بسم هللا الرحمن الرحيم

تااادا ة دغاااا لةةا اااا
تاااداة لدياااا ب مةاااد
مةاااد
تااادا ة لالةتمدع ااادا تيااااب لداغاااا لالةةا اااا
مةاااد
أااادد ق تاادا ة لدتا ااا لءااا م ا
دد،دااا ق مةااد
لالقتةدد لدمةداف لءا م ا.

ااـ -ةاا جااام ،اادالا لاااتثةد ا أ اااداة لد ددااق جااام
لدفةاااي لدةااا فم ثااا ع اااادعدا ميتماااد مااا مااا لد
لددالادا لديا د دغد دا لدتصاج جم شدك لدفةي.

شروط القبول:
جـــامـــعـــة آل الــبــيــت
عمادة الدراسات العليا
تهدف عمادد لددالاادا لديا اد جام ةدمياا بي لد اا
إدااال لديةد اااا دددالاااادا لديا اااد لدتاا ااا عاااال لداااااد ي
لدةدمي ااا لدمتصةةااا جاام لاال لديااددب لءا ا مم ةااد
لدقاادالا لديام ااا لدمتصةةااا ت اهااد دتا ا جاام صدمااا
لدمةتمياادا لءةااادة ا عدمااا مةتمياادا لديااددب لءااا مم
صدةا.
تضااا ال لديمااادد ددملااادااا جااام تة ااا ب عما ااادا
ق ا ي لاااتق دي ا ااا لددالااادا لديا ااد جاام دل ااا اااي عاادب
دالام لدتةا ق مال اا ادا ميد اد لدةدمياا هاشل لدلا
لدة ا جم لأل ضدع لألادد م ا د ا ا لددالاادا لديا اد جام
لدةدميا.
تت دل عمدد لددالادا لديا اد ماال د ا اةادمةم
دات ال جم لدفقه أة ده لداغا لديا ا بدل هاد أا ياا
ث ث اةادم مدةاات ا ام لدفقاه أةا ده أةا ي
لدماا اا لدفاا ااا لداغااا
لداد لدقضااد لدلااعم لدقاادة
لديا ااااا بدل هااااد لداغااااا لالةةا اااااب أدق ةقااااد لداغااااا
لالةةا اااب لداغ ااادا لدتاادا ا لدا دضااا دا لدف اااد
لدا م اااد لدياااا ب لد ،دت اااا لقتةااادد دا لدمااادي لألعمااادي
لالقتةدد لدتيد لدد دم إدلا لألعمادي لءدلا لديدماا
لديا ب لدا دا ا م لاد
لدتم ي لدمةداف لدم،دا ا
لدم ااادا لد اااا لدة د ة اااد عااااب لد،داااا ق تاة د ة اااد
لدميا مااادا لالتةااادالا جااام لدتا اااا لءدلا لدتا اااا
تدا اااد ا دض ا دا
تاادا ة دغااا عا ااا مةااد
مةااد

لتا جم لد دداق لدمتقادب د دت،ادب االم لددالاادا
لديا د

أ -برنااا ال اجساارير -أ ا ا ،دة ا عااال داةااا
لد ادد ا ة تقد ا ال قي ع ة اد أ ماد يددداه جام
ةدمياااا تيتااااف هاااد لدةدمياااا أ تاااا لددالااااا
دالةت دب.
ق -برنااا الااتورارا -أ ااا ،دةاا عااال داةااا
لدمدةااات ا تقااد ا ال قااي ع ا ة ااد ةاادل م ا ةدميااا
تيتاااف هااد لدةدميااا أ تا ا لددالاااا دالةت اادب
أ ا ،دة عال داةا لد ادد ا ة تقاد ا ال
قااي عا ة ااد أ مااد يدددااه م ا ةدميااا تيتاااف هااد
لدةدميا أ تا لددالاا دالةت دب.

الحدود العليا لنيل الدرجة كما يلي:
أ-

لد،ااد لألعااال دة ااي داةااا لدمدةااات ا ثمدة ااا جةاا ي
دالا ا.

ق -لد،د لألعال دة ي داةا لددات الا دا دداق لدمق ا ي ا
علا جة ي دالا ا.
ةـ -ال ةا أ ت اد ماد لدت ة اي لالةاا،دق لالةق ادع
ال ت،اق شا
يشا مةم عهد ع جةا دالا
لدمد م لد،د لألعال دة ي لدداةا.
د -ةاااق أ ال تقااااي لدماااد لد مة ااااا لدفدةااااا اااا ق اااا ي
ملا ع ااددا لد دداق مةدقلاتهد عا ثمدة اا لاه ا
ددةا ا دادات الا أا يا ألها ددةا ا دامدةات ا.

تواصل معنا
عمادة الدراسات العليا
الهاتف ،)962-2( 6297000 :فرعي ()2167
الفاكس )962-2( )6297070(:
إلرسال الفاكس من داخل الجامعة على الرقم)3470(:
البريد العادي :ص.ب 130111
المفرق ،35113 ،المملكة األردنية الهاشمية
البريد اإللكتروني:
drs@aabu.edu.jo

التخصصات المتوفرة في الجامعة في مرحلة
الماجستير
الكـلـيــة

كلية الشريعة

كلية القانون
اآلداب
والعلوم
اإلنسانية

العلوم

كلية إدارة
المال
واألعمال
معهد علوم
األرض
والبيئة
األمير
الحسين بن
عبد هللا
لتكنولوجيا
المعلومات
معهد بيت
الحكمة

تخصص البكالوريوس الذي يمكن قبوله في البرنامج

عدد
الساعات
المطلوبة
للتخرج

الفقه وأصوله
القضاء الشرعي
أصول الدين وتخصصاته الدقيقة
(العقيدة اإلسالمية ،الحديث
الشريف وعلومه ،التفسير وعلومه
القانون
الملكية الفكرية
اللغة العربية وآدابها
التاريخ
اللغة االنجليزية/اللغويات
اللغة االنجليزية/األدب والنقد
الرياضيات
الفيزياء
العلوم الحياتية
الكيمياء
االقتصاد
إدارة األعمال
التمويل والمصارف
المحاسبة
اإلدارة العامة
االقتصاد والتعاون الدولي
موارد المياسة والبيئة
الجيولوجيا التطبيقية
اقتصاديات الموارد الطبيعية(معلق)

الرسوم
المقررة
بالدوالر
للساعة
150
150

33

150

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

150
150
150
150
200
200
180
180
180
180
150
150
150
150
150
120
180
180
180

علم الحاسوب

33

150

التخصـص

33
33

الكليــة

العلوم
التربوية

معهد
الفلك
وعلوم
الفضاء
المعهد
العالي
للدراسات
اإلسالمية

القســم
اإلدارة التربوية
مناهج وأساليب تدريس
اللغة العربية
مناهج وأساليب تدريس
اللغة االنجليزية
مناهج وأساليب تدريس
الرياضيات
مناهج وأساليب تدريس
العلوم
مناهج وأساليب تدريس
االجتماعيات
المناهج والتدريس/
المناهج العامة
تعليم اللغة االنجليزية
بالحاسوب

برنامج
الماجستير
33

تخصص
البكالوريوس
الذي يمكن قبوله
في البرنامج
150

33

150

33

150

33

150

33

150

33

150

33

150

33

150

علم الفلك

33

150

علوم الفضاء

33

150

33

150

33

150

مناهج وأساليب تدريس
التربية اإلسالمية
االقتصاد والمصارف
اإلسالمية

الكليــة

القســم

الفقه
وأصوله
كليـة الشريعة

أصول الدين

كلية القانون

القانــون

برنامج
الماجستير

الفقه وأصوله
القضاء
الشرعي
أصول الدين:
وتخصصاته
الدقيقة (العقيدة
اإلسالمية ،الحديث
الشريف وعلومه،
التفسير وعلومه)

الملكية
الفكريــة
القانــون

اللغة
العربية
وآدابها
كلية اآلداب
والعلوم
اإلنسانية

التاريخ

اللغة العربية
وآدابها

التاريخ

برامج الدكتوراه في كليات ومعاهد الجامعة
اللغة
االنجليزية

اللغويات
اآلدب والنقد
الرياضيات

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في التربية

33

150

الكلية

التخصص

عدد الساعات
المطلوبة
للتخرج

الرسوم
المقررة
بالدينار

الرياضيات

العلوم السياسية

33

150

كلية الشريعة

الفقه وأصوله

54

300

الفيزياء

الفيزياء

اآلداب والعلوم
اإلنسانية

اللغة العربية وآدابها

54

300

الكيمياء

الكيمياء

العلوم
الحياتية

العلوم الحياتية

كلية العلوم

تخصص
البكالوريوس الذي
يمكن قبوله في
البرنامج
الفقهههه وأصهههوله ،أصهههول
الههههههههههههدين ،الشههههههههههههريعة
اإلسهههههالمية ،الدراسهههههات
اإلسالمية
القضههاء الشههرعي ،الفقههه
وأصوله ،أصهول الهدين،
الشريعة اإلسالمية
أصهههههول الهههههدين ،الفقهههههه
وأصههههههههوله ،الشههههههههريعة
اإلسهههههالمية ،الدراسهههههات
اإلسالمية
القانـــون
القههانون بجمي ه فروعههه،
الحقوق
اللغهههة العربيهههة وآدابهههها،
معلهههههههم مجهههههههال اللغهههههههة
العربية.
التهههههههههههههاريخ ،العلهههههههههههههوم
السياسههههههههههية ،اآلثههههههههههار،
الجغرافيههههها ،الدراسهههههات
اإلسهههههالمية ،الشهههههريعة،
االقتصهههههههههههههاد ،علههههههههههههههم
االجتمههههههههها  ،اللغههههههههههات
الشههههههههههههرقية ،العلههههههههههههوم
العسكرية
اللغههة االنجليزيههة أو مهها
يعادلها
الرياضيات.
الفيزياء ،الهندسة
الكهربائية.
الكيمياء ،الكيمياء
الحيوية ،الهندسة
الكيميائية.
العلوم الحياتية،
الزراعة ،الطبي
البيطري ،المختبرات
الطبية.

الكليــة

كلية إدارة
المـــال
واألعمال

القســم

برنامج
الماجستير

تخصص البكالوريوس
الذي يمكن قبوله في
البرنامج

االقتصــاد

االقتصاد

اقتصهههههههههههاديات المهههههههههههال
واألعمهههههال ،االقتصهههههاد،
إدارة األعمهههال ،التمويهههل
والمصههارف ،المحاسههبة،
العلهههههههههوم االكتواريهههههههههة،
اإلحصـهههههـاء ،االقتصهههههاد
الزراعي.

إدارة
األعمال

إدارة األعمال

التمويل
والمصارف

التمويل
والمصارف

المحاسبة

المحاسبة

اإلدارة
العامة

اإلدارة العامة

االقتصاد
والتعاون
الدولي

االقتصاد
والتعاون الدولي

إدارة األعمهههههههال ،اإلدارة
العامههة ،نظههم المعلومههات
اإلداريههههههههههة ،التمويههههههههههل
والمصههارف ،االقتصههاد،
اقتصهههههههههههاديات المهههههههههههال
واألعمهههههال ،المحاسهههههبة،
الهندسههة بكافههة فروعههها،
الصيدلة ،والطـــب.
التمويهههههل والمصهههههارف،
اقتصهههههههههههاديات المهههههههههههال
واألعمهههههال ،االقتصهههههاد،
إدارة األعمههههههههههههههههههههههههههال،
المحاسهههههههههههبة ،العلهههههههههههوم
االكتوارية.
المحاسههبة ،نظههم المعلههوم
اإلداريهههههههة ،االقتصهههههههاد،
اقتصهههههههههههاديات المهههههههههههال
واألعمههههههههال ،التمويههههههههل
والمصههههههههههههههههارف ،إدارة
األعمال ،اإلدارة العامة.
اإلدارة العامههههههههههههههههههههة إدارة
األعمههههههههههال ،االقتصههههههههههاد،
اقتصاديات المال
واألعمههههههههال ،المحاسههههههههبة،
العلوم السياسية ،القانون.

جمي التخصصات

الكليــة

القســم

برنامج
الماجستير

موارد المياه والبيئة

معهد علوم
األرض
والبيئة

اقتصاديات الموارد
الطبيعية (معلق)
الجلوجيا التطبيقية

كلية األمير
الحسين
ابن عبد هللا
لتكنولوجيا
المعلومات
معهد بيت
الحكمة

الحاسوب

نظم
المعلومات

تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت
في التربية

العلــوم السياسيــة
اإلدارة
التربوية

كليــة
العلوم
التربوية

علم
الحاسوب

المناهج
والتدريس

اإلدارة
التربوية
واألصول
المناهج
والتدريس/
اللغة العربية
المناهج
والتدريس/
اللغة
االنجليزية

تخصص البكالوريوس الذي
يمكن قبوله في البرنامج
علهوم األرض أو الجيولوجيها ،الهندسههة
البيئية ،العلوم البيئيهة ،الكيميهاء ،العلهوم
الحياتيههههة ،الهندسههههة المدنيههههة ،الهندسههههة
الكيميائيههههههههههة ،الفيزيههههههههههاء ،الهندسههههههههههة
الصههناعية ،إدارة األراضههي والميـههـا ،
الهندسههههة الزراعيههههة والزراعههههة بكافههههة
تخصصاتها.
علوم( :علوم األرض ،الكيمياء ،البيئة،
العلههههههههههههوم الحياتيههههههههههههة ،الفيزيههههههههههههاء)،
هندسة( :بيئة ،ميا  ،المعادن والتعهدين،
كيمياويههة ،مهههدني ،زراعههة ،تكنولوجيههها
المعلومات) ،االقتصاد ،إدارة األعمال،
التمويههههههل والمصههههههارف ،المحاسههههههبة،
اإلدارة العامــة.

الجيولوجيا
علم الحاسوب ،نظم المعلومات
الحاسوبية ،هندسة البرمجيات،
هندسة الحاسوب ،الهندسة
الكهربائية تخصص حاسوب.
جمي التخصصات المعرفية

الكليــة

تخصص البكالوريوس
برنامج
الذي يمكن قبوله في
الماجستير
البرنامج
تهههاريخ ،جغرافيهههها ،علههههم
المناهج
اجتمهههها  ،فلسههههفة ،معلههههم
والتدريس/تدريس
الدراسات االجتماعية صههههههف ،معلههههههم مجههههههال
دراسات اجتماعية
معلم صف ،تربية طفل،
المناهج
والتدريس/المناهج وبهههههههاقي التخصصهههههههات
العامة
العلمية واإلنسانية.

القســم

المناهج
والتدريس

كليـة
العلوم
التربوية
تعلم اللغة
االنجليزية
بالحاسوب

تعلم اللغة االنجليزية
بالحاسوب

اللغة االنجليزية

علم الفلك

معهد
الفلك
وعلوم
الفضاء

علوم الفلك

الفلههههك ،علههههوم الفضههههاء،
الفيزيههههههههههاء ،الهندسههههههههههة
الفضهههههههههائية ،الهندسهههههههههة
الكهربائيههة ،الرياضههيات
التطبيقية.

درجة البكالوريوس في أي
فر من فرو (المعرفة)
درجة البكالوريوس في أي فر
من فرو (المعرفة)

المناهج والتدريس :التربية
اإلسالمية

أدب عربي ،معلم مجال لغة
عربية
أدب إنجليهههزي ،معلهههم صهههف لغهههة
إنجليزية ،معلم مجال لغة إنجليزية

المناهج
والتدريس/الريا
ضيات

رياضيات ،معلم مجال رياضهيات،
إحصاء.

المناهج
والتدريس/
العلوم

فيزياء ،كيمياء ،أحياء ،جيولوجيا،
معلم مجال علوم.

المعهد
العالي
للدراسات
اإلسالمية
االقتصاد والمصارف االسالمية

التخصصهههههههههههات فهههههههههههي
الشههههههههههريعة ،والعلههههههههههوم
التربويههههههههة ،والكليههههههههات
اإلنسههههانية واالجتماعيههههة
ذات الصلة.

تخصصههههات الشههههريعة,
اصهههههول الهههههدين ,الفقهههههه
وأصهههههههوله ,االقتصهههههههاد,
التمويهههههل والمصهههههارف,
المحاسهههههههههههههههههههههههبة ,ادارة
االعمال ,االدارة العامة,
االقتصهاد االسههالمي ,أي
تخصص له عالقة

.10
.11
.12
.13
.14
.15

الوثائق المطلوبـة:
يرفق بطلب االلتحاق األوراق الثبوتية التالية (غير
مستردة) ،وهي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

وصل رسم طلب قبول للماجستير من الدائرة
المالية في جامعة آل البيت.
صورة مصدقة عن كشف الثانوية العامة (أو ما
يعادلها).
صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية األولى
(البكالوريوس /الليسانس) بتقدير ال يقل عن جيد.
صورة مصدقة عن شهادة الدبلوم (إن وجد).
كشوف مصدقة بعالمات السنوات الدراسية في
البكالوريوس والدبلوم.
صورة مصدقة عن شهادة الوالدة األصلية وعليها
الرقم الوطنــي.
ثالث صـــور شخصية حديثة (ملونة) قياس
(.)64
معادلة شهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي لخريجي الجامعات غير األردنية.
نظام عالمات الجامعة التي درس بها الطالب من
خريجي الجامعات األردنية وغير األردنية.

.16

.17
.18

)19

صورة عن دفتر خدمة العلم بالنسبة للطلبة
األردنيين الذكور من مواليد عام 1989م فما بعد
أو صورة عن شهادة إنهاء الخدمة أو اإلعفاء منها.
صورة عن جواز السفر للطلبة غير األردنيين
مصدقة من سفارة بلدهم.
صورة عن هوية األحوال المدنية للطلبة األردنيين
مصدقة من دائرة األحوال المدنية.
ً
صورة عن شهادة الميالد مصدقة (مثبتا عليها
الرقم الوطني لألردنيين).
إحضار عدم ممانعة لمنتسبي القوات المسلحة
األردنية من الجهة المختصة.
في حال قبول الطالب العامل في مؤسسات
حكومية أو رسمية أو أي جهة تشترط حصول
الطالب على الموافقة المسبقة ،عليه إحضار كتاب
عدم ممانعة للدراسة في الجامعة من الجهة نفسها.
على خريجي الجامعات األردنية الرسمية
والخاصة إرفاق إثبات من الجامعة التي حصل فيها
على درجة البكالوريوس أنه لم توق عليه خالل
مدة دراسته العقوبات حسب تعليمات عمادة شؤون
الطلبة.
على خريجي الجامعات غير األردنية توقي تعهد
خطي بأنه لم توق عليه أي من عقوبات حسب
تعليمات عمادة شؤون الطلبة.
الطلبة غير األردنيــيـن:
أ) على الطلبة الذين يرغبون بااللتحاق ببرامج
الدراسات العليا من خالل اتفاقيات التبادل
الثقافي (بين األردن ودولهم) تقديم طلباتهم
إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في
عمان معززة بالوثائق المطلوبة ومصدقة
حسب األصول.
ب) أما الطلبة الذين يرغبون في الدراسة على
نفقتهم الخاصة فيمكنهم التقدم بطلباتهم
معززة بالوثائق المطلوبة ومصدقة حسب
األصول مباشرة إلى عمادة الدراسات العليا في
جامعة آل البيت.
إقـرار الطالب:

أ) أقر أن جمي المعلومات الواردة في هذا الطلب
صحيحة ،وإذا تبين عكس ذلك أتحمل كافة
التبعات القانونية المترتبة على ذلك ومنها
إلغاء قبولي وفقدان حقي بالمطالبة
بالرسـوم التي دفعتها.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
لعمادة الدراسات العليا
https://web2.aabu.edu.jo/faculties_site/arabic/in
dex.jsp?site_no=100091

