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طلبات التحاق برامج الدراسات العلیا - الفصل الثاني 2022-2021

تعلن كلیة الدراسات العلیا عن بدء استقبال طلبات االلتحاق في برامج
الدراسات العلیا على الفصل الثاني 2021-2022 و ذلك بشكل
ً ان عملیة الكتروني و حسب جدول التخصصات المتاحة التالي. علما
تقدیم الطلبات ستبدأ اعتباراً من یوم االحد الموافق 2022/01/09 و
حتى نھایة دوام یوم االثنین الموافق 2022/01/31.  رابط تقدیم
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نامجال�ل�ة التخصصال��

اللغة الع���ة وآدابهاماجست��االداب
اللغ��ات التطب�ق�هماجست��االداب
يماجست��االداب � األدب االنجل��
�اءماجست��العلوم � الف��
ال��م�اءماجست��العلوم
ال��اض�اتماجست��العلوم

الهندسة الم��ان�ك�ةماجست��الهندسة
الهندسة ال��ماو�ةماجست��الهندسة
الهندسة المدن�ة�م�اە و��ئةماجست��الهندسة
� والسحب الحاس���ةماجست��الهندسة

ا�� األمن السي��
� أنظمة القوى ال�ه��ائ�ةماجست��الهندسة

الش��ات الذك�ة ��
الهندسة الم��ان�ك�ة / الطاقة المتجددةماجست��الهندسة
�عة الفقه وأصولهماجست��ال��
�عة أصول الدينماجست��ال��
���ة ��ه الخاصةماجست��ال�� ال��
���ة �ويماجست��ال�� علم النفس ال��
���ة ���ةماجست��ال�� اإلدارة ال��
���ة �ويماجست��ال�� اإلرشاد النف�� و ال��
�ماجست��الزراعة

االنتاج الن�ا��
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�ماجست��علوم ال��اضة
التأه�ل ال��ا��

التار�ــــخماجست��العلوم االجتماع�ة
علم الج��مةماجست��العلوم االجتماع�ة
االثارماجست��العلوم االجتماع�ة
العالقات الدول�ةماجست��العلوم االجتماع�ة

اإلدارة العامةماجست��االعمال
االقتصادماجست��االعمال
التم��ل و االس�ثمارماجست��االعمال
�ماجست��االعمال

و�� ال�س��ق االل���
علم الحاسوبماجست��تكنولوج�ا المعلومات

الدراسات األدب�ةدكتوراةاالداب
الدراسات اللغ��ةدكتوراةاالداب

التار�ــــخدكتوراةالعلوم االجتماع�ة

خطوات تقدیم الطلب:

بعد الدخول للرابط اعاله و قراءة االرشادات, یقوم الطالب بادخال المعلومات االولیة و
الحصول على رقم الطلب و رقم الدفع االلكتروني.

یقوم الطالب بتستدید رسوم طلب االلتحاق من خالل اي-فواتیركم باستخدام رقم الدفع
االلكتروني ( 50 دینار لالردنیین و 70 دینار لغیر االردنیین)

بعد تسدید قیمة رسم الطلب, یعاود الطالب الدخول الستكمال الطلب و یشمل ( المعلومات
االساسیة, البرنامج و التخصص المطلوب, المؤھالت العلمیة, رفع الوثائق , و معلومات

اللغة االنجلیزیة)

یقوم الطالب بتسلیم الطلب بشكل نھائي الكترونیاً بعد استكمال جمیع الخطوات. و اي
نقص او خلل في المعلومات یستم الغاء الطلب و عدم النظر فیھ)

لطلبة الدكتوراة, یجب ادخال المؤھالت العلمیة للثانویة العامة , و البكالوریوس و
الماجستیر

لطلبة الماجستیر, یجب ادخال المؤھالت العلمیة للثانویة العامة و البكالوریوس.

یتابع الطالب االعالنات للحصول على نتیجة القبول و سیتم ارسال رسائل نصیة في حینھ
للمقبولین الستكمال اجراءات القبول.

بخصوص امتحان اللغة االنجلیزیة, یجب ارفاق ما یثبت تحقیق الشرط او الحجز
لالمتحان الوطني في جامعة مؤتة قبل استكمال اجراءات القبول,.

الوثائق المطلوبة الكترونیاً:



كشف عالمات البكالوریوس و الماجستیر مصدقة حسب االصول واضحة و بصیغة
(pdf)

مصدقة جامعیة یظھر علیھا التقدیر و المعدل و نظام العالمات  البكالوریوس و
(pdf) الماجستیر  مصدقة حسب االصول واضحة و بصیغة

وثیقة معادلة للشھادات االجنبیة و تقدیر المعدل للشھادات التي ال یظھر علیھا المعدل
بشكل واضح.

عمید كلیة الدراسات العلیا
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