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 إعـــالن 

 صـادر عـن الجامعــة األردنيــة

  

    
  

 الماجستيرمن حملة درجة  ايفاد عدد من المتفوقين عن حاجتها إلى / مركز الدراسات االستراتيجية تعلن الجامعة األردنية
المنتظمة ومن  على أن يكون المتقدم حاصالً على جميع شهاداته الجامعية بالدراسةالتخصصات في عدد من  ايفادا خارجيا

 -:والشروط العامة والخاصة التالية، وذلك وفقا للتفاصيل جامعات تعترف بها الجامعة األردنية

 

 www.ju.edu.joلمـزيد من المعلومـات والتفاصيـل يـرجى اإلطـالع علـى الموقـع اإللكترونـي للجامعـة           

  

 

 

 

 

 رئيس الجامعــة                       

 

 عزمي محافظة األستاذ الدكتـور               

 

 

/العامة اإلعالم و العالقات  دائرةنسخة / د. مدير   -  

   و على الموقع االلكتروني.يلزم لإلعالن في الصحف المحلية  للتكرم باإليعاز لمن  -
  

http://www2.ju.edu.jo/
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 إعـــالن

 صـادر عـن الجامعــة األردنيــة

  
 

الماجستير من حملة درجة  ايفاد عدد من المتفوقين إلىعن حاجتها  / مركز الدراسات االستراتيجية تعلن الجامعة األردنية
المنتظمة ومن  على أن يكون المتقدم حاصالً على جميع شهاداته الجامعية بالدراسةالتخصصات في عدد من  ايفادا خارجيا

 -:، وذلك وفقا للتفاصيل والشروط العامة والخاصة التاليةجامعات تعترف بها الجامعة األردنية

 

 
 الكلية

 
 القسم

 
 المؤهل المطلوب للترشح

 
 خاصة شروط 

 
 التخصص المطلوب لاليفاد

 

مركزززل الدراسزززات 
 االستراتيجية 

 

 
بكزززززالوريوج وماجسزززززتير فزززززي 

 االقتصاد 

 
 للحصول على الدكتوراة في :

 
 االقتصاد القياسي -

 أو
 سياسات اقتصادية  -

 أو
 االقتصاد السياسي  -

 
بكزززززالوريوج وماجسزززززتير فزززززي 
العلوم السياسزية وأأو العالقزات 

 الدولية 

 

 للحصول على الدكتوراة في العالقات الدولية
 

 
بكالوريوج وماجستير في علزم 
 االجتماع والحقول ذات العالقة 

 

 للحصول على الدكتوراة في:
 

 مناهج البحث في علم االجتماع -
 أو              

 السياسات االجتماعية   -
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 -:العامة لجميع المتقدمينالشروط 
 

 -يشترط في من ُيرشح لغرض اإليفاد ما يلي: -1
 

 أن يكون أردني الجنسية .  -أ 
 . )جيد جداً(وفي الماجستير عن )جيد( أن ال يقل تقديره في البكالوريوس عن  -ب 
 .  ( عاماً 35)أن ال يزيد العمر عند التقدم بطلب الترشح لاليفاد على  -ج 
( على االقل في 79)أن يكون قد اجتاز امتحاناً في اللغة االنجليزية وذلك بالحصول على عالمة  -د 

أو مايعادلها من  (IELTS( على االقل في امتحان )6عالمة )أو  (TOEFL-IBTامتحان )
امتحانات اللغات االخرى المعتمدة في الدول الموفد اليها، ويعفى من شرط اجتياز امتحان اللغة من 

ن حاصالً على الدرجة الجامعية االولى أو الدرجة الجامعية الثانية من جامعة في دولة لغتها االم كا
 هي اللغة االنجليزية أو لغة الدولة الموفد اليها.

 
 
 

لملء الرسمي على الراغبين في التقدم بطلباتهم مراجعة رئاسة الجامعة األردنية "لجنة التعيين والترقية " خالل ساعات الدوام 
   ، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً ، مصطحبين معهم صوراً عن الوثائق الثبوتية النموذج المخصص لذلك

، الوثائق المطلوبة)غير مستردة( ، علماً بأن الجامعة لن تنظر في الطلب إذا كان مخالفاً لشروط هذا اإلعالن أو غير مستوف لجميع 
 -:وهي التالية

 

 صورة عن كشف عالمات الثانوية العامة . .1
 صورة عن شهادة البكالوريوج وكشف العالمات . .2
 صورة عن شهادة الماجستير وكشف العالمات . .3
 معادلة للشهادات غير األردنية . .4
 شهادة عدم محكومية .  .5
 شخصية حديثة . ة صور .6
 صورة عن الهوية الشخصية . .7
 صورة عن دفتر العائلة . .8
 صورة عن جوال السفر .   .9

 وثيقة تثبت اجتياله المتحان اللغة االنجليلية أو مايعادلها من امتحانات اللغات االخرى . .11
 وثيقة حسن سيرة وسلوك من الجامعة التي تخرج فيها . .11
السيرة العلمية والعملية مشفوعة بشهادات الخبرة والصفحة االولى من اي بحث علمي منشور او مقبول  .12

 . النشر قبولرسالة  أوللنشر 
 
 

 صباح يوم www.ju.edu.joتقبل الطلبات اعتباراً من تاريخ نشر هذا اإلعالن على الموقع االلكتروني للجامعة       
    .2117أ11أ31 الموافقج ـــــــــــالخمي ميوحتى  و 2117أ8أ27 الموافق األحـــــــــــــــــد

    
                                                                                                                                                   

 

 
 رئيج الجامعة                                                                                                                    

         

    
 علمي محافظةاألستاذ الدكتـور                                                                                                   

/العامة اإلعالم و العالقات  دائرةنسخة / د. مدير   -  

   . على الموقع االلكترونيللتكرم باإليعاز لمن يلزم لإلعالن   -
 

http://www.ju.edu.jo/

