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 1 2020/2021 الجامعي للعام العليا الدراسات برامج في الطلبة لقبول العامة السياسة 

: شروط
ً
 :العليا الدراسات ببرامج االلتحاق بطلب التقدم أوال

 

  املاجستير  ببرنامج لاللتحاق املتقدم يكون  أن .1
ً
 .يعادله ما أو  جيد عن يقل ال  بتقدير  البكالوريوس درجة على حاصال

 

 املاجسلللللللللتير  برامج في االلتحاق بطلب التقدم يعادله ما أو  مقبول  بتقدير  البكالوريوس درجة على الحاصللللللللللل للطالب يجوز  .2

 وتكون  به االلتحاق املراد القسم يحددها( االلتحاق من األولى السنة خالل) املاجستير  مواد من مواد( 3) دراسة شريطة

 
ً
 وبمعدل يعادله ما أو % 70 عن يقل ال  بمعدل مادة كل في ونجاحه التخصللللللللللل   لذلك املتقدمين الطلبة لجميع موحدة

  ليصبح يعادله ما أو %( 75) عن يقل ال  تراكمي
ً
  طالبا

ً
 التي املواد ضمن املواد هذه له تحسبوفي حال نجاحه فيها  نظاميا

  خطته  في أنهاها
ً
  قبوله يعد لذلك وخالفا

ً
 .الغيا

 

  جيد عن يقل ال  بتقدير  العالي الدبلوم درجة على الحاصللل للطالب يجوز  .3
ً
 املاجسللتير  برامج في االلتحاق بطلب التقدم جدا

 .  البكالوريوس في التقدير  عن النظر  بغض
 

4 . 

 

 

 

 
 

 األردنية الجامعات في املاجسلللللللللللتير  برامج من تخصللللللللللل  كل في املقبولين املسلللللللللللتجدين الطلبة نسلللللللللللبة تزيد ال  أن يشللللللللللل رط

  املسجلين املستجدين الطلبة عدد من%( 25) عن البكالوريوس درجة في مقبول  تقدير  على الحاصلين
ً
 فصل كل في فعليا

 اآلتي: النحو  على موزعة

 .األردنيين للطلبة أعلىحد %( 10) .أ

افدين للطلبة أدنى حد%( 15) .ب  .الو

 برنامج في االلتحاق بطلب التقدم .يعادله ما أو ( جيد) عن يقل ال  بتقدير  املاجسلللللللللللتير  درجة على حاصللللللللللللل طالبلل يجوز  .5

  الدكتوراه

 أو ( جيد) عن يقل ال  بتقدير  املاجسللللتير  ودرجة يعادله ما أو  مقبول  بتقدير  البكالوريوس درجة على الحاصللللل للطالب يجوز  .6

 .الدكتوراه ببرنامج االلتحاق بطلب التقدم يعادله ما
 

 الجامعات في العليا الدراسلللللات ببرامج االلتحاق بطلبات التقدم باالنتسلللللاب بكالوريوس على الحاصللللللين للطلبة ُيسلللللمح. أ . 7

 :اآلتي تحقيق شريطة األردنية

 البرنامج وعلى فقط الرسلللمية الجامعاتفي  ( معتمدة سلللاعة 30) عن فيه السلللاعات عدد تقل ال  تأهيلي برنامج دراسلللة 

 .االستيعابية طاقاتها وحسب املوازي 

  للبكالوريوس البحتة التخصللل  مواد وفي الطالب تخصللل  حسلللب التأهيلي البرنامج في املقررة الدراسلللية املواد تكون 

 تقوم أن على  %70 عن يقللل ال  تراكمي وبمعللدل املواد بكللافللة فيلله النجللا  ويشللللللللللل رط الرسلللللللللللميللة  الجللامعللة في اململلا للل

  املواد تلك بتحديد نفسها الجامعة
ً
 .للطلبة وإعالنها مسبقا

 

 املاجسلللللللتير  بدراسلللللللة حينه في له وسلللللللمح( جيد) عن يقل ال  بتقدير  باالنتسلللللللاب البكالوريوس درجة يحمل كان ملن يجوز  ب.

 الدكتوراه ببرنامج االلتحاق بطلب التقدم( جيد) عن يقل ال  بتقدير  وأنهاه
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 البرنامج من%( 50) دراسلللللللللللة من باالنتسلللللللللللاب وبكالوريوس باالنتظام متوسلللللللللللط دبلوم على الحاصللللللللللللون  الطلبة يعفى ج.

 :يلي ما شريطة املوازي  البرنامج وعلى األردنية الجامعات في املاجستير  برنامج في لاللتحاق ساعة( 30) التأهيلي

 البكالوريوس. تخص  مسمى مع املتوسط الدبلوم تخص  مسمى تطابق 

 ودراسللللللل ها للطالب معتمدة سلللللللاعة( 15) التأهيلي البرنامج مواد بتحديد الرسلللللللمية الجامعة في املعني القسلللللللم يقوم أن 

 %(.70) عن يقل ال  تراكمي وبمعدل املواد بكافة فيه النجا  شريطة املوازي  البرنامج على
 

 سللللللاعة( 30) التأهيلي البرنامج دراسللللللة من باالنتظام عالي ودبلوم باالنتسللللللاب بكالوريوس على الحاصللللللل الطالب يعفى د.

 :يلي ما شريطة األردنية الجامعات في املاجستير  ببرنامج لاللتحاق

 البكالوريوس تخص  مسمى مع العالي الدبلوم تخص  مسمى تطابق. 

  
ً
 سللللللاعة( 30) من أقل العالي الدبلوم سللللللاعات كانت حال وفي معتمدة سللللللاعة( 30) عن العالي الدبلوم سللللللاعات تقل اال

 .ساعة( 30) إلتمام به االلتحاق اد املر  القسم يحددها التي الساعات عدد الطالب يستكمل معتمدة
 

 
ً
افرها الواجب األخرى  الشروط:  انيا  :العليا الدراسات ببرامج لاللتحاق تو

 :اآلتي النحو  وعلى االجنبية اللغة شرط تحقيق العليا الدراسات برامج في بااللتحاق الراغبين الطلبة جميع على يطبق
 

:
ً
 أحد في نجاحه يثبت ما تقديم األردنية الجامعات في العليا الدراسلللللللللللات برامج في بااللتحاق يرغب طالب كل في يشللللللللللل رط أوال

 مكافئ اإلنجليزية للغة مسلللللللتوى  امتحان أو  أملانية  لغة فرنسلللللللية  لغة األيلتس  التوفل ) أجنبية للغة القدرات امتحانات

 :اآلتي النحو  وعلى الجامعة  تعقده العاملية لالمتحانات

والصلللليدلة ودكتور الصلللليدلة والطب البيطري والهندسللللة لتخصللللصللللات العلمية )الطب وطب األسللللنان ل  (  (iBT التوفل. 1

بكافة فروعها وتخصلللللصلللللات اللغة اإلنجليزية كافة )أدب  ترجمة  منا ت وأسلللللاليب تدريس اللغة اإلنجليزية ....  ل ( بعالمة 

(  والتخصللللللللللصللللللللللات اإلنسللللللللللانية 69بعالمة ال تقل عن )( (MBA  وباقي التخصللللللللللصللللللللللات العلمية وتخصلللللللللل  (90ال تقل عن )

 األردن فقط. فرع (AMIDEAST) (  من مركز59واالقتصادية واإلدارية بعالمة ال تقل عن )
 

للتخصصات العلمية )الطب وطب األسنان والصيدلة ودكتور الصيدلة والطب البيطري والهندسة  (IELTS) امتحان. 2

.  ل ( ....اإلنجليزية بكافة فروعها وتخصلللللللللللصلللللللللللات اللغة اإلنجليزية كافة )أدب  ترجمة  منا ت وأسلللللللللللاليب تدريس اللغة 

(  والتخصلللللللللصلللللللللات 5.5تقل عن )بعالمة ال   (MBA)(  وباقي التخصلللللللللصلللللللللات العلمية وتخصللللللللل  6.5بعالمة ال تقل عن )

( British Council)(  وذلك من مركز املجلس الثقافي البريطاني 5بعالمة ال تقل عن )ية واالقتصلللللللادية واإلدارية اإلنسلللللللان

 فرع األردن فقط.     
 

 والصللليدلة األسلللنان وطب الطب) العلمية للتخصلللصلللات العاملية لالمتحانات املكافئ اإلنجليزية اللغة مسلللتوى  امتحان. 3

 منا ت ترجمة  أدب ) كافة اإلنجليزية اللغة وتخصللللللللصللللللللات فروعها بكافة والهندسللللللللة البيطري  والطب الصلللللللليدلة ودكتور 

 (MBA) وتخصلللللللل  العلمية التخصللللللللصللللللللات وباقي  %(75) عن تقل ال  بعالمة(  ل .. اإلنجليزية  اللغة تدريس وأسللللللللاليب
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 3 2020/2021 الجامعي للعام العليا الدراسات برامج في الطلبة لقبول العامة السياسة 

 اللغات مراكز  من  %(50) عن تقل ال  بعالمة واإلدارية واالقتصادية اإلنسانية والتخصصات  %(65) عن تقل ال  بعالمة

 .األردنية الرسمية الجامعات في
 

 تعتمد املستويات التالية ألغراض احتساب عالمة اللغة الفرنسية واللغة األملانية للقبول في برامج الدراسات العليا:. 4
 

 اللغة الفرنسية اللغة األملانية التخصصات

 B2مستوى  B2مستوى  اللغات وما يتبع لها )ترجمة  ....ال (برامج 

 B1مستوى  B1مستوى  البرامج العلمية

 A2مستوى  A2مستوى  البرامج اإلنسانية
 

 ) البند من يعفى. 5
ً
 :يلي ما أعاله( أوال

تخصلللللللللللصللللللللللللات اللغلة العربيلة  أ. الطلبلة غير النلاطقين بلاللغلة العربيلة الراغبين بلااللتحلاق في برامج اللدراسللللللللللللات العليلا في

 وتخصصات كلية الشريعة في الجامعات األردنية من شرط اللغة األجنبية في حال اتقانهم للغة العربية.

طلبة الدراسللللللللللات العليا الذين حققوا شللللللللللرط اللغة االجنبية خالل التحاقهم في برامج املاجسللللللللللتير سللللللللللوا  كان اجتياز ب. 

اقع )امتحان اللغة األجنبية أو برنامج تأه  ( ساعات معتمدة.6يلي بو

 الطلبة الحاصلين على درجة علمية من الدول الناطقة باللغة االنجليزية. ج.

الطلبة املكفوفين وطلبة الصللللم والبكم من شللللرط الحصللللول على اللغة األجنبية كأسللللاس للقبول في برنامج الدراسللللات د. 

ن الجهة املختصلللة في مسلللتشلللفى الجامعة األردنية أو مسلللتشلللفى العليا في الجامعات األردنية شلللريطة  ح لللار تقرير ط ي م

امللك املؤسلللللللللس عبد   الجامعي بالحالة التي يعاني مبها الطالب على أن ال تقل نسلللللللللبة الوجز في الحاالت املذكورة أعاله 

 %(.70عن )
 

:
ُ
 اإلنجليزية اللغلة مسلللللللللللتوى  امتحلان في اخفلاقه أو  القلدرات امتحلانات أحد في نجلاحه يثبلت ما الطلالب تقلديم عدم حال في   انيا

  العاملية لالمتحانات املكافئ
ً
  في جا  ملا وفقا

ً
 الجامعة في االنجليزية اللغة في تأهيلي برنامج دراسلللللللللللة للطالب فيجوز  أعاله  أوال

اقع فيها يقبل التي  يرغب الذي التخصلل  حسللب السللاعات تلك في عالمات معدل على والحصللول  معتمدة سللاعات( 6) بو

 :التالي النحو  وعلى بدراسته
 

 

 %( فما فوق.50.  التخصصات االنسانية واالقتصادية واالدارية  )1

 %( فما فوق.MBA( )65) لوم التأهيل وتخص   دارة األعمالالتخصصات العلمية والتمريض وع. 2

والهندسللللة بكافة فروعها وتخصللللصلللات تخصللللصللللات الطب وطب االسللللنان والصلللليدلة ودكتور الصلللليدلة والطب البيطري . 3

 %( فما فوق.75اللغة االنجليزية كافة )ادب  ترجمة  منا ت وأساليب تدريس اللغة االنجليزية( )

يحق للطالب التقدم المتحان مسللللللتوى اللغة اإلنجليزية املكافئ لالمتحانات العاملية ا نا  دراسللللللته للبرنامج التأهيلي للغة . 4

 اإلنجليزية.
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 4 2020/2021 الجامعي للعام العليا الدراسات برامج في الطلبة لقبول العامة السياسة 

سلللللللات الطالب دراسلللللللة البرنامج التأهيلي للغة االنجليزية والنجا  فيه خالل السلللللللنة األولى من االلتحاق ببرامج الدرا على. 5

.
ً
 لذلك يعتبر قبوله الغيا

ً
 العليا وخالفا

 

:
ً
راسات برامج الدي رك للجامعات األردنية  ان ارتأت ذلك  قرار عقد امتحان باللغة العربية للطلبة الراغبين بااللتحاق في   الثا

 المتحانات ت عها الجامعة.
ً
 العليا فيها على غرار امتحان اللغة اإلنجليزية املكافئ لالمتحانات العاملية وفقا

 

:
ً
 أحكام عامة : رابعا

يسلللللللللللمح للجللامعللات األردنيللة اعتمللاد نتيجللة الطللالللب في البرنللامج التللأهيلي للغللة اإلنجليزيللة كبللديللل عن امتحللان اللغللة  -1

اإلنجليزيللة املكللافئ لالمتحللانللات العللامليللة الللذي تعقللده الجللامعللة للطللالللب الراغللب بللاالنتقللال  لى جللامعللة أخرى السلللللللللللتكمللال 

 متطلبات الحصول على درجة املاجستير شريطة ما يلي:

 من الجامعة املنتقل مبها. .أ
ً
  أكاديميا

ً
 أال يكون الطالب مفصوال

 .ان يكون االنتقال لنفس التخص  ب.
 

( من السلللللللللياسلللللللللة  ي السلللللللللنة  -2
ً
/  انيا

ً
/ب( و ) الثا

ً
املقصلللللللللود بعبارة السلللللللللنة األولى من االلتحاق الواردة في البندين ) انيا

 الدراسية والتي يقوم فيها الطالب باستكمال دراسة فصلين دراسيين في الجامعة.
 

التي تمكن الطللالللب من االلتحللاق في برامج تعطى األولويللة لتحقيق شلللللللللللرط اللغللة اإلنجليزيللة عن بللاقي الشلللللللللللروط اآلتيللة -3

 الدراسات العليا:

دراسلللللللة مواد حزمة التسلللللللع سلللللللاعات من مواد املاجسلللللللتير للطالب الحاصلللللللل على معدل مقبول في برنامج البكالوريوس  .أ

/ب( من السياسة.
ً
 للبند ) انيا

ً
 تنفيذا

في حال رغبته االلتحاق بتخصللللللللللصللللللللللات برامج دراسللللللللللة مواد الحزم االسللللللللللتدراكية املحددة من قبل الجامعة للطالب  ب.

 املاجستير غير املتصلة في برنامج البكالوريوس.

 


