
برنامج الدكتوراه يف علم احلاسوب 

رشوط القبول يف هذا الربنامج:
أن يكــون المتقــدم حاصــاً عــى درجــة البكالوريــوس بتقديــر ال يقــل عــن جيــد، ودرجــة 
الماجســتري بتقدير ال يقل عن جيد جداً يف تخصصات تكنولوجيا المعلومات أو مجاالت 

ذات صلة مثل هندسة الكمبيوتر، هندسة الربمجيات، أو تصميم اجلرافيك.

متطلبات  الربنامج 
عدد ساعات الربنامج المعتمدة 54 ساعة، موزعة عى النحو التايل:  •

: 21 ساعة معتمدة المتطلبات اإلجبارية 
: 15 ساعة معتمدة المتطلبات االختيارية 
: 18 ساعة معتمدة األطروحة  

يجب أن يتقدم الطالب المتحان الكفاءة المعرفية )الشــامل( بعد االنتهاء من المواد   •
اإللزامية وبعد النجاح فيه يبدأ العمل عى األطروحة.

الرسوم الدراسية:
الرسوم الدراسية: 300 دينار أردين لكل ساعة معتمدة   •

الرسوم: 500 دينار تدفع لكل فصل درايس  •
رسوم الطلب: 100 دينار  •

الوثائق المطلوبة للتقدم لربنامج الدكتوراه:
كشــف عامات الثانوية العامة أو ما يعادلها )النســخة األصلية أو صورة مصدقة من   .1

وزارة الرتبية والتعليم األردنية.(
كشــف عامات ومصدقة البكالوريوس )النســخة األصلية أو صورة مصدقة من وزارة   .2

التعليم العايل األردين(.
كشــف عامــات ومصدقــة الماجســتري )النســخة األصلية مصدقــة مــن وزارة التعليم   .3

العايل األردنية أو صورة مصدقة(.
معادلة الشهادات الصادرة عن اجلامعات غري األردنية من وزارة التعليم العايل األردنية.  .4
شهادة من وزارة التعليم العايل باحتساب معدل وتقدير اجلامعة للشهادات األجنبية.  .5
بيان الغرض )Statement of Purpose(: حيث يقدم الطالب يف هذه الرســالة نفســه   .6
وهدفه من الدراسة وما يتوقعه من الدراسة يف هذا الربنامج إىل غري ذلك من األمور 

ذات الصلة.
رســالتا توصية حســب األنموذج المتوفر، عى أن تســلم للكلية بكتاب مختوم وموقع   .7

من المويص.
الســرية الذاتيــة عــى أن تشــمل األبحاث والمشــاريع والرســائل اليت أنجزهــا الطالب   .8

خال دراسته وأسماء المرشفني.
وثيقة تبني حصول الطالب عى امتحان اللغة اإلنجلزيية.  .9

10. صورة مصدقة عن شهادة المياد.
صورة مصدقة عن هوية األحوال المدنية )للطلبة األردنيني(.  .11

صورة مصدقة عن جواز السفر )للطلبة غري األردنيني(.  .12
ثاث صور شخصية حديثة وملونة.  .13

مالحظــة: يخضــع الطالــب المتقــدم للدراســة لربنامــج الدكتــوراه يف علــم احلاســوب   •
المتحان قبول.

ماحظة: تقدم طلبات االلتحاق إىل كلية الملك عبدالله األول للدراسات العليا والبحث العلمي
هاتف: 0775624277 - 065359949  فرعي: 5700 أو 5702 أو 5703

graduateschool@psut.edu.jo :بريد إلكرتوين
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PhD Program in Computer Science

Admission requirements for this program:
The applicant must hold a Bachelor’s degree, with a minimum ranking of ‘Good’, 
and a Master’s degree with a minimum ranking of ‘Very Good’, in Computer 
Science or a related field such as Computer Engineering, Software Engineering, 
or Graphic Design.  

Program requirements
• The requirements for this degree are 54 credit hours, distributed as follows:

Compulsory requirements: 21 credit hours
Elective requirements: 15 credit hours
Thesis: 18 credit hours

• The student must take the Cognitive Aptitude Test )Comprehensive( after 
completing the compulsory courses.

Fees and charges:
• Tuition fees:         300 JOD per credit hour
• Fees:                      500 JOD, payable each semester
• Application fee:   100 JOD

Required documents for the PhD program:
1. A transcript of marks gained in the Secondary School General Certificate, or 

its equivalent )the original or a copy certified by the Jordanian Ministry of 
Education(.

2. A transcript and the Bachelor’s degree certificate )the original or a copy 
certified by the Jordanian Ministry of Higher Education(.

3. Master’s transcript and certificate )the original certified by the Jordanian 
Ministry of Higher Education, or certified copy(.

4. Degree equivalency certificates from the Jordanian Ministry of Higher Education 
and Scientific Research )for certificates issued by non-Jordanian universities(.

5. A certificate from the Ministry of Higher Education calculating the 
university grade average and ranking )for certificates issued by non-
Jordanian universities(.

6. Statement of Purpose: In this letter, the student introduces himself, his 
objective in undertaking doctoral studies, and what he expects to achieve 
by studying in this program, in addition to other relevant points.

7. Two letters of recommendation, using the form provided, to be delivered to 
the School. Each letter must be stamped and signed by the testator.

8. The student’s resume )including any research works, projects, and theses 
accomplished by the student during his studies, and the names of supervisors(.

9. A document certifying that the student has passed an English language 
examination.

10. A certified copy of the student’s birth certificate.
11. A certified copy of the civil ID card )for Jordanian students(.
12. A certified copy of the passport )for non-Jordanian students(.
13. Three recent personal photos )colored(.
Note: Students applied for PhD program will undergo an entry exam.

P.O.Box 1438 Al-Jubaiha - Amman 11941 Jordan - Tel: )+962( 6 - 5359 949 - Fax: )+962( 6 - 5347 295 - E-mail: dar@psut.edu.jo - Website: www.psut.edu.jo

Note: Applications are submitted to King Abdullah I School of Graduate 
Studies and Scientific Research

Tel: 0775624277 - 065359949 Ext. 5700 or 5702 or 5703
E-mail: graduateschool@psut.edu.jo


