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 الدراسات العليادليل 

 
 كلمة العميدة

 
 
 
 

ةاعاا ت اةياناا  فاة ةااث اةيا اا   فةااا انطالقاا م  اان نن  نناا   تح ناار ية نااا ة ناار فةعاا ةر فدحاا ا    اا  ة اة  
اةط ةب ف  اإلة  م  ك فر ة فقه ففاج  ياه  ف ا    اات   ا  ة اة ةاعا ت اةيانا  فاة ةاث اةيا ا   ااذ ن ا ا  حا ا 
اةااا ةنل اةااا   ن ااا م ةااال  اناااا  اةط ةاااب اة ياف ااا ت اةساااةفةنر  ااان  اااةا ن اة ةاعااا ت اةيانااا  فااا  ج  يااار   ااا ن 

 األحانر.
 

ننااا  ن  نةجاااف دن يكااافن ا  ة ااا  حم فااا   عااانةي م فا  ة ياف ااا ت اةيااا  نسااا    اةااا ةنل ك فنااار ةيفجناااه اةطا ااار فا 
األك  ن ناار فاا  ج  ياار   اا ن األحاناار  ف نااه نعااي ن  دن نةاانط طا يناا  األ ااااد  ا اا م  تنناا  فاا    اا  ة اة ةاعاا ت 

 ي اانن اةياناا  فاة ةااث اةيا اا  جاا حافن  ف اا م ة عاا   ي م  فاإلج  اار  اان ج نااس اعيرعاا ةاي م دف اعيرعاا ةات اة 
ن اكل حا ا ي   ة فا  ج  يار   ا ن األحانار. ن اانن دن اة أل فة اة ييا ر   ةا ن اة ةاع ت اةيان  اةي  يطةة    

اةج   اة يفاسس خنة  ةنل ةطا ين  فدن نع حم ف  يفجناه  عانةي م األك  ن نار دءنا د يفاجا حم فا  حا ع اةج  يار 
 ف  ية نا ة نر فةع ةر فدح ا  ج  ير    ن األحانر. ييس فة ج ف ن   ي م ةاعنة ق   م فاإلع  م اةر  لفدن 
 

اييااا فن  اااس فدف  دن د كااا  ةطا ينااا  األ اااااد دن  كي ااا   ريااافح  او ااا م ة عااا   ي م فعااات  ل كااال ج ااا    كااان ة 
 اان خااالل  جاعاا ا اة ةاعاا ت اةياناا  فاةي اا اد ةياا ةنل اةمااي ب في كناان م  اان ية نااا ا الواا    اا اد اةكاناا ت 
  جعينة.غ ن ي م ةننل  ةجر اة 

 
 

 وهللا ولي التوفيق
 

 عميدة الدراسات العليا والبحث العلمي
 الدكتورة وسام بريك                                                                           
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 الدراسات العليادليل 

  يار خ مار فا  اة  اكار األة ننار      ي  ةحا  دفل ج1990 د ت ج  يار   ا ن األحانار  نا  يتعنعا    ا م  
اة   اا نر   اااذ يااففنة اةظااةف  األك  ن ناار فالجي   ناار اةياا  ي حا اا  ةكاا  يةياال  ك ناار  ة فقاار فاا   ماا   
اةج  يااا ت األة ننااار فاةية نااار. فيتعنعااا م  ااااذ  ةااال ةةمااات  ااااذ خااااا األجااافاد اةكرناااار   عاااية اث فيطااافنة 

اةيطااافة اةنااف   فاا  اةييااانم اةيااا ة  فاا  ساافد اة ي ناااةات  اة ااةا ن األك  ن ناار   ة ااكل اةااا   نفاكااب  يطا اا ت
 طا  ت عفا اةي ل  ةان م ف ة ن م.اةعةنير ف    ةم يكنفةفجن  اة ياف  ت ف ي

 
  ةيياافةذ  عاا فةنر اإل اااةا   اااذ يطاافنة ف  اام اة ةاااث 1991  اا  ة اة ةااث اةيا اا  فااا  اةياا م  يتععاات 

دما ةت يعا ذ   ا  ة اة ةاعا ت اةيانا   2002 ان  ا م اةيا   ف  اة ج لت األع عانر فاةيط ن نار. فا يا ادم 
فاة ةث اةيا      ي    ق  ت اةج  ير ف  فاف ر فااةة اةييانم اةي ة  فاة ةث اةيا    طةح  ةن  ن اة  جعينة 

  ةنكاافن دفل يخماااق  ةاعااا ت  انااا  فااا  اةج  يااار 2002-2002فاا  يخماااق اةة ااافا ةايااا م األكااا  ن   
ةج  يار فا   جا ل اة ةاث اةيا ا     إلسا فر نةاذ  فةحا  اةاةوني فا   جا ة   ع   م   ةل ف  الةي ا د  ا فة ا

اةةن    ف   ج ل اة ةث األك  ن    يرينل  فةح  اةي ةني فخ  ر اة جي س. فةةم م  ن ن اةة اةج  ير  اذ 
 ف     ات  اذ يففنة اة ةفط اة   نر فاةرننر اةي  دحاي   ةطةح  ةن  جنن نس فننن ف    جعينة  ام اةنري

 – 2010ففااا  اةيااا م األكااا  ن    .2010 – 2009اإلكانننكااا  فاةياااافم اةمااان لننر فااا  اةيااا م األكااا  ن   
ي كناات اةج  ياار  اان اعااية اث ءالءاار  ااةا ن   جعااينة دخااةي فاا  اةا اار اإلنجاناناار فن ا  اا   فحن عاار  2011

الق ي ا  ف ا  د ة ات فا  (. فانعج   م  س يفجه اةج  ير ف  يفعنس  اواةة  MBAاليم لت  فا  اةة األ   ل )
فات  -فاا  ج  ياار حنةناافت ( Edinburgh Business Schoolاةياا م  ايااه  ااس كاناار ن ن ااةة ة   اا ل )

(Heriot-Watt University اير قناار يياا فن دكاا  ن   ةراايا  ةن  جاا م ) اايةك م   ( فاا  ن اةة األ  اا لMBA )
 ن ن ااةة -األ  اا ل  ااس كاناار    ل اايةالناار ي ااة   انااه كاناار اةيااافم اإل اةناار فاة  ةناار فاا  ج  ياار   اا ن األحا

(Edinburgh Business School ة  ارم  ا ةل  انا ام  ان اةي ا م فا   جا ل اةير  ال األكا  ن   اة نا د  )
قان ن م ف  ة ن م  ف عيجن ر ةيفجه اةج  ير ف  ية نا  يا ننة اةنف نار فسا  ن   اذ ك فر اة عيفن ت؛  ةان م فا 

 اةجف ة.
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الدراسات العليا والبحث العلمي ورسالتها وأهدافهارؤية عمادة 
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 الدراسات العليادليل 

 الرؤية

 
 .فاة ةاع ت اةيان  فة ط     س ن  ف  كالت اة جي ساةيا     ة ةث لةي  د ا
 

 الرسالة

 
 .ي نور  نور  ن ع ر ةي جنس اة ةث اةيا   فيطفنة  ةا ن اة ةاع ت اةيان  فالةي  د    

 
 

 األهدا  

 
 .يا   ة ي د س د اة نور اةي ةنعنر فاةطا رييانا ء  فر اة ةث اة  .0

 .  م فيةرنا ن  ط ت اة ةث اةيا   فيففنة اة نور اة الو ر  .0

 .ين نر اة   ةات اة ةءنر ة ي د س د اة نور اةي ةنعنر فاةطا ر  .3

اةن ااااااة فاااااا  اة جااااااالت اةي ة ناااااار اة ر ةعاااااار فاة ةك اااااار فاة  اااااا ةكر فاااااا  اة اااااا ي ةات اةيا ناااااار ي ااااااجنس   .4
 .اة يخممر

 .  اة  ي ةات ففةش اةي ل  ات اةمار   س ن  فاةين ج ت اة جي س  م     .5

 .يفجنه اة ةث اةيا   ف ةا ن اة ةاع ت اةيان  ةخ  ر قس ن  فاةين ج ت اة جي س  .6

  فاك ر اة عيج ات اةيا نر اة ي مةة فاةيطفنة اة عي ة ةخطط اة ةاع ت اةيان .  .7

 ك  ن نر.س  ن جف ة اة ةاع ت اةيان    ةيي فن  س األقع م األ  .8

 .الةي  د   عيفي  جار اة ا  د فجف ة  ةيفاح   .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تعليمات منح درجة الماجستير

 
 2009تعليمات منح درجة الماجستير لسنة 

معدلة في ضوء تعليمات وشروط هيئة االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا المقرة من مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم 
 العالي

 (111/20/2008اً إلى قراره رقم )استناد
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 الدراسات العليادليل 

 
 

(، 2009)تعميمات منح درجة الماجستير في جامعة عمان األىمية لسنة تسمى ىذه التعميمات  (:1المادة )
 ويعمل بيا اعتبارًا من تاريخ إصدارىا.

 

ما  أدناهيكون لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذه التعميمات المعاني المخصصة ليا  (:2المادة )
 لم تدل القرينة عمى غير ذلك.

 جامعة عمان األىمية : الجامعة
 مجمس الدراسات العميا في الجامعة : المجمس
 عميد الدراسات العميا والبحث العممي :  العميد
 عممي في الجامعة أي كمية من كميات الجامعة أو أي معيد أو مركز :  الكمية
 ةأي قسم أكاديمي في الجامع :  القسـم

 برنامج الدراسات العميا : البرنامج
 لجنة الدراسات العميا في الكمية أو في القسم :  المجنة

 

 الخطة الدراسية
 

( سـاعة معتمــدال وال تزيــد 33ال تقـل متلمبــات نيـل درجــة الماجسـتير عــن ثـ ٍث وث ثــين ) أ. (:3المادة )
قرىـــا مجمـــس ( ســـاعة معتمـــدال  حســـل الخلـــة الدراســـية التـــي ي33عـــن ســـٍت وث ثـــين )

 العمداء، بناء عمى تنسيل المجمس.
ــى  . ل ــًا لمســاري البرنــامج )الرســالة وال ــامل( عم ــل درجــة الماجســتير وفق تــوزم متلمبــات ني

 اآلتي:النحو 
 برنامج الماجستير / مسار الرسالة: .1

 ( ساعة معتمدال حدًا أدنى.24مواد بواقع أربع وع رين ) أ.
 .( ساعات معتمدال9رسالة بواقع تسع ) ل.

 برنامج الماجستير / مسار ال امل: .2
 ( ساعة معتمدال حدًا أدنى.33مواد بواقع ث ٍث وث ثين ) أ.
 .اجتياز امتحان  امل بعد إنياء جميع المواد بنجاح ل.
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 الدراسات العليادليل 

 
 توزم ساعات برنامج الماجستير / مسار الرسالة عمى النحو اآلتي: .أ (:4المادة )

 حدًا أدنى. ( ساعة معتمدال15) المواد اإلجبارية، بواقع خمس ع رال .1
 .( ساعات معتمدال حدًا أقصى9المواد االختيارية بواقع تسع ) .2
 .( ساعات معتمدال9الرسالة، بواقع تسع ) .3

 اآلتي: توزم ساعات برنامج الماجستير / مسار االمتحان ال امل عمى النحو .ل
 دنى.( ساعة معتمدال حدًا أ24مواد إجبارية بواقع أربع وع رين ) .1
 ( ساعات معتمدال حدًا أقصى.9مواد اختيارية بواقع تسع ) .2

أدنــى لمــواد  ( ســاعات معتمــدال حــداً 3ي ــترل فــي بنــاء الخلــة الدراســية تخصــي  ثــ ث ) .ج
 تتعمق بمنيجية البحث العممي ولرائقو.

 

 المواد االستدراكية: (:5المادة )
من مستوى البكالوريوس بمـا ال  يجوز لمجنة عند القبول أن تحدد مواد استدراكية لملالل . أ

( حـدًا أدنـى، وال 60( سـاعات معتمـدال ي ـترل اجتيازىـا بع مـة سـتين )9يزيد عـن تسـع )
تحســل ع مــات ىــذه المــواد فــي المعــدل التراكمــي، وال تحســل تــمن الســاعات المعتمــدال 

 الملموبة لنيل درجة الماجستير.

خــ ل العــام الدراســي األول مــن   ــترل االنتيــاء مــن دراســة المــواد االســتدراكية بنجــاحي . ل
 االلتحاق بالبرنامج.

 

 القبول
 

يحدد مجمس العمداء في كل عـام جـامعي عـدد اللمبـة الـذين يقبمـون فـي كـل برنـامج مـن بـرامج  (:6المادة )
 الماجستير بناء عمى توصية المجمس.

 

 شروط القبول في البرنامج: أوال (:7المادة )
 ال رول اآلتية: يقبل في البرنامج من تتوفر لديو

 يعادلو. من حصل عمى درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن جيد أو ما .أ
مـــن حصـــل عمـــى درجـــة البكـــالوريوس بتقـــدير مقبـــول أو مـــا يعادلـــو يحـــق لـــو االلتحـــاق  .ل

 بالبرنامج  ريلة ما يمي:
يحــددىا  ( مــواد مــن مــواد الماجســتير )خــ ل الالصــل األول ل لتحــاق(3دراســة ) .1

المتقــدمين لــذلك  المــراد االلتحــاق بــو وتكــون المــواد موحــدال لجميــع اللمبــةالقســم 
 التخص .

% أو ما يعادلو وبمعـدل تراكمـي ال يقـل 70النجاح في كل مادال بمعدل ال يقل عن  .2
 % أو ما يعادلو.75عن 

التــي  ( يصــبح اللالــل نااميــًا وتحســل لــو المــواد2ي حــال تحقــق ال ــرل رقــم )فــ .3
 غير ذلك يالصل اللالل من البرنامج.أنياىا في خلتو و 
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 كل من حصل عمى درجة الدبموم العالي بتقدير ال يقل عن جيد جدًا. .ج
أعـ ه، ي ـترل أن  في حال عدم تعبئة المقاعد المخصصة حسل ال رول الـواردال فـي )أ( .د

ــــة المقبــــولين فــــي )ل   ج( عــــن %( مــــن إجمــــالي المقاعــــد 20) ال تزيــــد نســــبة اللمب
 كل تخص .المخصصة في 

الع قـة بالدراســة  أن تكـون درجـة البكـالوريوس فـي حقـل التخصـ  أو احـد الحقـول ذات .ىـ
وذلـك وفقـًا لمخلـة الدراسـية لـذلك  المتخصصة في البرنامج الذي يرغل في االلتحـاق بـو،

 البرنامج.
 الشروط األخرى الواجب توافرها لاللتحاق بالبرنامج: ثانيا  

االلتحـاق بالدراسـات العميـا تقـديم مـا يثبـت نجاحـو فـي امتحـان  ي ترل عمى كل لالـل يرغـل فـي
... الخ( ويكون األمـر بالنسـبة  فرنسية، لغة ألمانية، ، لغةIELTSمقدرال لمغة أجنبية )التوفل، 

 لمغة اإلنجميزية عمى النحو اآلتي:
ــل ) .1 ــاز امتحــان التوف ــا500( بع مــة ال تقــل عــن )ITPاجتي لمتخصصــات  ( أو مــا يعادلي

ـــة، و)ال ـــة 550و) ( أو مـــا يعادليـــا لمتخصصـــات اإلنســـانية،400عممي ( لتخصصـــات المغ
الم ـتركة مـع الجامعـات األردنيـة التـي ي ـر  عمـى  االنجميزية كافة وتخصصات البـرامج

 ( في المممكة.AMIDEAST( في األردن، أو من مركز )ETSتلبيقيا مؤسسة )
( أو مـــا يعادليـــا لمتخصصـــات 61)( بع مـــة ال تقـــل عـــن IBTاجتـــاز امتحـــان التوفـــل ) .2

( لتخصصــــات المغــــة 79( أو مــــا يعادليــــا لمتخصصــــات اإلنســــانية، و)32العمميــــة، و)
االنجميزيـــة كافـــة وتخصصـــات البـــرامج الم ـــتركة مـــع الجامعـــات األجنبيـــة مـــن مركـــز 

(AMIDEAST.في المممكة ) 
ــة إذا كــانوا ســيم1يســتثنى مــن ) .3 ــر المتحــدثين بالعربي تحقون لمدراســة ( أعــ ه اللمبــة غي

ببرنامج الماجستير في المغة العربيـة  ـريلة تقـديم إثبـات بمقـدرتيم عمـى التحـدث بالمغـة 
 األجنبية، ويقاس عمى ذلك المغات األخرى.

 

لمقسم أن يتع  رولًا خاصة ل لتحاق بالبرنامج الـذي يلرحـو، وتقـر ىـذه ال ـرول مـع الخلـة  (:8المادة )
 ىذه التعميمات. تتعارض معالدراسية لمبرنامج، عمى أن ال 

 

ــا  (:9المادة ) ــادال الدراســات العمي ــى عم ــد إل ــى النمــوذج المعتم ــرامج الماجســتير عم ــات االلتحــاق بب ــدم لمب تق
والبحث العممي خ ل الالترال التي يحددىا المجمـس، وترفـق بتمـك اللمبـات جميـع األوراق الثبوتيـة 

 ال زمة.
 

( مـن ىـذه التعميمـات يصـدر المجمـس أسـماء المقبـولين 9مـادال )مع مراعاال ما ورد فـي ال أ. (:10المادة )
في برامج الدراسات العميـا بنـاء عمـى توصـية المجنـة، وذلـك وفـق معـدالتيم التراكميـة مـع 

 (.8مراعاال مع ما ورد في المادال )
يقرر المجمس بناء عمى تنسـيل المجنـة أي البرنـامجين سـيمتحق بـو اللالـل، وذلـك وفـق  . ل

 ىا المجنة.األسس التي تعتمد
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ال يجوز أن يقبل اللالل في برنامجين دراسيين لتخصصين في الماجستير فـي نن واحـد،  أ. (:11المادة )

 في أي مرحمة من مراحل دراستو.
إذا فصل اللالل من أي برنامج ماجستير فإنو ال يجوز أن يقبـل فـي البرنـامج نالسـو مـرال  ل.

 أخرى.

 

 نظام الدراسة
 

( أسـبوعًا، 16ن السنة الدراسـية مـن فصـمين دراسـيين، مـدال كـل منيمـا سـتة ع ـر )تتكو أ. (:12المادة )
ويجــوز لممجمــس اعتمــاد فصــل صــيالي ال تقــل مدتــو عــن ثمانيــة أســابيع وفــق ال ــرول 

 اآلتية:

فـي  -األول أو الثـاني -أن يكون اللالل قد انتام فـي الدراسـة فـي أحـد الالصـمين (1
يمي الـــذي يرغـــل فـــي تســـجيل الالصـــل برنـــامج الدراســـات العميـــا فـــي العـــام األكـــاد

 الصيالي فيو.
 ( ساعات.6أن ال يزيد عدد الساعات التي يسجميا اللالل عمى ست ) (2

 ال يعتبر الالصل الصيالي فصً  دراسيًا لغايات احتسال مدال الدراسة. ل.
 

 مدة الدراسة والعبء الدراسي
 

لالـــل مســـجً  لمحصـــول عمـــى درجـــة ال يجـــوز أن تقـــل المـــدال الدراســـية التـــي يقتـــييا ال أ. (:13المادة )
 ( فصـــول دراســـية8( فصـــول دراســـية، وال تزيـــد عـــن ثمانيـــة )3الماجســـتير عـــن ث ثـــة )

ولمجمس العمداء السماح لملالل الذي استنالد المدال المسـموح بيـا لمحصـول عمـى درجـة 
 الماجستير وكان من الممكن ان ينيي متلمبات التخرج، دراسة فصل إتافي واحد.

أن تزيد مدال التأجيـل واالنسـحال بمجموعيمـا عـن فصـمين دراسـيين، وال تحسـل ال يجوز  ل.
 ىذه المدال من الحد األعمى لمدال الحصول عمى الدرجة.

يجل أن ال تقل المدال الزمنيـة الالاصـمة بـين قبـول م ـروم الرسـالة ومناق ـتيا عـن فصـل  ج.
 دراسي واحد.

 

ل عمى درجـة الماجسـتير يكـون الحـد األعمـى لمعـلء مع مراعاال الحد األعمى لمدال الحصو أ. (:14المادة )
 ( ساعة معتمدال في الالصل الواحد )األول أو الثاني(.12الدراسي اثنتي ع رال )

 ( ساعات معتمدال.6الحد األدنى لمعلء الدراسي في الالصل الدراسي ىو ست ) ل.

فـي ( سـاعات صـالية غيـر متصـمة 6يجل أن ال يزيد العلء الدراسي لملالـل عمـى سـت ) ج.
 اليوم الواحد.
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 التسجيل
 

ال يجوز أن يقل الحد األدنى لعـدد اللمبـة المسـجمين فـي المـادال الواحـدال عـن خمسـة إال بموافقـة  (:15المادة )
 المجمس.

( سـاعة 15ال يجوز تسجيل ساعات الرسالة قبل أن ينيي اللالـل بنجـاح خمـس ع ـرال ) أ. (:16المادة )
قــد تــم تعيــين م ــر  لــو، وأقــر عنــوان رســالتو  مــن الخلــة الدراســية،  ــريلة أن يكــون

 (.32(، )31وخلتيا مع مراعاال ما ورد في مادال في المادتين )

 يمغى تسجيل اللالل في أي فصل إذا لم يسدد الرسوم المقررال في المواعيد المحددال. ل.
 

 المواظبة
 

ــو عميــد الكميــة ) أ. (:17المادة ) مــن مجمــوم الســاعات %( 20إذا تجــاوز غيــال اللالــل دون عــذر يقبم
المقررال ألي مادال يحرم مـن التقـدم ل متحـان النيـائي، ويعـدب راسـبًا فـي تمـك المـادال، وذلـك 
بقرار من عميد الكمية، بناء عمى توصية مبدرس المادال، وعمى اللالـل إعـادال دراسـتيا إن 
كانت إجبارية، وتدخل نتيجة ذلك الرسـول فـي حسـال المعـدل الالصـمي والمعـدل التراكمـي 

 ألغراض اإلنذار والالصل.
ــذر  مرتــي ل. ــل بع ــال اللال ــة ) أو قيــري إذا تجــاوز غي ــد الكمي ــو عمي %( مــن 20يقبم

يعد منسحبا منيا وتثبت في سجمو األكاديمي  مجموم الساعات المقررال ألي مادال، فإنو ب
 م حاة )منسحل(.

أو معتمــد ي ــترل فــي العــذر المرتــي أن يكــون بتقريــر لبــي صــادر عــن لبيــل الجامعــة  ج.
منـــو، وأن يقـــدم ىـــذا التقريـــر إلـــى عميـــد الكميـــة قبـــل الغيـــال، أو خـــ ل مـــدال ال تتجـــاوز 
أسبوعين من تاريخ انقلام اللالل عن المواابة. وفي الحاالت القيريـة يقـدم اللالـل مـا 

 يثبت عذره إلى عميد الكمية خ ل أسبوم من زوال األسبال.

عمــن عنــو بعــذر يقبمــو عميــد الكميــة تســجل لــو كــل مــن يتغيــل عــن االمتحــان النيــائي الم د.
م حاة )غير مكتمل(، عمى أن يبمغ مدير القبـول والتسـجيل رسـميًا بـذلك. ويبمـغ مـدرس 
المادال بقرار قبول العذر إلجراء امتحـان تعويتـي لملالـل فـي مـدال أقصـاىا أسـبوعين مـن 

 حان.بداية الالصل التالي لمالصل الذي يمي الالصل الذي لم يتقدم فيو ل مت

 

 االنسحاب من المواد، ومن الفصل الدراسي، ومن الجامعة
 

( أسـابيع 8) يسمح لملالل باالنسحال من دراسة مادال أو أكثر خ ل مدال أقصاىا ثمانيـة .أ (:18المادة )
( مـــن بـــدء الالصـــل الصـــيالي، وتثبـــت فـــي ســـجمو 4) مـــن بـــدء الالصـــل، وأربعـــة أســـابيع

أن يقــل عــدد الســاعات  -نتيجــة االنســحال -األكــاديمي م حاــة )منســحل(، وال يجــوز 
 المعتمدال المسجمة عن الحد األدنى لمعلء الدراسي المسموح بو وفق ىذه التعميمات.
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يجوز لمعميد الموافقة عمى انسحال اللالل من جميع المواد التـي سـجميا فـي أي فصـل،  .ل
راعــاال أحكــام وفــي ىــذه الحالــة تعتبــر دراســة اللالــل فــي ذلــك الالصــل مؤجمــة حكمــًا مــع م

 ( من ىذه التعميمات.22( و)13المادتين )
التأجيل المسموح بيا وفـق أحكـام  تحسل المدال في الالقرال )ل( من ىذه المادال تمن مدال .ج

 ( من ىذه التعميمات.13المادال )
 

إذا رغل اللالل في االنسحال من الجامعة فعميو أن يتقدم بلمـل عمـى النمـوذج المعتمـد  أ. (:19المادة )
في ىذه الحالة تثبت لو فـي سـجمو األكـاديمي م حاـة )منسـحل مـن البرنـامج( ويعتبـر و 

 تسجيمو في الجامعة ممغيًا.
ال يجوز لملالل المنسحل من البرنـامج أن يتقـدم إلـى عمـادال الدراسـات العميـا لمناـر فـي  ل.

 إعادال تسجيمو.
 

 تأجيل الدراسة
 

ن يكـــون قـــد درس فصـــً  دراســـيًا واحـــدًا عمـــى األقـــل فـــي ي ـــترل فـــيمن يلمـــل تأجيـــل الدراســـة أ (:20المادة )
 التخص  الذي التحق بو.

 

يقدم لمل التأجيل قبل بدء الدراسة وتصدر الموافقة عـن المجمـس بنـاء عمـى تنسـيل المجنـة إذا  (:21المادة )
 .كان التأجيل لالصل واحد وعن مجمس العمداء إذا كان لالصمين متتاليين

 

 فصل من البرنامجاالنقطاع عن الدراسة وال
 

إذا بدأ التدريس في أي فصل من الالصول الدراسية ولم يكن اللالل مسجً  لـذلك الالصـل  أ. (:22المادة )
يعد اللالل منقلعًا عن الدراسة ويمغى تسجيمو في الجامعة إال إذا تقدم بعذر قيري تقبمو 

 الجية المعنية في الجامعة عمى النحو اآلتي:

الل بالعذر خ ل  ير من بداية التدريس فـي الالصـل الـذي المجمس: إذا تقدم الل -1
 انقلع فيو.

 مجمس العمداء إذا تقدم اللالل بالعذر قبل نياية الالصل الذي انقلع فيو. -2

 إذا قبل العذر حسبما ورد أع ه يبٌعدب االنقلام تأجيً . ل.

ر مـن فصـمين ال يجوز أن ينقلع اللالل عن الدراسة بعذر مقبـول حسـبما ورد أعـ ه أكثـ ج.
 دراسيين.
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 االنتقال والتحويل

 

ــامج الماجســتير  أ. (:23المادة ) ــى برن ــامج ماجســتير مــن خــارج الجامعــة إل ــل مــن برن ــال لال يجــوز انتق
المماثل فييا في حـال اسـتيالائو  ـرول القبـول عمـى أن ال يقـل معدلـو التراكمـي عـن جيـد 

 جدًا.
ــل المنتقــل أي مــن المــواد التــي ل. ــى  ال تعــادل لملال درســيا ســابقًا، إذا حصــل بموجبيــا عم

  يادال أو درجة عممية أخرى.
ال تعادل لملالل المنتقل مـن خـارج الجامعـة أو المقبـول فييـا وسـبق لـو دراسـة مـواد فـي  ج.

 ( ساعات معتمدال.9برنامج مماثل في جامعة أخرى أكثر من تسع )
( 9ح بيا مقابل كل تسع )يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعمى لمدال الدراسة المسمو  د.

 ساعات معتمدال.
 ال تعادل المواد التي درسيا اللالل إذا متى عمى دراستو ليا أكثر من خمس سنوات. ىـ.
ي ترل في المواد التي درسيا اللالل في جامعـة أخـرى معتـر  بيـا ويرغـل فـي معادلتيـا  و.

ية المقـرال وأن ال أن تكون مكافئة مـن حيـث المسـتوى والمحتـوى لمـادال فـي الخلـة الدراسـ
 يقل تقديره في كل منيا عن )جيد جدا( أو ما يعادلو.

 ال يجوز احتسال مادال درسيا اللالل من مستوى برنامج أقل في مستوى برنامج أعمى. ز.

تدخل المواد التي درسيا اللالل وعودلت لو في احتسال معدلو التراكمي إذا كان االنتقال  ح.
 داخل الجامعة، وال تحتسل في معدلو التراكمي إذا كان االنتقال من جامعة أخرى.

 المجنة. تتم الموافقة عمى احتسال المواد بقرار من المجمس بناء عمى توصية من ل.
 

ــى مســار االمتحــان ال ــامل أو العكــس بقــرار مــن يجــوز ال أ. (:24المادة ) ــل مــن مســار الرســالة إل تحوي
( 15المجمس بناًء عمى توصية المجنة  ريلة أن يكون قـد أنيـى اللالـل خمـس ع ـرال )

 %.76وأن ال يقل معدلو التراكمي عن ، ساعة معتمدال من خلتو الدراسية
د التي درسيا تـمن الخلـة عند تحويل اللالل من مسار إلى نخر تحسل لو جميع الموا ل.

 وتدخل ع مات تمك المواد في معدلو التراكمي. ،الدراسية المقرال لو

 
 التقويم

 

 .%(70) ع مة النجاح في كل مادال من مواد برنامج الماجستير ىي (:25المادة )
 

 %(.76الحد األدنى لمنجاح في المعدل التراكمي لممواد في برنامج الماجستير ىو ) أ. (:26المادة )
 .فأكثر %(76ال يجوز إعادال دراسة مادال حصل فييا اللالل عمى ) ل.
يجوز لملالل ألغراض رفع معدلو التراكمي إعادال دراسة مادتين عمى األكثر كان قد نجـح  ج.

 بيما ليمة مدال دراستو لمماجستير.

و ســواء لرســوبو فييــا أو لرفــع معدلــو التراكمــي تحســل لــ ،إذا أعــاد اللالــل دراســة مــادال د.
 الع مة األعمى.

 



 

13 
 

 الدراسات العليادليل 

( من ىذه التعميمات تحسل ع مات جميع المواد التي يدرسيا 26مع مراعاال ما ورد في المادال ) (:27المادة )
 .اللالل في البرنامج في معدلو التراكمي

 يكون توزيع الع مات لمواد الماجستير عمى النحو اآلتي: (:28المادة )
 %( ألعمال الالصل.60) أ.
 متحان النيائي.%( ل 40) ل.

ـــرات، والتصـــميم،  ـــدوات، والبحـــوث، والمختب ـــواد الن ـــرتين: م ـــي ىـــاتين الالق ـــا ورد ف ويســـتثنى مم
واالختبــارات العمميــة، والتــدريل العممــي التــي ليــا ســاعات معتمــدال، إذ تكــون ليــا ع مــة واحــدال 

 .ت كل كامل ع مة المادال
 

 يجي من ث ثة مستويات عمى النحو اآلتي:يعتمد لمرسالة تقدير وفقًا لمقياس تدر  أ. (:29المادة )
 جيد. 3  جداً  . جيد2   ممتاز.  1

 يخص  لممعدل الالصمي والتراكمي التقديرات اآلتية: ل.
 ممتاز 100 – 85 .1
 جيد جداً  84ر99 – 76 .2

 

 الفصل من البرنامج
 

ل مـن المجنـة المختصـة يالصل اللالل من برنامج الماجستير بقرار من المجمس بناًء عمى تنسـي (:30المادة )
 في الحاالت اآلتية:

إذا تدنى معدل اللالل التراكمي في برنامج الدراسـات العميـا عـن تقـدير )جيـد جـدًا( أو مـا  أ.
 يعادلو في أي فصمين دراسيين، باستثناء أول فصل دراسي.

 إذا رسل في مادال إجبارية مرتين. ل.

 جستير.إذا رسل مرتين في االمتحان ال امل لدرجة الما ج.
إذا لم يتمكن من استكمال متلمبات الحصول عمى الماجستير بنجاح تمن المدال الزمنيـة  د.

 (.13المسموح بيا وفقًا لممادال )
 إذا رسل في مناق ة الرسالة. ىـ.
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 الدراسات العليادليل 

 
 

 اإلشـرا 
 

يصــدر المجمــس قــرارًا يتتــمن: تعيــين الم ــر ، وتحديــد عنــوان الرســالة وم ــروم خلتيــا، فــي  (:31المادة )
 د ال يتجاوز نياية الالصل الرابع اللتحاق اللالل بالبرنامج، وذلك بناًء عمى تنسيل المجنة.موع

ي ــترل فــي الم ــر  أن يكــون أســتاذًا، أو أســتاذًا م ــاركًا، أو محاتــرًا متالرغــا مــؤىً   .أ (:32المادة )
 لمتعيين في رتبة أستاذ م ارك عمى األقل.

رتبـة أســتاذ / أسـتاذ م ــارك لغايـات التــدريس ي ـترل العتمــاد عتـو ىيئــة التـدريس مــن  .ل
واإل ــرا  عمــى الرســائل الجامعيــة وحســال اللاقــة االســتيعابية أن يكــون قــد اســتمر فــي 

 اإلنتاج العممي بعد الحصول عمى نخر ترقية بعامين.
ــد الحاجــة أن يتــولى اإل ــرا  األســتاذ المســاعد أو المحاتــر المتالــر  المؤىــل  .ج يجــوز عن

أســتاذ مســاعد،  ــريلة أن يكــون قــد ن ــر بحثــين  عمــى األقــل  غيــر  لمتعيــين فــي رتبــة
كمــة فــي نخــر ثــ ث الخاصــة بــو فــي مجــ ت عمميــة مح الــدكتوراهمســتمين مــن ألروحــة 

 سنوات.
 

الحد األعمـى لعـدد الرسـائل الجامعيـة )الماجسـتير أو الـدكتوراه( التـي ي ـر  عمييـا عتـو ىيئـة  (:33المادة )
 حسل الرتبة األكاديمية وفق اآلتي:التدريس في نن واحد يكون 

 ( رسائل لألستاذ.6ست ) أ.
 ( رسائل لألستاذ الم ارك.6ست ) ل.
 ( رسائل لألستاذ المساعد.3ث ث ) ج.

 

يقــرر المجمــس، بــاقتراح مــن الم ــر ، وتوصــية مــن المجنــة، تســمية عتــو ىيئــة تــدريس نخــر  (:34المادة )
 مى في ىذه الحالة م رفًا م اركًا.لمم اركة في اإل را  عمى رسالة اللالل. ويس

 

( يجوز تغيير الم ر  لارو  مبـررال، يوافـق عمييـا 32( و)31مع مراعاال ما ورد في المادتين ) (:35المادة )
 المجمس.

 

 يجوز بقرار من المجمس وبناًء عمى توصية المجنة: (:36المادة )
إجــازال بــدون راتــل  أن يســتمر عتــو ىيئــة التــدريس الحاصــل عمــى إجــازال تالــر  عممــي أو أ.

 اإل را  عمى رسالة اللالل أو الم اركة فيو.
ــو خبــرال  ل. أن ي ــارك فــي اإل ــرا  مــن يحمــل درجــة الــدكتوراه وال يحمــل رتبــة أكاديميــة ول

( عمـى أن يكـون قـد ن ـر 10ميدانية في مجال البحث المعني ال تقل عن ع ـر سـنوات )
 بحثين محكمين عمى األقل.
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 الدراسات العليادليل 

 
 

مم ر  عن كل رسالة ي ـر  عمييـا سـاعة معتمـدال فـي الالصـل الدراسـي الواحـد، وذلـك تحسل ل (:37المادة )
اعتبارًا من بدء الالصل الدراسي الذي عين فيو م ـرفًا، وبمـا ال يزيـد عـن ث ثـة فصـول دراسـية. 

 وفي حالة وجود م ر  م ارك تحسل لكل منيما نص  ساعة معتمدال.
 

( من ىـذه التعميمـات يجـوز تعـديل عنـوان الرسـالة وخلتيـا إذا 31) مع مراعاال ما ورد في المادال (:38المادة )
 .اقتتت ارو  البحث ذلك

ترسل الرسالة إلى محكم خارجي من قبل رئيس الجامعة بتنسيل من العميـد إلبـداء الـرأي  أ. (:39المادة )
 بالمستوى العممي لمرسالة وفق النموذج المعد لتمك الغاية.

جي وبعـد أخـذ رأي الم ـر  لم حاـات المحكـم  إن وجـدت  في توء تقرير المحكم الخـار  ل.
 ي كل المجمس لجنة المناق ة بتوصية من المجنة بحيث تتكون من:

 الم ر  عمى رسالة اللالل. .1

 عتو ىيئة تدريس من داخل الجامعة. .2

 عتو ىيئة تدريس من خارج الجامعة. .3

 المحكم الخارجي أو من تنسبو المجنة. .4

  ارك  إن وجد .الم ر  الم .5
 

 يعتمد المجمس الرسالة في توء موافقتيا لممعايير التي يحددىا المجمس. أ. (:40المادة )
 تكون مناق ة الرسالة بصورال عمنية وتتم إجراءاتيا عمى النحو اآلتي: ل.

 يعرض اللالل ممخصًا لرسالتو. .1

رر المجنـة بأغمبيـة يتولى رئـيس لجنـة المناق ـة إدارال المناق ـة، وبعـد المداولـة تقـ .2
 أعتائيا إحدى النتائج اآلتية:

  ًناجحا بدون تعدي ت.  :أوال 

 وتعــرض  ناجحــًا مــع تعــدي ت لاليالــة تجــرى خــ ل  ــير مــن تاريخــو، :انياً ث
 عمى لجنة المناق ة العتمادىا.

  ًتعدي ت جوىرية تنجز في مدال ال تتجـاوز سـتة أ ـير، وتعـرض عمـى  :ثالثا
ال في  عتبر اللالل راسبًا.المجنة العتمادىا وا 

  ًراسباً  :رابعا. 

يرسـل قــرار لجنـة المناق ــة بعــد اعتمـاده مــن المجنـة إلــى عمــادال الدراسـات العميــا والبحــث  ج.
 .العممي في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ المناق ة
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 الدراسات العليادليل 

 
 

 / مسار الرسالة االمتحان الشامل لبرنامج الماجستير
 

لبيعة  اممة تكاممية، ييد  إلى قياس قدرال اللالـل عمـى الـربل بـين يكون االمتحان ال امل ذا  (:41المادة )
المالاىيم المختمالـة األساسـية والمتقدمـة التـي اكتسـبيا فـي مختمـ  المعـار ، وتواياليـا فـي حـل 

 .الم ك ت العممية والتلبيقية في ميدان تخصصو
 

 الجامعي المعتمد.يعقد االمتحان ال امل مرتين كل عام دراسي وفقًا لمتقويم  (:42المادة )
 

يتم تعيين لجنة متخصصة إلعـداد أسـئمة االمتحـان ال ـامل وتصـحيحو بقـرار مـن المجمـس بنـاًء  (:43المادة )
 عمى توصية المجنة، وتكون مياميا عمى النحو اآلتي:

دارال  ؤونو. أ.  تنايم االمتحان ال امل وا 
 راجع والقراءات ال زمة لذلك.تحديد المجاالت التي ي مميا االمتحان ال امل واقتراح الم ل.
اختيــار أعتــاء ىيئــة تــدريس مــن المختصــين بموتــوم االمتحــان لمقيــام بوتــع األســئمة  ج.

 وتصحيح اإلجابات.
 تنسيل نتائج االمتحان ال امل لمجنة لدراستيا والتوصية ب أنيا. د.
فــي موعــد  يرســل قــرار المجنــة بعــد اعتمــاده إلــى عمــادال الدراســات العميــا والبحــث العممــي ىـ.

 أقصاه أسبوعان من تاريخ االمتحان العتماده من المجمس.
 

يتقدم اللالل ل متحان ال امل بعد إنيائو المواد المقررال بنجاح  ريلة أن ال يقـل معدلـو  أ. (:44المادة )
 %.76التراكمي في ىذه المواد عن 

مـرال ثانيـة فقـل، وذلـك إذا رسل اللالل في االمتحان ال امل يمكنو التقدم ليـذا االمتحـان  ل.
في الموعد التالي الذي يعقد فيو االمتحان، وفي حال رسوبو يعتبر مالصواًل من البرنامج، 
ويجــوز لممجمــس، فــي حــاالت خاصــة، يقــدرىا بنــاًء عمــى توصــية المجنــة المختصــتين أن 
يوافــق عمــى تمديــد المــدال القصــوى لمحصــول عمــى درجــة الماجســتير فصــً  دراســيًا واحــدًا 

 غراض تقديم االمتحان ال امل.وذلك أل
 تسجل نتيجة اللالل )ناجح( أو )راسل( في االمتحان ال امل في ك   ع ماتو. ج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

17 
 

 الدراسات العليادليل 

 منح درجة الماجستير
 

( أقـرا  مدمجـة مـن رسـالتو 5( نسـخ ورقيـة و)5يتعيد اللالل بتسميم المجمس خمس ) أ. (:45المادة )
 جنة المناق ة وذلك قبل السماح لو بأخذ ال يادال.بعد إجراء التعدي ت التي أقرتيا ل

ــى تنســيل المجنــة وتوصــية  ل. ــاء عم تمــنح درجــة الماجســتير بقــرار مــن مجمــس العمــداء بن
 المجمس.

 تمنح ال يادات والدرجات في المواعيد المقررال. ج.
 
 

لبــق ذلــك عمــى المعمــول بيــا فــي الجامعــة، حيثمــا ين كــالوريوستلبــق تعميمــات مــنح درجــة الب (:46المادة )
 .الحاالت التي لم يرد بيا ن  في ىذه التعميمات

 

ـــة  (:47المادة ) ـــات، ومســـاعدال اللمب ـــالمنح، والجراي ـــة الخاصـــة ب ـــات الداخمي ـــس العمـــداء التعميم يصـــدر مجم
 المتالوقين.

 

ممـي يالوض اللالل الجامعة )خليًا( حق تصـوير الرسـالة كميـًا أو جزئيـًا وذلـك لغايـات البحـث الع (:48المادة )
 والحالا في المكتبة ورقيًا والكترونيًا والتبادل مع الجامعات والمؤسسات التعميمية األخرى.

 

يبت مجمس العمداء في الحاالت التي لم يرد فييا ن  في ىـذه التعميمـات وفـي اإل ـكاالت التـي  (:49المادة )
رئيس الجامعـة  تن أ عن تلبيقيا. ولمجمس العمداء أن يالوض ىذه الص حية إلى لجنة برئاسة

 وعتوية العميد وعميد الكمية المخت .
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 الدراسات العليادليل 

 
 

 الدراسات العليا رنامجااللتحاق بب
 

 ت:إجراءات تقديم الطلبا
 فد كيةفن اإلة نيم ي  نم اةطا  ت ةج نس اةيخمم ت ةعب اة فا ن  اةي  ييان  اذ  فقس اةج  ير *

 اةيان .     ة اة ةاع ت نةذدف   ةةسفة  ف  اةمة  اة ةانراإل الن ت 
 .    ة اة ةاع ت اةيان  فاة ةث اةيا  ف    ك ن ي  نم اةطا  ت *
 اةطاب. الطالع  اذ اة ةفط اةي  ر ةا  فل ف   ةن  ن اة ةاع ت اةيان  ف اذ  ةفط اة  فل ق ل يي ور *
 .األمفلنةف ا اةفء وا اة طاف ر  م قر ةعب  *
 وا.ف  اةطا  ت غنة اة عيففنر ةا ةفط فاةفء ننظة ل  *
 دف   م ي  ن ه  ياف  ت  قن ه.  نية ل اةط ةب  ع فةنر   م ية ن ع ةايخمق اة طافب   قر *

  ةن  ن نخة  فنا ذ  الةية ا ل نةا ةاط ةب اة عجل ف  د   ةن  ن  ةاع ت  ان  اةي  م  طاب *
  ت   ن اة ةا ن اة طةفةر. ةالةية اطا ه يا  ون م ف  ة ل ي  م 

مفل  ن  ةن  ن  ةاع ت  ان  دن ني  م  طاب اةية ا   ة ةن  ن نرعه فنا ذ طا ه ل نةا ةاط ةب اة ر *
  ت   ن اة ةا ن اة طةفةر. ةالةية ايا  ون م ف  ة ل ي  م 
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 الدراسات العليادليل 

 

 الماجستير لثبوتية المطلوبة لاللتحاق ببرنامجالوثائق ا

 

 يرفق بلمل االلتحاق األوراق الثبوتية اآلتية )وىي غير مستردال(:
 

 طلبة األردنيون:ال أوال :

 م قر  ن اة    ة اةج  ينر األفةذ )فءن ر يخةج( )اة ك ةفةنفي/ اةانع ني(   ي  نة نيرا  ةمفة  .0
 دعي اة  فل اة يي  ة. س 

 مفةة  م قر  ن     ة اة  افم )نن فج ت(. .0

 اة ك ةفةنفي / اةانع ني.مفةة  م قر  ن ك    ال  ت  .3

ي ة  فاة ةث اةيا   األة ن   ن فااةة اةييانم اة م  ةة ف م قر يي  ة  ةفءن ر  ي  ةر اة     .4
 ةخةنج  اةج  ي ت غنة األة ننر.

 اة نال  دف مفةة  م قر  ن  .    ة  .5

 ءالث مفة  خمنر. .6

 مفةة  ن اة فنر اة خمنر  م قر  ن  اوةة األةفال اة  ننر. .7

 . فية خ  ر اةيام   ةنع ر ةاطا ر األة نننن اة كفةمفةة  .8

 ا فظرنن اة نن ني افن ف  د  ج ر.ة اة ةاعر   م    نير .9
 

 الطلبة غير األردنيين: ثانياً:
 

 مفةة  م قر  ن اة    ة اةج  ينر األفةذ )فءن ر اةيخةج( )اة ك ةفةنفي / اةانع ني(. .0
 مفةة  م قر  ن     ة اة  افم )نن فج ت(. .0
 / اةانع ني. اة ك ةفةنفيمفةة  م قر  ن ك    .3
فااةة اةييانم اةي ة  فاة ةث اةيا   ف  األة ن ةخةنج   ن  اةم  ةةفءن ر  ي  ةر اة    ة  .4

 اةج  ي ت غنة األة ننر دف غنة اةية نر.
 ءالث مفة  خمنر. .5
 .مفةة  ن جفاا اةعرة .6
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 الدراسات العليادليل 

 

 رسوم االلتحاق بالبرامج

 
)بالدينار والغير أردنيون رسوم برامج الدراسات العميا )الماجستير( التي يتم استيالاؤىا من اللمبة األردنيون 

 ألردني( ا
 

 المبمغ بالدينار األردني الرسوم الرقم

  نن ة 75  ةة فاة ةطاب الةية ا ة ةعم 0

  نن ة 052 ةعفم يعجنل )فمانر( 0

3 
 

 ةعم اةع  ر اة يي  ة
 

 اةة فا
 اةمن ةر

  ام اةنري اإلكانننك 
 (MBAن اةة األ   ل )

 حن عر اليم لت

 اةا ر اإلنجانانر

 
 

  نن ة 002

 ة نن  022

  نن ة 062

  نن ة 022

  نن ة 022

  نن ة 062
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 الدراسات العليادليل 

 

 الخطة الدراسية
 الحقوقماجستير 

 ( ساعة معتمدة33)
2002/2010 

 
 ساعة معتمدة (18) اإلجباريةالمتطلبات 

 

 المتلمل السابق الساعات المعتمدال اسم المادال رقم المادال
 - 3 اة  نفن اةجااو  40720
 - 3 اةي م اة  نفن اة فة  40700
 - 3 اة  نفن اإل اة  40700
 - 3 اة  نفن اة  ن  40730
 - 3 اة  نفن اةيج ة  فاة اكنر اةركةنر 40760
 - 3  ن حن اة ةث اةيا   40770

 

 ساعات معتمدة (6المتطلبات االختيارية )
 

 المتلمل السابق الساعات المعتمدال اسم المادال رقم المادال
 41701 3 نراةجةاوم القيم   40723
 41711 3 اة  نفن اة فة  اإلنع ن  40700
 - 3 اةي ةنس اة  ة  فاةسةن   40702
 - 3 اةنظم اةعن عنر فاة  نفن اة عيفة  40700
 - 3 اة س د اإل اة  40704
 42731 3 اة  نفن اة فة  اةخ ق 40730
 - 3 اةر ه اإلعال   فدمفةه 40734
 - 3 ا  تاةفع ول اة  نار ةرض اة ن  40735
 - 3 ق نفن اةي ل فاةيت نن ت الجي   نر 40736
 - 3 ق نفن اةيج ةة اة فةنر 40760
 - 3 اةي ةني ت الةكيةفننر 40763

 
 
 
 

 ( ساعات معتمدة9الرسالة )
 

  رول خاصة متلمل سابق الساعات المعتمدال اسم المادال رقم المادال

ع  ر  15نن  د  42771 9 اةةع ةر 41790
 نج ح يي  ة  
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 الدراسات العليادليل 

 
 

 الخطة الدراسية
 ماجستير العلوم الصيدالنية

 ( ساعة معتمدة33)
2002/2010 

 
 ساعة معتمدة (18المتطلبات اإلجبارية )

 

 المتلمل السابق الساعات المعتمدال اسم المادال رقم المادال
 - 3 فاإلةم د اةةنف   ن حن اة ةث 91711
 - 3 كن ن د ةنفنر عةنةنر 91721
 - 3 لننري ننر من  91731
 91731 3 يم نم فدنظ ر ننم ل اة فاد 91732
 - 3  ام األ فنر فاةع فم 91741
 - 3 كن ن د اةنفاين اةط نينر 91751

 

 ساعات معتمدة (6المتطلبات االختيارية )
 

 المتلمل السابق الساعات المعتمدال اسم المادال رقم المادال
 - 3 يةانل نة  من لن  91713
 - 3 ن د اة قن ر اةمن لن  ام األة 91722
 - 3 من ةر من  نر 91733
 91741 3  الجن ت 91742
 91741 3 من ةر عةنةنر 91744
 - 3 كن ن د من لننر ف فاونر 91752
 - 3 اةي فا    ةنفاين اةط نينر 91753

 
 
 
 
 

 ( ساعات معتمدة9الرسالة )
 
 

  رول خاصة متلمل سابق الساعات المعتمدال اسم المادال رقم المادال

ع  ر  15نن  د  91711 9 اةةع ةر 91790
  يي  ة  نج ح
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 الدراسات العليادليل 

 

 الخطة الدراسية
 علم النفس اإلكلينيكيماجستير 
 ( ساعة معتمدة33)

2002/2010 
 

 ساعة معتمدة (18المتطلبات اإلجبارية )
 

 متلمل ن س اسم المادال رقم المادال
 - 3 3  ي  م- ام األ ةاض اةنرعنر 25711
 - 3 3 نم فاةي خنق اةنرع اةي ن 25712
 - 3 3 نظةن ت اةيالج اةنرع  25721
 - 3 3 يم نم اة ةفث اةنرعنر فدع ةن    اإلةم ونر 25731

 3 3 1يط ن  ت  ن اننر  25781
 ع  ا 25711
 ع  ا 25712
 ع  ا 25721

 ع  ا 25781 3 3 2يط ن  ت  ن اننر  25782
 

 ساعات معتمدة (6المتطلبات االختيارية )
 

 متلمل ن س اسم المادال رقم المادال
 - 3 3 اة    ار اإلكانننكنر 25713
 - 3 3 األعي اة نفةفجنر ة  ةاض اةنرعنر 25714
 ع  ا 25721 3 3 اعيةاينجن ت اةيالج اةنرع  25722

 ع  ا 25721 3 3 اةيالج اةج ي  25723

 ع  ا 25721 3 3 اةيالج األعة  25724

 - 3 3 اةن ف اإلة      ة  ةاةل 25725
 - 3 3 اةمةر اةنرعنر اة جي ينر 25726
 - 3 3 قس ن   ي مةة ف   ام اةنري اإلكانننك  25741
 - 3 3 اإل ةا   اذ اة ةاكا اةيالجنر 25742

 
 

 ( ساعات معتمدة9الرسالة )
 

  رول خاصة متلمل سابق الساعات المعتمدال اسم المادال رقم المادال

ع  ر  15نن  د  0737101 9 اةةع ةر 0737110
  يي  ة  نج ح
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 الدراسات العليادليل 

 

 الخطة الدراسية
 ماجستير اللغة االنجليزية وآدابها

 ( ساعة معتمدة33)
2002/2010 

 
 ساعة معتمدة (18المتطلبات اإلجبارية )

 

 متلمل سابق الساعات المعتمدال اسم المادال رقم المادال
 - 3 دع ةنب  اة ةث ف  األ ب اإلنجانا  101242
 - 3 ةنر  األ  نراةنظ 101142
 247201 3 اةة اءر ف    ي  اةة اءر 101141
 - 3 اة عةةنر اةكالعنكنر 101742
 - 3 اة ية اةةف  نع  101741
 - 3 اةةفانر ف  اة ةن اةي ةنن 101747

 
 ساعات معتمدة (6المتطلبات االختيارية )

 

 متلمل سابق الساعات المعتمدال اسم المادال رقم المادال
 - 3 اع ت  ف  األ ب األ ةنك  ة  247304

 - 3  مة اةيف ة ف  انر اة ةن اةء  ن   ة  عةح 247305

 247301 3 اة عةةنر اة ي مةة 247306

 247302 3 اة ية اة ةنط ن  فاأل ةنك  اةة نث 247307

 - 3 األ ب اة   ةن 247308

 247201 3  فاسنس خ مر ف  األ ب 247309

 - 3 األعاف نر 247401

 - 3 اةنمفق اة   ةنر 247402

 
 ( ساعات معتمدة9الرسالة )

 

  رول خاصة متلمل سابق الساعات المعتمدال اسم المادال رقم المادال

ع  ر  15نن  د  247101 9 اةةع ةر 247501
  يي  ة  نج ح
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 الدراسات العليادليل 

 
 الخطة الدراسية
 (MBAماجستير إدارة األعمال )

 ( ساعة معتمدة33)
2010/2011 

 

 

 ساعة معتمدة (18ارية )المتطلبات اإلجب
 

 متلمل سابق الساعات المعتمدال اسم المادال رقم المادال
 - 3 ن اةة اة   ةنس 51711

 - 3 ن اةة اةجف ة اة   ار 51713

 50703 3 اةيخطنط العيةاينج   51721

 50700 3 األ   ل اة فةنر 51722

 - 3 اة ة ع ر فاة  ةنر 51731

 - 3 ل ن جنر اة ةث ف  األ    51732

 
 ساعات معتمدة (6المتطلبات االختيارية )

 

 متلمل سابق الساعات المعتمدال اسم المادال رقم المادال
 - 3 ن اةة اة فاة  اة  ةنر 50704

 - 3 ن اةة اةي ان ت 50705

 - 3 اةعافل اةينظن   50706

 50700 3 ن اةة اة خ طة اإلعيةاينجنر 50703

 - 3 ن اةة   ان ت األ   ل 50704

 - 3 نظم  ياف  ت األ   ل 50733

 - 3  فاسنس  خي ةة ف  األ   ل 50734

  

 

 ( ساعات معتمدة9الرسالة )
 

  رول خاصة متلمل سابق الساعات المعتمدال اسم المادال رقم المادال

 51732 9 اةةع ةر 51791
ع  ر  15نن  د 

  يي  ة  نج ح
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 الدراسات العليادليل 

 

 الخطة الدراسية
 ماجستير هندسة االتصاالت

 ساعة معتمدة (33)
2010/2011 

 

 ساعة معتمدة (18المتطلبات اإلجبارية )
 

 متلمل سابق الساعات المعتمدال اسم المادال رقم المادال

 - 3  ن جنر  ةث 827001

 - 3 اةي ان ت اةي فاونر 827201

 - 3 اني  ة اة فج ت اةك ةف  ن طنعنر 827301

 - 3 ايم لت ةق نر 827501

 827501 3 نرايم لت لعاك 827503

 827503 3   ك ت اليم لت 827601

 

 ساعات معتمدة (6المتطلبات االختيارية )
 

 متلمل سابق الساعات المعتمدال اسم المادال رقم المادال

 827201 3 اةك   فاةي  نة 827203

 - 3  ي ةجر ن  ةة ةق نر  ي   ر 827205

 827301 3 اة فاون ت فيط ن  ي   827303

 827501 3 لت سفونر  ي   رايم  827505

 827601 3 ن ل اة ن ن ت 827603

 - 3  فسف  ت خ مر ف  اليم لت 827509

 

 ( ساعات معتمدة9الرسالة )
 

  رول خاصة متلمل سابق الساعات المعتمدال اسم المادال رقم المادال

 827001 9 اةةع ةر 827909
ع  ر  يي  ة  15نن  د 

  نج ح

 


