
 

 إعــالن صــادر عن كليــة الدراســات العليـــا

 األردنيـةفي جامعـة العلـوم والتكنولوجيـا 

تعلن كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية عن بدء تقديم طلبات االلتحاق فيي برنيام   
 ."م1024/1025من العام الدراســـي  االولللفصل "  القبالة العالي في دبلومالوبرنام  الماجستير، 

 -وحسب التالي:

 اوالً : التخصصات المطروحة 

 الماجستير 

 

 الصحة العامة/الوبائيات 

 الصحة العامة/التثقيف الصحي 

 الصحة العامة/صحة االمومة والطفولة 

 علم األدوية

  التشريح

  الكيمياء الحيوية و البيولوجيا الجزيئية

  العلوم الجنائية والسموم

 علم وظائف األعضاء

  الهندسة الكيميائية

 الهندسه المدنية/الهندسة االنشائية 

 الهندسه المدنية/هندسة المواصالت 

 الهندسه المدنية/هندسة المياه والبيئة 

 الهندسة الكهربائية/اإلتصاالت الالسلكية 

 الهندسة الكهربائية/القوى والتحكم 



  الهندسة الميكانيكية

 الهندسة الميكانيكية/الميكاترونكس 

 تدامة الهندسة الميكانيكية/هندسة الطاقة المتجددة و التنمية المس

  الهندسة الصناعية

 الصيدلة/الصيدلة التكنولوجية 

 الصيدلة/الصيدلة السريرية 

 كيمياء طبية  -الصيدلة/الكيمياء الطبية والعقاقير 

  اإلنتاج الحيواني

 اإلنتاج النباتي/المحاصيل الحقلية 

 اإلنتاج النباتي/البستنة 

 اإلنتاج النباتي/وقاية النبات 

 التغذية وتكنولوجيا الغذاء/علم وتكنولوجيا الغذاء 

 التغذية وتكنولوجيا الغذاء/علم التغذية 

 الموارد الطبيعية والبيئة/تربة ومياه وبيئة

 الطب والجراحة البيطرية/صحة الغذاء 

 الطب والجراحة البيطرية/علم األمراض البيطرية 

 الطب والجراحة البيطرية/أمراض الدواجن 

 الطب والجراحة البيطرية/علم التناسليات والتلقيح االصطناعي 

 الطب والجراحة البيطرية/علم األحياء الدقيقة 

 الطب والجراحة البيطرية/علم األوبئة البيطرية 

 الطب والجراحة البيطرية/علم األدوية و وظائف األعضاء 



 الطب والجراحة البيطرية/التشريح واألنسجة البيطرية 

 الطب والجراحة البيطرية/الطب الباطني البيطري 

  اللغويات التطبيقية

  الرياضيات

  الكيمياء

  الفيزياء

  العلوم الحياتية التطبيقية

  هندسة الحاسوب

  علوم الحاسوب

 الهندسة المعمارية

  التخطيط والدراسات الحضرية

 ***             العلوم الطبية المخبرية/الكيمياء الحيوية السريرية 

 ***العلوم الطبية المخبرية/االحياء الدقيقة السريرية والمناعة واالمصال 

 ***العلوم الطبية المخبرية/علم الدم وبنك الدم 

 ***العلوم الطبية المخبرية/البيولوجيا الجزيئية التشخيصية ووراثة االنسان 

 ***التمريض/تمريض صحة المجتمع 

 ***التمريض/تمريض الحاالت الحاده للبالغين 

 ***التمريض/صحة األم وحديثي الوالدة 

 ***التمريض/إدارة الخدمات التمريضية

  دبلوم القباله 

                                    القبالة 



 *** يوجد امتحان تنافسي 

 ثانيا : االمتحان التنافسي  )سيتم تحديد موعد االمتحان الحقا على موقع الكلية (

  فقط  لمخبريةالعلوم الطبية اخصصات ت التمريض و لتخصصاتخاص بالطلبة المتقدمين  وهو    

 ***المتقدمين لكلية التمريض كافة الجنسيات  الطلبة من 

 *** مخبريةالعلوم الطبية ال لقسمفقط المتقدمين  االردنيينالطلبة 

 ثالثاً : مواعيد تقديم الطلبات 

ولغايد  يدوم  م11/5/4112الموافق االحددموعد تقديم طلبات االلتحاق يبدأ اعتبارا من يوم 

فعلى  الىرايبين بالتقىدم تعبئىة الطلىب الكترونيىا على  موقى   م42/7/4112الموافق  الخميس

 الجامعة .

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

 

 رابعا :الشروط العامة للقبول 

 أن يكون حاصال على درج  البكالوريوس أو ما يعادلها من جامع  أو معهد معترف بهما.-1

وفي موضوع يؤهل الطالب للدراس  ، ان تكون دراس  البكالوريوس باالنتظام وليس باالنتساب-2

 او القسم الذي يرغب االلتحاق به.المتخصص  في الكلي  

أن ال يكون قد صدر بحقه أي  عقوب  تأديبي  خالل دراسته السابق  ال تؤهله للقبول في برامج  -3

 العليا.الدراسات 

 .أن ال يكون قد فصل من التخصص المتقدم إليه -4

 تحقيق الشروط التي تقترحها لجن  القسم المعني وتقرها لجن  الكلي  . -5

  (اواالمتحان الوطني IELTSاو  IBT   TOEFL)اللغة  امتحان وثيقة -6

 -وحسب الجدول المعلن على الموقع :    

http://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofGraduate

Exam.aspx-Studies/Pages/TOEFL 

 

 إجتياز امتحان اللغ  االنجليزي  بنجاح وثيق   :  االردنيينللطلب

يكون التقدم المتحان اللغ  االنجليزي  وفي حال عدم اجتيازه بنجاح وثيق  : ينغيراالردنيللطلب  

 .إلمتحان أثناء السن  األولى من التحاقهم في البرنامجا مشروطاً باجتيازقبول الطالب 

 من وزارة التعليم العالي( غير االردني )الجامعات  الطلب  االردنيين خريجيينمعادل  شهادة  -7

من شرط االعتراف المسبق بالجامعات  استثناء الطلب  غيراألردنيين والبحث العلمي االردني .

تخرجوا منها ومعادل  شهاداتهم  لغاي  االلتحاق ببرامج الدراسات العليا في الجامعات  التي

 الجامعات وشهاداتهاشريط  اعتراف دولهم ومؤسساتهم التعليمي  بتلك  األردني 

 

 

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


 لبرنام  دبلوم القبالة فقط  اتالمتقدم اتلبابالط ةخاصشروط 
  ان تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس في التمريض 
     ان تكون المتقدمة حاصلة على رخصة ممارسة مهنة التمريض ومسجلة

" حاصلة على "غير االردنياتلدى النقابة .ويجب  ان تكون المتقدمة من 
 رخصة مزاولة مهنة التمريض من بلدها . 

 قانونيةن على االقل كممرضة يسنت لمدة  خبرة. 

 

 السابقه . ةافة لشروط القبول العامضباال

 

 الوثائق المطلوبة التالية :تحميل خامسا: 

 مصدق  وثيق  التخرج أو ) صورة مصدق  عنها( .  .1
 (صورة مصدق   )كشف عالمات البكالوريوس أو .2
 صورة مصدق  عن كشف الثانوي  العام  .3
 (اواالمتحان الوطني IELTSاو  IBT   TOEFL)اللغ   امتحانوثيق   .4
 من وزارة التعليم العالي( غير االردني )الجامعات  الطلب  االردنيين خريجيينمعادل  شهادة  .5

من شرط االعتراف المسبق بالجامعات  استثناء الطلب  غيراألردنيين والبحث العلمي االردني .
سات العليا في الجامعات برامج الدرافي التي  تخرجوا منها ومعادل  شهاداتهم  لغاي  االلتحاق 

 الجامعات وشهاداتهاشريط  اعتراف دولهم ومؤسساتهم التعليمي  بتلك  األردني 
اذا ال يوجد تقدير في  ببيان التقديروالبحث العلمي االردني   من وزارة التعليم العاليكتاب  .6

 وثيقة التخرج او كشف العالمات .

 .ماجستير التمريض فقط (المتقدمين ل طلبة ال)خاص بشهادة خبرة لمدة سن   .7
 لبرنام  دبلوم القبالة فقط  اتالمتقدم الباتطالخاص ب .8

  والتسجيل لدى النقابة . صورة مصدقة عن ممارسة مهنة التمريض 
  سنتين على االقل كممرضة قانونيةلمدة وثيقة خبرة . 

   

يمكن دفع ( دوالر امريكي رسم طلب التحاق 15( دينار اردني او )51وصل مالي بقيمة ) :سادسا 

 المبلغ عن طريق 
 

  بطاقة الفيزا(visa electron) 

  الدفع في وحدة الشؤون الماليه في الجامعة 

 : حوالة مالية على حساب الجامعة حسب الجدول التالي- 
 

 رقم الحساب رقمIBAN البنك

عمان / ديناربنك القاهرة   JO91 CAAB 1300 0000 0009 0003424838  09 0003424838 
بنك القاهرة عمان / دوالر 
  

JO69 CAAB 1300 0000 0009 0003424846 09 0003424846 

البنك العربي / دينار       
  

JO25 ARAB 1200 0000 0012 0059 640700    

  

0120/59640/700 

 



 

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/

