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 :يلي اجتياز متطلب اللغة االنجليزية كما •

أي أن ال يكـون االمتحـان ( ساري المفعـول )ناجح(بنتيجة  و ما يعادلهأالوطني  اإلمتحان على ن يكون مقدم الطلب حاصًال أيجب  �
 .)16/9/2016قبل تاريخ 

مكانه التقـدم بطلـب بإ أو لم يتقدم أصًال لالمتحان ،و مايعادلهأحصل على عالمة النجاح في االمتحان الوطني لم ي الطالب الذي  �
وعلـى  ساعات معتمـدة) 6(بواقع  )404ز .ل(وفي حال قبوله سيتم تكليفة بدراسة البرنامج التأهيلي للغة االنجليزية مساق  ،التحاق

 :اآلتيالنحو 
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o ر�������� 	
� ا���� ا�����ز�� ��ل ا���� ا�و�� �ن ا����� � .#�� ا�ط��ب ا����ز ا��ر���� ا�� ھ��

o ا��ر���� ا 	��� ا�)'ل ا�درا�� ا�ول �ن ا�%�م ا����%� و�م ���ل �� ا���� إذا 
ُ�ل ا�ط��ب � ��� ھ��

� ا�)'ل ا�درا�� ا���1� �ن ا�%�م ا����%� وا����ح ��	، أ�� )404ل ز (ا�����ز�� �؛ ���ب #��	 أن ����	 

�ر'� أ��رة  4���� ،	��إذا �م ���4 ��	، و�م ���ز ا����ن ا����وى ��ب ا�%��� ا��6ررة ���ر���� ا�ذي 
ُ�ل 

� ا�)'ل ا�'�)� �ن ذ) 404ل ز (�����ل  �ا�ر�وب �� / وإذا ر�ب �� ُ��د ا�ط��ب ��
ًدا ����ده�ك ا�%�م، 

��ز���� .ا��ر���$ ا�#"ھ��� �� ا�� � ا�

o  ر�������� 	
� ��ل #دم ا����ز ا�ط��ب ����ق ا��ر���� ا�� ھ��� ��ل ا���� ا�و�� �ن ا�����ُ��د ��
ًدا  

��ز��/ ����ده�� .ا�ر�وب �� ا��ر���$ ا�#"ھ��� �� ا�� � ا�

o  ل�� �� ا���� ا;����ز�� وا��'ول #�� ا�%��� ا��ط�و�� ��ب ا���'ص ��#وىا����ن ا�ط��ب  ا����ز

�'ل 
�و�	  ا��ر���� ا�� ھ��� و
�ل ا��<�ء ��رة ا���ب وا;>��� �درا�� 
�ل ا��دء ����ب ا��6و�م  -

 �� ا���� ا�����ز��،  -ا����%� ��@�	 �%)� �ن ���ق ا��ر���� ا�� ھ��. 

o ��ا����ن ���وى ا���� ا;����ز�� وا��'ول #�� ا�%��� ا��ط�و�� ��ب ا���'ص ا�ط��ب  ا����ز��ل  

�/ ا�ط��ب �درس ا����ق و,��دة ا��*ث ا����� وا�درا��ت ا����� ا��ر���� ا�� ھ���،  �درا�� ��د ا��دء��

�� ا�1#*�ن�#�� ، و�%)� �ن �>ور ا����ق، و�ر'د �	 ا�%��ذ�ك و�ر�ق 2ورة �ن ��� ا��� ا�رزھ� 

 ،����ً �"ن ا�ر�وم 1 #ر2د ��د �#رة ا��*ب ا����ن ا����وى ��A�>� �����B ����ق ا��ر���� ا�� ھ��,

 .وا51���

o  ا�����ز�� ����ب ا�%��� ا��6ررة ��ر����	، أو ) ا����ن ا����وى(; ��ق ��ط��ب ا�ذي �م ���ز ��ط�ب ا��

� ا� �� ا��ر���� ا�� ھ����� ��ل درا��	 إ; �%د ا����ز ��ط�ب ا���� ) 404ل ز (���� ا�����ز�� �م ���4 

� .��ب 
رارات ���س ا��%��م ا�%��

 .لتقدم لبرامج الماجستيرأو ما يعادله ل" جيد"أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن  •

      ا�����G��� �G���1ء ا��Gرا��  �Gرا�� ا�����G��ر���HG 	 ا��G6دم �أو ��G �%�د�G�6� "Gول"���4 ����'��ن #�� در�� ا����Bور�وس ��6د�ر  •

وذ�GGك ��GGب )  �ظ66م ا����و�66�ت ا�*��66و���، ا�دارة ا�����66، ا��*����66، ا��66��ون ا�669�ص، ���66: #66229�ت 8���66 ا�667ر���( 



�G��%ت ا���G��Bم وا��G�
� ا�G�� ��Gل 
�و�G	 G��#	 درا��G  ؛
رارات ����س ا�درا��ت ا�%��� G� G� )9واد �Gن �Gواد ا�����G��ر( 3(و

� GBل ��Gدة ، ا���� ا�و�� �ن ا��ر������Gل ) �ن �ط�	 ا�درا��� ا��6ررة ��#�ت �%��دةG� 	G�و����G��%�  ;� نG# لG670% ،

� ; �6ل #ن �B75و��%دل �را %G< وادGذه ا��Gھ 	G���� ل�G� �G� 	G� بG���4 ا�ط��ب ط���� �ظ����ً، و�'�� �Gواد ا��ط�و�Gن ا���

� �ر���� ا�������ر ا�ذي 
ُ�ل ��	، و�� #دا ذ�ك � .�ً �)'ل �ن ا���'ص أ�Bد���

� " ��6ول"إذا ر�ب ا�ط��ب �ن ذوي ا��6د�ر  •G� 	G
� ا�ول ;����Gم ا�درا��G%ا� �G� �>�Gدرا�� 	G� مG�6ددھ� ا�G� �� �د ا����
�ت ا��

6� 	�� .طا��ر����؛ ���ب #��	 إ#�دة ا����ق ا�ذي ر�ب 

� ا�ول ;����
G	 " ��6ول"إذا ��4 ا�ط��ب �ن ذوي ا��6د�ر  •Gم ا�درا��G%ا� �G� �>�Gدرا�� 	G� مG�6ددھ� ا�G� �G�ت ���ً%� ا��
� ا�����

� ا��ر����، و�م ��'ل ��<� #�� �%دل ����ق ��ط��ب إ#�دة أي ���ق ��<� �6ط �����ت ر�H ا��%دل%)75( ،. 

� ��ل #Gدم ���Gح ا�ط��Gب �Gن ذوي ا��G6د�ر  •�� " �G�6ول"Gم ا�درا��G%ا� �G� �>�Gدرا�� 	G� مG�6ددھ� ا�G� �G�ا� �G%ً��� ت�
�Gا���  �G�

� ا��ر����، و�م ��'ل ��<� #�� �%دل � 	
�وق ��ل ا���� ا�و�� �Gن ا����
G	 ����ر�G%�ُ ���Gد ا�ط��Gب %) 75(ا�ول ;���� ���

 .#�د�ر ���ول/ �?2و1ً أ8�د��ً�� �ن ا�#29ص

• GG6�ن ذوي ا�GG�  بGG4 ا�ط���GG�� �، وا��GG�Bف أ�>�GG �درا�GG� �GGواد )404ل ز (د�ر �GG�6ول، وا��GG�Bف �درا��GG�� �GGق ا����GG ا��GG ھ��

 ��A��1�درا��� ا� �'�� ��<�G(ا��درا��B �ن ���وى ا����Bور�وس (�G'ل ا�G'(ب ا�G��� ;و ،	Gو��
����Gت ) ا�)'ل ا�G��1ث �Gن �

� ا�%�م ا�ول  �Gن إ�<�ء درا�� ا��واد ا;��دراO ��Bر�ط� ا����زه ��ط�ب ا����، وا���� �واد ا�������ر ا���Bف �درا��<� ���ح 


�و�	 ��%دل ; �6ل #ن )75.(% 

� �ر��� ا����Bور�وس � ��ل درا��	 إ; �%د درا��G " ��6ول"; ��ق ��ط��ب �ن ذوي �6د�ر  •�)9 ( 	Gن �ر����G� دةG��%� ت�#�G�

 .��ب 
رارات ���س ا��%��م ا�%���%) 75(ا�درا�� ا��� �ددھ� �	 ا��6م وا����ح ��<� ��%دل ; �6ل #ن 

� ا��ر���� وذ�ك �����Gت درا��G�� �Gق  •�، و; ���Gب )404ل ز (���ب ا�)'ل ا�'�)� �ن ا�%�م ا�درا�� ا�ول ��6ول ا�ط��ب 

 ".��6ول"��ط��� �ن ذوي ا��6د�ر ) 600(�����ت درا�� �واد �ن ���وى 

 .والبحث العلميحضار معادلة شهادة من وزارة التعليم العالي ة إاألردني غيرعلى الطلبة األردنيين خريجي الجامعات  •

بالجامعــة المانحــة  مــن دولهــم علــى الطلبــة غيــر األردنيــين مــن خريجــي الجامعــات غيــر األردنيــة احضــار وثيقــة اعتــراف •
 .للشهادة

 ."باالنتظام" أن تكون الدراسة في البكالوريوس •

إذا كانــت هـذه الجهــة ) الـخ.. وات المسـلحة األردنيـة، أجهــزة األمـن العــامالقــ(عنيـة مان يكـون حاصـل علــى موافقـة الجهــة ال •
  .تشترط حصول المتقدم على موافقتها المسبقة

تشـترط  هـا، كونمـن دولهـم تقـديم وثيقـة موافقـة علـى الدراسـة) ، العمانيـةالكويتيـة، البحرينيـة، القطريـة(على طلبة الجنسـيات  •
 .حصول المتقدم على موافقتها المسبقة

 ).للطلبة السوريين(بالجالية السورية  منية الخاصةبطاقة األال •

  
  

لـن ينظـر فـي طلبـه إذا تقـدم إلـى نفـس التخصـص ) 404ز .ل(اي طالب فقد مقعده بسبب الرسوب فـي البرنـامج التـأهيلي * 

تؤهلـه لدراسـة ذلـك  ،جامعـة اليرمـوك/ مسـتوى اللغـة االنجليزيـة فـي امتحـان) نـاجح(فيه إال إذا أحضر عالمة الذي فقد مقعده 

 .التخصص


