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: شروط
ً
 :العليا الدراسات ببرامج االلتحاق بطلب التقدم أوال

 

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

 

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

 شريطة ما يلي:

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

 لهذه الفئة من الطلبة. موحدة

 ليصللللب  يعادله ما أو %( 75) عن يقل ال  تراكمي وبمعدل يعادله ما أو % 70 عن يقل ال  بمعدل مادة كل في النجاح -ب

 
ً
.  طالبا

ً
 وتحسب له املواد التي أنهاها في خطته وبخالف ذلك يعتبر قبوله الغيا

ً
 نظاميا

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

 .  البكالوريوس في التقدير  عن النظر  بغض
 

 الحاصلين األردنية الجامعات في املاجستير  برامج من تخصص كل في املقبولين املستجدين الطلبة نسبة تزيد ال  أن يشترط . 4

  املسللجلين املسللتجدين الطلبة عدد من%( 25) عن البكالوريوس درجة في مقبول  تقدير  على
ً
 على موزعة فصللل كل في فعليا

 اآلتي: النحو 

 .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  املاجسللللللللتير  ودرجة يعادله ما أو  مقبول  بتقدير  البكالوريوس درجة على الحاصللللللللل للطالب يجوز  .6

 .الدكتوراه ببرنامج االلتحاق بطلب التقدم يعادله ما
 

 في العليا الدراسلللللللللللات ببرامج االلتحاق بطلبات التقدم باالنتسلللللللللللاب بكالوريوس على الحاصللللللللللللين للطلبة ُيسلللللللللللم  -أ .7

 :اآلتي تحقيق شريطة األردنية الجامعات

 وعلى فقط الرسللللللللمية في الجامعات ( معتمدة سللللللللاعة 30) عن فيه السللللللللاعات عدد تقل ال  تأهيلي برنامج دراسللللللللة .1

 .االستيعابية طاقاتها وحسب املوازي  البرنامج

 البحتللة التخصلللللللللللص مواد وفي الطللالللب تخصلللللللللللص حسللللللللللللب التللأهيلي البرنللامج في املقررة الللدراسللللللللللليللة املواد تكون  .2

  %70 عن يقل ال  تراكمي وبمعدل املواد بكافة فيه النجاح ويشلللللترط الرسلللللمية  الجامعة في املماثل للبكالوريوس

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

 البرنامج من%( 50) دراسلللللة من باالنتسلللللاب وبكالوريوس باالنتظام متوسلللللط دبلوم على الحاصللللللون  الطلبة يعفى -ج

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

 البكالوريوس. تخصص مسمى مع املتوسط الدبلوم تخصص مسمى تطابق .1

 للطالب معتمدة سلللللللللللاعة( 15) التأهيلي البرنامج مواد بتحديد الرسلللللللللللمية الجامعة في املعني القسلللللللللللم يقوم أن .2

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

( 30) التأهيلي البرنامج دراسلللللللللللة من باالنتظام عالي ودبلوم باالنتسلللللللللللاب بكالوريوس على الحاصلللللللللللل الطالب يعفى -د

 :يلي ما شريطة األردنية الجامعات في املاجستير  ببرنامج لاللتحاق ساعة

 .البكالوريوس تخصص مسمى مع العالي الدبلوم تخصص مسمى تطابق .1

2.  
ً
( 30) من أقل العالي الدبلوم سللللللللللاعات كانت حال وفي معتمدة سللللللللللاعة( 30) عن العالي الدبلوم سللللللللللاعات تقل اال

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

 

 
ً

افرها الواجب األخرى  الشروط: ثانيا  :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 الدراسللللللللللللات برامج في بااللتحاق يرغب طالب كل في يشلللللللللللترط أوال

 مكافئ اإلنجليزية للغة مسلللللللللللتوى  امتحان أو  أملانية  لغة فرنسلللللللللللية  لغة األيلتس  التوفل ) أجنبية للغة القدرات امتحانات

 :اآلتي النحو  وعلى الجامعة  تعقده العاملية لالمتحانات

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

بكافة فروعها وتخصصات اللغة اإلنجليزية كافة )أدب  ترجمة  مناهج وأساليب تدريس اللغة اإلنجليزية .... إلخ( بعالمة 

(  والتخصلللللللصلللللللات اإلنسلللللللانية 69عن )بعالمة ال تقل ( (MBA(  وباقي التخصلللللللصلللللللات العلمية وتخصلللللللص 90ال تقل عن )

أو من املراكز املعتمدة في الدولة  األردن فرع (AMIDEAST) (  من مركز59واالقتصللللللللللللادية واإلدارية بعالمة ال تقل عن )

 .التي يقيم بها الطالب شريطة احضار وثيقة تثبت بأن املركز معتمد لديها

للتخصللصللات العلمية )الطب وطب األسللنان والصلليدلة ودكتور الصلليدلة والطب البيطري والهندسلة  (IELTS) امتحان. 2

. إلخ( بعالمة .  اإلنجليزيةبكافة فروعها وتخصللللصللللات اللغة اإلنجليزية كافة )أدب  ترجمة  مناهج وأسللللاليب تدريس اللغة 

(  والتخصللللللصللللللات اإلنسللللللانية 5.5قل عن )بعالمة ال ت   (MBA)(  وباقي التخصللللللصللللللات العلمية وتخصللللللص 6.5ال تقل عن )

  British Council – Amman) املراكز اآلتية املعتمدة من األردن وذلك من(  5واالقتصادية واإلدارية بعالمة ال تقل عن )
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Oval International Academy  UniHouse – For Consultations and Studies  ) أو من املراكز املعتمدة في الدولة

 يقيم بها الطالب شريطة احضار وثيقة تثبت بأن املركز معتمد لديها.التي 
 

 والصللللليدلة األسلللللنان وطب الطب) العلمية للتخصلللللصلللللات العاملية لالمتحانات املكافئ اإلنجليزية اللغة مسلللللتوى  امتحان. 3

 مناهج ترجمة  أدب ) كافة اإلنجليزية اللغة وتخصللللللللللصللللللللللات فروعها بكافة والهندسللللللللللة البيطري  والطب الصلللللللللليدلة ودكتور 

 (MBA) وتخصللللللللللص العلمية التخصللللللللللصللللللللللات وباقي  %(75) عن تقل ال  بعالمة( إلخ.. اإلنجليزية  اللغة تدريس وأسللللللللللاليب

 اللغات مراكز  من  %(50) عن تقل ال  بعالمة واإلدارية واالقتصللادية اإلنسللانية والتخصللصللات  %(65) عن تقل ال  بعالمة

 بأنه سللللللغتم الغاا عقد اال   األردنية الرسللللللمية الجامعات في
ً
 من تاريخ متحان علما

ً
اسللللللتنادا لقرار مجلس  1/9/2022اعتبارا

 .4/7/2022تاريخ ( 290/2022)رقم  التعليم العالي
 

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

 اللغة الفرنسية اللغة األملانية التخصصات

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

 B1مستوى  B1مستوى  البرامج العلمية

 A2مستوى  A2مستوى  البرامج اإلنسانية
 

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

بااللتحاق في برامج الدراسللللات العليا في تخصللللصللللات اللغة العربية الطلبة غير الناطقين باللغة العربية الراغبين  -أ

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

 اجتياز  كان سلللواا املاجسلللتير  برامج في التحاقهم خالل االجنبية اللغة شلللرط حققوا الذين العليا الدراسلللات طلبة -ب

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

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

 برنامج في للقبول  كأسللللللللللللاس األجنبية اللغة على الحصلللللللللللول  شلللللللللللرط من والبكم الصلللللللللللم وطلبة املكفوفين الطلبة -د

 الجامعة مسللللللتشللللللفى في املختصللللللة الجهة من طبي تقرير  إحضللللللار  شللللللريطة األردنية الجامعات في العليا الدراسللللللات

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

 %(.70) عن أعاله املذكورة الحاالت في
 

:
ُ
 إذا لم يحقق شللللللللرط اللغة   ثانيا

ً
 مشللللللللروطا

ً
يمكن للجامعة قبول الطالب "املحقق لشللللللللروط القبول في برنامج املاجسللللللللتير" قبوال

اقع ) ( سللللللللللللاعلات معتملدة في أول فصللللللللللللل يلتحق بله  6اإلنجليزيلة شلللللللللللريطلة تسلللللللللللجيلل برنلامج تلأهيلي في اللغلة االنجليزيلة بو

يسلللم  له تسلللجيل مواد  الدراسلللية  وال د أقصلللمى من خطته سلللاعات معتمدة كح 6ويسلللتطيع خالله تسلللجيل ما ال يزيد عن 
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من خطته الدراسية على الفصل الدراسمي الذي يليه في حال عدم نجاحه في البرنامج التأهيلي في اللغة اإلنجليزية وتحقيق 

 :العالمة املطلوبة  وعلى النحو التالي

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

 .فما فوق  (65%) (MBA) التخصصات العلمية والتمريض وعلوم التأهيل وتخصص إدارة األعمال .2

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

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

:
ً
يترك للجامعات األردنية  ان ارتأت ذلك  قرار عقد امتحان باللغة العربية للطلبة الراغبين بااللتحاق في برامج الدراسلللللات  ثالثا

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

 

:
ً
 : أحكام عامة رابعا

يجوز للجللامعللات األردنيللة اعتمللاد نتيجللة الطللالللب في البرنللامج التللأهيلي للغللة اإلنجليزيللة كبللديللل عن امتحللان اللغلة  -1

للافئ لالمتحلللانلللات العلللامليلللة اللللذي تعقلللده الجلللامعلللة للطلللاللللب الراغلللب بلللاالنتقلللال إلى جلللامعلللة أخرى  اإلنجليزيلللة املكل

تكون عالمته في امتحان اللغة االنجليلزية محققة الستكمال متطلبات الحصول على درجة املاجستير شريطة أن 

 .للحد األدنى لعالمة التخصص املراد االنتقال إليه

تعطى األولوية لتحقيق شللرط اللغة اإلنجليزية عن باقي الشللروط اآلتية التي تمكن الطالب من االلتحاق في برامج  -2

 الدراسات العليا:

ير للطللالللب الحللاصلللللللللللللل على معللدل مقبول في برنللامج دراسلللللللللللللة مواد حزمللة التسلللللللللللع سلللللللللللللاعللات من مواد املللاجسلللللللللللت .أ

 للبند )
ً
 البكالوريوس تنفيذا

ً
 من السياسة.( 2/أوال

 برامج بتخصللللصللللات االلتحاق رغبته حال في للطالب الجامعة قبل من املحددة االسللللتدراكية الحزم مواد دراسللللة .ب

 س.البكالوريو  برنامج في املتصلة غير  املاجستير 

 ) املادة من( د ج ) البندين في الواردة( املسللللللللللمى تطابق) عبارة في املقصللللللللللود -3
ً
 في تطابق هو  السللللللللللياسللللللللللة من( 7/أوال

 %(.70) عن تقل ال  بنسبة البرنامجين محتوى 

 على حصلللوله يكن مالم املاجسلللتير  ببرنامج الطالب التحاق عند العالي الدبلوم برنامج من مواد احتسلللاب يجوز  ال  -4

( 9)ماال يزيد عن   يجوز احتسللللاب الحالة هذه املاجسللللتير في درجة على الحصللللول  في اخفاقه نتيجة العالي الدبلوم

 .جديد ماجستير  ببرنامج التحاقه عند معتمدة ساعات

 جديد ماجسلللللللللللتير  برنامج في االلتحاق لغايات الطالب عليه حصلللللللللللل ماجسلللللللللللتير  برنامج من مواد احتسلللللللللللاب يجوز  -5

 :اآلتي شريطة

 %(.70) عن تقل ال  بنسبة الدراسية الخطة محتوى  تطابق .أ



 
في الجامعات األردنية للعام الجامعي برامج الدراسات العليا  في األردنيين الطلبةالسياسة العامة لقبول 

 ألحكام املادة ) 2022/2023
ً
( 17( من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم )6( البند )6الصادرة استنادا

 21/7/2022( تاريخ 2022/ 322)وتعديالته بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم  2018لسنة 

 2022/2023 الجامعي للعام العليا الدراسات برامج في الطلبة لقبول العامة السياسة 

 5 

 .معتمدة دراسية ساعات( 6) عن املحتسبة الساعات عدد تزيد ال  أن .ب

 

 


