ً
السياسة العامة للدراسات العليا في الجامعات األردنية الصادرة إستنادا ألحكام املادة
( )6الفقرة (أ) البند ( )6من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( )17لسنة 2018
بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (  )2018/ 315تاريخ 2018/8/9
ً
أوال :شروط استحداث برامج الدراسات العليا في الجامعات األردنية:
 .1يجوز ألي جامعة التقدم بطلب استحدث لبرنامج ماجستير بعد أن تكون قد خرجت ( )5دفعات من
برنامج البكالوريوس املتصل به.
 .2تستثنى من ( )1أعاله التخصصات التي يمكن البدء في برنامج ماجستير فيها دون الحاجة لبكالوريوس
متصل به.
 .3يجوز للجامعات األردنية استحداث برامج دراسات عليا مع الجامعات غير أردنية معترف بها لدى وزارة
ً
التعليم العالي والبحث العلمي وفقا لتعليمات استحداث البرامج املشتركة واملستضافة.
 .4يسمح باستحداث برامج الدكتوراه في الجامعات األردنية الرسمية والخاصة شريطة أن تكون البرامج
وطنية ومشتركة بين الجامعات وغير مكررة.

ً
 .5يُعد الترخيص لبرامج الدراسات العليا الغيا إذا لم تقبل الجامعة طلبة فيه خالل عام من تاريخ
ترخيصه.

ً
ثانيا :شروط التقدم بطلب االلتحاق ببرامج الدراسات العليا:

ً
حاصال على درجة البكالوريوس بتقددير ال يقدل عدن جيدد أو
ُ
 .1أن يكون املتقدم لإللتحاق ببرنامج املاجستير
ما يعادله.
 .2يجوز للطالب الحاصل على درجة البكالوريوس بتقدير مقبو ُل أو مدا يعادلده التقددم بطلدب االلتحداق فدي
الس الالنة األول ال م الالن اإلتح الالاق)

ب درامج املاجس ددتير ش ددريطة دراس ددة ( )3م ددواد م ددن م ددواد املاجس ددتير (خ ال
ً
ددة لجميدع الطلبددة املتقدددمين لدلل التخصددص ونجاحدده
يحددداا القسددم املدراد االلتحدداق بدده وتكدو ُن موحد ُ
فددي كددل مددادة بمعدددل ال يقددل عددن  %70أو مددا يعادلدده وبمعدددل تراكمددي ال يقددل عددن ( )%75أو مددا يعادلدده
ً
ً
ً
طالبا نظامي ُدا وتحسدب لده فدي حدال نجاحده ادله املدواد ضدمن املدواد التدي أنهاادا فدي خطتده ُوخالفد ُا
ليصبح ُ
ً
غيا.
للل يعد قبوله ُال ُ
ً
ددا التقددم بطلدب االلتحداق
 .3يجوز للطالب الحاصل على درجة الدبلوم العدالي بتقددير ال يقدل عدن جيدد ج ُ
املاجستير بغض النظر عن التقدير في البكالوريوسُ ُ .
ُ
في برامج
السياسة العامة للدراسات العليا في الجامعات األردنية
1Page

 .4يشددتر أن ال تزيددد نسددبة الطلبددة املقبددولين فددي كددل تخصددص مددن ب درامج املاجسددتير فددي الجامعددات األردنيددة
ً
الحاصلين على تقدير مقبول في درجة البكالوريوس عن ( )%20مدن عددد الطلبدة امليدجلين فعليدا فدي كدل
فصل على أن تكون نسبة الطلبة الوافدين منهم ( )%50كحد أدنىُ .
 .5يج الالو التق الالدم بطل الالب االلتح الالاق ف الالي برن الالامج ال الالدةتوراة علال ال أن يك الالون الطال الالب حاصال ال علال ال درج الالة
املاجستير بتقدير ال يق عن (جيد) أو ما يعادله.
 .6يج الالو للطال الالب الحاص ال عل ال درج الالة البك الالالوريو بتق الالدير مقب الالو أو م الالا يعادل الاله ودرج الالة املاجس الالتير
بتقدير ال يق عن (جيد) أو ما يعادله التقدم بطلب االلتحاق ببرنامج الدةتوراة.
 .7أ .يجو ملن كان يحم درجة البكالوريو باالنتساب بتقالدير ال يقال عالن (جيالد) وسالم لاله فالي حيناله
بدراسة املاجستير وأنهاه بتقدير ال يق عن (جيد) التقدم بطلب االلتحاق ببرنامج الدةتوراة.
ب .يعفددى الطلبددة الحاصددلونُ علددى دبلددوم متوسددت با نتظددام وبكددالوريوس با نتسدداب مددن دراسددة ()%50
مددن البرنددامج الت د ايلي ( )30سدداعة لإللتحدداق فددي برنددامج املاجسددتير فددي الجامعددات األردنيددة وعلددى البرنددامج
املوازي شريطة ما يليُ :
 -1تطابق مسمى تخصص الدبلوم املتوست مع مسمى تخصص البكالوريوس ُ
 -2أن يقددوم القسددم املعنددي فددي الجامعددة الرسددمية بتحديددد مددواد البرنددامج الت د ايلي ( )15سدداعة معتمدددة
للطالددب ودراسددىها عل ددى البرنددامج املددوازي ش ددريطة النجدداع فيدده بكاف ددة املددواد وبمعدددل تراكم ددي ال يقددل ع ددن
(ُ .)%70
ج .يعف ددى الطال ددب الحاص ددل عل ددى بك ددالوريوس باالنتسد دداب ودبل ددوم ع ددالي باالنتظ ددام م ددن دراس ددة البرند ددامج
الت ايلي ( )30ساعة لإللتحاق ببرنامج املاجستير في الجامعات األردنية شريطة ما يليُ :
 -1تطابق مسمى تخصص الدبلوم العالي مع مسمى تخصص البكالوريوسُ .
ً
 -2اال تقل ساعات الدبلوم العدالي عدن ( )30سداعة معتمددة وفدي حدال كاندت سداعات الددبلوم العدالي أقدل
م ددن ( )30س دداعة معتم دددة يس ددتكمل الطال ددب ع دددد الس دداعات الت ددي يح دددداا القس ددم امل ددر اد االلتح دداق ب دده
تمام ( )30ساعةُ .
ُ
ُ
ُ
ُ
السياسة العامة للدراسات العليا في الجامعات األردنية
2Page

ً
ثالثا :الشروط األخرى الواجب توافرها لإللتحاق ببرامج الدراسات العليا:
يطبق على جميع الطلبة الراغبين بااللتحاق في برامج الدراسات العليا تحقيق شر اللغة االجنبية وعلى النحو
اآلتيُ :
اوالً :يشتر في كل طالب يرغب بااللتحاق في برامج الدراسات العليا في الجامعات األردنية تقديم ما يثبت
نجاحه في أحد امتحانات القدرات للغة أجنبية (التوفل األيلتس لغة فرنسية لغة أملانية أو امتحان مستوى
للغة ا نجليزية مكافئ لالمتحانات العاملية تعقده الجامعة وعلى النحو اآلتيُ :
 .1التوفلللل  )iBTللتخصص ددات العلمي ددة (الط ددب وط ددب األس ددنان والص دديدلة ودكت ددور الص دديدلة والط ددب
البيطددري والدندسددة بكافددة فروعدددا وتخصصددات اللغددة ا نجليزيددة كافددة (أدب ترجمددة منددا وأسدداليب
ت دددرلس اللغ ددة ا نجليزي ددة  ...إلد د )) بعالم ددة ال تق ددل ع ددن ( )90وب دداتي التخصص ددات العلمي ددة وتخصد ددص
( )MBAبعالمددة ال تقددل عددن ( )69والتخصصددات ا نسددانية واالقتصددادية وا داريددة (باسددتاناء )MBA
وتخصصددات اللغددة ا نجليزيددة كافددة) بعالمددة ال تقددل عددن ( )59مددن مركددز  )AMIDEASTفددرا األردن
فقت.
 .2امتحددان  )IELTSللتخصصددات العلمي ددة (الطددب وط ددب األسددنان والصدديدلة ودكت ددور الصدديدلة والط ددب
البيطددري والدندسددة بكافددة فروعدددا وتخصصددات اللغددة ا نجليزيددة كافددة (أدب ترجمددة منددا وأسدداليب
ت دددرلس اللغ ددة ا نجليزي ددة  ...إلد د )) بعالم ددة ال تق ددل ع ددن ( )6.5وب دداتي التخصص ددات العلمي ددة وتخص ددص
 )MBAبعالمد د ددة ال تقد د ددل عد د ددن ( )5.5والتخصصد د ددات ا نسد د ددانية واالقتصد د ددادية وا داريد د ددة (باسد د ددتاناء
 )MBAوتخصصددات اللغددة ا نجليزيددة كافددة) بعالمددة ال تقددل عددن ( )5وذل د مددن مركد ُدز املجلددس الثقددافي
البريطاني  )Council Britishفرا األردن فقت.
 .3امتحد ددان مسد ددتوى اللغد ددة ا نجليزيد ددة املكد ددافئ لالمتحاند ددات العامليد ددة للتخصصد ددات العلميد ددة (الطد ددب وطد ددب
األس ددنان والص دديدلة ودكت ددور الص دديدلة والط ددب البيط ددري والدندس ددة بكاف ددة فروعد ددا وتخصص ددات اللغ ددة
ا نجليزيددة كاف ددة (أدب ترجمددة من ددا وأسدداليب ت دددرلس اللغ ددة ا نجليزيددة  ...إل د ) بعالمددة ال تق ددل ع ددن
( )%75وب دداتي التخصص ددات العلمي ددة وتخص ددص  )MBAبعالم ددة ال تق ددل ع ددن ( )%65والتخصص ددات
ا نسانية واالقتصادية وا دارية (باستاناء  )MBAوتخصصات اللغة ا نجليزية كافة) بعالمدة ال تقدل
عن ( )%50من مراكز اللغات في الجامعات الرسمية األردنية.
 .4تعتمددد املسددتويات التاليددة ألغدرا احتسدداب عالمددة اللغددة الفرنسددية واللغددة األملانيددة ألغدرا
برامج الدراسات العليا:

القبددول فددي
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ُ
ُ
التخصصات

اللغة األملانية

اللغة الفرنسية

برامج اللغات وما يتبع هلا ترمجة.... ،اخل)

مستوى B2

مستوى B2

الربامج العلمية

مستوى B1

مستوى B1

الربامج اإلنسانية

مستوى A2

مستوى A2

.5
ُأ.

ُب.
ُج.
ُد.

ً
أوال) أعاله ما يلي:
يعفى من البند ( ُ
الطلبددة غيددر الندداطقين باللغددة العربيددة الدراغبين بااللتحدداق فددي بدرامج الدراسددات العليددا فددي تخصددص اللغددة
العربيددة وتخصصددات كليددة الشددرلعة فددي الجامعددات األردنيددة مددن شددر اللغددة األجنبيددة فددي حددال اتقددانهم
للغة العربية.
الطلبددة الددلين اجتددازوا امتحددان شددر اللغددة االجنبيددة للقبددول فددي ب درامج الدراسددات العليددا فددي الجامعددات
األردنية وذل عند التحاقدم في برنامج ماجستير جديد او برنامج الدكتوراه.
الطلبة الحاصلين على درجة علمية من الدو ُل الناطقة باللغة االنجليزية.
الطلبددة املكفددوفين وطلبددة الصددم والددبكم مددن شددر الحصددولُ علددى اللغددة األجنبيددة ك سدداس للقبددولُ فددي
برن ددامج الدراس ددات العلي ددا ف ددي الجامع ددات األردني ددة ش ددريطة إحض ددار تقري ددر طب ددي م ددن الجد ددة املختص ددة ف ددي
مستش ددفى الجامع ددة األردني ددة أو مستش ددفى املل د املؤس ددس عب ددد هللا الج ددام ي بالحال ددة الت ددي يع دداني منه ددا
الطالب على أن ال تقل نسبة العجز في الحاالت امللكورة أعاله عن (.")%70

ً
ثانيالالا :فالالي حالالا عالالدم تقالالديم الطالالالب مالالا يث الالح نجاحالاله فالالي أحالالد امتحانالالات القالالدرات أو اخفاقالاله فالالي امتحالالان
ً
ً
مسالالتوى الل الالة اإنجليايالالة املكالالافن ل متحانالالات العامليالالة وفقالالا ملالالا جالالاج فالالي أوال أع ال ه فيجالالو للطالالالب دراسالالة
برنامج تأهيلي في الل الة االنجليايالة فالي الجامعالة القالل يقبال فاهالا بواقال ( )6سالاعات معتمالدة والحصالو علال
معد ع مات في تلك الساعات حسب التخصص الذي يرغب بدراسته وعل النحو التالي:
أ .التخصصددات االنسددانية واالقتصددادية واالداريددة باسددتاناء املاجسالالتير فالالي إدارة األعمالالا )(MBA
وتخصصات اللغة االنجليزية كافة  %50فما فوق.
ب .التخصصددات العلميددة والتمددريض وعلددوم الت ايددل وتخصددص إدارة األعمالالا ) %65 (MBAفمددا
فوق.
ج .تخصص ددات الط ددب وط ددب االسد ددنان والص دديدلة ودكت ددور الصد دديدلة والط ددب البيط ددري والدندسد ددة
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بكافة فروعدا وتخصصات اللغة االنجليزية كافة (ادب ترجمدة مندا

واسداليب تددرلس اللغدة

ق.
االنجليزية )  %75فما فو ُ
د .يحد ددق للطالد ددب التقد دددم المتحد ددان مسد ددتوى اللغد ددة ا نجليزيد ددة املكد ددافئ لالمتحاند ددات العامليد ددة ا ند دداء
دراسته للبرنامج الت ايلي للغة ا نجليزية.
ه .علددى الطالددب دراسددة البرنددامج الت د ايلي للغددة االنجليزيددة والنجدداع فيدده (خددالل السددنة األولددى) مددن
ً
ً
الغيا.
االلتحاق ببرامج الدراسات العليا وخالفا للل يعتبر قبوله ُ
ً
ثالثال الالا :يتد ددر للجامعد ددات األردنيد ددة ان ارتد د ت ذل د د

قد درار عقد ددد امتحد ددان باللغد ددة العربيد ددة للطلبد ددة ال د دراغبين

بااللتحدداق فددي ب درامج الدراسددات العليددا فيهددا علددى غ درار امتحددان اللغددة ا نجليزيددة املكددافئ لالمتحانددات العامليددة
ً
وفقا المتحانات تضعدا الجامعة نفسدا .
ً
رابعا :أحكام عامة:
 -1يسالالم لاجامعالالات األردنيالالة اعتمالالاد نتيجالالة الطالالالب فالالي البرنالالامج التالالأهيلي لل الالة اإنجليايالالة ةبالالدي عالالن
امتح ال الالان الل ال الالة اإنجلياي ال الالة املك ال الالافن ل متحان ال الالات العاملي ال الالة ال ال الالذي عق ال الالده الجامع ال الالة للطال ال الالب الراغ ال الالب
باالنتقا إل جامعة أخرى الستكما متطلبات الحصو عل درجة املاجستير.
 -2ال يسال الالم لطلبال الالة الال الالدبلوم امل ال الل أو الفنال الالل أو التقنال الالل (ةونهال الالا ل سال الالح دبلال الالوم عال الالالي) االلتحال الالاق ببال الالرامج
الدراسات العليا.
ً
خامسا -:يض مجلس األمناج األسس ال مة لقبو الطلبالة بمالا يجمالجم مال السياسالة العامالة للقبالو فالي
ً
برنامج الدراسات العليا والقل يقرها مجلس التعليم العالي سنويا.
ُ
ُ
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