برامج الشراكة بين جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
وجامعة ميشيغن-ديربون األمريكية
تعلن جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا ( )PSUTعن بدء التقديم للبرامج الدراسية المشتركة مع جامعة مشيغين
ديربون ( )UMDاألمريكية وحسب ما يأتي-:
أوال  :تخصص إدارة األعمال ()dual-degree
برنامج الشراكة ( 2+2شهادة من جامعتين) بين جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا ( )PSUTوجامعة ميشيغن-
ديربورن  – ))UMDتخصص إدارة األعمال
الدرجة العلمية :يدرس الطالب سنتين في  ، PSUTوسنتين (يمكن تمديدهما سنة ثالثة) في  UMDويكون مؤهال
للحصول على درجتي بكالوريوس في تخصص إدارة األعمال  ،درجة من كل جامعة  ،وسيكون لديه أيضا فرصة
إلكمال الماجستير في سنة دراسية إضافية.
مراحل الدراسة لبرنامج (-:)2+2
المرحلة األولى :دراسة السنتين األوليتين (السنة األولى والثانية) في  PSUTوفقا ألنظمة وتعليمات الجامعة.
المرحلة الثانية :دراسة السنتين األخيرتين (السنة الثالثة والرابعة) في  UMDوفقا ألنظمتها وتعليماتها( .يمكن
تمديدهما لسنة ثالثة حسب الوضع األكاديمي للطالب) مما يؤدي إلى حصول الطالب على درجة البكالوريوس
من  PSUTودرجة البكالوريوس من .UMD
مالحظة :الحصول على الدرجات المذكورة أعاله يتطلب تحقيق الخطة الدراسية والشروط المحددة.
الشروط المطلوبة للحصول على الدرجات-:
 .1إكمال متطلبات البرنامج خالل السنتين األوليتين بدراسة ( )70ساعة معتمدة في  PSUTحسب الملحق
المرفق طيا.
 .2إنهاء متطلبات البرنامج خالل السنتين الالحقتين في ( UMDقابلة للتمديد لسنة ثالثة حسب الوضع
االكاديمي للطالب ) وبمعدل ( )62ساعة دراسية  ،وحسب الملحق المرفق طيا.
شروط القبول في البرنامج-:
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 .1يقبل الطالب في تخصص إدارة األعمال في  PSUTبعد تحقيقه شروط القبول في الجامعة ،ويدرس فيها
السنتين األولى والثانية ،وينهي خاللهما ( )70ساعة معتمدة ،وأن ال يقل معدله التراكمي في تلك المواد
عن (.(%70
 .2يتقدم الطالب بعد إنهائه الشروط المنصوص عليها في البند رقم ( )1للقبول في  UMDوالتي تتضمن
الحصول على شهادة كفاءة اللغة اإلنجليزية بناء على أحد االختبارات التالية-:
Internet Based TOEFL
IELTS
MELAB

80
6.5
76

 .3إستيفاء الحد األدنى من شروط القبول في  UMDال يشكل ضمانة للقبول ،حيث سيتنافس الطلب مع
الطلبات األخرى المقدمة لها.
 .4يقبل الطالب الذي يقع عليه اإلختيار في برنامج ( )Pre-Businessتمهيدي إدارة أعمال.
 .5لكي يلتحق الطالب في برنامج بكالوريوس إدارة األعمال في  UMDعليه أن يحقق التالي-:
●

إنهاء المتطلبات السابقة لبرنامج بكالوريوس إدارة األعمال المحددة في الملحق.

●

الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن ( )2.8في ما ال يقل عن أربعة مساقات من المستوى العالي
يدرسها

الطالب

في  UMDمتضمنة

Managerial Economics BE
●

المساقين

( Operation

to

Introduction

).)401Management OM300

تحقيق المتطلبات الخاصة بالكتابة وهي مادة .105 COMP

 .6بعد تحقيق الشروط المنصوص عليها في البند ( )5يقبل الطالب في برنامج بكالوريوس إدارة األعمال في .UMD
 .7عند إنهاء الطالب الساعات المعتمدة المطلوب دراستها في  UMDوالمحددة في الملحق يمنح الطالب درجة
البكالوريوس في إدارة األعمال من  PSUTبعد طلب كشف عالماته من  UMDوتقديمه لعمادة القبول
والتسجيل في  .PSUTباإلضافة إلى حصوله على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال BBAمن ,UMD
وبذالك يحصل على شهادتين من الجامعتين.
الرسوم الدراسية-:
 .1يدفع الطالب الرسوم الدراسية المقررة في جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا عن السنتين األوليتين اللتين
يدرسهما في .PSUT
2

 .2تطبق الرسوم الجامعية التي تتطلبها  UMDمن الطلبة األمريكيين من داخل والية ميشيغن

(in-

 )state feesوتدفع في .UMD
 .3تستوفي  PSUTمن الطالب رسوما سنوية مقدارها  750دينا ار (سبعمائة وخمسون دينارا) عن كل سنة
يقضيها الطالب في  UMDمقابل خدمات القبول والتسجيل والمتابعة ومعادلة المساقات.
 .4يتحمل الطالب كافة النفقات األخرى كاإلقامة والسفر والفي از والتأمين الصحي.
المنح الدراسية :يحصل طلبة  PSUTالمقبولين في  UMDبعد دراستهم ما ال يقل عن ( )12ساعة معتمدة في
فصلهم الدراسي األول في  UMDوبمعدل ال يقل عن ( ، )3.0على منح دراسية جزئية في الفصول الالحقة تستمر
حتى تخرجه  ،شريطة أن يحتفظ الطالب بمعدل تراكمي ال يقل عن (. )3.0
مواصلة الدراسات العليا :تشجع  UMDالطلبة الدارسين في برنامج ( )2+2على اإلستمرار لمواصلة دراستهم العليا
فيها في التخصصات التي يرغبون بها عند تحقيقهم شروط القبول لها.
االنسحاب من الدراسة من -:UMD
 .1الطالب الذي يرغب باإلنسحاب من دراسته في UMDألي سبب كان يستطيع العودة إلى  PSUTإلكمال
دراسته وتحسب له المساقات التي درسها في UMDوفق خطته في .PSUT
 .2إذا قام الطالب بأي سلوك يتنافى مع األنظمة والتعليمات المعمول بها في  ، UMDسيتعرض لعقوبة
اإلنسحاب من البرنامج  ،وتقوم  PSUTبتقييم وضعه إلتخاذ القرار باستم ارره بالدراسة في  PSUTمن
عدمه.
التعليمات والقوانين :الطلبة الدارسين في  UMDملزمين باتباع األنظمة الخاصة باإلقامة في والية ميشيغن
وتعليمات وأنظمة  UMDويتحمل الطالب مسؤولية ذلك بشكل كامل.
تأشيرة الدخول إلى USA:إن  PSUTغير مسؤولة عن ضمان الحصول على تأشيرة الدخول إلى أميركا  ،علما
بأن متطلبات الفي از هي-:
●

رسالة قبول من .UMD

●

الحصول على نموذج  20-Iالخاص بالطالب األجانب للحصول على الفي از .1-F

●

اتباع التعليمات الخاصة بالفيزا.
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التأمين الصحي :الطالب يتحمل نفقات التأمين الصحي عن طريق  ، UMDأو من خالل شركات تأمين معتمدة
لدى .UMD
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تعليمات عامة عن البرامج المشتركة بين جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا وجامعة ميشيغن-ديربورن
 .1يلتحق الطلبة الذين يحققون الشروط المطلوبة لاللتحاق بهذه البرامج في الفصل الدراسي األول في UMD
 )(Fall Semesterأو ما بعده.
 .2يتقدم الطلبة الذين يحققون الشروط بطلباتهم إلى عمادة القبول والتسجيل في الجامعة في موعد ال يتجاوز
 20 Aprilمرفقين مع الطلب الوثائق المطلوبة ككشوف العالمات ونتائج امتحان الكفاءة باللغة اإلنجليزية.
ويمكن للطلبة الذين سينهون تلك المتطلبات في الفصل الثاني التقدم وإرفاق كشف بالمساقات التي يدرسونها
في ذلك الفصل مع الوثائق االخرى المطلوبة.
 .3تعبئة النماذج المطلوبة من قبل  UMDالخاصة بااللتحاق من خالل عمادة القبول والتسجيل.
 .4تكون المنحة الجزئية التي يحصل عليها الطلبة الذين يحققون الشروط لذلك بما يعادل ( )%36تقريبا من
رسوم الساعات المعتمدة.
 .5يطبق على الطلبة الراغبين في االلتحاق بهذا البرنامج قرار مجلس العمداء في الجامعة والذي ينص على
استيفاء مبلغ  1000دينار من الطالب الذي يرغب بااللتحاق بالبرامج المشتركة مع الجامعات األمريكية
عند تقديمه الطلب ،ويتم التصرف بهذا المبلغ على النحو التالي-:
 .6في حال قبول الطالب يخصم من المبلغ كافة رسوم التسجيل الفصلية ،حسب األنظمة والتعليمات النافذة
في حينه ،ويرصد الباقي إن وجد في حساب الطالب.
 .7يعاد المبلغ كامالً للطالب في حال عدم قبوله.
 .8يخصم مبلغ  500دينار في حال ُقبل الطالب في البرنامج ،ولم يلتحق بالدراسة ألي سبب كان.
تكاليف الدراسة في  UMDلدرجة البكالوريوس في تخصص إدارة األعمال-:
البيان

الرسوم بالدوالر األمريكي

رسوم الساعات المعتمدة ( 15ساعة)

13962

المنحة الجزئية لمن يحصل عليها على رسوم تلك الساعات

4886

رسوم خدمات فصلية

342

تكاليف الدراسة في  UMDلدرجة الماجستير في تخصصات األعمال-:
الرسوم بالدوالر األمريكي

البيان

5

رسوم الساعات المعتمدة ( 9ساعات)

11744

المنحة الجزئية لمن يحصل عليها على رسوم تلك الساعات

3498

رسوم إضافية

342

لمزيد من المعلومات يمكن االطالع على الروابط التالية-:
http://umdearborn.edu/fileadmin/template/emsl/files/R_R/2015_Undergraduate_Tuition.pdf
http://umdearborn.edu/fileadmin/template/emsl/files/R_R/2015_Masters_Tuition.pdf
http://umdearborn.edu/rr_policies
http://umdearborn.edu/755/

أو مراجعة السيدة لينا سعادة في عمادة القبول والتسجيل أو على int.rel.off@psut.edu.jo

ملحق:
الخطة الدراسية لتخصص إدارة األعمال
6

لبرنامج 2+2
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UMD  وما يعادلها في جامعةPSUT  المواد التي سيدرسها الطالب في جامعة:ًأوال
Courses to be taken at PSUT

Equivalents in UMD
UM- Dearborn BBA Requirements 27Credits

Principles of Accounting I
Managerial Accounting
Principles of Management
English Language (Translation)
Macroeconomics
Microeconomics
E-Business for Business Students
Mathematics for Business
Statistical Methods

3
3
3
3
3
3
3
3
3

ACC 298: Financial Accounting
ACC 299: Managerial Accounting
BA 100: Business Foundations
COMP 270: Technical Writing
ECON 201: Macroeconomics
ECON 202: Microeconomics
Waives ITM 120: Business Problem Solving
MATH 104: College Algebra
Waive DS 300: Decision Science

3
3
3
3
3
3
3
3
3

Dearborn Discovery Core 15Credits
Arabic literature
Arabic Islamic Civilizations
Contemporary Issues in the Arab World
Environmental Science
Introduction to Society, Technology and
Environment Protection

3
3
3
3

Humanities and the Arts
Humanities and the Arts
Intersections
Natural Science

3
3
3
3

3

Social and Behavioral Analysis

3

BBA Core

6Credits

Principles of Marketing

3

Waive MKT 352: Principles of Marketing

3

Organizational Behavior

3

Waive OB 354: Organizational Behavior

3

Electives 15 Credits
Sports and Health

3

Arabic Language

3

Principle of Finance

3

National Education

3

Military Science

3
Credits from PSUT

63

Credits that apply to UM-Dearborn

63

Extra Courses to be taken at PSUT with no equivalent at MDU to complete 133 credits
Data Analysis

3

Change Management

3

Organizational Theory

3
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PSUT  وما يعادلها في جامعةUMD  المواد التي سيدرسها الطالب في:ثانيا
Equivalents in PSUT

Courses to be taken at UMD
Additional Prerequisite Requirements

N/A Waived
33313 Production and Operations Management

COMP 105 Writing and Rhetoric
OM 300 Introduction to Operation Management

33342 Managerial Economics

BE 401 Managerial Economics
General Education

N/A (add to elective)
Environmental Science

Pill 223 Critical Thinking
Natural Science

N/A add to elective

BA 300 Career Planning and Development
Core

33415 Project Management
33206 Management Communication Skills
33309 Business Ethics and Social Responsibility
33440 Commercial and Electronic Legislation
33404 Strategic Management
34216 Financial Management

BA 320 Project Management
BA 330 Managerial Communication
BA 400 Corporate Responsibility
LE 452 Legal Environment of Business
BPS 451 Strategic Management
FIN 401 Corporate Finance

32160 Management Information System

ITM 310 Information System in Management
Major Requirements General Business

32233 E-Business for Business Students
ITM 371 Managing Electronic Commerce
33311 Scientific Research Methods
DS 489 Seminar: Decision Science
34216 Financial Management
IB 441 International Financial Management
33313 Operation Management
SOC 497 Senior Research Seminar
33405 Human Resource Management
HRM 305 Human Resource Policy
Decision Support System 36334
DS 499 Decision Science
35211 Marketing Management
MKT 402 Marketing Management
35218 Sales Management MKT 434 Sales Management and Personal Selling
33224 Entrepreneurship for Business
400 Entrepreneurship
33435 International Business Management
IB 446 International Business
33409 Special Topic*

*Special Topics will give the student a chance to choose a course in business which
is not part of our study plan.
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ثانيا :برنامج الشراكة  )PSUT) + 2 (UMD( 3في تخصصات كلية األعمال
الدرجات العلمية :يدرس الطالب ثالث سنوات في برنامج البكالوريوس في إدارة األعمال في  ، PSUTوسنتين
(يمكن تمديدها سنة ثالثة) في  UMDوفق خطة وشروط محددة تؤهله للحصول على درجة البكالوريوس في
التخصص من جامعة  . PSUTكما وتؤهله للحصول من  UMDعلى إحدى الدرجات التالية-:
●

ماجستير في إدارة األعمال (.)MBA

●

ماجستير علوم في المحاسبة (. )MS-A

●

ماجستير علوم مالية (.)MS-F

●

ماجستير علوم في إدارة قنوات التوريد (.)MS-SCM

●

ماجستير علوم في تحليل األعمال (.)MS-BA

●

ماجستير علوم في نظم المعلومات (.)MS-IS
(وبذلك يختصر الطالب سنة من مدة الدراسة لدرجة الماجستير)

مراحل الدراسة لبرنامج -:2+3
المرحلة األولى :دراسة السنوات الثالثة األولى لدرجة البكالوريوس في  PSUTوفقا ألنظمة وتعليمات الجامعة.
المرحلة الثانية :دراسة السنة الرابعة لدرجة البكالوريوس في تخصص إدارة األعمال في  UMDوفقا ألنظمتها
وتعليماتها مما يؤدي إلى حصول الطالب على درجة البكالوريوس من  ،PSUTويمكن أن تتضمن السنة الرابعة
بعض مواد درجة الماجستير.
المرحلة الثالثة :دراسة السنة الخامسة في  UMDفي برنامج الماجستير وفقا ألنظمتها وتعليماتها مما يؤدي إلى
حصول الطالب على درجة الماجستير في( ، UMDوبذلك يختصر الطالب سنة من مدة الدراسة لدرجة الماجستير).
مالحظة :الحصول على الدرجات المذكورة أعاله يتطلب تحقيق الخطة الدراسية والشروط المحددة.
الشروط المطلوبة للحصول على الدرجات-:
لكي يكون الطالب مؤهال للحصول على درجة البكالوريوس من  PSUTوالماجستير من  ، UMDفعلى الطالب أن
يحقق ما يلي-:
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 .1إكمال متطلبات البرنامج خالل السنوات الثالثة األولى التي يقضيها في  ،PSUTوذلك بدراسة ()105
ساعة معتمدة على األقل.
 .2إنهاء متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في  ، PSUTوذلك بدراسة المساقات المتبقية من الخطة
الدراسية في  PSUTخالل السنة الرابعة في UMDوالتي يتم اعتمادها من قبل

 PSUTقبل السفر

وعندها يمنح درجة البكالوريوس في التخصص من . PSUT
 .3إنهاء متطلبات الحصول على درجة الماجستير المقررة في  UMDخالل السنة الدراسية الخامسة (يمكن
التمديد لسنة سادسة).
شروط القبول في البرنامج-:
المرحلة األولى :دراسة السنوات الثالثة األولى لدرجة البكالوريوس في : PSUT
 .1يقبل الطالب في تخصص إدارة األعمال في  PSUTبعد تحقيقه شروط القبول في الجامعة.
المرحلة الثانية :دراسة السنة الرابعة لدرجة البكالوريوس في التخصص في :UMD
 .2اكمال جميع المساقات المطلوبة خالل السنوات الثالث األولى التي يقضيها في  ، PSUTوذلك بدراسة
( )105ساعة معتمدة على األقل وبمعدل تراكمي ال يقل عن (.)%70
 .3تحقيق شروط الكفاءة في اللغة اإلنجليزية المطلوبة للقبول في برنامج الماجستير في  UMDالمنصوص
عليها في الفقرات الالحقة (المرحلة الثالثة).
 .4تقوم  PSUTبتقديم طلبات للطلبة مستوفي الشروط اآلنفة إلى  UMDلإللتحاق بالمرحلة الثانية.
 .5ان استيفاء الحد األدنى من شروط القبول اآلنفة الذكر ال يشكل ضمانة للقبول في ، UMDحيث سيتنافس
الطلب مع الطلبات األخرى المقدمة لها.
المرحلة الثالثة :دراسة الماجستير في جامعة : UMD
 .6أن يحصل الطالب على درجة البكالوريوس منPSUT.
 .7أن ال يقل معدله التراكمي في ( 12ساعة على األقل) من المساقات التي درسها في السنة الرابعة في
 UMDعن (.)3.0
 .8الحصول على شهادة كفاءة اللغة اإلنجليزية بناء على حصوله على العالمات التالية في أحد اإلمتحانات
المذكورة أدناه-:
84

Internet based TOEFL
11

6.5
80

IELTS
MELAB

 .9أن يحصل على عالمة ال تقل عن  550في امتحان  GMATأو ما يكافئها في امتحان GRE (Aptitude
. )Exam
.10

يخضع الطلب المحقق للشروط أعاله للتقييم من قبل  UMDوفق شروطها ومعاييرها للقبول.

.11

إن تحقيق الحد األدنى من شروط القبول أعاله ال يشكل ضمانة للقبول في UMDحيث سيتنافس

الطلب مع الطلبات األخرى المقدمة لـها.
الرسوم الدراسية-:
 .1يدفع الطالب الرسوم الدراسية المقررة في جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا عن السنوات الثالثة األولى التي
يدرسهما في .PSUT
 .2يدفع الطالب خالل دراسته في  UMDالرسوم الجامعية التي تتطلبها الجامعة من الطلبة األمريكيين من
داخل والية ميشيغن وتدفع تلك الرسوم في UMD .
 .3تستوفي  PSUTمن الطالب رسوما سنوية مقدارها  750دينا ار (سبعمائة وخمسون دينارا) عن السنة الرابعة
مقابل خدمات القبول والتسجيل والمتابعة ومعادلة المساقات.
 .4يتحمل الطالب كافة النفقات األخرى كاإلقامة والسفر والفي از والتأمين الصحي.
المنح الدراسية :يحصل الطالب المقبول للدراسة في  UMDبعد دراسته للفصل األول في  UMDوحصوله على
معدل ( )3.0في ما ال يقل عن ( )12ساعة معتمدة على منحة جزئية تعادل ( )%36تقريبا من رسوم الساعات
المعتمدة في الفصل الدراسي الثاني ،وتستمر هذه المنحة شريطة أن يحافظ الطالب على معدل تراكمي (.)3.0
مواصلة الدراسات العليا :تشجع  UMDالطلبة الدارسين في برنامج ( )2+3على اإلستمرار لمواصلة دراستهم العليا
لدرجة الدكتوراة في التخصصات التي يرغبون بها.
اإلنسحاب من الدراسة من -:UMD
 .1الطالب الذي يرغب باالنسحاب من دراسته في  UMDألي سبب كان يستطيع العودة إلى  PSUTإلكمال
دراسته وتحسب له المساقات التي درسها في UMDوفق خطته في .PSUT
 .2إذا قام الطالب بأي سلوك يتنافى مع األنظمة والتعليمات المعمول بها في  ، UMDسيتعرض لعقوبة
اإلنسحاب من البرنامج  ،وتقوم  PSUTبتقييم وضعه إلتخاذ القرار باستم ارره بالدراسة في  PSUTمن
عدمه.
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التعليمات والقوانين :الطلبة الدارسين في  UMDملزمين باتباع األنظمة الخاصة باإلقامة في والية ميشيغن
وتعليمات وأنظمة  UMDويتحمل الطالب مسؤولية ذلك بشكل كامل.
تأشيرة الدخول إلى USA:إن  PSUTغير مسؤولة عن ضمان الحصول على تأشيرة الدخول إلى أميركا  ،علما
بأن متطلبات الفي از هي-:
●

رسالة قبول من .UMD

●

الحصول على نموذج  20-Iالخاص بالطالب األجانب للحصول على الفي از .1-F

●

اتباع التعليمات الخاصة بالفيزا.

التأمين الصحي :الطالب يتحمل نفقات التأمين الصحي عن طريق  ، UMDأو من خالل شركات تأمين معتمدة
لدى .UMD
ثالثا  :تخصصات الحوسبة
برنامج الشراكة ( )PSUT)) + 2 (UMD 3شهادة من جامعتين) بين جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا ))PSUT
و جامعة ميشيغن-ديربورن  ))UMDفي تخصصات الحوسبة
الدرجات العلمية :يدرس الطالب ثالث سنوات في برنامج البكالوريوس في  ،PSUTوسنتين (يمكن تمديدهما لسنة
ثالثة) في  UMDوفق خطة وشروط محددة تؤهله للحصول على شهادة بكالوريوس من  ،PSUTوشهادة الماجستير
في تخصصات الحوسبة من . UMD
مراحل الدراسة لبرنامج (-:)2+3
المرحلة األولى :دراسة السنوات الثالثة األولى لدرجة البكالوريوس في  PSUTوفقا ألنظمة وتعليمات الجامعة.
المرحلة الثانية :دراسة السنة الرابعة لدرجة البكالوريوس في  UMDوفقا ألنظمتها وتعليماتها مما يؤدي إلى حصول
الطالب على درجة البكالوريوس من .PSUT
المرحلة الثالثة :دراسة السنة الخامسة في  UMDوفقا ألنظمتها وتعليماتها مما يؤدي إلى حصول الطالب على
درجة الماجستير من ( .UMDوبذلك يختصر الطالب سنة من مدة الدراسة لدرجة الماجستير)
مالحظة :الحصول على الدرجات المذكورة أعاله يتطلب تحقيق الخطة الد ارسية والشروط المحددة.
الشروط المطلوبة للحصول على الدرجات-:
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 .1إكمال متطلبات البرنامج خالل السنوات الثالثة األولى التي يقضيها في  ،PSUTوذلك بدراسة ( )105
ساعة معتمدة على األقل.
 .2إنهاء متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في  ،PSUTوذلك بدراسة المساقات المتبقية من الخطة
الدراسية في  PSUTخالل السنة الرابعة في UMDوالتي يتم اعتمادها من قبل  PSUTوذلك قبل السفر
وعندها يمنح درجة البكالوريوس في التخصص من .PSUT
 .3إنهاء متطلبات الحصول على درجة الماجستير المقررة في  UMDخالل السنة الدراسية الخامسة (يمكن
التمديد لسنة سادسة حسب الوضع األكاديمي للطالب).
شروط القبول في البرنامج:
المرحلة األولى :دراسة السنوات الثالثة األولى لدرجة البكالوريوس في -:PSUT
 .1يقبل الطالب في تخصصات كلية الحوسبة في  PSUTبعد تحقيقه شروط القبول في الجامعة.
المرحلة الثانية :دراسة السنة الرابعة لدرجة البكالوريوس في -:UMD
 .2إكمال جميع المساقات المطلوبة خالل السنوات الثالثة األولى التي يقضيها في  ،PSUTوذلك بدراسة
( )105ساعة معتمدة على األقل وبمعدل تراكمي ال يقل عن (.)%80
 .3تحقيق شروط الكفاءة في اللغة اإلنجليزية المطلوبة للقبول في برنامج الماجستير في  UMDالمنصوص
عليها في الفقرات الالحقة (المرحلة الثالثة).
 .4تقوم جامعة  PSUTبتقديم طلبات للطلبة مستوفي الشروط اآلنفة إلى  UMDلإللتحاق بالمرحلة الثانية.
 .5أن استيفاء الحد األدنى من شروط القبول اآلنفة الذكر ال يشكل ضمانة للقبول في  ، UMDحيث سيتنافس
الطلب مع الطلبات األخرى المقدمة لها.
المرحلة الثالثة :دراسة الماجستير في -:UMD
 .6أن يحصل الطالب على درجة البكالوريوس من .PSUT
 .7يعتمد قبول الطالب للماجستير على نتائجه في السنة الرابعة (األولى في .)UMD
 .8الحصول على شهادة كفاءة اللغة اإلنجليزية بناء على حصوله على العالمات التالية في أحد اإلمتحانات
المذكورة أدناه:
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 .9يخضع الطلب المحقق للشروط أعاله للتقييم من قبل  UMDوفق شروط ومعايير القبول المتبعة لديها.
.10

أن تحقيق الحد األدنى من شروط القبول أعاله ال يشكل ضمانة للقبول في  UMDحيث سيتنافس

الطلب مع الطلبات األخرى المقدمة لـها.
الرسوم الدراسية:
 .1يدفع الطالب الرسوم الدراسية المقررة في جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا عن الثالث سنوات األولى التي
يدرسها في .PSUT
 .2يدفع الطالب خالل دراسته في  UMDالرسوم الجامعية التي تتطلبها الجامعة من الطلبة األمريكيين من
خارج والية ميشيغن وتدفع تلك الرسوم في .UMD
 .3تستوفي  PSUTمن الطالب رسوما سنوية مقدارها  750دينا ار (سبعمائة وخمسون دينارا) عن السنة الرابعة
مقابل خدمات القبول والتسجيل والمتابعة ومعادلة المساقات.
 .4يتحمل الطالب كافة النفقات األخرى كاإلقامة والسفر والفي از والتأمين الصحي.
المنح الدراسية :يحصل الطلبة المقبولين للدراسة في  UMDوالحاصلين على معدل تراكمي ال يقل عن ()%80
في  PSUTعلى منحة دراسية جزئية تعادل ( )% 40تقريبا من رسوم الساعات المعتمدة خالل دراسته
في  UMDتستمر لحين تخرجه (بكالوريوس وماجستير) شريطة أن يحافظ الطالب على المعدل التراكمي ( .)3.0
مواصلة الدراسات العليا :تشجع  UMDالطلبة الدارسين في برنامج ( )3+2على اإلستمرار لمواصلة دراستهم العليا
لدرجة الدكتوراة في التخصصات التي يرغبون بها .
االنسحاب من الدراسة من -:UMD
 .1الطالب الذي يرغب باالنسحاب من دراسته في  UMDألي سبب كان يستطيع العودة إلى  PSUTإلكمال
دراسته وتحسب له المساقات التي درسها في UMDوفق خطته في .PSUT
 .2إذا قام الطالب بأي سلوك يتنافى مع األنظمة والتعليمات المعمول بها في  ، UMDسيتعرض لعقوبة
اإلنسحاب من البرنامج  ،وتقوم  PSUTبتقييم وضعه إلتخاذ القرار باستم ارره بالدراسة في  PSUTمن
عدمه.
لتعليمات والقوانين :الطلبة الدارسين في  UMDملزمين باتباع األنظمة الخاصة باإلقامة في والية ميشيغن وتعليمات
وأنظمة جامعة  UMDويتحمل الطالب مسؤولية ذلك بشكل كامل.
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تأشيرة الدخول إلى USA:إن  PSUTغير مسؤولة عن ضمان الحصول على تأشيرة الدخول إلى أميركا  ،علما
بأن متطلبات الفي از هي-:
●

رسالة قبول من .UMD

●

الحصول على نموذج  20-Iالخاص بالطالب األجانب للحصول على الفي از .1-F

●

اتباع التعليمات الخاصة بالفيزا.

التأمين الصحي :الطالب يتحمل نفقات التأمين الصحي عن طريق  ، UMDأو من خالل شركات تأمين معتمدة
لدى .UMD
رابعا  :تخصصات الهندسة
برنامج الشراكة  )PSUT)) + 2 (UMD 4بين جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا  ))PSUTوجامعة ميشيغن-
ديربورن  ))UMDفي تخصصات الهندسة
الدرجات العلمية :يدرس الطالب أربعة سنوات في برنامج البكالوريوس في ، PSUTوسنتين ( يمكن تمديدهما لسنة
ثالثة) في UMDوفق خطة وشروط محددة تؤهله للحصول على شهادة بكالوريوس من  ،PSUTوشهادة الماجستير
في تخصصات الهندسة من . UMD
مراحل الدراسة لبرنامج (-:)2+4
المرحلة األولى :دراسة السنوات األربعة األولى لدرجة البكالوريوس في  PSUTوفقا ألنظمة وتعليمات الجامعة.
المرحلة الثانية :دراسة السنة الخامسة لدرجة البكالوريوس في  UMDوفقا ألنظمتها وتعليماتها مما يؤدي إلى حصول
الطالب على درجة البكالوريوس من .PSUT
المرحلة الثالثة :دراسة السنة السادسة في  UMDوفقا ألنظمتها وتعليماتها مما يؤدي إلى حصول الطالب على
درجة الماجستير من ( UMDوبذلك يختصر الطالب سنة من مدة الدراسة لدرجة الماجستير).
مالحظة:الحصول على الدرجات المذكورة أعاله يتطلب تحقيق الخطة الدراسية والشروط المحددة.
الشروط المطلوبة للحصول على الدرجات-:
 .1إكمال متطلبات البرنامج خالل السنوات االربعة األولى التي يقضيها في  ،PSUTوذلك بدراسة ()132
ساعة معتمدة على األقل.
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 .2إنهاء متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في  ، PSUTوذلك بدراسة المساقات المتبقية من الخطة
الدراسية في  PSUTخالل السنة الخامسة في UMDوالتي يتم اعتمادها من قبل  PSUTوذلك قبل السفر
وعندها يمنح درجة البكالوريوس في التخصص من . PSUT
 .3إنهاء متطلبات الحصول على درجة الماجستير المقررة في  UMDخالل السنة الدراسية السادسة (يمكن
التمديد لسنة سابعة حسب الوضع األكاديمي للطالب).
شروط القبول في البرنامج-:
المرحلة األولى :دراسة السنوات االربعة األولى لدرجة البكالوريوس في : PSUT
يقبل الطالب في تخصصات كلية الهندسة في  PSUTبعد تحقيقه شروط القبول في الجامعة.
المرحلة الثانية :دراسة السنة الخامسة لدرجة البكالوريوس في :UMD
 .1اكمال جميع المساقات المطلوبة خالل السنوات االربعة األولى التي يقضيها في  ،PSUTوذلك بدراسة
( )132ساعة معتمدة على األقل وبمعدل تراكمي ال يقل عن (.)%80
 .2تحقيق شروط الكفاءة في اللغة اإلنجليزية المطلوبة للقبول في برنامج الماجستير في  UMDالمنصوص
عليها في الفقرات الالحقة(.المرحلة الثالثة).
 .3تقوم  PSUTبتقديم طلبات للطلبة مستوفي الشروط اآلنفة إلى  UMDلإللتحاق بالمرحلة الثانية.
 .4ان استيفاء الحد األدنى من شروط القبول اآلنفة الذكر ال يشكل ضمانة للقبول في  ، UMDحيث سيتنافس
الطلب مع الطلبات األخرى المقدمة لها.
المرحلة الثالثة :دراسة الماجستير في -:UMD
 .5أن يحصل الطالب على درجة البكالوريوس منPSUT.
 .6يعتمد قبول الطالب للماجستير على نتائجه في السنة الخامسة (األولى في .)UMD
 .7الحصول على شهادة كفاءة اللغة اإلنجليزية بناء على حصوله على العالمات التالية في أحد اإلمتحانات
االمذكورة أدناه:
84
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 .8يخضع الطلب المحقق للشروط أعاله للتقييم من قبل  UMDوفق شروط ومعايير القبول المتبعة لديها.
 .9ان استيفاء الحد األدنى من شروط القبول اآلنفة الذكر ال يشكل ضمانة للقبول في  ، UMDحيث سيتنافس
الطلب مع الطلبات األخرى المقدمة لها.
الرسوم الدراسية-:
 .1يدفع الطالب الرسوم الدراسية المقررة في جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا عن السنوات االربعة األولى التي
يدرسها في .PSUT
 .2يدفع الطالب خالل دراسته في  UMDالرسوم الجامعية التي تتطلبها  UMDمن الطلبة األمريكيين من
خارج والية ميشيغن وتدفع تلك الرسوم فيUMD.
 .3تستوفي جامعة  PSUTمن الطالب رسوما سنوية مقدارها  750دينا ار (سبعمائة وخمسون دينارا) عن السنة
الخامسة مقابل خدمات القبول والتسجيل والمتابعة ومعادلة المساقات.
 .4يتحمل الطالب كافة النفقات األخرى كاإلقامة والسفر والفي از والتأمين الصحي.
المنح الدراسية :يحصل الطلبة المقبولين للدراسة في  UMDوالحاصلين على معدل تراكمي ال يقل عن ()%80
في  PSUTعلى منحة دراسية جزئية تعادل ( )% 40تقريبا من رسوم الساعات المعتمدة خالل دراسته في
 UMDتستمر لحين تخرجه (بكالوريوس وماجستير) شريطة أن يحافظ الطالب على المعدل التراكمي ( .)3.0
مواصلة الدراسات العليا :تشجع  UMDالطلبة الدارسين في برنامج ( )2+4على اإلستمرار لمواصلة دراستهم
العليا لدرجة الدكتوراة في التخصصات التي يرغبون بها.

االنسحاب من الدراسة من -:UMD
 .1الطالب الذي يرغب باالنسحاب من دراسته في UMDألي سبب كان يستطيع العودة إلى  PSUTإلكمال
دراسته وتحسب له المساقات التي درسها في UMDوفق خطته في .PSUT
 .2إذا قام الطالب بأي سلوك يتنافى مع األنظمة والتعليمات المعمول بها في جامعة  ، UMDسيتعرض لعقوبة
اإلنسحاب من البرنامج  ،وتقوم  PSUTبتقييم وضعه إلتخاذ القرار باستم ارره بالدراسة في  PSUTمن
عدمه.
18

التعليمات والقوانين :الطلبة الدارسين في  UMDملزمين باتباع األنظمة الخاصة باإلقامة في والية ميشيغن
وتعليمات وأنظمة  UMDويتحمل الطالب مسؤولية ذلك بشكل كامل.
تأشيرة الدخول إلى USA:إن  PSUTغير مسؤولة عن ضمان الحصول على تأشيرة الدخول إلى أميركا  ،علما
بأن متطلبات الفي از هي-:
●

رسالة قبول من .UMD

●

الحصول على نموذج  20-Iالخاص بالطالب األجانب للحصول على الفي از .1-F

●

اتباع التعليمات الخاصة بالفيزا.

التأمين الصحي :الطالب يتحمل نفقات التأمين الصحي عن طريق  ، UMDأو من خالل شركات تأمين معتمدة
لدى .UMD

19

تعليمات عامة عن البرامج المشتركة بين جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا وجامعة ميشيغن-ديربورن
يلتحق الطلبة الذين يحققون الشروط المطلوبة لاللتحاق بهذه الب ارمج في الفصل الدراسي األول في
 ) UMD(Fall Semesterأو ما بعده.
 .1يتقدم الطلبة الذين يحققون الشروط بطلباتهم إلى عمادة القبول والتسجيل في الجامعة في موعد ال يتجاوز
/20إبريل مرفقين مع الطلب الوثائق المطلوبة ككشوف العالمات ونتائج امتحان الكفاءة باللغة اإلنجليزية.
ويمكن للطلبة الذين سينهون تلك المتطلبات في الفصل الثاني التقدم وارفاق كشف بالمساقات التي
يدرسونها في ذلك الفصل مع الوثائق االخرى المطلوبة.
 .2تعبئة النماذج المطلوبة من قبل  UMDالخاصة بااللتحاق من خالل عمادة القبول والتسجيل.
 .3تكون المنحة الجزئية التي يحصل عليها الطلبة الذين يحققون الشروط لذلك بما يعادل ( )% 40تقريبا
من رسوم الساعات المعتمدة.
 .4يطبق على الطلبة الراغبين في االلتحاق بهذا البرنامج قرار مجلس العمداء في الجامعة والذي ينص على
استيفاء مبلغ  1000دينار من الطالب الذي يرغب بااللتحاق بالبرامج المشتركة مع الجامعات األمريكية عند
تقديمه الطلب ،ويتم التصرف بهذا المبلغ على النحو التالي-:
 .5في حال قبول الطالب يخصم من المبلغ كافة رسوم التسجيل الفصلية ،حسب األنظمة والتعليمات النافذة
في حينه ،ويرصد الباقي إن وجد في حساب الطالب.
 .6يعاد المبلغ كامالً للطالب في حال عدم قبوله.
 .7يخصم مبلغ  500دينار في حال ُقبل الطالب في البرنامج ،ولم يلتحق بالدراسة ألي سبب كان.
تكاليف الدراسة في  UMDلدرجة البكالوريوس في تخصصات الهندسة-:
الرسوم بالدوالر األمريكي

البيان
رسوم الساعات المعتمدة ( 15ساعة)

12462

المنحة الجزئية لمن يحصل عليها على رسوم تلك الساعات

4886

رسوم خدمات فصلية

413
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تكاليف الدراسة في  UMDلدرجة الماجستير في الهندسة-:
الرسوم بالدوالر األمريكي

البيان
رسوم الساعات المعتمدة ( 9ساعات)

10673

المنحة الجزئية لمن يحصل عليها على رسوم تلك الساعات

3498

رسوم إضافية

413

لمزيد من المعلومات يمكن اإلطالع على الروابط التالية:
http://umdearborn.edu/fileadmin/template/emsl/files/R_R/2015_Undergraduate_Tuition.pdf
http://umdearborn.edu/fileadmin/template/emsl/files/R_R/2015_Masters_Tuition.pdf
http://umdearborn.edu/rr_policies
http://umdearborn.edu/755/

أو مراجعة السيدة لينا سعادة في عمادة القبول والتسجيل على int.rel.off@psut.edu.jo
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