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العبام مبن اللول للفصبل اللتحباق طلببات تقبديم بباب فتبح تقبرر ببأنه فلسطين بوليتكنك جامعه تعلن
لوذلبك التاليبة التخصصبات فبي الماجستير لدرجة العليا الدراسبات برنامج  في2013/2014 الاكاديمي

 :28/7/2013 الموافق الدحد يوم من اعتبارا
التالية: المجالت احد في التركيز إمكانية  معالمعلوماتية: في ماجستير.1

a.Networks and Information Security
b.Information Management and E-Technologies
c.Software Engineering
d.Machine Intelligence

  :     المعلوماتية     لتخصص     اللتحاق     شرلوط
التربيببة لوزارة قبببل مببن بها معترف جامعة من البكالوريوس درجة على دحاصل الطالب يكون أن•

العالي. لوالتعليم
تخصببص فببي للدراسببة يببؤهله موضببوع فببي البكببالوريوس درجببة في الطالب تخصص يكون أن•

مثل: المعلوماتية
هندسببة( اتصببالت، المعلومببات، تكنولوجيببا المعلومببات، نظببم الحاسببوب، هندسببة الحاسببوب، (علببوم

الكترلونية.) الو اكهربائية
البكالوريوس. في فأعلى جيد تقدير على دحاصل يكون أن•
أعله       • المطرلوحة التركيز مجالت احد اختيار للطالب )  يمكن ثاني(    لواختيار ألول اختيار
لدحقا. عنها العلن سيتم المتفوقين للطلبة الجراية منح من محدلود عدد هناك•
الرياضيات في ماجستير.2

  :     الرياضيات     لتخصص     اللتحاق     شرلوط
التعليببم لوزارة قبببل من بها معترف جامعه من البكالوريوس درجة على دحاصل الطالب يكون أن•

. بالنتظام الدراسة تكون أن شريبطة العالي
تخصببص فببي للدراسببة يببؤهله موضببوع فببي البكببالوريوس درجببة في الطالب تخصص يكون أن•

. الرياضيات
. البكالوريوس في فأعلى جيد تقدير على دحاصل يكون أن•

  :     المطلوبة     الوثائق
البكالوريوس. لوشهادة علمات اكشف عن مصدقة صورة-1
العامة. الثانوية علمات اكشف عن مصدقة صورة-2
الميلد. شهادة عن مصدقة صورة-3
شخصيتان. صورتان-4
لدحق. موعد في مقابلت عمل سيتم-5

ملحظات:
العلمببي: لوالبحببث العليببا الدراسببات عمببادة موقببع مببن اللتحبباق طلببب علببى الحصببول يمكببن.1
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الطلب. تسليم عند مستردة غير أردنيا دينارا ) خمسون50( قدره رسم دفع يتم.2
الهرية.  لواد  فيc مبنى في لوالتسجيل القبول دائرة لدى بالوثائق مرفقة الطلبات تسلم.3

 لوالتسجيل القبول دائرة
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