
 

 إعــالن صــادر عن جامعـة آل البيــت

 فتح باب تقديم طلبات االلتحاق ببرامج الدراسات العليا 

 الماجستير ( - ة)الدكتورا

  للطلبة األردنيين و الوافدين

 م2017/2018من العام الجامعي  ثانيلفصل الدراسي العلى ا

 مقر الجامعة/ المفرق

 عمان مكتب ارتباط الجامعة/  
 

 

 

تح باب تقديم طلبات دة الدراسات العليا في جامعة آل البيت عن فتعلن عما

لفصل او الوافدين على الماجستير للطلبة األردنيين  و ةامج الدكتوراااللتحاق ببر

في مقر الجامعة/المفرق، وفي مكتب  م2017/2018من العام الجامعي ثانيالدراسي ال

 :ارتباط الجامعة/عمان؛ على النحو اآلتي

 لبرامج التي سيفتح باب القبول فيها:أوالً: ا

 : ةالدكتورا -1

 كلية الشريعة، الفقه وأصوله - 

 اللغة العربية وآدابها –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  - 

 الماجستير:  -2
 .(مسار الرسالةالفقــه وأصوله، أصول الدين، القضاء الشرعي )  كلية الشريعة :  - 1

 .)مسار الرسالة( ، الملكية الفكرية(والشامل نون )مسار الرسالةالقا  كلية القانون :  - 2

منةةا و وأسةةالير سةةدرية اللرةةة ال ربيةةة، اإلدارة التربويةةة ،      كليةةة العلةةوم التربويةةة :   -3

منا و وأسالير سدرية االجتماعيات، منا و وأسالير سدرية اللرة االنجليزية، منةا و 

ير سةدرية الريايةيات، المنةا و ال امةة، )جمية  وأسالير سدرية ال لوم، منا و وأسال

 التخصصات مسار الرسالة والشامل(.

 الرسالة(مسار الرسالة والشامل(، الفيزياء، الكيمياء )مسار ) الريايياتكلية العلوم :   -4

 اقتصةةاديات المةةال والتمويةةل والمصةةار ، المحاسةة,ة    :اإلقتصةةاد و العلةةوم اإلداريةةةكليةةة    -5

 (.ةالرس)مسار ال، قتصاد والت اون الدولي، االاألعمال

اللرةةةة  التةةةاريم )مسةةةار الرسةةةالة(، ، اللرةةةة ال ربيةةةة  كليةةةة اآلداب والعلةةةوم اإلنسةةةانية :   -6

 )مسار الرسالة( اإلنجليزية/أدب و نقد ، اللرة االنجليزية/اللرويات

 .شةامل(مسار العلم الحاسوب ) كلية األمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا المعلومات: -7

  سكنولوجيا الم لومات و االسصاالت في التربية )مسار الشامل(

 (.والشامل ال لوم السياسية )مسار الرسالة معهد بيت الحكمة : -8

منةةا و وأسةةالير سةةدرية التربيةةة اإلسةة مية ،  المعهةةد العةةالي للدراسةةات اإلسةة مية : -9

 (.شاملوال االقتصاد والمصار  اإلس مية )مسار الرسالة

 .، الجيولوجيا التط,يقية )مسار الرسالة( المياه  وال,يئةموارد  معهد علوم األرض والبيئة : -10
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ً يتم سقديم الطل,ات   ثانياً: ك اعت,اراً من يوم األحد ه وذل التخصصات الم,ينة أع  لجمي إلكترونيا

عن طريق رابط 18/12/2017وحتى نهاية دوام يوم األثنين الموافق  3/12/2017الموافق 

موق  جام ة آل ال,يت الصفحة االلكترونية ل مادة الدراسات ال ليا على سقديم الطل,ات على 

 ة:سيآلوراق الث,وسية األا  بها جمي مرفقاً  لكترونيالا

مصدقة من وزارة الت ليم ال الي وال,حث  "المصدقة" الماجستير /شهادة ال,كالوريوس -

 .ال لمي

مصدق من وزارة  / الماجستير الدراسية في ال,كالوريوس مات السنوات كشف ب   -

 .ال الي وال,حث ال لمي الت ليم

 .ردنيينألحوال المدنية للطل,ة األورة عن  وية اص -

 .ردنيينألورة عن جواز السفر للطل,ة غير اص -

إحضار كتاب عدم ممان ة من الملحقية الثقافية لدول الطل,ة غير األردنيين التي  -

 سشترط ذلك.

( في ملف واحد من نوع JPEG جميع هذه األوراق يجب أن يتم تحميلها كصور )يفضل من نوع حظه:م 

 ليتم أرفاقها عند تقديم طلب اإللتحاق: Microsoft Wordمايكروسوف وورد 

 
 لتقديم طلبات اإللتحاق أنقر هنا

 
 لتحميل دليل االستخدام ومعرفة كيفية تعبئة الطلب يرجى النقر هنا.

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

 هنا النقريرجى   طلب االلتحاق

 

ً ثا  :لتحاقالشروط التقدم لطلبات ا  :لثا

   :نجليزية كما يليالاجتياز متطل,ات اللرة ا •

ل متحانات المكافئ اللرة االنجليزية على امتحان  يجر أن يكون مقدم الطلر حاص ً  -

ن يسنت أكثر من كون قد مضىي الالمف ول، ويجر أن  بنتيجة ناجح ساريال المية 

 .نمتحااال معلى ساري

متحان المكافئ أو ما ي ادله بإمكانه التقدم المة النجاح في ا يحصل على ع كل من لم -

للرة  يسيتم سكليفه بدراسة ال,رنامو التأ يلالتحاق، وفي حال ق,وله،  بطلر

 :سيآلا ية، وعلى النحوزنجليالا

ل  ساعات م تمدة خ (6)  ية بواقزنجليالدراسة ال,رنامو التأ يلي للرة ا -1

مة  تحاق بال,رنامو والحصول على عاللا مول من ساريألالدراسي ا الفصل

 ه.حسر ال,رنامو المرشح للق,ول في النجاح المطلوبة

بنجاح ل متحانات ال المية المكافئ اللرة االنجليزية امتحان  الطالر زإذا لم يجت -2

من التحاقه بالجام ة ي ت,ر  ولألل الفصل ا ولم ينجح في ال,رنامو التأ يلي خ

 اً.يغالق,وله 

يسمح للحاصلين على درجة ال,كالوريوس بتقدير "مق,ول" أو ما ي ادله التقدم ل,رامو  •

ساعات  9)مواد من مواد الماجستير  (3)وفي حال سم ق,ولهم عليهم دراسة  الماجستير،

ول ألل الفصل ا خ والتحاق أو الفصل الثاني إذا درس ول لألا ل الفصل خ (م تمدة

%، 70سقل عن  المة  في كل مادة ب  مونجاحه ية،زنجليإلرة اال,رنامو التأ يلي لل

المواد في حال وسحسر  ذه  ،وا طل,ة نظاميين%، ليص,ح75يقل عن  الوبم دل سراكمي 

 .الذي ق,ل فيه د المطلوبة في برنامو الماجستيرالموانجاحهم بها يمن 

 :على   ً  لتحاق أن يكون حاصلالمتقدم  يشترط في الطالر •

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
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ا من جام ة س تر  بها جام ة آل مي ادله أو ما الماجستير /ال,كالوريوسدرجة   -1

 ".نتظامالال,يت، وأن سكون الدراسة "با

إذا ...الم( من ال امألا زدنية، جهاألرالقوات المسلحة ا)موافقة الجهة الم نية  -2

 كانت  ذه الجهة سشترط حصول المتقدم على موافقتها المس,قة للطل,ة

 (.ردنيينألا

 إذا كانت  ذه الجهة (الملحقية الثقافية أو السفارة الم نية) فقة الجهة الم نيةموا  -3

 ين(.ردنيألللطل,ة غير ا)سشترط حصول المتقدم على موافقتها المس,قة 

 (للطل,ة السوريين)بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية  -4

 

 ً  بعد قبول الطالب قبوالً مبدئياً:  –ألوراق الثبوتية ال زمة عند التسجيل )غير مستردة( : ارابعا

مصدقة  ماجستير /(ليسانة أو بكالوريوس)صورة عن المصدقة الجام ية "المصدقة"  -1

 .وال,حث ال لمي ارة الت ليم ال اليزمن و

ارة زمصدق من و الماجستير /مات السنوات الدراسية في ال,كالوريوس كشف ب  -2

 .ال لمي الت ليم ال الي وال,حث

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

م 1958ردنيين الذكور من مواليد عام ألصورة عن دفتر خدمة ال لم بالنس,ة للطل,ة ا -4

 . عفاء منهاإلشهادة إنهاء الخدمة أو ا فما ب د أو صورة عن

 .ردنيين مصدقة من سفارة بلد مألورة عن جوار السفر للطل,ة غير اص -5

 .حوال المدنيةألردنيين مصدقة من دائرة األطل,ة احوال المدنية للألصورة عن  وية ا -6

حوال ألمصدقة من دائرة ا (مث,ت عليها الرقم الوطني)د  صورة عن شهادة المي -7

 .المدنية

ارة الت ليم ال الي وال,حث ال لمي لخريجي الجام ات غير زم ادلة شهادة م تمدة من و -8

 .ردنيةألا

 (.6×4) قياس صور شخصية حديثة ملونة ث ث -9

ولية )نتظام الحضار وثيقة سث,ت بأن الدراسة في مرحلة ال,كالوريوس كانت باإ  -10

 (.نتسابالبا

متحان المكافئ أو ما الأو ا (التوفل)ية زنجليالامتحان اللرة ا زإحضار ما يث,ت اجتيا  -11

 .ي ادله عند سقديم الطلر

ول في برامو للق, (يةزنجليالا)جن,ية ألوا امتحان شرط اللرة ازي فى الطل,ة الذين اجتا -12

عند التحاقهم في برنامو  كمرحلة الماجستير من  ذا الشرط، وذل الدراسات ال ليا في

 .ماجستير جديد أو برنامو الدكتوراه

المدني  عمن ال ام، والدفاألردنية، واألإحضار عدم ممان ة لمنتس,ي القوات المسلحة ا -13

 .من الجهة المختصة

إذا كانت  ذه الجهة  (الثقافية أو السفارة الم نية الملحقية)إحضار موافقة الجهة الم نية  -14

 (.ردنيينألللطل,ة غير ا)المتقدم على موافقتها المس,قة  سشترط حصول

  (.للطل,ة السوريين)إحضار بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية  -15
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 ً  رى:ـــ حظات أخـم:  خامسا
يجور  الكثر من سخصص، علما بأنه أل لتحاقاليمكن التقدم بوثائق منفصلة عند التقدم بطل,ات ا -1

ً في برنامجين دراسيين في الجام ة  أن يسجل الطالر في أية مرحلة من مراحل  في آن واحد م ا

 ه.تدراس

ولية عدم انط,اق الشروط عليه، أو عدم سحديده للتخصص المطلوب بدقة ؤيتحمل الطالر مس -2

 ة.سام

يارة زرسوم الساعات الم تمدة يمكن و  ة على س ليمات الدراسات ال ليا في الجام   ط عل -3

 لكترونيالموق  جام ة آل ال,يت ا الصفحة االلكترونية ل مادة الدراسات ال ليا على

(www.aabu.edu.jo) 

 - خلف دوار المشاغل –ط,ربور :  عنوان موق  م,نى مكتر ارس,اط جام ة آل ال,يت في عمان -4

  065055220 اسف:  بل الجام ة ال ربية المفتوحةمقا

 

 

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

 ( 2161) فرعي (026297000) الجامعة تصال على هاتفالا

 (حامـد الـشـرعـهد ـمـحـمالدكتور   /0799888641)خلوي  

 راً عصرابعة تى الح من الساعة التاسعة صباحاً و 

 
 

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

