شروط القبول
شروط قبول الماجستير
 .1أن يكون الطالب حاصالً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها ،من جامعة معتمدة على أن تكون الدراسة باالنتظام.
 .2أن ال يقل تقدير الطالب في البكالوريوس عن (جيد) أو ما يعادله .ويجوز قبول طلبة حاصلين على تقدير (مقبول) شريطة أن ال تزيد نسبة
الطلبة المستجدين المقبولين في كل تخصص من برامج الماجستير عن ( )25%من عدد الطلبة المستجدين المسجلين فعليا في كل فصل موزعة
على النحو اآلتي :أ( % 10 ).حد أعلى للطلبة األردنيين - .ب( % 15 ).حد أدنى للطلبة الوافدين)
 .3أن تكون درجة البكالوريوس في موضوع يؤهل الطالب للدراسة المتخصصة في البرنامج الذي يرغب في االلتحاق به ،وفقا ً للخطة الدراسية
لذلك البرنامج ،وفي حاالت استثنائية تقدرها لجنة الدراسات العليا في القسم والكلية ،يمكن قبول الطالب الذي يحمل البكالوريوس في تخصصات
أخرى.
 .4يقبل الطلبة في برنامج الماجستير بقرار من مجلس الدراسات العليا بناء على تنسيب لجنة الدراسات العليا في القسم  ،ويحدد المسار (رسالة أو
شامل).
 .5كل من حصل على درجة البكالوريوس بتقدير مقبول أو ما يعادله يقبل في برامج الماجستير شريطة دراسة ( )3مواد من مواد الماجستير خالل
السنة األولى من االلتحاق بالجامعة ،يحددها القسم المراد االلتحاق به وتكون موحدة ً لجميع الطلبة المتقدمين لذلك التخصص ،والنجاح في كل
مادة بمعدل ال يقل عن  %70وبمعدل تراكمي ال يقل عن ( )75%ليصبح طالبا ً نظاميا ً وتحسب له في حال نجاحه هذه المواد ضمن المواد التي
أنهاها في خطته ،وإذا لم يحقق هذا الشرط يفصل من برنامج الماجستير.
 .6يشترط على كل طالب يرغب بااللتحاق في برامج الدراسات العليا تقديم ما يثبت نجاحه في أحد امتحانات قدرات اللغة االنجليزية اآلتية:


اجتياز االمتحان الوطني (المكافئ) لطلبة الدراسات العليا بعالمة ال تقل عن ( )75%لتخصصات الهندسة ،وعالمة ال تقل عن ()65%
لتخصصات الحوسبة ،وعالمة ال تقل عن ( )50%لتخصصات األعمال ،من مراكز اللغات في الجامعات الرسمية األردنية.



اجتياز امتحان التوفل ) (IBTبعالمة ال تقل عن ( )90لتخصصات الهندسة ،وعالمة ال تقل عن ( )69لتخصصات الحوسبة ،وعالمة ال تقل
عن ( )59لتخصصات األعمال ،من مركز AMIDEASTفرع األردن فقط.



اجتياز امتحان( )IELTSبعالمة ال تقل عن ( )6.5بتخصصات الهندسة وعالمة ال تقل عن ( )5.5لتخصصات الحوسبة ،وعالمة ال تقل عن
( )5لتخصصات األعمال ،من مركز المجلس الثقافي البريطاني  ،British Councilأو UniHouse – for Consultation and
 Oval International Academy ،Studiesفرع األردن فقط.

يعفى الطلبة الذين اجتازوا امتحان شرط اللغة االجنبية للقبول في برنامج الدراسات العليا في مرحلة الماجستير في حال التحاقهم في برنامج ماجستير
جديد او برنامج الدكتوراه.
 .1المواد االستدراكية  :يجوز عند القبول أن تحدد مواد استدراكية للطالب من مستوى البكالوريوس على أن ال تزيد على تسع ساعات معتمدة ،وال
تدخل عالمات هذه المواد في المعدل التراكمي للطالب .كما ال تحسب ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل درجة الماجستير ،ويشترط أال تقل
عالمة الطالب في كل منها عن %.70
الوثائق المطلوبة للتقدم لبرامج الماجستير :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

نسخة أصلية عن كشف عالمات الثانوية العامة أو صورة مصدقة من وزارة التربية والتعليم األردنية.
نسخة أصلية عن كشف عالمات ومصدقة البكالوريوس أو صورة مصدقة من وزارة التعليم العالي األردنية.
معادلة الشهادة الجامعية األولى (البكالوريوس) من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية ،للشهادات الصادرة عن الجامعات غير
االردنية.
شهادة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باحتساب المعدل والتقدير للشهادات غير األردنية.
وثيقة اجتياز امتحان اللغة اإلنجليزية مصدقة من وزارة التعليم العالي األردنية.
شهادة الميالد األصلية أو صورة مصدقة عنها.
صورة مصدقة عن هوية األحوال المدنية.
صورة مصدقة عن أو جواز السفر.
ثالث صور شخصية حديثة وملونة.

الرسوم الفصلية:




رسم طلب االلتحاق ( )50دينار أردني.
رسوم قبول وتسجيل ( )50دينار أردني مرة واحدة عند االلتحاق.
رسوم فصلية ( )350دينار أردني لكل فصل دراسي.

الطالب الذي لديه مواد من جامعة اخرى:
 .1يجوز النظر في معادلة مواد الطالب من جامعة اخرى شريطة أن يحقق شروط القبول في برنامج الماجستير الذي يرغب بااللتحاق به من
حيث المعدل والتخصص وتوافر الشواغر ،على أن ال يتجاوز عدد الساعات المواد المعادلة عن ( )9ساعات معتمدة  ،وال تدخل عالمات
هذه المواد ضمن المعدل التراكمي.
 .2يشترط الحتساب المواد التي درسها الطالب في جامعة أخرى ،اآلتي:
 أن تكون مكافئة من حيث المستوى والمحتوى لمادة أو أكثر في الخطة الدراسية المقررة.
 أن ال يقل تقدير الطالب في كل منها عن (جيد جدا).
 أن ال يكون قد مضى على نجاحه في المادة أكثر من ( )5سنوات.

برنامج الدكتوراة في علم الحاسوب
برنامج الدكتوراه في علم الحاسوب
 يمكن للطلبة خريجو تخصصات كليات تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسبات والتخصصات األخرى ذات الصلة بالتكنولوجيا التقدم بطلب
التحاق للبرنامج شريطة تحقق ما يلي:
 .1أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها  ،ودرجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعات معتمدة على ان تكون تكون
الدراسة فيها باالنتظام
 .2أن ال يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن (جيد) أو ما يعادله .وأن ال يقل تقديره في الماجستير عن (جيد جدا ) أو ما يعادله
 .3أن يكون المتقدم ناجحا ُ في أحد امتحانات قدرات اللغة االنجليزية اآلتية:
أ .االمتحان الوطني (المكافئ) والذي تعقده مراكز اللغات في الجامعات الرسمية األردنية وذلك بحصوله على عالمة ال تقل عن(65%).
ب .امتحان التوفل ) (IBTوذلك بحصوله على عالمة ال تقل عن ( )69من مركز ) (AMIDEASTفرع األردن فقط.
ج .امتحان ( (IELTSوذلك بحصوله على عالمة ال تقل عن بعالمة ال تقل عن ( )5.5من مركز المجلس الثقافي البريطاني )(British Council
أو  ،UniHouse – for Consultation and Studiesأو  Oval International Academyفرع األردن فقط.
يعفى المتقدمين من الشرط الثالث اذا كانوا قد اجتازوا سابقا ً إمتحان قدرات اللغة االنجليزية للقبول في برنامج دراسات عليا من مستوى الماجستير عند
تقدمهم بطلب التحاق لبرنامج الدكتوراه.

الوثائق المطلوبة للتقدم لبرامج الدكتوراه :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

كشف عالمات الدراسة الثانوية العامة" األصلي" أو نسخ مصدقة باللغتين العربية واإلنجليزية.
كشف عالمات ومصدقة التخرج في البكالوريوس والماجستير ،نسخ أصلية أو نسخ مصدقة من التعليم العالي.
بيان الغرض(Statement of Purpose) .
معادلة الشهادات من وزارة التعليم العالي للشهادات غير األردنية.
نسخة عن نتائج امتحان اللغة االنجليزية.
صورة مصدقة عن شهادة ميالد حديثة.
صورة مصدقة عن الهوية الشخصية للطلبة األردنيين.
صورة مصدقة عن جواز السفر للطلبة غير األردنيين.
رسالتي توصية حسب األنموذج المتوفر على الموقع ،على أن تسلم للكلية بكتاب مكتوم وموقع من الموصي.
السيرة الذاتية على أن تشمل األبحاث والمشاريع والرسائل التي أنجزها الطالب خالل دراسته و أسماء المشرفين.
أنموذج معلومات الطالب المتوفر على الموقع.
صور شخصية ملونة حديثة عدد .3

