
- إحضار عدم ممانعة من التحاق الطالب بالد�اســـة من السفارة التي 

يتبع لها الطالب غير األردني .

- إحضار وثيقة اعت�اف من بلد الطالب بالجامعة التي تخ�ج فيها .

- يقوم قســـم الد�اســـات العليا في الكلية ومجلس قسم الد�اسات 

العليا في عمادة البحـــث العلمي بالموافقة على قبول الطالب إذا 

كان مستوفيًا لش�وط القبول .

- �تم م�اجعة دائرة القبول والتسجيل والدائرة المالية إلتمام إج�اءات 

القبول والتسجيل .

- يقوم الطالب المقبول بم�اجعة عمادة شؤون الطلبة في الجامعة 

إلصدار الهوية الجامعية .

- تقـــوم الجامعة بتأمين تأشـــيرة الدخول للطلبـــة الوافد�ن وإ�مام 

إج�اءات اإلقامة .

- كشف عالمات ومصدقته (بكالو��وس) مصدق من و�ارة التعليم 

العالي األردني .

- صورة عن شهادة الثانوية العامة .

- صورة مصدقة عن الهوية الشخصية .

- صورة عن جواز السفر لغير األردن�ين .

- صورة شخصية عدد (3) .

أخرى مصدق من  المنقولين من جامعات  للطلبة  - كشف عالمات 

و�ارة التعليم العالي األردني .

- إحضار البطاقة األمنية للطلبة السو��ين فقط .

- �تيجة االمتحان الوطني أو المكافئ للغة اإلنجلي��ة .

اســـتقطبت الكلية نخبـــة من أســـا�ذة القانون وأصحاب الســـمعة 

األكاديمية والمهنية المميزة، ومن مختلف الرتب األكاديمية، تعمل 

على �نميتهم مهنيًا وعلميًا من خـــالل ب�امج ودو�ات تد��ب مختلفة 

وتشجع تبادل الخب�ات األكاديمية والمعارف من خالل تبادل ال��ا�ات 

وعقد الندوات والمؤتم�ات العلمية. ويســـتطيع الطالب التواصل مع 

أعضاء الهيئة التد��ســـية خـــالل أوقات الســـاعات المكت�ية المعلنة 

وبالوســـائل اإللكت�ونية التي توفرها الجامعة من خالل نظام التعليم 

االلكت�وني المطبق في الجامعة .

الهيئة التد��سية في الكلية

الوثائق المطلوبة في برنامج ماجستير

لإلستفســـار والم��ـــد مـــن المعلومات عـــن الكلية 
يمكنكم التواصل على 
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- تأسســـت كلية الحقـــوق عـــام 1993 وواكبت الكلية نشـــأة الجامعة 

وتطورها لتساهم في تقديم تعليم قانوني عالي الجودة �ركز على النوعية 

والموائمة �ين األصالة والمعاصرة ويعطي للبعد العملي في تط�يق العلم 

القانونـــي أهمية خاصة ، وتط�ح كلية الد�اســـات العليـــا لتخصص الحقوق 

برنامجي ؛ الماجســـتير في الحقوق عام 2006، وماجستير في التحكيم 

التجاري الدّولي 2019، وتضم نخبة مـــن أعضاء هيئة التد��س تخرجوا من 

جامعات أجن�ية وعر�ية ومحلية و�تنوع لد�هم الخب�ات العلمية والعملية .

- لـــذا كانت كلية الحقوق ح��صـــة كل الحرص على ط�ح منذ نشـــأ�ها برفد 

الســـوق المحلـــي واإلقليمي العالمـــي بب�امج علمية وعمليـــة حديثة في 

الماجســـتير في مجاالت القانون وتعمل على ضبط جـــودة البحث العلمي 

والرسائل الجامعية بما يتوافق مع المعا�ير المحلية والدولية .

- كمـــا تحرص الكلية علـــى التواصل مع المجتمع المحلـــي من خالل تقديم 

الخبرة والمشـــورة والتد��ب، ويعتبر المؤتمر العلمي الســـنوي الذي تعقده 

الكلية أهم األنشطة التي من خاللها يتم التواصل مع الكليات األخرى خا�ج 

األردن وداخله ويخصص لموضـــوع ذو اهتمام عالمي، ويأخذ المؤتمر صفته 

الدولية من خالل االشت�اك الواسع لباحثين من داخل األردن ومن خارجه في 

مناســـبة علمية تشهد نشـــاطًا وتبادًال للخب�ات واإلســـهام في ط�ح الحلول 

للقضايـــا المثيرة لل�أي العـــام وذات االهتمام المحلـــي والعالمي، والتي 

يستفيد منها طلبة الد�اسات العليا في أبحا�هم ورسائله الجامعية .

كلية الحقوق في سطور

برنامج الد�اسات العليا
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ال��ادة والتميز في مجال الد�اســـات القانونية وفقًا لمعا�ير الجودة 
المحلية واإلقليمية والدولية .

�ؤية الكلية

�تطلع كلية الحقوق إلى تع��ز المعرفة القانونية بالمها�ات النظ��ة 
والعملية لخ��جي الكلية وبما يلبي احتياجات ســـوق العمل والبحث 

العلمي التط�يقي والتنمية المستدامة للمجتمع.
- رسم الساعة المعتمدة لبرنامج الماجستير (100) دينار أردني .

- يدفع الطالب (210) دنانير رسوما فصلية للطالب المسجل في 
كل فصل د�اسي، ويدفع (145) دينا�ًا للفصل الصيفي .

- تأمينات مستردة (60) دينا�ًا . 
- طلب التحاق (20) دينا�ًا .

- رسم الساعة المعتمدة لبرنامج الماجستير (90) دينار أردني .
- يدفع الطالب (210) دنانير رسوما فصلية للطالب المسجل في 

كل فصل د�اسي. ويدفع (145) دينا�ًا للفصل الصيفي .
- تأمينات مستردة (60) دينا�ًا . 

- طلب التحاق (20) دينا�ًا .

تلتـــزم الكلية بقبول طلبة الد�اســـات العليا حســـب توجيهها من 

مجلس التعليم العالي :

- أن يكون معدل المؤهل العلمي السابق ( البكالو��وس ) كحد 

أدنى جيد أو ما يعادله من جامعة معترف بها لدى و�ارة التعليم 

العالي والبحث العلمي األردني، وأن تكون د�اســـته في مرحلة 

البكالو��وس باإل�تظام .

يقوم الطالب بتقديم طلب قبول لقسم الد�اسات العليا في دائرة 
القبول والتسجيل في الجامعة مرفقًا معه الوثائق اآلتية :

- كشف عالمات ومصدقة البكالو��وس مصدقة حسب األصول، 
صورة مصدقة عن كشـــف الثانوية العامة، شهادة ميالد وصورة 
عن جواز السفر، صورة شـــخصية عدد (3) ، إحضار البطاقة األمنية

( للجنســـية الســـو��ين )  ( علـــى أن تكـــون جميـــع الوثائق 
المطلوبة مصدقة حسب األصول ) .

- يتكون برنامج ماجســـتير الحقوق من مســـا��ن، مســـار الرسالة 

ومسار الشامل .

- وتكـــون لغـــة التد��س هي اللغـــة العر�ية ويشـــترط اال�تظام 

والحضور في المحاض�ات والمشاركة في حلقات البحث كشرط 

للنجاح بما ال يقل عن %75 من عدد الساعات، كما يشترط للنجاح 

فـــي المادة الحصول علـــى عالمة ال تقل عـــن %70 في جميع 

المواد وبمعدل ت�اكمي ال يقل عن 76% . 

رسالة الكلية

الرسوم الجامعية لبرنامج الماجستير في الحقوق

لبرنامج الماجستير في التحكيم التجاري الدّولي
الرسوم الجامعية 

القيم الجوه��ة للكلية

إج�اءات التسجيل واإللتحاق ببرنامج الماجستيرش�وط القبول في برنامج الماجستير

مسار برنامج الماجستير

1 - الماجستير في الحقوق .
2 - الماجستير في التحكيم التجاري الدّولي .

أ. مسار الرسالة ويتكون من :
- متطلبات إجبا��ة بواقع (15) ساعة .

- متطلبات اختيا��ة بواقع (9) ساعات .
- الرسالة بواقع (9) ساعات .

ب. مسار الشامل ويتكون من : 
- متطلبات إجبا��ة بواقع (24) ساعة . 
- متطلبات اختيا��ة بواقع (9) ساعات .

- إجتياز االمتحان الشامل .

الب�امج التي تطرحها الكلية للد�اسات العليا

- يجوز قبول الطلبة الحاصلين على تقد�ر ( مقبول ) ش��طة أن يدرس 
(3) مـــواد من مواد الماجســـتير يحددها قســـمه وذلك في الفصل 
األول مـــن التحاقه، ويجب نجاحـــه بتلك المواد بمعـــدل ال يقل عن 
(%70) لكل مادة وبمعدل ت�اكمي ال يقل عن (%75). وتحســـب له 
تلك المواد في حال نجاحه ضمن مواد خطته، وإذا رســـب يفصل من 
البرنامـــج . يجـــب اجتياز المـــواد التي يحددها القســـم من مواد 
الماجســـتير للطالب الـــذي يكون تقد�ره مقبـــول خالل الفصل 

األول من االلتحاق .
- يشـــترط للقبول اجتياز االمتحان المكافئ للغة االنجلي��ة ( البرنامج 
التأهيلي) أو التوفـــل أو ايلتس IELTS  من داخل األردن بد�ل عن

( االمتحان الوطني ) بعالمة %50 للتخصصات اإلنسانية وفي حال 
عدم اجتياز المطلوب عليه د�اســـة مادتيـــن ( انجليزي1 وانجليزي2 
لطلبة الماجســـتير ) في فصل قبوله وشرط النجاح بالمادتين وفق 
العالمة المطلوبة أعاله وغير ذلك يلغى قبوله، مدة صالحية التوفل 

أو أيلتس سنتان من تا��خ صدوره .
مالحظـــة : اجتيـــاز اإلمتحان المكافـــئ للغة االنجلي��ـــة ( البرنامج 
التأهيلي ) يجب أن يتم خالل الســـنة األولى من االلتحاق للمقبولين 
في البرنامج، اعتبا�ًا من الفصل األول 2017 كتاب من و�ارة التعليم 

العالي رقم م ع/1114 تا��خ م 29/1/2018 .
- يعفى الطلبة المكفوفون والطلبة الصم والبكم من شرط الحصول 
على االمتحان المكافـــئ للغة اإلنجلي��ة أو التوفل شـــ��طة إحضار 

تق��ر طبي من مستشفى الجامعة األردنية بحالة الطالب .

اإل�تماء والوالء

الشفافية والن�اهة والمساءلة

العمل ب�وح الف��ق

الجودة والتحسين المستمر

العدل والمساواة

4 3 2

�ؤية ورسالة وقيم كلية الحقوق
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