
 قبول طلبة الدراسات العليا  اعالن

 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

 2022/ 2021الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 

األردنيين وغير  "تعلن كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية عن أسماء الطلبة 

م، وعلى 2022/ 2021األردنيين" المرشحين للقبول في برنامج الماجستير على الفصل الدراسي األول 

  C1الهندسية جناح  المباني  اصالء )قبول نهائي( مراجعة كلية الدراسات العليا في تم قبولهمالذين  الطلبة

 : اجراءات القبول حسب المواعيد المحددة في الجدول التالي الستكمال

  

 التاريخ اليوم الكلية

 2021/ 9/ 12 االحد  الطب، الصيدلة 

 2021/ 9/ 13 االثنين  النانو تكنولوجي  معهد  ،ةالزراع  ،البيطريالطب  ،التمريض 

 2021/ 9/ 14 الثالثاء  العلوم واآلداب 

 2021/ 9/ 15 االربعاء  (، الكهربائية، الكيميائية ةنيكيالميكا  الهندسة:قسم الهندسة )

 2021/ 9/ 16 لخميس ا ( الصناعية، الطبية، ةالمدني  الهندسة:قسم الهندسة )

 2021/ 9/ 19 االحد  العلوم الطبية التطبيقية 

 2021/ 9/ 20 االثنين  والمعلومات العمارة والتصميم، تكنولوجيا الحاسوب 

 2021/ 21/9و  20 الثالثاء واالربعاء  المتأخرين من جميع التخصصات الطلبة 

لغاية   ثنيناال توفر الشواغر( طلبة البدالء )حسب ال

 الخميس 

27 -30 /9/2021 

  

علما بان كل طالب من الطلبة الذين تم قبولهم قبوال نهائيا ولم يحصل على الرقم الجامعي خالل الفترة  

حتياط  ن من قائمة االدعى المقبوليحيث سيست، حكما يعتبر مستنكفا وفاقدا لحقه في القبولأعاله المحددة 

 . تباعا حسب توفر الشواغر

 

المتواجدين خارج األردن، فيرجى التواصل مع   االردنيين  ةالطلبو أ غير األردنيين   الطلبة اما فيما يخص 

والتخصص وأسباب عدم الحضور، الى    االسمايميل موضحاً به  بإرسالالكلية لترتيب اجراءات قبولهم وذلك 

  :على البريد االلكتروني الدكتور حسن العمريالدراسات العليا طلبة  مدير دائرة شؤون

hoalomari@just.edu.jo 

 يتطلب  الهاشمية األردنية المملكة خارج لتواجد ل  نظرا البرنامج في مقعد ال ولحجز جراءات اال لتسهيلو 

  مستنكفا مالمتقد  عتبري لذلك وخالفا 1202/ 12/9 الموافق الربعاءا يوم اقصاه موعد  في الجامعية الرسوم دفع

   .القبول عن

 

mailto:hoalomari@just.edu.jo


 : ييل ما مراعاة المتقدمين جميع من  يرجى

 

 حسب االصول: : الوثائق المطلوبة مصدقة اوال

 

I.  األردنيين: الطلبة 

 وثيقة امتحان اللغة ان وجدت. .1

 صورة مصدقة عن كشف عالمات الجامعة. .2

 صورة مصدقة عن المصدقة الجامعية )وثيقة التخرج(. .3

 صورة مصدقة عن كشف عالمات الثانوية العامة.  .4

 )للطلبة االردنيين(. صورة مصدقة عن معادلة الشهادة الجامعية لخريجي الجامعات غير االردنية  .5

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

 في وثيقة التخرج او كشف العالمات( حال غياب التقدير

 . شهادة خبرة للطلبة المقبولين في ماجستير التمريض  .7

 ين.صورة مصدقة عن هوية االحوال المدنية للطلبة االردني  .8

 (. االردنية )للطلبة منتسبي القوات المسلحة  االردنية احضار موافقة امنية لمنتسبي القوات المسلحة .9

 .المدنية األحوال وهوية العلماحضار دفتر خدمة  .10

 ثالث صور شخصيه.  .11

 شهادة خلو من األمراض من أي مركز صحي تابع لوزارة الصحة االردنية.  .12

II. الطلبة غير األردنيين : 

 .وثيقة امتحان اللغة ان وجدت  .1

 .عالمات الجامعةصورة مصدقة عن كشف  .2

 .صورة مصدقة عن المصدقة الجامعية )وثيقة التخرج( .3

 صورة مصدقة عن كشف عالمات الثانوية العامة.  .4

كتاب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي االردنية تحدد تقدير معدل شهادة البكالوريوس )في    .5

 في وثيقة التخرج او كشف العالمات( حال غياب التقدير

 .صورة عن جواز السفر .6

 . شهادة خبرة للطلبة المقبولين في ماجستير التمريض  .7

 )للطلبة السوريين(  صورة مصدقة عن البطاقة االمنية من المركز االمني .8

 .ثالث صور شخصيه .9

 شهادة خلو من األمراض من أي مركز صحي تابع لوزارة الصحة االردنية.  .10

 

 لن يتم استكمال اجراءات قبول اي طالب غير مستوف للوثائق المطلوبة ***

 

 : األردنالمتواجدين خارج االردنيين  ةغير األردنيين أو الطلب لطلبةل : ألية ارسال الوثائقثانيا

( وباستخدام  FedEx, Aramexيرجى ارسال جميع الوثائق ادناه عن طريق البريد المستعجل )

 : التالي  عنوانالى علخدمة تتبع الطرود البريدية  

 د. حسن العمري

 كلية الدراسات العليا

 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 



 , االردن 22110, اربد, 3030صندوق بريد:  

  hoalomari@just.edu.joالبريد االلكتروني التالي:   ارسال رقم تتبع الطرد المرسل علىو

 

 : ثالثا: ألية دفع الرسوم

 

 : ساعات بالدينار األردني 6حسب الجدول االتي( لتسجيل االردني )دفع الرسوم للطالب يرجى 

 

رسوم     التخصص 

 قبول 

رسوم  

تسجيل  

 فصل 

رسوم  

  6تسجيل 

 ساعات 

 المجموع 

الرسوم 

  المطلوبة

للحصول 

على المقعد 

 الجامعي

 إدارة الرعاية الصحية والجودة •

 الطبيعيالعالج  •

 شعة تكنولوجيا اال •
 علوم التأهيل السريري •

 الهندسة الطبية الحيوية  •

نظم المعلومات الحاسوبية/علم البيانات/نظم  •

 المعلومات الصحية

 هندسة وأمن شبكات الحاسوب  •

 هندسة وعلوم النانو  •

170 

  

  

  

  

175 720 1065 

 705 360 175 170 باقي التخصصات 

  

 على:  هو في طلب االلتحاقحسب ما الطالب   باسم عن طريق حوالة مالية

 . األردنيةفرع جامعة العلوم والتكنولوجيا  بالدينار االردني لدى بنك القاهرة عمان ألجل حساب الجامعة

  

Swift Code 

CAABJOAMXXX 

Cairo Amman Bank 

Amman Jo 

Acc. No. 0090003424838 

Name: Jordan University of Science    & Technology 

Branch Code: 1300 

IBAN No.: JO54CAAB1300000000090003424838  

 

 



  

 األمريكي:  ساعات بالدوالر 6حسب الجدول االتي( لتسجيل  االردني )دفع الرسوم للطالب غير يرجى 

  

رسوم   التخصص  

 قبول 

رسوم  

تسجيل  

 فصل 

رسوم  

  6تسجيل 

 ساعات 

  مجموع

الرسوم 

  المطلوبة

للحصول 

على 

المقعد 

 الجامعي

  

 إدارة الرعاية الصحية والجودة •

 العالج الطبيعي •

 شعة تكنولوجيا اال •
 علوم التأهيل السريري •

 الهندسة الطبية الحيوية  •

نظم المعلومات الحاسوبية/علم البيانات/نظم  •

 المعلومات الصحية

 هندسة وأمن شبكات الحاسوب  •

 هندسة وعلوم النانو  •

600 

  

  

  

543.5 3000 4143.5 

 2643.5 1500 543.5 600 باقي التخصصات

  

 على:  حسب ما هو في طلب االلتحاقالطالب   باسم عن طريق حوالة مالية

 . األردنيةفرع جامعة العلوم والتكنولوجيا  لدى بنك القاهرة عمان يبالدوالر األمريك  ألجل حساب الجامعة 

  

Swift Code 

CAABJOAMXXX 

Cairo Amman Bank 

Amman Jo 

Acc. No . 090003424846  

Name: Jordan University of Science    & Technology 

Branch Code: 1300 

IBAN No.: JO69CAAB1300000000090003424846 

  

 :اتمالحظ

 .يجب ان تحمل الحوالة اسم الطالب كامال كما هو في الطلب  .1



يوم  لغاية hoalomari@just.edu.jo التالي: البريد االلكترونييرجى ارسال صورة الحوالة على  .2

   21.09.2021الموافق  األربعاء

 .يرجى كتابة رقم ملف الطالب على الحوالة .3

ما   أعالهمذكور مالية على البريد االلكتروني التزويدنا بكتاب التغطية المن الطلبة المبتعثين يرجى  .4

 . (DAADمن مؤسسة ) وثين عدا المبع

 . هذه الرسوم غير مسترده نهائيا .5

 .أعاله المذكورةالتقيد التام بالمواعيد  ىيرج .6

 

من   تباعا هموف يتم التواصل معالمقبولين على قوائم االحتياط يرجى العلم بانة س*** فيما يخص الطلبة 

التسجيل  فترة بعد انتهاء  اغرد على طلب االلتحاق في حال توفر الشول البريد االلكتروني الموجوخال

 26.09.2021م االحد الموافق من يو  واعتبارا أعالهالمذكورة 

 

علما بانه    (اسماء الطلبة المرشحين للقبول) الرابط التاليالضغط على اسماء المرشحين للقبول يرجى لمشاهدة 

  تباعا.يتم تحديث القوائم س

  

https://services.just.edu.jo/fgs-applic/announcements/stu-acceptance-list

