إعــالن صــادر عن جامعـة آل البيــت
فتح باب تقديم طلبات االلتحاق ببرامج الدراسات العليا
) الماجستير  /البرنامج الدولي) للطلبة الوافدين فقط
على الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2021/2020م

تعلن عمادة الدراسات العليا في جامعة آل البيت عن فتح باب تقديم طلبات
االلتحاق ببرنامج الماجستير الدولي للطلبة الوافدين فقط على الفصل الدراسي الثاني
من العام الجامعي 2021/2020م في مقر الجامعة/المفرق على النحو اآلتي :

أوال :التخصصات
 .1كلية الشريعة
ماجستير الفقه وأصوله ،ماجستير أصول الدين ،ماجستير القضاء الشرعي
 .2كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
ماجستير اللغة العربية وآدابها ،ماجستير التاريخ
 .3كلية القانون
ماجستير قانون
 .4كلية االقتصاد و العلوم اإلدارية
ماجستير التمويل والمصارف ،ماجستير االقتصاد والتعاون الدولي ،ماجستير إدارة األعمال  ،ماجستير المحاسبة ،ماجستير
اقتصاد المال واألعمال.
 .5معهد بيت الحكمة
ماجستير العلوم السياسية
 .6معهد علوم األرض والبيئة.
ماجستير موارد المياه والبيئة.
 .7كلية تكنولوجيا المعلومات.
ماجستير علم الحاسوب

.8كلية العلوم التربوية
ماجستير اإلدارة التربوية ،ماجستير المناهج والتدريس/اللغة العربية ،ماجستير المناهج والتدريس/اللغة االنجليزية،
ماجستير المناهج والتدريس/الرياضيات ،ماجستير المناهج والتدريس/العلوم ،ماجستير المناهج والتدريس/الدراسات
االجتماعية ،ماجستير المناهج والتدريس/المناهج العامة.
 .9المعهد العالي للدراسات اإلسالمية
ماجستير مناهج التربية اإلسالمية وأساليب تدريس.

ثانيا :يتم تقديم الطلبات إلكترونيا لجميع التخصصات المبينة أعاله وذلك اعتبارا من يوم األحد
الموافق  20/12/2020ويستمر استقبال الطلبات إلى مساء يوم الخميس الموافق
 7/1/2021عن طريق رابط تقديم الطلبات على الصفحة االلكترونية لعمادة الدراسات
العليا على موقع جامعة آل البيت اإللكتروني مرفقا األوراق الثبوتية اآلتية:
-

شهادة البكالوريوس مصدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في األردن.
كشف بعال مات السنوات الدراسية في البكالوريوس مصدق من وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي في األردن.
صورة عن جواز السفر.
إحضار كتاب عدم ممانعة من الملحقية الثقافية لدول الطلبة التي تشترط ذلك.

مالحظه :جميع هذه األوراق يجب أن يتم تحميلها كصور (يفضل من نوع  )JPEGفي ملف واحد من نوع
مايكروسوف وورد Microsoft Wordليتم أرفاقها عند تقديم طلب االلتحاق:
لتقديم طلبات االلتحاق أنقر هنا او من خالل رابط "طلبات االلتحاق" الموجود في أعلى الصفحة الرسمية لجامعة آل البيت
لتحميل دليل االستخدام ومعرفة كيفية تعبئة الطلب يرجى النقر هنا.
لمعرفة كيفية وضع كافة األوراق في ملف واحد من نوع مايكروسوف وورد  Microsoft Wordليتم أرفاقها عند تقديم
طلب االلتحاق يرجى النقر هنا

رابعا :شروط التقدم لطلبات االلتحاق:
• يشترط في الطالب المتقدم لاللتحاق أن يكون حاصالً على:
 -1درجة البكالوريوس أو ما يعادلها بتقدير جيد على األقل من جامعة تعترف بها
جامعة آل البيت ،وأن تكون الدراسة "باالنتظام".
 -2يسمح للطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس بتقدير "مقبول"أو ما يعادله
التقدم لبرامج الماجستير،وفي حال تم قبولهم عليهم دراسة ( )3من مساقات
الماجستير (9ساعات معتمدة) خالل السنة األولى لاللتحاق ،ونجاحهم في كل
مساق بعالمة ال تقل عن  ،%70وبمعدل تراكمي ال يقل عن  ،%75ليصبحوا
طلبة نظاميين ،وتحسب هذه المساقات في حال نجاحهم بها ضمن المساقات
المطلوبة في برنامج الماجستير الذي قبل فيه.
 -3موافقة الجهة المعنية (الملحقية الثقافية أو السفارة المعنية) إذا كانت هذه الجهة
تشترط حصول المتقدم على موافقتها المسبقة.
خامسا :األوراق الثبوتية الالزمة عند التسجيل (غير مستردة) – بعد قبول الطالب قبوال مبدئيا:
 -1صورة عن المصدقة الجامعية "المصدقة" (ليسانس أو بكالوريوس) مصدقة من
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في األردن.
 -2كشف بعالمات السنوات الدراسية في البكالوريوس مصدق من وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي في األردن.
 -3صورة عن كشف عالمات الدبلوم مصدقة (إن وجـد).
 -4صورة عن جوار السفر للطلبة مصدقة من سفارة بلدهم.
 -5ثالث صور شخصية حديثة ملونة ( قياس.)6×4
 -6إحضار وثيقة تثبت بأن الدراسة في مرحلة البكالوريوس كانت باالنتظام (وليس
باالنتساب).
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إحضار موافقة الجهة المعنية (الملحقية الثقافية أو السفارة المعنية) إذا كانت هذه الجهة
تشترط حصول المتقدم على موافقتها المسبقة.

سادسا :مالحظات أخرى:
 -1يمكن التقدم بوثائق منفصلة عند التقدم بطلبات االلتحاق ألكثر من تخصص ،علما بأنه ال يجوز
أن يسجل الطالب في برنامجين دراسيين في الجامعة في آن واحد معا ً في أية مرحلة من مراحل
دراسته.
 -2يتحمل الطالب مسؤولية عدم انطباق الشروط عليه ،أو عدم تحديده للتخصص المطلوب بدقة.
 -3يتحمل الطالب مسؤولية عدم دراسته للمساقات االستدراكية و اللغة االنجليزية و مساقات حزمة
المقبول إن وجد و ذلك خالل السنة األولى من التحاقه بالبرنامج (أو بما يتوافق مع تعليمات
التعليم العالي).
 -4يتحمل الطالب مسؤولية عدم مراجعته لرئيس القسم او لمسجل الدراسات العليا لمعرفة المساقات
االستدراكية المطلوبة منه.
 -5يحق للجامعة الغاء قبول الطلبة في البرنامج الذي لم يكتمل فيه العدد المطلوب.
 -6لالطالع على تعليمات الدراسات العليا في الجامعة و رسوم الساعات المعتمدة يمكن زيارة
الصفحة االلكترونية لعمادة الدراسات العليا على موقع جامعة آل البيت االلكتروني
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