
 إعــالن صــادر عن جامعـة آل البيــت
  فتح باب تقديم طلبات االلتحاق ببرامج الدراسات العليا

 الماجستير(الدكتوراة و)

  للطلبة األردنيين والوافدين 

  م2017/2018من العام الجامعي  األولللفصل الدراسي 
  عمانمكتب ارتباط الجامعة/2وفي  مقر الجامعة في1

 )الدولي( والبرنامج خارج أوقات الدوام الرسمي على البرنامج العادي
 
 

تعلن عمادة الدراسات العليا في جامعة آل البيت عن فتح باب تقديم طلبات االلتحاق 

من العام  األول، للفصل الدراسي األردنيين والوافدينللطلبة  الدكتوراة والماجستيرببرنامج 

على  الجامعة في عمان اطبتفي مكتب ارفي مقر الجامعة وم، 2017/2018 الجامعي

ً بأن طلبات االلتحاق تقدم  )الدولي( الدوام الرسمي وخارج أوقاتالبرنامجين العادي  علما

ً اعتباراً من يوم الثالثاء الموافق  إلى مساء يوم ويستمر استقبال الطلبات  م1/8/2017إلكترونيا

 حسب اآلتي: م24/8/2017الخميس الموافق 

 

 :خارج أوقات الدوام الرسمي )الدولي( سيفتح باب القبول فيهاأوالً: البرامج التي 

  )مقر الجامعة(: الماجستير

 
 .(مسار الرسالة، القضاء الشرعي )الفقــه وأصوله كلية الشريعة:  - 1

 .(والشامل مسار الرسالةالقانون ) :كلية القانون  - 2

 (.مسار الرسالة) المناهج العامة، ة()مسار الرسال التربوية اإلدارة :كلية العلوم التربوية   -3

اقتصاديات المال واألعماال، االقتصااد والتعااون الادولي،  ،التمويل والمصارف :كلية إدارة المال واألعما   -4

 (.للتخصصات كافة الرسالة )مسار المحاسبةإدارة األعمال،  اإلدارة العامة،

الرسااالة  مسااار، اللغااة اإلنجليةيااة/ األدب والنقااد )التاااري  اللغااة العربيااة، كليةةة ااداب والعلةةوم اننسةةانية:   -5

 (.للتخصصات كافة

 )مسار الرسالة(. العلوم السياسيةمعهد بيت الحكمة:   -6

االقتصاااد والمصااارف مناااهج وأساااليب تاادريس التربيااة اإلسااالمية،  :المعهةةد العةةالي للدراسةةات انسةة مية  -7

 (.الرسالة للتخصصات كافة مساراإلسالمية )

  الشامل(.علم الحاسوب )مسار  لتكنولوجيا المعلومات: عبد هللاكلية األمير الحسين بن   -8

 

رساوم  لالطاال  علاى -مختلفةة عةن البرنةامج العةادي البرنامج الدولي: الدوام يومي السةبت واألحةد وبرسةوم  م حظة:

لعلياااا علاااى موقاااآ  جامعاااة آل البيااات يمكااان رياااارة الصااافحة اإللكترونياااة لعمااادة الدراساااات االساااعات المعتمااادة، 

 أو اضغط هنا.(. www.aabu.edu.joاإللكتروني:  )
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 ً  )مقر الجامعة(: البرنامج العاديعلى  ي سيفتح باب القبول فيهاالبرامج الت :ثانيا

 : دكتوراةال
 .الفقه وأصوله :كلية الشريعة  - 1

 .اللغة العربية وآدابها: كلية ااداب والعلوم اننسانية   - 2 

 الماجستير: 
 (.صصات كافةالرسالة للتخ مسارالقضاء الشرعي )أصول الدين، ، الفقــه وأصوله كلية الشريعة:  - 1

 (.والشامل القانون )مسار الرسالة :كلية القانون  - 2

منااهج وأسااليب تادريس اللغاة العربياة، منااهج وأسااليب تادريس  التربوياة، اإلدارة :كلية العلةوم التربويةة   -3

مناهج وأساليب تادريس العلاوم، منااهج وأسااليب االجتماعيات، مناهج وأساليب تدريس اللغة اإلنجليةية، 

 (.والشامل مسار الرسالةجميآ التخصصات المناهج العامة ) تدريس الرياضيات،

الرسااالة  مسااار، اللغااة اإلنجليةيااة/ األدب والنقااد )العربيااة، التاااري  اللغااة كليةةة ااداب والعلةةوم اننسةةانية: -4

 (.للتخصصات كافة

 )مسار الرسالة والشامل(. العلوم السياسيةمعهد بيت الحكمة:    -5

االقتصاااد والمصااارف مناااهج وأساااليب تاادريس التربيااة اإلسااالمية،  :المعهةةد العةةالي للدراسةةات انسةة مية   -6

 (.الرسالة للتخصصات كافة مساراإلسالمية )

 .)مسار الرسالة(الجيولوجيا التطبيقية ، )مسار الرسالة(موارد المياه والبيئة معهد علوم األرض والبيئة:   -7

، تكنولوجيااا (الشاااملعلاام الحاسااوب )مسااار  لتكنولوجيةةا المعلومةةات: عبةةد هللابةةن  كليةةة األميةةر الحسةةين  -8

 .المعلومات واالتصاالت في التربية )مسار الشامل(

(، العلاوم )مساار الرساالة، الكيميااء ))مسار الرساالة( )الرسالة والشامل(، الفيةياء الرياضياتكلية العلوم:   -9

 )الرسالة والشامل(. الحياتية

القتصااد والتعااون ، ااقتصااديات الماال واألعماالالتمويال والمصاارف،  :االقتصاد والعلوم انداريةةكلية   -10

 .(الرسالة للتخصصات كافة مسارالدولي، اإلدارة العامة، إدارة األعمال، المحاسبة )

يطة أن يكاون ، شار)مسار الشاامل( تمريض صحة بالغين / العناية الحثيثةالتمريض: كلية األميرة سلمى   -11

 المتقدم حاصالً على سنة خبارة علاى األقال فاي المتسساات الصاحية أو فاي التعلايم والتادريب التمريضاي

 شهادة مصدقة حسب األصول(.)



 ً ج أوقةات والبرنةامج خةار البرنامج العاديعلى  البرامج التي سيفتح باب القبول فيها :ثالثا

 (:عمان مكتب ارتباط الجامعة فيالدولي )الدوام الرسمي/
 

 .الفقه وأصولهدكتوراة  :كلية الشريعة -1

 .الرسالة للتخصصات كافة( مسار) مناهج عامةماجستير ، التربوية إدارةماجستير  :كلية العلوم التربوية -2

 المحاسبةماجستير إدارة األعمال، ماجستير ماجستير اإلدارة العامة،  كلية االقتصاد والعلوم اندارية: -3

 ات كافة(.)مسار الرسالة للتخصص

 والشامل(. القانون )مسار الرسالةماجستير  :كلية القانون -4

، (الشاملعلم الحاسوب )مسار ماجستير  لتكنولوجيا المعلومات: كلية األمير الحسين بن عبد هللا -5

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التربية )مسار الشامل(ماجستير 

 .والشامل( )الرسالة الرياضياتماجستير كلية العلوم:  -6

 (.الرسالة مسار) العربية اللغة كلية ااداب والعلوم اننسانية: -7

 ً ً يتم  تقديم الطلبات : رابعا اعتبااراً مان ياوم وذلا   لجميآ التخصصات المبينة أعاله فقط إلكترونيا

ويستمر اساتقبال الطلباات إلاى مسااء ياوم الخمايس الموافاق  م1/8/2017الثالثاء الموافق 

لكترونياااة لعماااادة إلعااان طرياااق راباااط تقاااديم الطلباااات علاااى الصااافحة ا ،م24/8/2017

مرفقااً  ،(www.aabu.edu.jo) ات العليا على موقآ جامعة آل البيت االلكترونايالدراس

 :اآلتيةبها جميآ األوراق الثبوتية 

 

 والبحث العلمي. من وزارة التعليم العالي ةمصدق "الماجستير "المصدقة / شهادة البكالوريوس 

 مصدق من وزارة التعليم كالوريوس/ الماجستير البية في كشف بع مات السنوات الدراس

 والبحث العلمي. العالي

 .صورة عن هوية األحوال المدنية للطلبة األردنيين 

 .صورة عن جواز السفر للطلبة غير األردنيين 
 

   .لتحميل دليل االستخدام ومعرفة كيفية تعبئة الطلب يرجى النقر هنا 

 

    لتقديم طلب االلتحاق إلكترونياً يرجى النقر هنا. 

  ً  شروط التقدم لطلبات االلتحاق:: خامسا

 كما يلي: اجتياز متطلبات اللغة االنجليزية  -

 أو ما يعادله بنتيجة ناجح ساري  المكافئحاصالً على االمتحان  يجب أن يكون مقدم الطلب

 على تاري  االمتحان. ت سنتانكون قد مضىتيجب أن ال والمفعول، 

http://www.aabu.edu.jo/
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  أو ما يعادله بإمكانه التقدم بطلب  المكافئكل من لم يحصل على عالمة النجاح في االمتحان

نجليةية، وعلى النحو فسيتم تكليفه بدراسة البرنامج التأهيلي للغة اإل ،التحاق، وفي حال قبوله

 : اآلتي

خالل الفصل  (ساعات معتمدة 6دراسة البرنامج التأهيلي للغة االنجليةية بواقآ ) -1

من تاري  االلتحاق بالبرنامج والحصول على عالمة النجاح المطلوبة ول الدراسي األ

 حسب البرنامج المرشح للقبول فيه.

األول  الفصلينجح في البرنامج التأهيلي خالل  بنجاح ولم المكافئلم يجتة االمتحان  إذا -2

 قبوله الغياً.  بالجامعة يعتبرمن التحاقه 

أو ما يعادله التقدم لبرامج الماجستير،  "مقبول"يسمح للحاصلين على درجة البكالوريوس بتقدير  -

ساعات معتمدة( خالل الفصل  9اد الماجستير )( مواد من مو3دراسة ) معليه مقبولهتم وفي حال 

، أو الفصل الثاني إذا درس خالل الفصل األول البرنامج التأهيلي للغة اإلنجليةية األول لاللتحاق

ليصبح الطالب  ،%75وبمعدل تراكمي ال يقل عن  %،70ونجاحه في كل مادة بعالمة ال تقل عن 

المواد ضمن المواد المطلوبة في برنامج الماجستير وتحسب له في حال نجاحه هذه طالباً نظامياً، 

 عليه ترك الجامعة.ف، وما عدا ذل  الذي قبل فيه

يشترط في الطالب المتقدم لاللتحاق أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس/ الماجستير أو ما  -

 وأن تكون الدراسة "باالنتظام". ،يعادلها من جامعة تعترف بها جامعة آل البيت

، األجهةة األمن العام جهارون حاصالً على موافقة الجهة المعنية )القوات المسلحة األردنية، أن يك -

المسبقة )للطلبة  اإذا كانت هذه الجهة تشترط حصول المتقدم على موافقته (األمنية األخرى

 األردنيين(.

نية( إذا كانت هذه الجهة أن يكون حاصالً على موافقة الجهة المعنية )الملحقية الثقافية أو السفارة المع -

 تشترط حصول المتقدم على موافقتها المسبقة )للطلبة غير األردنيين(.

 السوريين(. )للطلبةبطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية  -

 رى:ـــخ حظات أ  ـمسادساً: 

أن يسجل الطالب  ال يجورم بطلبات االلتحاق ألكثر من تخصص، علما بأنه يمكن التقدم بوثائق منفصلة عند التقد .1

 في برنامجين دراسيين في الجامعة في آن واحد معاً في أية مرحلة من مراحل دراسته.

 ، أو عدم تحديده للتخصص المطلوب بدقة تامة.مستولية عدم انطباق الشروط عليهيتحمل الطالب  .2

و االتصال على هاتف في الجامعة/مدينة المفرق أعمادة الدراسات العليا لمةيد من المعلومات يرجى مراجعة  .3

أيام األحد إلى ) د.محمد جرادات  0795000416( أو تلفون خلوي 2161)فرعي  (026297000الجامعة )

 .عصراً( الثالثةمن الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخميس 



ليا على لالطال  على تعليمات الدراسات العليا في الجامعة يمكن ريارة الصفحة اإللكترونية لعمادة الدراسات الع .4

 أو اضغط هنا.(. www.aabu.edu.joموقآ  جامعة آل البيت اإللكتروني:  )

يمكن ريارة الصفحة اإللكترونية لعمادة الدراسات العليا على موقآ  عات المعتمدة، رسوم السا لالطال  على .5

 أو اضغط هنا.(. www.aabu.edu.joجامعة آل البيت اإللكتروني:  )

 :عمان في البيت آل جامعة مكتب ارتباط مبنىموقع  عنوان علماً بأن .6

 مقابل الجامعة العربية المفتوحة -خلف دوار المشاغل –طبربور 

 .للذهاب إلى الموقآ اضغط هنا، 006505522هاتف:  

 

ً سابع ً  - )غير مستردة( عند التسجيلاألوراق الثبوتية ال زمة : ا  :بعد قبول الطالب قبوالً مبدئيا
)ليسانس أو بكالوريوس/ ماجستير( مصدقة من ورارة التعليم العالي "المصدقة"  صورة عن المصدقة الجامعية .1

 والبحث العلمي.

 .والبحث العلمي رارة التعليم العاليمن وة البكالوريوس/الماجستير "المصدقة" مصدقة شهاد .2

والبحث  مصدق من ورارة التعليم العالي-البكالوريوس/ الماجستير كشف بعالمات السنوات الدراسية في  .3

 العلمي.

 صورة عن كشف عالمات الدبلوم مصدقة )إن وجـــــد(. .4

م فما بعد أو صورة عن 1958صورة عن دفتر خدمة العلم بالنسبة للطلبة األردنيين الذكور من مواليد عام  .5

 شهادة إنهاء الخدمة أو اإلعفاء منها.

 صورة عن جوار السفر للطلبة غير األردنيين مصدقة من سفارة بلدهم. .6

 صورة عن هوية األحوال المدنية للطلبة األردنيين مصدقة من دائرة األحوال المدنية. .7

 ائرة األحوال المدنية.صورة عن شهادة الميالد )مثبت عليها الرقم الوطني( مصدقة من د .8

 معادلة شهادة معتمدة من ورارة التعليم العالي والبحث العلمي لخريجي الجامعات غير األردنية. .9

 (.6  4ثالث صور شخصية حديثة )ملونة( قياس ) .10

 كانت بانتظام )وليس باالنتساب(. الماجستير /إحضار وثيقة تثبت بأن الدراسة في مرحلة البكالوريوس .11

 أو ما يعادله عند تقديم الطلب.المكافئ بت اجتيار امتحان اللغة اإلنجليةية )التوفل( أو االمتحان إحضار ما يث .12

يعفى الطلبة الذين اجتاروا امتحان شرط اللغة األجنبية )االنجليةية( للقبول في برامج الدراسات العليا في  .13

 ير جديد أو برنامج الدكتوراه.وذل  عند التحاقهم في برنامج ماجست الشرط،مرحلة الماجستير من هذا 

 والدفا  المدني من الجهة المختصة. ،واألمن العاملمنتسبي القوات المسلحة األردنية، إحضار عدم ممانعة  .14

موافقة الجهة المعنية )الملحقية الثقافية أو السفارة المعنية( إذا كانت هذه الجهة تشترط حصول  إحضار .15

 بة غير األردنيين(.المتقدم على موافقتها المسبقة )للطل

 السوريين(.  )للطلبةبطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية  إحضار .16

http://www.aabu.edu.jo/
https://web2.aabu.edu.jo/faculties_site/arabic/index.jsp?menu_id=157&site_no=100091&col_id=91&dept_id=0
https://web2.aabu.edu.jo/faculties_site/arabic/index.jsp?menu_id=157&site_no=100091&col_id=91&dept_id=0
http://www.aabu.edu.jo/
https://web2.aabu.edu.jo/faculties_site/arabic/index.jsp?menu_id=251&site_no=100091&col_id=91&dept_id=0
https://web2.aabu.edu.jo/faculties_site/arabic/index.jsp?menu_id=251&site_no=100091&col_id=91&dept_id=0
https://goo.gl/maps/GVNDQGacR562
https://goo.gl/maps/GVNDQGacR562

