
 تخصص البكالوريوس واملاجستير املطلوب البرنامج  الكلية

رسوم 

الساعة  

بالدينار  

 األردني 

 رسوم

لرسالة ا

 بالدينار 

 اهلندسة

 الهندسة املدنية
بكالوريوس بتقدير جيد على االقل، حسب تخصص  

 الطالب، بشرط دراسة املساقات االستدراكية 
70 

1500 

 هندسة الحاسوب 

 املعمارية الهندسة 

 الهندسة الكهربائية

بكالوريوس في هندسة الكهرباء والحاسوب بتقدير جيد 

على االقل ويمكن التحاق الطلبة من التخصصات 

 القريبة بشرط دراسة املساقات االستدراكية. 

70 

 مايكروتنكس

بكالوريوس هندسة )امليكاترونكس، الهندسة  

الصناعية، هندسة النظم  الكهربائية، الهندسة 

 الذكية( بتقدير جيد 

80 

 الجيوماتكس

بكالوريوس )هندسة مدنية، هندسة الحاسوب، 

الهندسة الكهربائية، هندسة معمارية، هندسة  

بيئية، نظم املعلومات الجغرافية، تكنولوجيا 

 املعلومات(

80 

 هندسة املياه والبيئة
بيئية، علوم بكالوريوس :)هندسة مدنية، هندسة 

 األرض( أو ما يعادلها من تخصص قريب. 
70 

تكنولوجيا 

 املعلومات

 تكنولوجيا املعلومات
، بتقدير أو الرياضيات بكالوريوس في علوم الحوسبة

 جيد على األقل.
70 

الصحة النفسية   التمريض

 املجتمعية التمريض ي 
 60 التمريض بتقدير جيد على األقل بكالوريس

 70 بكالوريوس التمريض بتقدير جيد على األقل  تمريض العناية الحثيثة

 ثالثًا: الدبلوم العالي:

رسوم الساعة   تخصص البكالوريوس املطلوب  البرنامج الكلية
 بالدينار األردني

أصول 

 الدين
 الدبلوم العالي في الدراسات االسالمية

في أي تخصص من جامعة   جيدالبكالوريوس بتقدير 

 معترف بها من وزارة التربية والتعليم العالي. 

25 

  /إجراءات تقديم طلب االلتحاق للدراسات العليا

( ديناًرا أردنيًا لطلبة برامج الماجستير والدبلوم  40التوجه إلى الدائرة المالية ودفع رسوم طلب االلتحاق بقيمة ) .1
 ( ديناًرا أردنيًا لطلبة برامج الدكتوراه )مصطحباً صورة عن شهادة الثانوية فقط(.100العالي، و)

طلب االلتحاق ثم إدخال    ثم  www.iugaza.edu.psتعبئة طلب االلتحاق من خالل الدخول إلى موقع الجامعة   .2
 رقم الطالب ورقم إيصال الدفع في المكان المخصص وتعبئة البيانات المطلوبة كاملةً في طلب االلتحاق. 

 التوجه لعمادة القبول والتسجيل لطباعة طلب االلتحاق واستالم رزمة القبول.  .3
  SMSأو استالم  ة المسجل بها  متابعة موقع الجامعة وصفحة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا والكلي .4

 موعد االمتحان التحريري أو المقابلة الشخصية أو كليهما.ب
بعد اجتياز الطالب لالمتحان التحريري أو المقابلة الشخصية أو كليهما وقبوله، يتوجه الطالب لعمادة القبول   .5

لها، تسجيل المساقات وسحب  والتسجيل ويقوم باإلجراءات التالية: )دفع رسوم الساعات الدراسية المنوي تسجي
وكشف   الماجستير  أو  البكالوريوس  شهادة  عن  مصدقة  صور  التالية:  الثبوتية  األوراق  وتسليم  الجدول، 

 الدرجات، الثانوية العامة "مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي"، وصورة الهوية(. 

 الدكتوراه  أواًل: برامج

 تخصص البكالوريوس واملاجستير املطلوب البرنامج  الكلية

رسوم 

الساعة  

بالدينار  

 األردني 

 رسوم

لرسالة ا

 بالدينار 

أصول 

 الدين

 . الحديث الشريف وعلومه1

 . التفسير وعلوم القرآن2

 . العقيدة االسالمية3

 بتقدير جيد  بكالوريوس أصول الدين.

 -تفسير وعلوم قرآن -ماجستير )الحديث الشريف

  عقيدة إسالمية(
 
 بتقدير جيد جدا

120 

3000 

 اللغة العربية األداب
 بتقدير جيد بكالوريوس لغة عربية أو ما يعادلها 

  ماجستير لغة عربية
 
 بتقدير جيد جدا

120 

 الرتبية 

 مناهج وطرق تدريس 
 بكالوريوس تربية بتقدير جيد 

  
 
 ماجستير ) مناهج وطرق تدريس ( بتقدير جيد جدا

120 

 اإلدارة التربويةالفلسفة في 

 "مشترك مع جامعة األقص ى"

 بكالوريوس تربية بتقدير جيد 

  
 
 ماجستير ) إدارة تربوية ( بتقدير جيد جدا

120 

 الصحة النفسية املجتمعية

 األزهر""مشترك مع جامعة 

 بكالوريوس جيد 

ماجستير في تخصصات )الصحة النفسية، الصحة 

النفسية املجتمعية، اإلرشاد النفس ي، علم النفس، أو 

 
 
 في التخصصات ذات الصلة( بتقدير جيد جدا

120 

 اإلرشاد التربوي النفس ي 

"مشترك مع جامعة القدس  

 املفتوحة" 

 بكالوريوس جيد 

 في أحد  
 
التخصصات ذات العالقة  ماجستير جيد جدا

 املباشرة في مجال الدراسة 

180 
2500  +

450 

 العلوم

 الرياضيات 

"الرياضيات البحتة،  

 الرياضيات التطبيقية" 

 بتقدير جيد   بكالوريوس رياضيات أو ما يعادلها 

  ماجستير رياضيات
 
  150 بتقدير جيد جدا

 اهلندسة 

 تكنولوجيا املياه 

املياه  "تحلية املياه، معالجة 

 واملياه العادمة" 

 " مشترك مع جامعة األزهر"

 بتقدير جيد بكالوريوس أو ما يعادلها

 في التخصصات )الهندسة  ماجستير  بتقدير
 
جيد جدا

املدنية، الهندسة الكيميائية، الهندسة البيئية، 

الهندسة امليكانيكية، علوم املياه والبيئة، علوم االرض  

 والبيئة، الزراعة، والتخصصات ذات العالقة(

150 
5400 

+ 1200 

 هندسة الحاسوب 

 بكالوريوس جيد 

 في )هندسة 
 
الحاسوب أو  ماجستير جيد جدا

الهندسة الكهربائية أو تكنولوجيا املعلومات أو علم  

 الحوسبة أو نظم املعلومات أو هندسة االتصاالت(

200 3000 

االقتصاد 

والعلوم 

 اإلدارية 

 العلوم اإلدارية واملالية 

 "مشترك مع جامعة األزهر"

)إدارة األعمال، املحاسبة،  

 االقتصاد( 

 بتقدير جيد يعادلها بكالوريوس أو ما 

 في التخصصات )إدارة 
 
ماجستير  بتقدير جيد جدا

 األعمال، املحاسبة، االقتصاد، اقتصاديات التنمية.( 
150 3500 

http://www.iugaza.edu.ps/


 برامج الماجستيريًا:  ثان
 تخصص البكالوريوس املطلوب البرنامج  الكلية

رسوم الساعة  

بالدينار  

 األردني 

رسوم 

الرسالة 

 بالدينار  

الشريعة 

 والقانون

 الفقه والتشريع
"الفقه املقارن، أصول  
 الفقه، فقه القضاء" 

بكالوريوس في الشريعة اإلسالمية، بتقدير جيد على 

 األقل.
50 1000 

 القانون العام 
بكالوريوس من إحدى كليات الحقوق وأقسام الشريعة  

 األقل. والقانون، بتقدير جيد على 
50 1500 

أصول 

 الدين

بكالوريوس أصول دين بتقدير جيد على األقل. ويمكن   التفسير وعلوم القرآن

لخريجي الدراسات اإلسالمية وكلية الدعوة اإلسالمية 

التابعة لوزارة األوقاف التقدم للبرنامج شرط اجتياز  

 املقررات االستدراكية.

 الحديث الشريف وعلومه  1000 50

 العقيدة اإلسالمية 

 اآلداب

 بكالوريوس لغة عربية بتقدير جيد على األقل.  اللغة العربية 

50 

1500 

 التاريخ

بكالوريوس التاريخ بتقدير جيد على األقل. ويمكن  

لخريجي التخصصات األخرى غير التاريخ التقدم شرط 

 دراسة املساقات االستدراكية. 

افيا  الجغر

- جغرافيا[، جغرافيا-)]اآلداب والتربيةبكالوريوس 

نظم معلومات جغرافية( بتقدير -تخطيط، جغرافيا 

 جيد على األقل.

 الصحافة 

بكالوريوس صحافة وإعالم بتقدير جيد على األقل. 

ويمكن قبول خريجي تخصصات اإلعالم والعالقات 

العامة وأي تخصصات يوافق عليها القسم شرط دراسة 

 االستدراكية. املساقات 

60 

 اللغة االنجليزية 

 وترجمة   -لسانيات تطبيقية

بكالوريوس لغة انجليزية آداب أو تربية بتقدير جيد على 

 األقل
60 

 الخدمة االجتماعية

)الخدمة االجتماعية، علم النفس، اإلرشاد  بكالوريوس 

النفس ي، التوجيه التربوي، علم االجتماع، تنمية 

املحلي، رعاية الطفل، النوع االجتماعي وقضايا  املجتمع 

 املجتمع(، ويحق للقسم إضافة مساقات استدراكية.

60 

 الرتبية

بكالوريوس بتقدير جيد على األقل. ويمكن للطلبة من   مناهج وطرق التدريس
غير خريجي كلية التربية التقدم لبرنامج املاجستير  
)املناهج وطرق التدريس، واالدارة التربوية( شرط   
حصولهم على تقدير جيد فما فوق في البكالوريوس 

 1500 50 ودراسة املساقات االستدراكية. 

 أصول التربية

صحة نفسية -النفسعلم 

 ومجتمعية

بكالوريوس )علم نفس، إرشاد تربوي، خدمة اجتماعية، 
، تحاليل  تمريض، طب، علم اجتماع، عالج طبيعي

( وُيلزم الطلبة من غير خريجي علم النفس واإلرشاد طبية
 التربوي دراسة مساقات استدراكية. 

 التعليم في الطفولة 
النفس ي، الخدمة  بكالوريوس جيد في )اإلرشاد 

 أو من يعملون في مجال الطفولة(  االجتماعية
60 1500 

 تخصص البكالوريوس املطلوب البرنامج  الكلية

رسوم الساعة  

بالدينار  

 األردني 

رسوم 

الرسالة 

 بالدينار  

االقتصاد 

والعلوم 

 اإلدارية

حاصل على درجة البكالوريوس بتقدير جيد ويمكن  إدارة األعمال
 االلتحاق من جميع تخصصات البكالوريوس

شرط اجتياز املساقات االستدراكية إن لم يكن من   
واجتياز املساقات االستدراكية  خريجي كلية التجارة.

قليمية ودولية لغير خريجي ) علوم إلبرنامج دراسات 
 سياسية ( 

50 1500 

 اقتصاديات التنمية 

 قليمية ودولية إدراسات 

املحاسبة أو العلوم املالية واملصرفية بكالوريوس،  املحاسبة والتمويل

 فقط

 اإلدارة الصحية

يقبل في برنامج اإلدارة الصحية الحاصلون على درجة 

والصحية،   )الطبيةالبكالوريوس في تخصصات 

التمريض، الهندسة، االقتصاد والعلوم اإلدارية( من 

 . جامعة معترف بها بتقدير جيد فما فوق 

 العلوم

 الرياضيات
 -رياضيات كمبيوتر - بكالوريوس، رياضيات علوم

تربية رياضيات شرط دراسة   -رياضيات احصاء

 املساقات االستدراكية. 

50 

1500 

بكالوريوس، فيزياء، تربية فيزياء بشرط اجتياز  الفيزياء 

 املساقات االستدراكية. 

 الكيمياء 

والكيمياء الحيوية والكيمياء  الكيمياء بكالوريوس، )

الصناعية والتربية كيمياء والكيمياء واساليب 

تدريسها والتخصصات القريبة من تخصص  

الكيمياء. بشرط دراسة مساقات استدراكية عند 

 اللزوم.
بكالوريوس أحياء، تحاليل طبية، زراعة، صيدلة،  العلوم الحياتية

 التكنولوجيا الحيويةعلم البيئة، كيمياء حيوية، 

50 

 50 التكنولوجيا الحيوية

 العلوم البيئية 

األرض، أحياء،  بكالوريوس علم البيئة، البيئة و علوم

تحاليل طبية، الكيمياء، التكنولوجيا الحيوية، 

 الجيولوجيا، كيمياء حيوية( 

50 

الدراسات 

 العليا

 ادارة األزمات والكوارث

بكالوريوس) العلوم، الهندسة، الطب، التمريض، 

العلوم الصحية، التجارة، تخصص الجغرافيا، أو أي  

 تخصص قريب( بتقدير جيد ع األقل. 

70 1500 

العلوم 

 الصحية

 العلو م الطبية واملخبرية

بكالوريوس بتقدير جيد على االقل، ويقبل في الطلبة  

طبية، أحياء،   خريجو التخصصات ) تحاليل

""علوم""، صيدلة، كيمياء حيوية، التكنولوجيا  

الحيوة، خريج كلية الطب. بشرط دراسة املساقات 

 االستدراكية لبعض التخصصات. 

60 1500 

 مكافحة العدوى 

 "مشترك مع جامعة األزهر"

بكالوريوس )الطب، التمريض، العلوم الصحية، طب 

 األسنان، الصيدلة( بتقدير جيد
70 1500 

 


