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 1 2021/2022 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

 

 برامج في االلتحااااق بطلاااب التقااادم يعاااادلاااه ماااا أو  مقبول  بتقااادير  البكاااالوريوس درجاااة على الحااااصااااااااااااال للطاااالاااب يجوز  .2

 املراد القسااااااام يحددها( االلتحاق من األولى السااااااانة خالل) املاجساااااااتير  مواد من مواد( 3) دراساااااااة شاااااااريطة املاجساااااااتير 

  وتكون  به االلتحاق
ً
% 70 عن يقل ال  بمعدل مادة كل في ونجاحه التخصاا   لذلك املتقدمين الطلبة لجميع موحدة

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

ً
 له تحساااااااابوفي حال نجاحه فيها  نظاميا

  خطته  في أنهاها التي املواد ضمن املواد هذه
ً
  قبوله يعد لذلك وخالفا

ً
 .الغيا

 

  جيااد عن يقاال ال  بتقاادير  العااالي الاادبلوم درجااة على الحاااصاااااااااااال للطااالااب يجوز  .3
ً
 برامج في االلتحاااق بطلااب التقاادم جاادا

 .  البكالوريوس في التقدير  عن النظر  بغض املاجستير 
 

4 . 

 

 

 

 
 

 األردنية الجامعات في املاجسااااااااتير  برامج من تخصاااااااا  كل في املقبولين املسااااااااتجدين الطلبة نساااااااابة تزيد ال  أن يشاااااااا رط

  املساااااجلين املساااااتجدين الطلبة عدد من( %25) عن البكالوريوس درجة في مقبول  تقدير  على الحاصااااالين
ً
 كل في فعليا

 اآلتي: النحو  على موزعة فصل

 .األردنيين للطلبة أعلىحد %( 10) .أ

 .الوافدين للطلبة أدنى حد%( 15) .ب

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

  الدكتوراه

 عن يقل ال  بتقدير  املاجساااااااااااتير  ودرجة يعادله ما أو  مقبول  بتقدير  البكالوريوس درجة على الحاصاااااااااااال للطالب يجوز  .6

 .الدكتوراه ببرنامج االلتحاق بطلب التقدم يعادله ما أو ( جيد)
 

 في العليااا الاادراسااااااااااااات ببرامج االلتحاااق بطلبااات التقاادم باااالنتساااااااااااااب بكااالوريوس على الحاااصااااااااااالين للطلبااة ُيسااااااااااام . أ . 7

 :اآلتي تحقيق شريطة األردنية الجامعات

 وعلى فقط الرساااااااااامية الجامعاتفي  ( معتمدة ساااااااااااعة 30) عن فيه الساااااااااااعات عدد تقل ال  تأهيلي برنامج دراسااااااااااة 

 .االستيعابية طاقاتها وحسب املوازي  البرنامج

  البحتاااة التخصااااااااااا  مواد وفي الطاااالاااب تخصااااااااااا  حساااااااااااااب التاااأهيلي البرناااامج في املقررة الااادراساااااااااااياااة املواد تكون 

  %70 عن يقل ال  تراكمي وبمعدل املواد بكافة فيه النجاح ويشااااااااااا رط الرسااااااااااامية  الجامعة في املماثل للبكالوريوس

  املواد تلك بتحديد نفسها الجامعة تقوم أن على
ً
 .للطلبة وإعالنها مسبقا

 

 املاجستير  بدراسة حينه في له وسم ( جيد) عن يقل ال  بتقدير  باالنتساب 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) دراساااااااة من باالنتسااااااااب وبكالوريوس باالنتظام متوساااااااط دبلوم على الحاصااااااالون  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 

 ودراستها للطالب معتمدة ساعة( 15) التأهيلي البرنامج مواد بتحديد الرسمية الجامعة في املعني القسم يقوم أن 

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

 ساعة( 30) التأهيلي البرنامج دراسة من باالنتظام عالي ودبلوم باالنتساب بكالوريوس على الحاصل الطالب يعفى د.

 :يلي ما شريطة األردنية الجامعات في املاجستير  ببرنامج لاللتحاق

 البكالوريوس تخص  مسمى مع العالي الدبلوم تخص  مسمى تطابق. 

  
ً
( 30) من أقل العالي الدبلوم سااااااااااااعات كانت حال وفي معتمدة سااااااااااااعة( 30) عن العالي الدبلوم سااااااااااااعات تقل اال

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

 
ً
 :العليا الدراسات ببرامج لاللتحاق توافرها الواجب األخرى  الشروط: ثانيا

 :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 الدراسااات برامج في بااللتحاق يرغب طالب كل في يشاا رط أوال

 اإلنجليزية للغة مساااااااااااتوى  امتحان أو  أملانية  لغة فرنساااااااااااية  لغة األيلتس  التوفل ) أجنبية للغة القدرات امتحانات

 :اآلتي النحو  وعلى الجامعة  تعقده العاملية لالمتحانات مكافئ

والصيدلة ودكتور الصيدلة والطب البيطري والهندسة لتخصصات العلمية )الطب وطب األسنان ل  (  (iBT التوفل. 1

بكافة فروعها وتخصاااااااااااصاااااااااااات اللغة اإلنجليزية كافة )أدب  ترجمة  منا ا وأسااااااااااااليب تدريس اللغة اإلنجليزية .... إل ( 

(  والتخصااااااااااصااااااااااات 69بعالمة ال تقل عن )( (MBA  وباقي التخصااااااااااصااااااااااات العلمية وتخصاااااااااا  (90بعالمة ال تقل عن )

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

للتخصاااااااااصاااااااااات العلمية )الطب وطب األسااااااااانان والصااااااااايدلة ودكتور الصااااااااايدلة والطب البيطري  (IELTS) امتحان. 2

والهناادساااااااااااااة بكااافااة فروعهااا وتخصاااااااااااصاااااااااااااات اللغااة اإلنجليزيااة كااافااة )أدب  ترجمااة  منااا ا وأسااااااااااااااليااب تاادريس اللغااة 

تقل عن بعالمة ال   (MBA)(  وباقي التخصاااااااااااصاااااااااااات العلمية وتخصااااااااااا  6.5. إل ( بعالمة ال تقل عن )....اإلنجليزية 

(  وذلك من مركز املجلس الثقافي 5بعالمة ال تقل عن )ية واالقتصاااااااااااادية واإلدارية (  والتخصاااااااااااصاااااااااااات اإلنساااااااااااان5.5)

 ( فرع األردن فقط.     British Council)البريطاني 
 

 األسااااااااااانااان وطااب الطااب) العلميااة للتخصاااااااااااصااااااااااااات العااامليااة لالمتحااانااات املكااافئ اإلنجليزيااة اللغااة مساااااااااااتوى  امتحااان. 3

 أدب ) كافة اإلنجليزية اللغة وتخصاااااااصاااااااات فروعها بكافة والهندساااااااة البيطري  والطب الصااااااايدلة ودكتور  والصااااااايدلة

 العلمية التخصاااااااااااصاااااااااااات وباقي  %(75) عن تقل ال  بعالمة( إل .. اإلنجليزية  اللغة تدريس وأسااااااااااااليب منا ا ترجمة 
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 عن تقل ال  بعالمة واإلدارية واالقتصااااااادية اإلنسااااااانية والتخصااااااصااااااات  %(65) عن تقل ال  بعالمة (MBA) وتخصاااااا 

 .األردنية الرسمية الجامعات في اللغات مراكز  من  %(50)
 

تعتمد املساااااااااااتويات التالية ألغرام احتسااااااااااااب عالمة اللغة الفرنساااااااااااية واللغة األملانية للقبول في برامج الدراساااااااااااات . 4

 العليا:
 

 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

تخصاااااااااصاااااااااات اللغة العربية  أ. الطلبة غير الناطقين باللغة العربية الراغبين بااللتحاق في برامج الدراساااااااااات العليا في

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

طلبة الدراسااااات العليا الذين حققوا شاااارط اللغة االجنبية خالل التحاقهم في برامج املاجسااااتير سااااوا  كان اجتياز ب. 

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

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

الطلبااة املكفوفين وطلبااة الصااااااااااام والبكم من شااااااااااارط الحصاااااااااااول على اللغااة األجنبيااة كااأساااااااااااااس للقبول في برنااامج د. 

ن الجهة املختصااة في مسااتشاافى الجامعة األردنية الدراسااات العليا في الجامعات األردنية شااريطة إحتااار تقرير ط ي م

أو مستشفى امللك املؤسس عبد هللا الجامعي بالحالة التي يعاني منها الطالب على أن ال تقل نسبة العجز في الحاالت 

 (.%70املذكورة أعاله عن )
 

:
ُ
 اإلنجليزية اللغة مسااااتوى  امتحان في اخفاقه أو  القدرات امتحانات أحد في نجاحه يثبت ما الطالب تقديم عدم حال في  ثانيا

  العااامليااة لالمتحااانااات املكااافئ
ً
  في جااا  ملااا وفقااا

ً
 في االنجليزيااة اللغااة في تااأهيلي برنااامج دراساااااااااااااة للطااالااب فيجوز  أعاله  أوال

 التخصاا  حسااب الساااعات تلك في عالمات معدل على والحصااول  معتمدة ساااعات( 6) بواقع فيها يقبل التي الجامعة

 :التالي النحو  وعلى بدراسته يرغب الذي
 

 

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

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

والهندسة بكافة فروعها وتخصصات تخصصات الطب وطب االسنان والصيدلة ودكتور الصيدلة والطب البيطري . 3

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

يحق للطالب التقدم المتحان مساااااااااااتوى اللغة اإلنجليزية املكافئ لالمتحانات العاملية اثنا  دراساااااااااااته للبرنامج التأهيلي . 4

 للغة اإلنجليزية.
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الطالب دراسة البرنامج التأهيلي للغة االنجليزية والنجاح فيه خالل السنة األولى من االلتحاق ببرامج الدراسات  على. 5

.
ً
 لذلك يعتبر قبوله الغيا

ً
 العليا وخالفا

 

:
ً
برامج ي رك للجاااامعاااات األردنياااة  ان ارتاااأت ذلاااك  قرار عقاااد امتحاااان بااااللغاااة العربياااة للطلباااة الراغبين باااااللتحااااق في  ثالثا

 المتحانات تتعها الجامعة.
ً
 الدراسات العليا فيها على غرار امتحان اللغة اإلنجليزية املكافئ لالمتحانات العاملية وفقا

 

:
ً
 أحكام عامة : رابعا

يسااااااااااام  للجامعات األردنية اعتماد نتيجة الطالب في البرنامج التأهيلي للغة اإلنجليزية كبديل عن امتحان اللغة  -1

اإلنجليزية املكافئ لالمتحانات العاملية الذي تعقده الجامعة للطالب الراغب باالنتقال إلى جامعة أخرى الساااااااااااتكمال 

 متطلبات الحصول على درجة املاجستير شريطة ما يلي:

 من الجامعة املنتقل منها. .أ
ً
  أكاديميا

ً
 أال يكون الطالب مفصوال

 .ان يكون االنتقال لنفس التخص  ب.
 

( من السااااياسااااة  ي الساااانة  -2
ً
/ ثانيا

ً
/ب( و )ثالثا

ً
املقصااااود بعبارة الساااانة األولى من االلتحاق الواردة في البندين )ثانيا

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

التي تمكن الطالب من االلتحاق في برامج تعطى األولوية لتحقيق شااااااارط اللغة اإلنجليزية عن باقي الشاااااااروط اآلتية -3

 الدراسات العليا:

دراسة مواد حزمة التسع ساعات من مواد املاجستير للطالب الحاصل على معدل مقبول في برنامج البكالوريوس  .أ

/ب( من السياسة.
ً
 للبند )ثانيا

ً
 تنفيذا

في حال رغبته االلتحاق بتخصاااااصاااااات برامج دراساااااة مواد الحزم االساااااتدراكية املحددة من قبل الجامعة للطالب  ب.

 املاجستير غير املتصلة في برنامج البكالوريوس.

4- /
ً
( من الساااااااااياساااااااااة العامة لقبول 7املقصاااااااااود في عبارة )تطابق املسااااااااامى( الواردة في البندين )ج  د( من املادة )أوال

( هو تطااااابق في محتوى 2020/2021الطلبااااة في برامج الاااادراساااااااااااااااات العليااااا في الجااااامعااااات األردنيااااة للعااااام الجااااامعي )

 .(%70برنامجين بنسبة ال تقل عن )ال
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