
 ن صــادر عن جامعـة آل البيــتالإعــ

 

 لتحاق ببرامج الدراسات العلياالفتح باب تقديم طلبات ا

 فقط الوافدينللطلبة  ( الدولي جالبرنام (

 م2017/2018 من العام الجامعي الصيفيلفصل الدراسي على ا

 المفرق /مقر الجامعة

 مكتب ارتباط الجامعة/عمان  

ي جامعة آل البيت عن فتح باب تقديم طلبات تعلن عمادة الدراسات العليا ف

 الصيفيلفصل الدراسي على ا فقط الوافدينللطلبة  الدولي الماجستيرببرنامج  لتحاقالا

وفي مكتب ارتباط  المفرق،/م في مقر الجامعة2017/2018 الجامعي من العام

  :تيآلا؛ على النحو عمان/الجامعة

  : فيهاالبرامج التي سيفتح باب القبول  : الا أو

 :الماجستير 

 القضاء الشرعي  أصول الدين، : الفقــه وأصوله،كلية الشريعة -1

 .القانون كلية القانون: -2

  ، المناهج العامة دارة التربويةإلا كلية العلوم التربوية: -3

التمويل والمصارف، اقتصاديات المال  :داريةكلية االقتصاد والعلوم اإل -4

 اإلدارة العامة ، إدارة األعمال ، المحاسبة ي،قتصاد والتعاون الدولالعمال، األوا

اللغة اإلنجليزية/أدب و نقد ، خ: اللغة العربية، التارينسانيةإلداب والعلوم ااآل كلية -5

 ، اللغة االنجليزية/اللغويات 

 العلوم السياسية  معهد بيت الحكمة: -6

مية، السإلمناهج وأساليب تدريس التربية ا مية:سالإلالمعهد العالي للدراسات ا -7

 مية السإلا قتصاد والمصارفالا

 
ا: نيثا ا يتم تقديم الطلبات   ا  األحد اعتباراا من يومك ه وذلالالتخصصات المبينة أع علجمي إلكترونيا

 7/5/2018 الموافق األثنينويستمر استقبال الطلبات إلى مساء يوم  22/4/2018الموافق 

 موقعونية لعمادة الدراسات العليا على الصفحة االلكترعن طريق رابط تقديم الطلبات على 

ا  لكترونيالجامعة آل البيت ا  ة:تيآلوراق الثبوتية األا عبها جمي مرفقا

 في األردن. مصدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  شهادة البكالوريوس -

العالي  مات السنوات الدراسية في البكالوريوس مصدق من وزارة التعليمالكشف بع  -

 في األردن. بحث العلميوال

 .الوافدينورة عن جواز السفر للطلبة ص -

 .التي تشترط ذلك الوافدينالطلبة  حضار كتاب عدم ممانعة من الملحقية الثقافية لدولإ -



( في ملف واحد من نوع GEJP كصور )يفضل من نوع تحميلها جميع هذه األوراق يجب أن يتم مالحظه:

 :االلتحاقيتم أرفاقها عند تقديم طلب ل Microsoft Word ردومايكروسوف و

 
 لتقديم طلبات اإللتحاق أنقر هنا

 
 لتحميل دليل االستخدام ومعرفة كيفية تعبئة الطلب يرجى النقر هنا.

 
ليتم أرفاقها عند تقديم   Microsoft Word  وردولمعرفة كيفية وضع كافة األوراق في ملف واحد من نوع مايكروسوف 

 هنا النقريرجى   طلب االلتحاق

 

ا:ثالث  :لتحاقالشروط التقدم لطلبات ا  ا

   :نجليزية كما يليالاجتياز متطلبات اللغة ا •

لالمتحانات المكافئ اللغة االنجليزية ن على امتحا يجب أن يكون مقدم الطلب حاصالا  -

ن يسنت أكثر من كون قد مضىي الالمفعول، ويجب أن  بنتيجة ناجح ساريالعالمية 

 .نمتحااال خعلى تاري

متحان المكافئ أو ما يعادله بإمكانه التقدم المة النجاح في االكل من لم يحصل على ع -

ية، زنجليالللغة ا يالبرنامج التأهيلسيتم تكليفه بدراسة التحاق، وفي حال قبوله،  بطلب

 :تيآلا وعلى النحو

السنة ل الساعات معتمدة خ (6) عية بواقزنجليالدراسة البرنامج التأهيلي للغة ا -1

 مة النجاح المطلوبةالتحاق بالبرنامج والحصول على عاللا خمن تاري األولى

 ه.حسب البرنامج المرشح للقبول في

بنجاح لالمتحانات العالمية المكافئ اللغة االنجليزية امتحان  الطالب زإذا لم يجت -2

من التحاقه بالجامعة يعتبر  األولىالسنةل الولم ينجح في البرنامج التأهيلي خ

ا.غيالقبوله   ا

يسمح للحاصلين على درجة البكالوريوس بتقدير "مقبول" أو ما يعادله التقدم لبرامج  •

ساعات  9)مواد من مواد الماجستير  (3)وفي حال تم قبولهم عليهم دراسة  الماجستير،

%، 70تقل عن  المة الفي كل مادة بع مونجاحه ،السنة األولى من اإللتحاقل الخ (معتمدة

المواد في حال وتحسب هذه  ،وا طلبة نظاميين%، ليصبح75يقل عن  الوبمعدل تراكمي 

 .الذي قبل فيه د المطلوبة في برنامج الماجستيرالموانجاحهم بها ضمن 

 :على  الا اللتحاق أن يكون حاصلالمتقدم  يشترط في الطالب •

يعادلها من جامعة تعترف بها جامعة آل البيت، وأن  درجة البكالوريوس أو ما  -1

 ".نتظامالتكون الدراسة "با

 إذا كانت هذه الجهة (الملحقية الثقافية أو السفارة المعنية) موافقة الجهة المعنية -2

 (.الوافدينللطلبة )فقتها المسبقة تشترط حصول المتقدم على موا

 

ا  ا:  –ألوراق الثبوتية الالزمة عند التسجيل )غير مستردة( : ارابعا  بعد قبول الطالب قبوالا مبدئيا

مصدقة من  (ليسانس أو بكالوريوس)صورة عن المصدقة الجامعية "المصدقة"  -1

 في األردن. والبحث العلمي ارة التعليم العاليزو

ارة التعليم العالي زمصدق من و ات الدراسية في البكالوريوسمات السنوالكشف بع -2

 في األردن. العلمي والبحث

 .(إن وجـد) مات الدبلوم مصدقةالصورة عن كشف ع -3

 .مصدقة من سفارة بلدهم الوافدينورة عن جوار السفر للطلبة ص -4

 (.6×4صور شخصية حديثة ملونة) قياس ثالث -5

وليس )نتظام اللة البكالوريوس كانت باإحضار وثيقة تثبت بأن الدراسة في مرح  -6

 (.نتسابالبا

https://web2.aabu.edu.jo/OnlineApplication/login.jsp
https://web2.aabu.edu.jo/Manual.docx
https://web2.aabu.edu.jo/nara/userImages/userfiles100091/file/%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B6%D8%B9%20%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%84%D9%81%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%D9%85%D9%86%20%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%20%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%20%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%85%20%D8%A3%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7%20%D8%B9%D9%86%D8%AF%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%20%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%82%20%20%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D9%89%20%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AA%D9%8A%D8%A9.pdf
https://web2.aabu.edu.jo/nara/userImages/userfiles100091/file/%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B6%D8%B9%20%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%84%D9%81%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%D9%85%D9%86%20%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%20%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%20%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%85%20%D8%A3%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7%20%D8%B9%D9%86%D8%AF%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%20%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%82%20%20%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D9%89%20%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AA%D9%8A%D8%A9.pdf


متحان المكافئ أو ما الأو ا (التوفل)ية زنجليالامتحان اللغة ا زإحضار ما يثبت اجتيا  -7

 .يعادله عند تقديم الطلب

للقبول في برامج  (يةزنجليالا)جنبية ألوا امتحان شرط اللغة ازيعفى الطلبة الذين اجتا -8

عند التحاقهم في برنامج  كلة الماجستير من هذا الشرط، وذلمرح الدراسات العليا في

 .ماجستير جديد أو برنامج الدكتوراه

إذا كانت هذه الجهة  (الملحقية الثقافية أو السفارة المعنية)إحضار موافقة الجهة المعنية  -9

 .(الوافدينللطلبة )المتقدم على موافقتها المسبقة  تشترط حصول

 

 

ا:   خرى:حظات أالمخامسا

يجور  الكثر من تخصص، علما بأنه أللتحاق اليمكن التقدم بوثائق منفصلة عند التقدم بطلبات ا -1

ا في برنامجين دراسيين في الجامعة  أن يسجل الطالب في أية مرحلة من مراحل  في آن واحد معا

 ه.تدراس

ة ولية عدم انطباق الشروط عليه، أو عدم تحديده للتخصص المطلوب بدقؤيتحمل الطالب مس -2

 ة.تام

يارة زرسوم الساعات المعتمدة يمكن و  الدراسات العليا في الجامعةعلى تعليمات  الطالعل -3

 لكترونيالموقع جامعة آل البيت ا الصفحة االلكترونية لعمادة الدراسات العليا على

(www.aabu.edu.jo) 

 - خلف دوار المشاغل –طبربور :  ة آل البيت في عمانعنوان موقع مبنى مكتب ارتباط جامع -4

  065055220هاتف:  مقابل الجامعة العربية المفتوحة

 

 

 الجامعة/ المفرق  مقر يد من المعلومات يرجى مراجعة عمادة الدراسات العليا فيزلم

 ( 2161) فرعي (026297000) الجامعة تصال على هاتفالا

 (حامـد الـشـرعـهد ـمـحـم الدكتور /0799888641)خلوي  

ا و   راا عصرابعة حتى ال من الساعة التاسعة صباحا

http://www.aabu.edu.jo/

