
  

  عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  

  برنامج ماجستري اللغة اإلنكليزية وآداا
  

  

  

  :تقدم كلية البحث العلمي والدراسات العليا برناجمني للماجستري مها
  

  . ماجستري يف اللغة اإلنكليزية وآداا-1
  . ماجستري يف علم احلاسوب-2    

  
  
  

 يف الربناجمني املذكورين يف الفصل األول من العام الدراسـي           التحقت الدفعتان األوليان من الطلبة    
  . وكانت جامعة فيالدلفيا أول جامعة خاصة تقدم برامج كهذه2005/2006

  
  

 عندما وضعت التعليمات اخلاصة بـذلك،       1995وقد بدأ النشاط البحثي يف جامعة فيالدلفيا سنة                 
وقد طلب من مجيع األقسام العلمية يف سنة        .إجراء البحوث وهي تعليمات شجعت العاملني يف اجلامعة على        

ـ أن تتقدم مبشاريع للدراسات العليا وزيـدت موازنـة البحـث العلم            2004/2005 ي فبلغـت   ــ
 أما وقد أنشئ برناجمان للدراسات العليا فإن من املتوقَّع أن يشهد البحـث العلمـي                .دينار) 000,500(

  .بياً على التدريس والبحث العلمي يف اجلامعةأزدهاراً وأن يترك ذلك أثراً إجيا
وتستهدف عمادة البحث العلمي والدراسات العليا إجياد برامج للدراسات العليـا تكـون ذات              

وسينصب االهتمام على البحث العلمي عن طريق تشجيع الطلبة على اختيار مسار الرسـالة              . مستوى رفيع 
وقد وضعت اخلطط الدراسية حبيث تليب احلاجات       .ه بعض الطلبة  بدالً من مسار االمتحان الشامل الذي خيتار      

  .املتزايدة لقطاعات اتمع بأنواعها
  

  ماجستري اللغة اإلجنليزية وآداا 
  

يطرح هذ الربنامج عدداً من املواد األساسية اإلجبارية يف اللغة واألدب اإلنكليزيني فضالً عن              
وهـو  . لبة من التركيز على اللغويات أو األدب أو عليهما معـاً عدد من املواد االختيارية اليت متكِّن الط  

  :يهدف إىل
 رفد سوق العمل احمللية واإلقليمية خبرجيني حسين التأهيل يف جمال اللغة اإلنكليزية وآداا •

 .تشجيع البحث العلمي عن طريق اإلشراف على الرسائل ومشاريع البحث اليت جيريها الطلبة •
 .الدراسات العليا يف األردن وخارجهتوفري الفرص ملتابعة  •
 .سد احلاجة املتزايدة لدى التربويني والباحثني يف جمال اللغة اإلنكليزية •
حتسني مستوى التعليم يف قسم اللغة اإلنكليزية وآداا بتعزيز اخللفية العلمية لدى أعـضاء هيئـة                 •

 .التدريس والطلبة على حد سواء 
يف تطوير اتمع احمللّي واإلقليمي بتأهيل خرجيني قادرين على أداء العمل يف جماالت التعليم              املسامهة   •

 .والترمجة واالتصال
  



  أعضاء هيئة التدريس
  

يتولّى التدريس يف برنامج املاجستري ثلَّة من أعضاء هيئة التدريس املتفرغني مـن ذوي الكفايـات                
وإذا ما نشأت احلاجة    . العلمي ومعروفون لدى أندادهم يف املنطقة     وهم مجيعاً منخرطون يف البحث      . العالية

  .لغريهم فإن اجلامعة ستوفِّر مدرسني مؤهلني غري متفرغني من اجلامعات األردنية األخرى
  

  املختربات والتجهيزات األخرى
  

منتظمـة  وبوسع الطلبة الذهاب إليها يف مواعيد       . تتوافر لدى اجلامعة خمتربات لغة حسنة التجهيز      
أما التدريس فيجري يف قاعات . للتدرب على اللغة وملشاهدة املسرحيات واألفالم اليت تتصل باملواد الدراسية   

ويف اجلامعة مكتبة تضم أحدث الكتب واملراجع، . حسنة التجهيز يف اجلزء املخصص لكلية اآلداب من البناية   
وبوسع الطلبة اسـتخدام شـبكة اإلنترنـت        .  واألدب إىل جانب عدد كبري من الدوريات العلمية يف اللغة        

  .ومصادر املعلومات اإللكترونية اليت حترص املكتبة على تنميتها باستمرار
  

  شروط القبول
  

يف شهادة البكالوريوس باللغة اإلنكلزية، صادرة من جامعة معترف ـا           " جيد"معدل ال يقلُّ عن      •
 .وجرى احلصول عليها بالدراسة املنتظمة

 . يف امتحان التوفل أو ما يعادهلا500ة ال تقل عن درج •
 .النجاح يف مقابلة شخصية •

  
  
  
  

  الرسوم

 . دينار أردين لكلِّ ساعة معتمدة100: الرسوم •
 ). دينار تأمينات قابلة لالسترداد100منها ( ديناراً أردنياً للتسجيل للمرة األوىل 370 •
 .ديناراً أردنيا290ً: رسوم تسجيل فصلية •

  
  .الرسوم قابلة للتعديل دون إشعار سابق: مالحظة

  

  

  اجلرايات
  

أمـا  . طوال فترة الدراسة  " ممتاز"متنح اجلامعة جرايات للطلبة الذين حيافظون على معدالت بتقدير          
الطلبة املتميزون فقد متنحهم اجلامعة إعانات مالية جزئية بإشراكهم يف اإلشراف على املختربات واملـساعدة           

  .يف البحث العلمي
  
  
 


