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دليل تسجيلك
في جامعة عمان العربية

مسمى تحت  العليا  بالدراسات  تختص  ربحية  غير  خاصة  كجامعة  1999م  عام  العربية  عمان  جامعة  أنشئت 
جامعة عمان العربية للدراسات العليا، وكانت بذلك أول جامعة أردنية مختصة في برامج الدراسات العليا تطرح
برنامجي الماجستير والدكتوراه، وهي جامعة معتمدة اعتمادًا عامًا وخاصًا وعضوًا في اتحاد الجامعات العربية

واتحاد الجامعات العالمية

وخدمة العلمي  البحث  واصالة  التعليم  جودة  في  واإلبداع  الريادة  روح  وتجسيد  التميز  إلى  الجامعة  تسعى 
المجتمع، وإلى إعداد كوادر مؤهلة ومدربة تلبي متطلبات وحاجات سوق العمل، وتعمل على تحفيز المواهب
الكامنة الطاقات  لبعث  المناسبة  البيئة  توفير  خالل  من  وإطالقها  الطلبة  لدى  اإلبداعية  واألفكار  الريادية 
لديهم وتحفيزهم على المبادرة والتصميم من اجل أن يتحول اإلبداع والتميز إلى حالة دائمة وثقافة راسخة
متأصلة، وتسعى ألن تكون فريدة من نوعها في تطوير الُقُدرات وتنميِة مهارات التفكير العلمي واإلبداعي
والناقد للوصول إلى التميز من خالل توظيف التعليم المبني على التجربة والتطبيق العملي والريادة المهنية
الموجهة نحو السوق واحتياجاته لتشكل جامعة عصرية شاملة ورائدة في منهجيتها وخططها الدراسية
على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي، وتعزز األنفتاِح الفكرّي والوعي الحضاري والتنوع الثقافي وتنشر
مسيرة في  مرحلتان  انقضت  اآلخر.  والرأي  الرأي  واحترام  والتعصب  والتطرف  العنف  ونبذ  التسامح  ثقافة 
الجامعة تمثلت األولى في اقتصار برامج الدراسة فيها على الدراسات العليا، في حين تمثلت المرحلة الثانية في

"مطلع عام 2009م بفتح باب القبول في برامج البكالوريوس وأصبح اسمها " جامعة عمان العربية

لقد رفدت الجامعة المجتمع المحلي والعربي بكفاءات متميزة يقوم على تدريسهم كادر متميز من أعضاء
هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه من جامعات محلية وعربية وعالمية متميزة. يوفر موقع الجامعة
األردن شارع  على  المتميز  موقعها  خالل  من  والبلقاء  جرش  ومحافظتي  عمان  العاصمة  على  رائعة  إطاللة 
والحداثة والحضارة  األصالة  بين  ما  يجمع  معماري  بطابع  الجامعة  مباني  وتمتاز  البقعة،  حوض  على  المطل 

وتبعد اثني عشر كيلو مترا إلى الشمال من العاصمة عمان

تؤدي جامعة عمان العربية رسالتها وتقوم بوظائفها وتحقق أهدافها بصورة رئيسة من خالل كلياتها:
كلية العلوم التربوية والنفسية، وكلية األعمال، وكلية القانون، وكلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية،
العليا والدراسات  العلمي  البحث  عمادة  إلى  باإلضافة  الصيدلة  كلية  الهندسة،  كلية  والعلوم،  اآلداب  وكلية 
100 جامعة وعمادة شؤون الطلبة. حققت جامعة عمان العربية انجازًا جديدًا بدخولها ضمن قائمة أفضل 
في وحلت  الماضي  العام  عن  مرتبة   120 متقدمة  العربية  للجامعات  العالمي  اس  كيو  لتصنيف  وفقًا  عربية 
المرتبة السابعة محليًا بين الجامعات األردنية التي دخلت التصنيف هذا العام والثالثة على مستوى الجامعات

الخاصة األردنية
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طلب لتعبئة  والتسجيل  القبول  دائرة  إلى  التوجه 
االلتحاق مرفقًا معه األوراق والوثائق المطلوبة

للحصول على رقم جامعي

( الطلبة  ( محاسبة  المالية  الشؤون  إلى دائرة  التوجه 
لدفع قسيمة  وأخذ  الدراسية  الساعات  عدد  لتثبيت 

الرسوم الجامعية

المساقات لتثبيت  المسجل  إلى  العودة 
المطلوبة

أنت اآلن اصبحت طالبًا في جامعة عمان العربية

أهًال وسهًال بك

استالم الطالب هويته الجامعية وجدوله الدراسي
وتأكد من حصولك على كلمة السر الخاصة بك على موقع

التعليم اإللكتروني الخاص بالجامعة

الجامعية الرسوم  لدفع  الصندوق  إلى  التوجه 
المطلوبة

1

2

4

3

5

دائرة
القبول والتسجيل

دائرة
القبول والتسجيل

دائرة
القبول والتسجيل

الصندوق

دائرة الشؤون المالية
(محاسبة الطلبة)

معترف جامعة من يعادلها ما أو البكالوريوس درجة على 1-  الحصول
العالقة. ذات الحقول أو التخصص حقل في        بها

الطالب يؤهل موضوع في البكالوريوس درجة تكون 2-  أن
به. االلتحاق يرغب الذي الماجستير برنامج في المتخصصة         للدراسة

كانت إذا للتخصص االستيعابية بالطاقة مشروط القبول 3-  هذا

بذلك.        تسمح
اإلنجليزية للغة الوطني االمتحان بشهادة 4-  تزويدنا

األردنية. الجامعات في المعتمدة اللغات مراكز التوفل ) من       ( بديل
التالية: بالوثائق والتسجيل القبول دائرة 5-  تزويد

من مصدقين البكالوريوس عالمات وكشف         - شهادة

العلمي. والبحث العالي التعليم            وزارة

السفر. جواز عن         - صورة

شخصية.         - صورة

األجنبية. للجامعات تقدير         - بيان
العامة. الثانوية عن مصدقة         - صورة

شروط القبول في برنامج الماجستير  دليلك للتسجيل في جامعة عمان العربية  شروط القبول في برنامج البكالوريوس 

مصدقة يعادلها ما أو العامة الثانوية شهادة
والتعليم . التربية وزارة من

السفر . جواز عن صورة
شخصية . صورة

رسوم التسجيل الفصلية                            
رسوم التأمين الصحي 

رسم خدمات فصلية

180 :

30 :

50 :

                       
رسم طلب االلتحاق  (ألول مرة فقط)

تأمينات  (ألول مرة فقط)
40 :

100 :

الفصلية   التسجيل رسوم
فقط) مرة االلتحاق (ألول طلب رسم

200 :
250 :

الماجستير (للساعة)  رسالة ساعة رسم
الشامل االمتحان رسم

300 :
50 :

القبول في حالة التجسير أو اإلنتقال من جامعة أخرى متوقف 
على الشواغر يرجى مراجعة الكلية المعنية

الرسوم المطلوبة في الفصل الواحد
( الفصل األول ، الفصل الثاني )

رسوم التسجيل الفصلية                            
رسوم التأمين الصحي 

رسم خدمات فصلية

90 :

20 :

25 :

الرسوم المطلوبة للفصل الصيفي

الرسوم المطلوبة في الفصل الواحد 
(الفصل األول ، الفصل الثاني ، الفصل الصيفي )

رسوم تضاف عند التسجيل ألول مرة في الجامعة

www.aau.edu.jo/ar/e-gate?type=37


