برامج الماجستري يف اجلامعة والرسوم الدراسية
الربنامج
كلية الملك احلسني لعلوم احلوسبة
علم احلاسوب
أمن نظم المعلومات واجلرائم الرقمية
علم البيانات
هندسة نظم المؤسسات (باالشرتاك مع اجلامعة األلمانية األردنية)
تكنولوجيا المعلومات الصحية
كلية الملك عبد الله الثاين للهندسة
الهندسة الكهربائية
كلية الملك طالل لتكنولوجيا األعمال
ريادة األعمال
تحليل األعمال
التسويق اإللكرتوين والتواصل االجتماعي
اإلدارة الهندسية

رسوم الساعة

عدد ساعات اخلطة

 150دينار أردين
 150دينار أردين
 150دينار أردين
 120دينار أردين
 150دينار أردين

33
33
34
33
33

 150دينار أردين

34

 150دينار أردين
 150دينار أردين
 150دينار أردين

33
33
33

الربامج المشرتكة مع جامعة أريزونا األمريكية
يمنح الطالب شهادتني منفصلتني معتمدتني من أمريكا واألردن

33

الوثائق المطلوبة للتقدم لربامج الماجستري:
 .1نسخة أصلية عن كشف عالمات الثانوية العامة أو ما يعادلها أو صورة مصدقة من وزارة الرتبية والتعليم األردنية.
 .2نسخة أصلية عن كشف عالمات ومصدقة البكالوريوس أو صورة مصدقة من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
األردنية.
 .3معادلة الشهادة اجلامعية األوىل (البكالوريوس) من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي األردنية للشهادات الصادرة عن
اجلامعات غري األردنية.
 .4شهادة من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي األردنية باحتساب المعدل والتقدير للشهادات غري األردنية.
 .5وثيقة اجتياز امتحان اللغة اإلنجلزيية.
 .6صورة مصدقة عن شهادة ميالد حديثة.
 .7صورة مصدقة عن هوية األحوال المدنية (للطلبة األردنيني) وجواز السفر (للطلبة غري األردنيني).
 .8ثالث صور شخصية حديثة وملونة.
الرسوم الفصلية:
• رسوم قبول وتسجيل ( )50دينار أردين مرة واحدة عند االلتحاق • .رسوم طلب االلتحاق  50دينار أردين.
• رسوم فصلية ( )350دينار أردين لكل فصل درايس.

رشوط التقدم لربامج الـماجستري :
 .1أن يكون الطالب حاصال ً عىل درجة البكالوريوس أو ما يعادلها ،من جامعة
معتمدة .الدراسة فيها باالنتظام.
 .2أن ال يقل تقدير الطالب يف البكالوريوس عن (جيد) أو ما يعادله .ويجوز تقدم
طلبة بتقدير (مقبول) عىل أن ينظر يف طلباتهم يف حال توفر شواغر لم تمأل من
متقدمني بتقادير أعىل.
 .3أن تكون درجة البكالوريوس يف موضوع يؤهل الطالب للدراسة المتخصصة
يف الربنامج الذي يرغب يف االلتحاق به ،وفقا ً للخطة الدراسية لذلك الربنامج،
وتحدد تخصصات البكالوريوس اليت يمكن قبولها للتقدم بطلب التحاق لربنامج
ماجستري معني وتعلن من قبل اجلامعة .وقد يطلب من بعض المتقدمني دراسة
مساقات استدراكية يحددها القسم الذي يقدم الربنامج.
 .4عىل من يُقبل يف برامج الماجستري من حملة البكالوريوس بتقدير مقبول دراسة
ثالثة مواد من خطة الربنامج الذي ُقبل فيه خالل السنة األوىل من قبوله يف
الربامج والنجاح فيها جميعًا وبمعدل تراكمي ال يقل عن ( )%75ليصبح طالبا ً
نظاميا ً وتحسب له يف حال نجاحه فيها وبالمعدل الرتاكمي المطلوب من ضمن
مواد خطته ،وماعدا ذلك يفصل من اجلامعة.
 .5عىل كل طالب يرغب االلتحاق بالدراسات العليا تقديم ما يثبت نجاحه يف إحدى
امتحانات اللغة اإلنجلزيية؛ كاالمتحان المكائف أو ( TOEFL (IBTأو  IELTSوفق
قرارات مجلس التعليم العايل.
مالحظة :تقدم طلبات االلتحاق إىل كلية الملك عبدالله األول للدراسات العليا
والبحث العلمي
هاتف 065359949 - 0775624277 :فرعي 5700 :أو  5702أو 5703
بريد إلكرتوينgraduateschool@psut.edu.jo :

ص.ب  1438اجلبيهة  -عمان  11941األردن  -هاتف - )+962( 6 5359949 :فاكس - )+962( 6 5347295 :الربيد اإللكرتوين - dar@psut.edu.jo :الموقع اإللكرتوينwww.psut.edu.jo :

Master’s Programs, Tuition & Fees
Tuition (per credit
Program
hour)
King Hussein School of Computing Sciences
Computer Science
JOD 150
Information Systems Security and Digital Criminology
JOD 150
Data Science
JOD 150
Enterprise Systems Engineering (joint with German Jordanian
JOD 120
University)
Health Information Technology
JOD 150
King Abdullah II School of Engineering
Electrical Engineering
JOD 150
King Talal School of Business Technology
Business Entrepreneurship
JOD 150
Business Analytics
JOD 150
e- Marketing & Social Media
JOD 150

Total number of
credit hours
33
33
34
33
33
34
33
33
33

Dual master’s programs offered by the University of Arizona-Tucson, and PSUT
Engineering Management
33

Application for admission to a graduate program should include the following documents:

Requirements for applying for admission to master’s programs:
1. A Bachelor’s degree (or equivalent), obtained through regular,
full-time study from an accredited university.
2. A rating in the Bachelor’s degree no lower than (Good), or
equivalent. Students with a (Satisfactory) rating may apply
for admission, but their applications may be considered only if
vacancies are not filled by applicants with higher ratings.
3. The major of the Bachelor’s degree should be compatible with
the study plan of the Master’s program of interest. The majors
that are compatible are made public by the university. Some of
the applicants may be required to take some remedial courses
that are determined by the department offering the program.
4. Students with a (Satisfactory) rating, or equivalent, if admitted
to a Master’s program, are required to take three courses from
the study plan of the program during the first year. These
courses are determined by the department. The student must
pass these courses with a minimum cumulative average of
75% to be considered a regular student. These three courses
are then counted in the study plan. Otherwise the Student is
dismissed from the university.
5. All students wishing to enroll in a graduate program must
provide a certificate proving competency in English, such
as a (English Equivalency Test, TOEFL (IBT), IELTS) score, in
accordance with decisions of the Higher Education Council.

1. An original, or a copy certified by the Jordanian Ministry of Education, of the Jordanian Secondary School
Examinations transcript, or equivalent examinations.
2. Original Transcript and Degree Certificate of the Bachelor’s degree, or copies certified by the Jordanian
Ministry of Higher Education and Scientific Research.
3. Equalization Document for the Bachelor’s degree certificate, obtained from the Jordanian Ministry of Higher
Education and Scientific Research (for degrees issued by non-Jordanian universities).
4. Certificate from the Jordanian Ministry of Higher Education and Scientific Research, determining the student’s
average and rating (for degrees issued by non-Jordanian universities).
5. English language examination certificate.
6. Original or a certified copy of the birth certificate.
7. Certified copy of the ID card (for Jordanian students).
8. Certified copy of the passport (for non-Jordanian students).
9. 3 recent, colored ID photos.
Note: Applications are submitted to King Abdullah I School of Graduate Studies and
Fees per semester
Scientific Research
• An Admission and Registration fee of JOD 50. • An application fee of JOD 50.
Tel:
0775624277
065359949
Ext.
5700
or 5702 or 5703 E-mail: graduateschool@psut.edu.jo
• Semester fees of JOD 350.
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