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 New Master and Ph.D Programs at JUST

   

Faculty of Graduate studies is pleased to announce for the new

Master and Ph.D programs at Jordan University of Science and

Technology . These programs were lunched at the first semester

of the academic year 2017/2018.

These programs are:

1. Master degree program in Clinical Rehabilitation Sciences at

Faculty of Applied Medical Sciences.

2. Master degree program in Nanotechnology at Nanotechnology

Institute

3. Ph.D program In Pharmaceutical T echnology at faculty of

Pharmacy

4. Ph.D program in Civil Engineering at faculty of Engineering.

Announcements 

اعالن عن بدء استقبال طلبات االلتحاق في برنامجي الماجستیر في علوم التأھیل/ العالج الطبیعي/ كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة و علوم

التأھیل السریري/ كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة
03 Oct 2017

كلیة الدراسات العلیا

تعلن كلیة الدراسات العلیا في جامعة العلوم والتكنولوجیا االردنیة عن بدء استقبال طلبات االلتحاق في برنامجي

1. علوم التأھیل/ العالج الطبیعي/ كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة

2. علوم التأھیل السریري/ كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة

 للطلبة "االردنیین وغیر االردنیین" للفصل الدراسي االول  2017/2018. وحسب الترتیب التالي:-

: مواعید تقدیم الطلبات أوال 

 اضغط ھنا یبدأ تقدیم الطلبات اعتبارا من یوم األربعاء الموافق  4/10/2017م ولغایة  نھایة دوام یوم األربعاء الموافق 11/10/2017 م.. ویبدأ االجراء بتعبئة طلب االلتحاق على الرابط 

(https://beta.just.edu.jo/portals/Graduate-Admissions/login)

شروط القبول:

1.  تحقیق شروط مقدرة اللغة االجنبیة حسب نظام الدراسات العلیا في وزارة التعلیم العالي والبحث العلم ي االردني لمعرفة الشروط اضغط ھنا

  (FacultiesandDepartments/FacultyofGraduateStudies/Pages/TOEFL-Exam.aspx/)

2.  درجة البكالویوس في العالج الطبیعي بتقدیر جید كحد أدنى من جامعة معترف بھا لتخصص علوم  التأھیل/ العالج الطبیعي. 

3. درجة البكالویوس في العالج الوظیفي او العالج الطبیعي بتقدیر جید كحد أدنى من جامعة معترف بھا لتخصص علوم  التأھیل السریري. 

.

ثانیاً: الوثائق المطلوبھ

1. وثیقة امتحان اللغة

2. صورة مصدقة عن كشف عالمات الجامعة.

3. صورة مصدقة عن المصدقة الجامعیة (وثیقة التخرج)

4. صورة مصدقة عن كشف عالمات الثانویة العامة

5. صورة مصدقة عن معادلة الشھادات الجامعیة لخریجي الجامعات غیر االردنیة

6. كتاب من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي االردنیة تحدد تقدیر معدل شھادة البكالوریوس (في حال غیاب التقدیر في وثیقة التخرج او كشف العالمات)

7. صورة مصدقة عن ھویة االحوال المدنیة للطلبة االردنیین أو صورة عن جواز السفر للطلبة غیر االردن

8. أي وثائق تدعم الخبرات العملیة و البحثیة و المھنیة و األكادیمیة للمتقدم (للمفاضلة بین للمقدمین)

?display.aspx) االعالن عن بدء استقبال طلبات الترشیح االلكترونیة لمنح طلبة الدراسات العلیا المتفوقین اكادیمیا في الجامعات االردنیة للفصل الدراسي االول 2017\2018
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