السياسة العامة لقبول الطلبة في برامج الدراسات العليا في الجامعات األردنية للعام الجامعي 2022/2021
ً
الصادرة استنادا ألحكام املادة ( )6البند ( )6من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( )17لسنة 2018
وتعديالته بموجب قرارمجلس التعليم العالي رقم ( )2021/237تاريخ 2021/8/28
ً
أوال :شروط التقدم بطلب االلتحاق ببرامج الدراسات العليا:
.1

ً
أن يكون املتقدم لاللتحاق ببرنامج املاجستيرحاصال على درجة البكالوريوس بتقديرال يقل عن جيد أو ما يعادله.

.2

يجوزللطالب الحاص ل ل للل على درجة البكالوريوس بتقديرمقبول أو ما يعادله التقدم بطلب االلتحاق في برامج املاجس ل ل للتير
شريطة دراسة ( )3مواد من مواد املاجستير(خالل السنة األولى من االلتحاق) يحددها القسم املراد االلتحاق به وتكون
ً
موحدة لجميع الطلبة املتقدمين لذلك التخصل ل ل ل ونجاحه في كل مادة بمعدل ال يقل عن  %70أو ما يعادله وبمعدل
ً
ً
تراكمي ال يقل عن ( )%75أو ما يعادله ليصبح طالبا نظاميا وفي حال نجاحه فيها تحسب له هذه املواد ضمن املواد التي
ً
ً
أنهاها في خطته وخالفا لذلك يعد قبوله الغيا.
ً
يجوزللطالب الحاصللل على درجة الدبلوم العالي بتقديرال يقل عن جيد جدا التقدم بطلب االلتحاق في برامج املاجسللتير
بغض النظر عن التقديرفي البكالوريوس.

.4

يشل ل ل ل رط أن ال تزيد نسل ل ل للبة الطلبة املسل ل ل للتجدين املقبولين في كل تخصل ل ل ل من برامج املاجسل ل ل للتيرفي الجامعات األردنية
ً
الحاصلين على تقديرمقبول في درجة البكالوريوس عن ( )%25من عدد الطلبة املستجدين املسجلين فعليا في كل فصل
موزعة على النحو اآلتي:
أ )%10( .حد أعلى للطلبة األردنيين.
ب )%15( .حد أدنى للطلبة الو افدين.

.5

يجوز لل طالب حاصل ل ل للل على درجة املاجسل ل ل للتيربتقديرال يقل عن (جيد) أو ما يعادله .التقدم بطلب االلتحاق في برنامج
الدكتوراه
يجوزللطالب الحاص للل على درجة البكالوريوس بتقديرمقبول أو ما يعادله ودرجة املاجس للتيربتقديرال يقل عن (جيد) أو
ما يعادله التقدم بطلب االلتحاق ببرنامج الدكتوراه.
أُ .يسل للمح للطلبة الحاصل لللين على بكالوريوس باالنتسل للاب التقدم بطلبات االلتحاق ببرامج الدراسل للات العليا في الجامعات

.3

.6
.7

األردنية شريطة تحقيق اآلتي:
 دراس للة برنامج تأهيلي ال تقل عدد الس للاعات فيه عن ( 30س للاعة معتمدة) في الجامعات الرس للمية فقط وعلى البرنامج
املوازي وحسب طاقاتها االستيعابية.
 تكون املواد الدراسللية املقررة في البرنامج التأهيلي حسللب تخص ل الطالب وفي مواد التخص ل البحتة للبكالوريوس
اململلا للل في الجللامعللة الرسل ل ل للميللة ويشل ل ل ل رط النجللا فيلله بكللافللة املواد وبمعللدل تراكمي ال يقللل عن  %70على أن تقوم
ً
الجامعة نفسها بتحديد تلك املواد مسبقا وإعالنها للطلبة.
ب .يجوزملن كان يحمل درجة البكالوريوس باالنتس ل للاب بتقديرال يقل عن (جيد) وس ل للمح له في حينه بدراس ل للة املاجس ل للتير
وأنهاه بتقديرال يقل عن (جيد) التقدم بطلب االلتحاق ببرنامج الدكتوراه
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السياسة العامة لقبول الطلبة في برامج الدراسات العليا في الجامعات األردنية للعام الجامعي 2022/2021
ً
الصادرة استنادا ألحكام املادة ( )6البند ( )6من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( )17لسنة 2018
وتعديالته بموجب قرارمجلس التعليم العالي رقم ( )2021/237تاريخ 2021/8/28
ج .يعفى الطلبة الحاصل ل ل لللون على دبلوم متوسل ل ل للط باالنتظام وبكالوريوس باالنتسل ل ل للاب من دراسل ل ل للة ( )%50من البرنامج
التأهيلي ( )30ساعة لاللتحاق في برنامج املاجستيرفي الجامعات األردنية وعلى البرنامج املوازي شريطة ما يلي:
 تطابق مسمى تخص

الدبلوم املتوسط مع مسمى تخص

البكالوريوس.

 أن يقوم القس ل للم املعني في الجامعة الرس ل للمية بتحديد مواد البرنامج التأهيلي ( )15س ل للاعة معتمدة للطالب ودراسل ل ل ها
على البرنامج املوازي شريطة النجا فيه بكافة املواد وبمعدل تراكمي ال يقل عن (.)%70
د .يعفى الطالب الحاص ل للل على بكالوريوس باالنتس ل للاب ودبلوم عالي باالنتظام من دراس ل للة البرنامج التأهيلي ( )30س ل للاعة
لاللتحاق ببرنامج املاجستيرفي الجامعات األردنية شريطة ما يلي:
 تطابق مسمى تخص
ً
 اال تقل سل للاعات الدبلوم العالي عن ( )30سل للاعة معتمدة وفي حال كانت سل للاعات الدبلوم العالي أقل من ( )30سل للاعة
معتمدة يستكمل الطالب عدد الساعات التي يحددها القسم املراد االلتحاق به إلتمام ( )30ساعة.
الدبلوم العالي مع مسمى تخص

البكالوريوس.

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

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

ً
أوال:

يشل ل ل ل رط في كل طالب يرغب بااللتحاق في برامج الدراسل ل ل للات العليا في الجامعات األردنية تقديم ما يثبت نجاحه في أحد
امتحانات القدرات للغة أجنبية (التوفل األيلتس لغة فرنس ل للية لغة أملانية أو امتحان مس ل للتوى للغة اإلنجليزية مكافئ
لالمتحانات العاملية تعقده الجامعة وعلى النحو اآلتي:
 .1التوفل ) )iBTللتخصل لص للات العلمية (الطب وطب األس للنان والص لليدلة ودكتورالص لليدلة والطب البيطري والهندس للة
بكافة فروعها وتخصل لص للات اللغة اإلنجليزية كافة (أدب ترجمة منا ت وأس للاليب تدريس اللغة اإلنجليزية  ....ل ) بعالمة
ال تقل عن ( )90وباقي التخص ل ل لص ل ل للات العلمية وتخص ل ل ل ) )MBAبعالمة ال تقل عن ( )69والتخص ل ل لص ل ل للات اإلنس ل ل للانية
واالقتصادية واإلدارية بعالمة ال تقل عن ( )59من مركز ) (AMIDEASTفرع األردن فقط.
 .2امتحان ) (IELTSللتخصصات العلمية (الطب وطب األسنان والصيدلة ودكتورالصيدلة والطب البيطري والهندسة
بكافة فروعها وتخصل ل ل لصل ل ل للات اللغة اإلنجليزية كافة (أدب ترجمة منا ت وأسل ل ل للاليب تدريس اللغة اإلنجليزية  .....ل )
بعالمة ال تقل عن ( )6.5وباقي التخص ل ل لص ل ل للات العلمية وتخص ل ل ل ) (MBAبعالمة ال تقل عن ( )5.5والتخص ل ل لص ل ل للات
اإلنس ل للانية واالقتص ل للادية واإلدارية بعالمة ال تقل عن ( )5وذلك من مركزاملجلس الثقافي البريطاني ()British Council
فرع األردن فقط.
 .3امتحان مسللتوى اللغة اإلنجليزية املكافئ لالمتحانات العاملية للتخص لصللات العلمية (الطب وطب األسللنان والصلليدلة
ودكتور الص ل لليدلة والطب البيطري والهندس ل للة بكافة فروعها وتخصل ل لص ل للات اللغة اإلنجليزية كافة (أدب ترجمة منا ت
وأسل ل للاليب تدريس اللغة اإلنجليزية  ..ل ) بعالمة ال تقل عن ( )%75وباقي التخص ل ل لصل ل للات العلمية وتخص ل ل ل )(MBA
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الصادرة استنادا ألحكام املادة ( )6البند ( )6من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( )17لسنة 2018
وتعديالته بموجب قرارمجلس التعليم العالي رقم ( )2021/237تاريخ 2021/8/28
بعالمة ال تقل عن ( )%65والتخصصات اإلنسانية واالقتصادية واإلدارية بعالمة ال تقل عن ( )%50من مراكز اللغات
في الجامعات الرسمية األردنية.
 .4تعتمد املستويات التالية ألغراض احتساب عالمة اللغة الفرنسية واللغة األملانية للقبول في برامج الدراسات العليا:
التخصصات
برامج اللغات وما يتبع لها (ترجمة ....ال )
البرامج العلمية
البرامج اإلنسانية

اللغة األملانية
مستوى B2
مستوى B1
مستوى A2

اللغة الفرنسية
مستوى B2
مستوى B1
مستوى A2

ً
 .5يعفى من البند (أوال) أعاله ما يلي:
أ .الطلبلة غيرالنلاطقين بلاللغلة العربيلة الراغبين بلااللتحلاق في برامج اللدراسل ل ل للات العليلا في تخصل ل ل لصل ل ل للات اللغلة العربيلة
وتخصصات كلية الشريعة في الجامعات األردنية من شرط اللغة األجنبية في حال اتقانهم للغة العربية.
ب .طلبة الدراس ل ل للات العليا الذين حققوا ش ل ل للرط اللغة االجنبية خالل التحاقهم في برامج املاجس ل ل للتيرس ل ل للوا كان اجتياز
امتحان اللغة األجنبية أو برنامج تأهيلي بو اقع ( )6ساعات معتمدة.
ج .الطلبة الحاصلين على درجة علمية من الدول الناطقة باللغة االنجليزية.
د .الطلبة املكفوفين وطلبة الص للم والبكم من ش للرط الحص للول على اللغة األجنبية كأس للاس للقبول في برنامج الدراس للات
العليا في الجامعات األردنية ش للريطة ح للارتقريرط ي من الجهة املختص للة في مس للتش للفى الجامعة األردنية أو مس للتشللفى
امللك املؤسل ل للس عبد الجامعي بالحالة التي يعاني مبها الطالب على أن ال تقل نسل ل للبة الوجزفي الحاالت املذكورة أعاله
عن (.)%70

ُ
انيا:

في حال عدم تقلديم الطلالب ما يثبلت نجلاحه في أحد امتحلانات القلدرات أو اخفلاقه في امتحلان مسل ل ل للتوى اللغلة اإلنجليزية
ً
ً
املكافئ لالمتحانات العاملية وفقا ملا جا في أوال أعاله فيجوزللطالب دراسل ل ل للة برنامج تأهيلي في اللغة االنجليزية في الجامعة
التي يقبل فيها بو اقع ( )6سللاعات معتمدة والحصللول على معدل عالمات في تلك السللاعات حسللب التخصل الذي يرغب
بدراسته وعلى النحو التالي:
 .1التخصصات االنسانية واالقتصادية واالدارية ( )%50فما فوق.
 .2التخصصات العلمية والتمريض وعلوم التأهيل وتخص دارة األعمال ( )%65( )MBAفما فوق.
 .3تخص لص للات الطب وطب االس للنان والص لليدلة ودكتورالص لليدلة والطب البيطري والهندس للة بكافة فروعها وتخص لص للات
اللغة االنجليزية كافة (ادب ترجمة منا ت وأساليب تدريس اللغة االنجليزية) ( )%75فما فوق.
 .4يحق للطالب التقدم المتحان مسل للتوى اللغة اإلنجليزية املكافئ لالمتحانات العاملية ا نا دراسل للته للبرنامج التأهيلي للغة
اإلنجليزية.

السياسة العامة لقبول الطلبة في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 2022/2021

3
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ً
الصادرة استنادا ألحكام املادة ( )6البند ( )6من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( )17لسنة 2018
وتعديالته بموجب قرارمجلس التعليم العالي رقم ( )2021/237تاريخ 2021/8/28
 .5على الطالب دراس ل للة البرنامج التأهيلي للغة االنجليزية والنجا فيه خالل الس ل للنة األولى من االلتحاق ببرامج الدراس ل للات
ً
ً
العليا وخالفا لذلك يعتبرقبوله الغيا.

ً
الثا:
ً
رابعا:

ي رك للجامعات األردنية ان ارتأت ذلك قرارعقد امتحان باللغة العربية للطلبة الراغبين بااللتحاق في برامج الدراسات
ً
العليا فيها على غرارامتحان اللغة اإلنجليزية املكافئ لالمتحانات العاملية وفقا المتحانات ت عها الجامعة.

أحكام عامة :
 -1يجوز للج للامع للات األردني للة اعتم للاد نتيج للة الط للال للب في البرن للامج الت للأهيلي للغ للة اإلنجليزي للة كب للدي للل عن امتح للان اللغللة
اإلنجليزيللة املكللافئ لالمتحللانللات العللامليللة الللذي تعقللده الجللامعللة للطللالللب الراغللب بللاالنتقللال لى جللامعللة أخرى السل ل ل للتكمللال
متطلبات الحصل ل للول على درجة املاجسل ل للتيرشل ل للريطة أن تكون عالمته في امتحان اللغة االنجليل ل ل ل ل ل للزية محققة للحد األدنى
لعالمة التخص املراد االنتقال ليه.
ً
ً
ً
 -2املقصل ل للود بعبارة السل ل للنة األولى من االلتحاق الواردة في البندين ( انيا/ب) و ( الثا /انيا) من السل ل للياسل ل للة ي السل ل للنة
الدراسية والتي يقوم فيها الطالب باستكمال دراسة فصلين دراسيين في الجامعة.
-3تعطى األولويللة لتحقيق شل ل ل للرط اللغللة اإلنجليزيللة عن بللاقي الشل ل ل للروط اآلتيللة التي تمكن الطللالللب من االلتحللاق في برامج
الدراسات العليا:
أ .دراس ل للة مواد حزمة التس ل للع س ل للاعات من مواد املاجس ل للتيرللطالب الحاص ل للل على معدل مقبول في برنامج البكالوريوس
ً
ً
تنفيذا للبند ( انيا/ب) من السياسة.
ب .دراس ل ل للة مواد الحزم االس ل ل للتدراكية املحددة من قبل الجامعة للطالب في حال رغبته االلتحاق بتخصل ل ل لص ل ل للات برامج
املاجستيرغيراملتصلة في برنامج البكالوريوس.
ً
 -4املقصود في عبارة (تطابق املسمى) الواردة في البندين (ج د) من املادة (أوال )7/من السياسة العامة لقبول الطلبة في
برامج الدراس ل ل للات العليا في الجامعات األردنية للعام الجامعي ( )2021/2020هو تطابق في محتوى البرنامجين بنس ل ل للبة ال
تقل عن (.)%70
 -5ال يجوزاحتساب مواد من برنامج الدبلوم العالي عند التحاق الطالب ببرنامج املاجستير.
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