطلبة  غير ويستثنى .االردنية  العلمي

 الجامعات وشهاداتها .

، راجين االنتباه االردنية إمتحان اللغة حسب قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلميق شرط ان يحق .5

 ملا يلي:

I.  بالعالمة املطلوبةاجتياز امتحان اللغة  لطلبة االردنيينايشترط على  

II.  وثيقة التقدم المتحان اللغة وفي حال عدم اجتيازه بنجاح يكون قبول احضار  لطلبة غير االردنيينايشترط على

 السنة االولى من التحاقه في البرنامج  خاللالمتحان ه لالطالب مشروطا باجتياز 

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

 الجامعي(   

IV.  االردنية و هيئة اعتماد  والبحث العلميتعليمات وزارة التعليم العالي  متوافقا معان  يكون  االمتحان يشترط

 واملتوفرة هنا مؤسسات التعليم العالي
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 : الوثائق املطلوب تحميلها الكترونيا خامسا

 شرط امتحان اللغةوثيقة  .1

 صورة مصدقة عن كشف عالمات الجامعة    .2

  (املصدقة الجامعية)وثيقة التخرج صورة مصدقة عن   .3

 صورة مصدقة عن كشف عالمات الثانوية العامة  .4

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

معدل شهادة البكالوريوس )في حال  كتاب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي االردنية تحدد تقدير .6

 في وثيقة التخرج او كشف العالمات( غياب التقدير

  صورة عن جواز السفر للطلبة غير االردنيينصدقة عن هوية االحوال املدنية للطلبة االردنيين أو صورة م .7

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

 )باالضافة لجميع الشروط السابقة( ات املتقدمات لبرنامج دبلوم القبالة فقطبخاص بالطال .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 

  للطلبة االردنيين( دينار اردني  15) .1

  االردنيين للطلبة غير ( دوالر امريكي 21) .2

 يمكن تسديدها باحدى الطرق التالية:

I. ( بطاقة الفيزاVISA card) 

II.  في وحدة الشؤون املالية في الجامعة املباشر الدفع 

III. :حواله مالية على حساب الجامعة حسب الجدول التالي- 

 

 

 انقر هناملزيد من املعلومات حول برامج الدراسات العليا قي الكلية 
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