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 كلية الدراسات العليا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة:

على توفير البيئة المالئمة بما يكفل تحقيق أفضل مستويات ممكنة من مخرجات برامج  الدراسات العليا سياسة كلية تركز

الدراسات العليا بحيث تحاكي المعايير العالمية, أن هدف الكلية العمل على توجيه برامج الدراسات العليا لخدمة قضايا 

ان الكلية تهدف إلى  إضافةائر الرسمية, سواء في الشركات او الدو  حقيقةواحتياجات المجتمع وربطها لمعالجة مشاكل 

يق لخطط وتحقلاستقطاب طلبة متميزين ومن مختلف الثقافات, ومواكبة المستجدات العلمية المعاصره والتطوير المستمر 

 .التي تطرح هذه البرامج ضمان جودة الدراسات العليا بالتعاون مع الكليات المعنية

 

 الرؤية:

 للوصول إلى الجامعة العالمية. لدراسات العليا التميز والريادة في برامج ا

 

 الرسالة:

في البحث العلمي وتطوير المجتمع المحلي  تعكس االتجاهات والمستجدات العالمية برامج الدراسات العليا لباالرتقاء  

 واستحداث البرامج المتخصصة.

 

 :وتخصصاتها أقسام الكلية

 برامج الماجستير:

 / أدباللغة اإلنجليزية وآدابها .1

 / لغةاللغة اإلنجليزية وآدابها .2

 المحاسبة .3

 التسويق .4

 الرياضيات .5

 علم الحاسوب .6

 إدارة األعمال .7

 هندسة البرمجيات .8

 المصارف اإلسالمية .9

 القانون .11

 االدارة في التمريض .11

 العلوم الصيدالنية .12

 

  



 *يتضمن برامج الماجستير في التخصصات التي تقدمها الكلية مسارين هما:

  الشاملمسار االمتحان 

 مسار الرسالة 

 : لكلية الدراسات العليا ةالقيم الجوهر*     

o .  الحاكمية 
o .الجودة الشاملــة 
o .األخالق واألمانة العلمية 
o .احترام التعددية الثقافية 
o .العمل بروح الفريـق 
o .الشفافية فـي التعامـــل 

 

 

 األهداف:

 إعداد خطط وبرامج تواكب المستجدات العلمية والتقنية المعاصرة وتطويرها على نحو دائم.                                            -1

 إكساب الطلبة مهارات كتابة الرسائل الجامعية وإعدادها بإتباع مناهج البحث العلمي الرصينة.-2

من قواعد البيانات من داخل الجامعة وخارجها لالرتقاء بنوعية البحوث  إكساب الطلبة مهارات استرجاع المعلومات -3

 والرسائل الجامعية المقدمة من قبلهم.

بناء شراكة فاعلة مع المؤسسات األكاديمية المحلية واإلقليمية  والدولية التي تقدم برامج دراسات عُليا، مما يمنع ازدواجية  -4

 ا، ويرتقي بها إلى األفضل.البحوث والرسائل الجامعية أو تكراره

 تخريج كوادر بشرية ذات مهارات قيادية وبحثية مواكبة للتطورات العلمية والتقنية الحديثة. -5

 .ربط برامج الدراسات العليا بخطط التنمية الشاملة المستدامة-6

 

 *مهام كلية الدارسات العليا :       

  المقدمة من الكليات ورفعها الى لجنة الخطط الدراسية دراسة الخطط الدراسية لبرامج الدراسات العليا

 على مستوى الجامعة.

 .اإلشراف على برامج الدراسات العليا في الجامعة 

 .التنسيب الى مجلس العمداء إلنشاء برامج الدراسات العليا 

  العلمي والتعاون مع الجامعات المحلية والعربية والدولية  فيما يتعلق بالدراسات العليا )التبادل 

 المعرفي واألكاديمي(.

 تطوير الكفاءات  والقدرات واالنجازات العلمية لجميع طلبة الدراسات العليا ودعمها وتوجيها. 

 

 



 مجاالت عمل الخريجين )مستقبل الخريج(:

 هناك عدد من فرص العمل المتاحة أمام خريجي تخصصات الكلية مثل:

 البنوك-

 نية شركات التسويق واألعمال اإللكترو-

 السوق المالي -

 الجهات الحكومية والحكومة اإللكترونية-

 الشركات الخدمية -

 قياديةالترقي في الحياة العملية لمراكز -

 الجامعات الحكومية والخاصة-

 المؤسسات البحثية-

 

زية نجليااليوجد حاجة كبيرة في السوق المحلي والعربي والدولي لتخصصات االعمال والحاسوب، والرياضيات، واللغة -

 ألهميتها ودورها في حياة المؤسسات في وقتنا الحاضر.

 يمكن لخريجي تخصصات الكلية من إكمال دراستهم العليا في برامج الدكتوراه-

 يمكن لخريج كلية الدراسات العليا من امتالك ميزة تنافسية نظراً لحاجة السوق الشديدة لهذه التخصصات-

 كأعضاء هيئة تدريس في وزارة التربية والتعليم العاليالعمل بالمجال األكاديمي -

                             

 

 االستفسار من لمزيد

 

 :اتصل بنا

 

Tel.: +962-5-3821100 Ex. :( 4488), (4489). 

 

 

www.zp.edu.jo 

 

                      E-mail: graduate-studies@zu.edu.jo 
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