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 4من  3لتقدير الماجستير في الجامعة الهاشمية وهو اطروحة فقط دون مواد تحسب عالمة تقدير الماجستير حسب الحد االدنى  اذا كان برنامج الماجستير للمتقدم هو 

 بالمهام واألعمال المطلوبةعلى القيام م للعمل دوموضحاً فيه قدرة المتقلة اإلعاقة يمنح األشخاص ذوي اإلعاقة خمس عالمات على جداول المفاضلة على أن يتم إحضار تقرير طبي من اللجنة الطبية في الجامعة لغايات إثبات حا: مالحظة

 (10الثانوية العامة  )

 

 
 الثانوية العامة األردنية

 المعدل(فما فوق )  65من 
                       10 

 )صفر(         65اقل من 

 
 ية العامة غير األردنيةالثانو

 3 –( المعدلفما فوق ) 80من 

                        10 

 )صفر(        80اقل من 

 ( نقطة25البكالوريوس )
 

 (15التقدير )

 أ.المعدل بالمئوي 
 15 ×(العالمةفما فوق ) 68من  

                       100  

 )صفر(            68اقل من 

 15×  )العالمة ( ب.  المعدل بالرموز
                              4 
 اقل من جيد      )صفر(

 

 ( نقاط وتوزع على النحو التالي:10الجامعة )

  THEحسب  400-1( الجامعات المصنفة من 10)

( نقاط جامعات أردنية رسمية أو جامعات 7)
 عالمية

(  نقطة جامعات أردنية غير رسمية وجامعات 5)
 مدة لدى الجامعة الهاشمية.غير أردنية معت

 ( نقطة25الماجستير )

 
 (15التقدير* )

 أ.المعدل بالمئوي 

 15 ×(العالمةفما فوق ) 68من  
                       100  

 )صفر(  68اقل من 

 15×  )العالمة (ب.  المعدل بالرموز 
                              4 

 اقل من جيد  )صفر(

 

 وتوزع على النحو التالي: ( نقاط10الجامعة )

  THEحسب  400-1( الجامعات المصنفة من 10)

( نقاط جامعات أردنية رسمية أو جامعات 7)
 عالمية

(  نقطة جامعات أردنية غير رسمية 5)
وجامعات غير أردنية معتمدة لدى الجامعة 

 الهاشمية.

 ( نقطة25الدكتوراه )

 
 الجامعة: 

( الجامعة مصنفة من 25)

 THEحسب  1-200
( الجامعة مصنفة من 15)

 THEب حس 201-400

أردنية جامعات ( 10)
غير رسمية وجامعات 

أردنية معتمدة لدى الجامعة 
 الهاشمية:

 ( غير ذلك 0)

الخبرة 

األكاديمية 

(10) 

 
أستاذ مساعد + 

أستاذ مشارك عن 
كل سنة خبرة 

 ( نقطة.2)

 
 

أستاذ عن كل سنة 
( نقطة 2خبرة )

 5وبحد أقصى 

 سنوات
 

 

إلنتاج  العلمي ا

(10) 

 
( نقطة 2) يعطى

في عن كل بحث 
مجلة محكمة 

ومفهرسة 

 ومتخصصة .
 

 

( نقطة 1) يعطى
في عن كل بحث 

مؤتمر علمي 

وبحد أعلى محكم، 
 بحثان.

(10) مقابلة  
 

 

إذا اجتاز المتقدم 
امتحان المقابلة 

( 10يتحصل على )

نقاط، وإن لم 
يجتزها يتحصل 

. على )صفر( نقطة

ات مع ذكر مبرر
 الرفض

 الهاشمية خريجي

 
يضاف لخريج 

الجامعة الهاشمية 

لمرحلة 
البكالوريوس أو / 

والماجستير 

 نقطتان.
 

 
 

 

اللغة اإلنجليزية 

 والحاسوب
 

لمن هو حاصل على 
 شهادة

أو ما   ICDLالـ 

 يعادلها .
و شهادة لغة مثل 

ILETS  أو

TOEFL 
أو الدارسة باللغة 

اإلنجليزية للشهادات 

 العليا.

 


