تقديم طلبات االلتحاق ببرامج الدراسات العليا للفصل األول
للعام الجامعي 3102/3102
تعلن كلية الدراسات العليا في الجامعة األردنية عن بدء تقددي للبدات اتلتقداب ببدرامد الدراسدات العليدا
للفصل اتول للعا الجامعي  ،3102/3102يرجى قراءة ارشادات تقدي الللب واتلتزا بها.
 10اتل د ع علددى الالددل الدراسددية للبددرامد التددي يرلددب اللالددب اتلتقدداب بهددا علددى موق د كليددة
الدراسددددات العليددددا اتلكترونددددي ) http://graduatedstudies.ju.edu.jo/Home.aspx
للتأكد من الشرول الااصة للبرامد واولويات القبول.
 10على المتقد دف رس تقدي الللب لكل برنامد يرلب اتلتقداب فيدف فدي الدداارة الماليدة مبندى
القبول والتسجيل اللابب الثاني) وقيمة الرس لكل برنامد عشرون دينار) للللبة اتردنيين.
 10علددى المتقددد اعددداد ملددن واقددد مددن نددوع  )PDFت يزيددد قجمددف عددن  5ميجابايددت) يقتددو
على:
 مصدقة البكالوريوس
 كشن ع مات البكالوريوس
 مصدقة الماجستير
 كشن ع مات الماجستير
 وثيقة التوفل او ما يعادلف
ي
 وصل الرس المالي في قال وجود اكثر من وصل مدالي يدت ارفداقه جميعدا فدي د ا
الملن).
 في قال وجود اكثر من مؤ ل علمي يت تقميدل المؤ دل العلمدي الد يعتمددا اللالدب
في ا الللب.
 10يقو المتقد باقضار الملن على  CDاو  )Flashباتضدافة الدى صدور عدن الوثدااب اعد ا
ورقيا الى ماتبر عمادة شؤون الللبة) ا ل فترة تقدي الللبات.
ي
 15يقو المتقد بتعباة نمو ج للب اتلتقاب ورقيا وتعباتف الكترونيا ي في الماتبر وفقا لما يلي:
 ان يكون لدى المتقدد بريدد الكتروندي فعدال ليدتمكن مدن الدداول علدى النادا
والتسجيل من ا لف وفقا ي للشاشة ادناا قيث سيقو الناا بارسال كلمدة السدر
الااصة على البريد اتلكتروني للمتقد .

 يت الداول على الناا باستادا البريد اتلكتروني وكلمة السر الااصدة بالمتقدد ويدت
تعباة البياندات اتساسدية وفقدا ي للمعلومدات علدى الشاشدة ادنداا ،ويسدتلي للبدة الجامعدة
اتردنية إداال الرق الجامعي تار مؤ ل علمدي قصدلو عليدف ليقدو النادا ب قضدار
البيانات اتساسية الموجودة سابقا ي فدي داادرة القبدول التسدجيل ويسدتلي المتقدد تعدديلها
وتازين ا البيانات.

 يت اداال بيانات المؤ ت العلمية على الشاشة ادناا ويقو المتقد بااتيار التاصد
ال درسف وفقا ي لما و معتمد لدى الجامعدة اتردنيدة وفدي قدال عدد وجدود تاصد
المتقد ضمن القواا يت مراجعة كلية الدراسات العليا.






يقو المتقد بادادال البدرامد الرالدب اتلتقداب بهدا ورقد الوصدل المدالي لكدل برندامد
على قدى وت يجوز تكرار رق الوصل المالي على اكثر من للب التقاب.
يت تقميل الملن المعد سابقا ي ولن ينار في أ للب ما ل يق المتقد بتقميل الملن.
يتقمل المتقد كافة المسؤولية عن المعلومات التي ت تقميلها وفي قال أ نق بهدا
للجامعة القب ب لغاء ا للب يوجد بف الأ او نق فدي المعلومدات وت يقدب للمتقدد
ملالبة الجامعة بأ تبعية قانونية او مالية.
سيت اع ن نتااد المقبولين على الموق اتلكتروني لكلية الدراسات العليا.

مواعيد تقديم الطلبــــات:
من صباح يوم االحد الموافق  3102/6/21ولنهاية يوم الخميس الموافق 3102/7/00
مكان وأوقات تقديم الطلبات:
المكان :مختبر عمادة شؤون الطلبة
الزمان:من الساعة الثامنة والنصف صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا .

البرامج المطروحة:
كلية االداب:
دكتوراة اللغة العربية وآدابها
10
ماجستير اللغة العربية وآدابها /رسالة
13
ماجستير تعلي اللغة العربية لغير النالقين بها/شامل
12
دكتوراة التاريخ
12
ماجستير التاريخ /رسالة
10
دكتوراة الجغرافيا
10
ماجستير الجغرافيا /رسالة  +شامل
10
دكتوراة الفلسفة
10
ماجستير الفلسفة/رسالة
10
ماجستير عل النفس/رسالة
01
ماجستير عل اتجتماع/رسالة
00
ماجستير العمل اتجتماعي/رسالة
03
كلية األعمال:
ماجستير إدارة األعمال/إدارة/رسالة  +شامل
10
ماجستير إدارة الجودة/رسالة  +شامل
13
ماجستير إدارة األعمال/تمويل /رسالة  +شامل
12
ماجستير المالية/رسالة  +شامل
12
ماجستير إدارة األعمال/تسويب /رسالة +شامل
10
ماجستير إدارة األعمال/مقاسبة /رسالة  +شامل
10
ماجستير المقاسبة /رسالة  +شامل
10
ماجستير اإلدارة العامة /رسالة  +شامل
10
ماجستير المنافسة والتناي /شامل
10
ماجستير اتعمال الدولية/شامل
01
دكتوراة اقتصاد اتعمال
00
ماجستير اقتصاد اتعمال /رسالة  +شامل
03
ماجستير إدارة األعمال  /إدارة  /شامل فرع العقبة
02
كلية العلوم:
دكتوراة الرياضيات
10
ماجستير الرياضيات/رسالة +شامل
13
دكتوراة الفيزياء
12
ماجستير الفيزياء/رسالة +شامل
12
ماجستير الفيزياء اللبية /شامل
10
دكتوراة الكيمياء
10
ماجستير الكيمياء/رسالة
10
ماجستير العلو القياتية /رسالة
10

10
01
00
كلية الشريعة
دكتوراة الفقف وأصولف
10
ماجستير الفقف وأصولف /رسالة  +شامل
13
دكتوراة القديث
12
ماجستير القــديث /رسالة +شامل
12
دكتوراة التفسير وعلو القرآن
10
ماجستير التفسير /رسالة +شامل
10
ماجستير العقيدة /رسالة +شامل
10
دكتوراة القضاء والسياسة الشرعية
10
ماجستير القضاء الشرعي /رسالة  +شامل
10
ماجستير الدراسات اتس مية /رسالة  +شامل
01
كلية الطب
ماجستير عل السمو المابر /رسالة+شامل
10
ماجستير العلو اللبية المابرية/رسالة+شامل
13
ماجستير الصقة العامة /رسالة  +شامل
12
ماجستير عل اتدوية/رسالة
12
ماجستير التشريح واتنسجة /رسالة
10
كلية الزراعة
دكتوراة وقاية النبات
10
ماجستير وقاية النبات /رسالة
13
دكتوراة البستنة والمقاصيل
12
ماجستير البستنة والمقاصيل /رسالة
12
دكتوراة تغ ية اتنسان والقميات
10
ماجستير تغ ية اتنسان والقميات /رسالة
10
دكتوراة عل وتكنولوجيا الغ اء
10
ماجستير عل وتكنولوجيا الغ اء /رسالة
10
دكتوراة اتراضي والمياا والبياة
10
ماجستير األراضي والمياا والبياة /رسالة
01
ماجستير اتقتصاد الزراعي وإدارة األعمال الزراعية/رسالة
00
ماجستير اإلنتاج القيواني /رسالة
03
ماجستير التقنات القيوية/رسالة
02
ماجستير الزراعة العضوية/رسالة
02
كلية التمريض
دكتوراة التمريض
10
ماجستير التمريض السرير /الرعاية القثيثة/رسالة  +شامل
13
ماجستير التمريض السرير /الرعاية التلليفية/رسالة  +شامل
12
ماجستير التمريض السرير /الصقة النفسية/رسالة  +شامل
12
كلية العلوم التربوية
ماجستير عل النفس التربو تعل ونمو) /رسالة  +شامل
10
ماجستير عل النفس التربو قياس وتقوي ) /رسالة  +شامل
13
دكتوراة اترشاد النفسي والتربو
12
دكتوراة الجيولوجيا
ماجستير الجيولوجيا/رسالة
ماجستير علو البياة وادارتها/رسالة +شامل

ماجستير اترشاد النفسي والتربو  /شامل
12
دكتوراة التربية الااصة
10
ماجستير التربية الااصة /رسالة  +شامل
10
دكتوراة اتدارة التربوية
10
ماجستير اتدارة التربوية  /شامل
10
ماجستير عل المكتبات والمعلومات/رسالة  +شامل
10
دكتوراة المنا د والتدريس
01
ماجستير منا د وتدريس /المنا د العامة /رسالة  +شامل
00
ماجستير منا د وتدريس /اساليب تدريس اللغة اتنجليزية /رسالة  +شامل
03
ماجستير منا د وتدريس /اساليب تدريس الرياضيات /رسالة  +شامل
02
ماجستير منا د وتدريس /اساليب تدريس اللغة العربية /رسالة  +شامل
02
ماجستير منا د وتدريس /اساليب تدريس العلو /رسالة  +شامل
00
ماجستير منا د وتدريس /اساليب تدريس التربية اتس مية/رسالة  +شامل
00
ماجستير منا د وتدريس /اساليب تدريس العلو اتجتماعية/رسالة  +شامل
00
ماجستير منا د وتدريس /تكنولوجيا التعلي /رسالة  +شامل
00
دكتوراة اصول التربية
00
ماجستير اصول التربية /شامل
31
كلية اللغات االجنبية
دكتوراة األدب اتنجليز
10
ماجستير األدب اتنجليز /رسالة  +شامل
13
ماجستير الترجمة انجليز _عربي) /رسالة  +شامل
12
ماجستير الترجمة فرنسي_ عربي) /رسالة  +شامل
12
دكتوراة اللغويات
10
ماجستير اللغويات رسالة  +شمل
10
كلية الهندسة والتكنولوجيا
ماجستير الهندسة المدنية/اتنشاءات  /رسالة  +شامل
10
ماجستير الهندسة المدنية/النقل /رسالة  +شامل
13
ماجستير الهندسة المدنية/المياا والبياة /رسالة  +شامل
12
ماجستير الهندسة الميكانيكية /رسالة
12
ماجستير ندسة العمارة /رسالة
10
ماجستير الهندسة الكهربااية/اتتصاتت /رسالة  +شامل
10
ماجستير الهندسة الكيميااية/رسالة
10
ماجستير الهندسة الصناعية /إتدارة /رسالة
10
ماجستير الهندسة الصناعية/تصمي وتصني /رسالة
10
ماجستير ندسة /ادارة اللاقة/رسالة
01
ماجستير اللاقة المتجددة /رسالة
00
ماجستير ندسة القاسوب والشبكات/رسالة
03
ماجستير ادارة المشاري /رسالة
02
كلية التربية الرياضية
دكتوراة التربية الرياضية
10
 13ماجستير التربية الرياضية /رسالة  +شامل
كلية الصيدلة
ماجستير العلو الصيدتنية /رسالة  +شامل
10
ماجستير الصيدلة السريرية /رسالة
12

كلية الدراسات الدولية
ماجستير فض النزاعات /رسالة +شامل
10
ماجستير ققوب اتنسان والتنمية اتنسانية/رسالة
13
ماجستير الدراسات الدبلوماسية/رسالة +شامل
12
ماجستير الدراسات اتمريكية /رسالة +شامل
12
ماجستير العلو السياسية /رسالة  +شامل
10
ماجستير الدراسات الشرب اوسلية /رسالة  +شامل
10
كلية الفنون
ماجستير التربية الموسيقية /رسالة
10
مركز دراسات المرأة
ماجستير دراسات المرأة  /رسالة  +شامل
10
كلية اآلثار والسياحة
ماجستير اآلثار /رسالة
10
كلية الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات
ماجستير عل القاسوب/رسالة +شامل
10
ماجستير انلمة المعلومات /رسالة +شامل
13
ماجستير عل القاسوب/رسالة +شامل فرع العقبة
12
دكتوراا عل القاسوب
12
كلية طب االسنان
 10ماجستير التركيبات السنية الثابتة والمتقركة /شامل
 13ماجستير لب اسنان اتلفال /رسالة
كلية الحقوق
دكتوراة القانون
10
ماجستير القانون /رسالة +شامل
13
ماجستير قانون الملكية الفكرية/رسالة
12

البرنامج
ماجستير الترجمة

امتحانات القبول لبعض برامج الماجستير
االمتحان
اليو
امتقان ترجمة
التاريخ
عربي – انجليز
الساعة
انجليز – عربي
المكان

الترتيبات
الاميس
3102/0/00
0 -01
قاعة اتجتماعات/قس اللغة
اتنجليزية

ماجستير التركيبات
السنية الثابتة
والمتقركة

امتقان قبول

اليو
التاريخ
الساعة
المكان

األربعاء
3102/0/00
0,21 – 00,21
كلية لب اتسنان

ماجستير لب اسنان
اتلفال

امتقان قبول

اليو
التاريخ

األربعاء
3102/0/00

00,21 – 0,21
كلية لب اتسنان

الساعة
المكان
المقابالت الشخصية لبعض برامج الماجستير
ماجستير ققوب
اتنسان والتنمية
اتنسانية

اليو
التاريخ
الساعة
المكان

اتثنين
3102/0/33
0,21 - 00,21
كلية الدراسات الدولية والعلو
السياسية

ماجستير الدراسات
األمريكية

اليو
التاريخ
الساعة
المكان

الث ثاء
3102/0/32
0,21 - 00,21
كلية الدراسات الدولية والعلو
السياسية

ماجستير فض
النزاعات

اليو
التاريخ
الساعة
المكان

اتربعاء
3102/0/32
0,21 - 00,21
كلية الدراسات الدولية والعلو
السياسية

ماجستير الدراسات
الدبلوماسية

ماجستير الشرب
اوسلية

