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 أسس القبول للطلبة يف اجلامعات األردنية الرمسية

 صادرة باالستناد 5102/5102ي للعام اجلامع

  ،وتعديالته قانون التعليم العالي والبحث العلمي 5112( لسنة 52قانون رقم )( من  2/أ/2 للمادة )

 5/8/5102تاريخ ، (241)رقم  ومبوجب قرار جملس التعليم العالي
========================================= 

 

الطلبةة الةنين ن ةن قبةو م يف لةل ن ة  مةن         أمةداد  ،حيدد جملس التعليم العالي قبل بدايةة لةل مةام دراسةي     أواًل  :

ويف ضةوء توصةية جملةس هي ةة     ، اجلامعةات   هةن   بناًء ملى تنسيب من ،يف ذلك العامالرمسية اجلامعات  اتن  

 امتماد مؤسسات التعليم العالي.

  

 ثانيةةةةًا:

 

 يتم قبول الطلبة يف اجلامعات األردنية الرمسية، يف برنامج الب الوريوس، وفق الشروط التالية:

 ا.أو ما يعاد  ،أن ي ون الطالب حاصاًل ملى شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية (أ 

 

 .التخ  ات اجلامعات يف خمتلفالثانوية العامة / الفرع العلمي التقدم للقبول يف  الدراسة شهادةيسمح لطلبة  (ب 

 

ن  ةات   التقةدم للقبةول يف  ، والفةرع الشةرمي   ،الثانويةة العامةة / الفةرع األدبةي     الدراسةة  شةهادة يسةمح لطلبةة    (ج 

والشةريعة، والعلةوم    واالقت ةادية، وال حافة واإلمالم، والعلوم اإلدارية  ،واللغات لليات: اآلداب،من اجلامعات 

 وم الرتبوية، واحلقوق، والرتبية الرياضية، والفنون اجلميلة.االجتمامية، والعلواإلنسانية 
 

مةن   اجلامعةات ن  ةات  التقةدم للقبةول يف    فرع اإلدارة املعلوماتيةة  / الثانوية العامة الدراسة شهادةيسمح لطلبة  (د 

سةانية  واللغات، وال ةحافة واإلمةالم، والعلةوم اإلداريةة واالقت ةادية، والشةريعة، والعلةوم اإلن        ،لليات اآلداب

 ات ملةم للية  مةن االجتمامية، والعلوم الرتبوية، واحلقوق، والرتبية الرياضية، والفنون اجلميلة، والتخ  ةات  و

 .(احلاسوب وت نولوجيا املعلومات )باستثناء ن   هندسة احلاسوب

 

  ةات اجلامعةات يف   فرع التعليم ال حي الشامل التقدم للقبول يف نالثانوية العامة/  الدراسة شهادة يسمح لطلبةهة( 

 ال ليات التالية:                                                                                                                                                    التخ  ات من

 التمريض، والعلوم الرتبويةة، والرتبيةة الرياضةية، والعرامةة، واآلداب، واللغةات، وال ةحافة واإلمةالم،        -0

 احلقوق.واالجتمامية، و ةاإلنساني والعلوم والعلوم اإلدارية واالقت ادية، ،والشريعة

وت نولوجيا املعلومات، والعلوم الطبية املساندة، وملةوم التههيةل، شةريطة دراسةة      وملم احلاسوب العلوم، -5

طةة  مطلوبةة يف ا   ن لانت هةن  املةواد  إ( 015)و( 010) ات( واملتطلب122االستدرالية ) الرياضياتمواد 
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 .للتخ   الدراسية

 ن   نظم املعلومات اإلدارية. -2

 

 ن  ةات  ، أولليةات  الثانوية العامة / الفروع املهنية التقدم للقبول يف اجلامعات يف الدراسة شهادةيسمح لطلبة  (و 

هةن   ، ويف فيهما والنجاح، املهين املعين دراسة املادتني اإلضافيتني املقررتني للفرع ةطيشر ،حمددة ل ل فرع مهين

( مالمةة، ألرةرا    021العملةي )  مالمةات التةدريب   مالمة، بداًل من (021 املادتني )ب مالمتا هاتنياحلالة حتس

 أو التخ  ات اليت يسمح لطلبة الفروع املهنية التقدم  ا ملى النحو التالي: ،وحتدد ال ليات، القبول اجلامعي

وت نولوجيةا املعلومةات، والعلةوم    وملةم احلاسةوب    ة،العرامة ، والعلةوم ، وا ندسةة  يف لليات: الفرع ال نامي -0

 اإلدارية. تا، ون   نظم املعلومالرتبية الرياضية، ويةوالرتب

اآلداب،واللغةات، وال ةحافة واإلمةالم، والعلةوم اإلداريةة       يف لليةات:  االقت ةاد املنعلةي   فرع و الفرع الفندقي -5

واحلقةوق، والعلةوم الرتبويةة، والرتبيةة الرياضةية،      والشةريعة،   ،واالجتماميةة  اإلنسانية لعلوماواالقت ادية، و

 اإلدارية.  ون   نظم املعلومات

    وت نولوجيةةا املعلومةةات، احلاسةةوبملةةم ، والطةب البيطةةر  ، والعلةةوم، والعرامةةة يف لليةةات: الفةرع العرامةةي   -2

 ت اإلدارية.املعلوما ، واملوارد الطبيعية والبي ية، ون   نظمالرتبية الرياضية، ويةوالرتبوالعلوم 

 

 

 يف اجلامعات األردنية ملى النحو التالي: االلتحاقي ون احلد األدنى ملعدالت  ( ز

 82 .وطب األسنان ،الطب ات:للي% 

 81  .والطب البيطر ، وال يدلة ،، هندسة احلاسوبا ندسة :لليات% 

 :71             .، وملوم التههيلالعلوم الطبية املساندة، التمريض لليات% 

 22   .التخ  ات باقي% 

 

يف معدالتهم وحبسب تسلسل  ،وفق خياراتهم ،املختلفة يف لل جامعة / التخ  اتُيقبل الطلبة يف ال ليات ( ح

 .أو ما يعاد ا ،شهادة الثانوية العامة

 

الةيت تقتيةيها    التخ  ةات يف اجلامعة الشروط األخرى اإلضافية لقبول الطلبة يف بعض  العمداءُيحدد جملس  ( ط

 التخ  ات. تحاق بتلكطبيعة االل
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 ثالثةةةًا:

 

 :أمال   ثانيًامع مراماة ما ورد يف 

صاحب /أصحاب أملى معدل يف الفرع العلمي يف لل حمافظة من املتقدمني إىل ال ليات يف اجلامعات ُيقبل . 0 . أ

 التالي: حسب التوزيع

 اجملموع ** ا ندسة ال يدلة طب األسنان الطب اجلامعة/ال لية

 01 2 5 0 0 ردنيةاجلامعة األ

 2 2 5 1 0 جامعة الريموك

 2 2 5 1 0 جامعة مؤتة

 01 2 5 0 0 جامعة العلوم والت نولوجيا    

 2 2 5 1 0 اجلامعة ا امشية

 2 2 1 1 1 جامعة آل البيت

 7 *2  1 1 0 جامعة البلقاء التطبيقية

 2 2 1 1 1 جامعة احلسني بن طالل

 2 2 1 1 1 جامعة الطفيلة التقنية

 75 24 01 5 2 اجملموع

 يف للية احل ن.  ويف للية ممان للهندسة الت نولوجية، ومرلع اجلامعة،  لل من يف طالبانيقبل     *

يتم توزيع قبول الطلبة ملى ن  ات ا ندسة ذات النسبة امل وية األملى لألمداد املقرر قبو ا يف لل  * *

 ن  .

 

من أوائل املتقدمني من لل لواء/حمافظة، حبسب التنظيم اإلدار  املقرر من  وأربعون أثنان( 45) تنافسيًايقبل  .5 

وزارة الداخلية، ويتم قبو م حسب تسلسل معدالتهم يف لل لواء/حمافظة، ويتم توزيعهم ملى 

( (، حسب نسبة األمداد 0-اجلامعات/ال ليات والتخ  ات ) ما مدا ال ليات املنلورة يف البند )ثالثًا/أ

املقرر قبو ا سنويًا يف لل جامعة، أما احملافظات اليت يوجد فيها لواء واحد فقط، فُيخ    ا ضعف 

العدد املقرر أمال ، ويرامى مند توزيع قبول الطلبة ملى التخ  ات، املقامد املتاحة للقبول التنافسي يف لل 

 ن  .

            

سواء  مل يتحقق قبو م من طريق إحدى قوامد القبول األخرى،أمال  إذا  نيتم قبول ف ات الطلبة املنلوري .2

 ألانت يف هنا البند أم يف البنود األخرى من هن  األسس. 
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القوات   يف اجلامعات األردنية ألبناء العاملني يف / ن  %( من املقامد املقررة يف لل للية51ن   نسبة ) . ب

توفدهم  نواملتقامدين منهم مم ،والدفاع املدني والدرك، ،امةواملخابرات الع ،واألمن العام ،املسلحة األردنية

 ، بعد تطبيق معيار التنافس فيما بينهم حسب التعليمات املعتمدة لديها.تنافسيًا لديها اجلهة املخت ة

 

 ،العامن واألم ،ألبناء الشهداء من القوات املسلحة األردنية ( مخسة مشر مقعدًا02) خي   يف لل جامعة . ج

 .اجلهة املخت ة حتددهمممن  ،والدفاع املدني والدرك، ،ات العامةواملخابر

 

العاملني يف املعلمني يف اجلامعات األردنية ألبناء  / ن  %( من املقامد املقررة يف لل للية2   نسبة )ن . د

تطبيق معيار  بعد قبو م وتتوىل وزارة الرتبية والتعليم تنظيم مملية ،واملتقامدين منهم ،الرتبية والتعليم وزارة

 التنافس فيما بينهم حسب التعليمات املعتمدة لديها.

 

 

واذا ترك العمل يف  العاملني فيها، ، وأبناء امياء هي ة الباحثنيقبل يف اجلامعة أبناء أمياء هي ة التدريسي هة. 

مُترب فاقدًا لوظيفته، اجلامعة قبل إلمال مدة سنة لاملة فعلية ملى األقل، أو اسُتغين من خدمته يف اجلامعة، أو ا

يف الربنامج العاد  يف اجلامعة يعترب الريًا، ويتم حتويل القبول للربنامج  (ابنته/ابنهأو ُمعل من ا دمة، فإن قبول )

 سنوات مشرة السابقني النين أميواوأمياء هي ة الباحثني  وأبناء أمياء هي ة التدريس املواز  إن ررب يف ذلك،

علوا من ُم، أو امتربوا فاقدين لوظائفهم أو ،من خدماتهم غينباستثناء النين اسُت ،امعةملى األقل يف خدمة اجل

أو  ،النين انتهت خدماتهم بسبب املر  وأمياء هي ة الباحثني ويقبل لنلك أبناء أمياء هي ة التدريس .ا دمة

املعارين، أو اجملازين   ة الباحثنيوأمياء هي ال جيوز ألمياء هي ة التدريسو ،أو الوفاة  ،بلورهم السن القانونية

)إجازات تفرغ ملمي/ إجازة بدون راتب( ويعملون يف جامعة رمسية أخرى، االستفادة من قبول أبنائهم يف رري 

 جامعة أسس قبول هؤالء الطلبة فيها.لل دد وحت، االصليةجامعتهم 

نويًا ألبناء العاملني فيها من رري أمياء من أمداد الطلبة املقبولني يف اجلامعة س (%5) ُيخ   ما ال يعيد ملى .و 

 وأبناء العاملني ،ثالث سنوات ال تقل من مدة خدمة فعليةالنين أميوا  وأمياء هي ة الباحثني هي ة التدريس

أو  ،من خدماتهم غينباستثناء النين اسُت ،ملى األقل يف خدمة اجلامعة سنوات مشرةالنين أميوا  السابقني

 ،النين انتهت خدماتهم بسبب املر  العاملنيأبناء قبل لنلك ُي. وعلوا من ا دمةأو ُم، ئفهمتربوا فاقدين لوظااُم

 .فيهاالطلبة دد لل جامعة أسس قبول هؤالء وحت ،أو الوفاة ،أو بلورهم السن القانونية

ط اليت واملوسيقى ضمن الشرو ،والفنون ،املتفوقني يف جمال الرياضة بةجيوز ل ل جامعة قبول مدد من الطل  .ز 

 حبيث ال يتجاوز هنا العدد ما يلي: ،اجلامعةممداء حيددها جملس 
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الطب وطب  ن  ات )باستثناء اجلامعة املختلفة / ن  اتاملتفوقني رياضيًا يف لليات طالب من مخسة -0

 (.وا ندسة وال يدلة  يدلةالودلتور  ألسنانا

 .املتفوقني رياضيًا يف ن   الرتبية الرياضية طالب من مخسة -5

ودلتور  األسنانوطب  )باستثناء الطباجلامعة املختلفة  / ن  اتفنيًا يف لليات املتفوقني منطالب مخسة  -2

 (.وا ندسةوال يدلة   يدلةال

 

، وطب ( يف لليات الطب و هة ، :ثالثًايشرتط أن ال تعيد نسبة الطلبة املقبولني وفق القوامد الواردة يف )  .ح 

املتقدمني  وإذا زاد مدد طلبات .يف الربنامج العاد  جمموع املقبولنيمن  (%02)من وا ندسة  ،وال يدلةاألسنان، 

وتنافسيًا  قرر،العدد امل، حسب من بينهمالطلبة املقبولني يتم اختيار  ،يف هن  ال ليات من هن  النسبة لقبولل

 معدالتهم يف امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة. تسلسلحسب 

 

باستثناء ن  ات )الطب وطب األسنان ودلتور  الرمسية تفوقني ملميًا وحبثيًا يف اجلامعاتقبول الطلبة امل .ط 

أو حبثية ملى املستوى  ،ملى جائعة ملمية (، شريطة أن ي ون الطالب حاصاًلوال يدلة وا ندسة  يدلةال

ي درها جملس وفق تعليمات الواردة يف هن  األسس  االلتحاقاحلد األدنى ملعدالت من ه العاملي، وأن ال يقل معدل

  األمناء يف اجلامعة.

 يسمح للف ات املبينة أدنا  من الطلبة التقدم بطلبات االلتحاق مباشرة للجامعات املعنية، وذلك ملى النحو اآلتي: .  
 

العامة، بفرومها لافة )باستثناء الطلبة رري الناجحني يف املواد اإلضافية  ةالطلبة احلاصلني ملى شهادة الثانوي  -0

األردنية، امعة اجل والت ميم يفالفنون إىل للية مباشرة االلتحاق طلبات بُتقدم بالفروع اليت تقتيي ذلك(، ال

 اجلميلة يف جامعة الريموك.   الفنون اجلميلة يف للية الفنون ون

مباشرة االلتحاق طلبات بُتقدم ، الوالفرع ال نامي العامة/ الفرع العلمي ةهادة الثانويلطلبة احلاصلني ملى شا -5

 .اجلامعات األردنيةالعمارة يف هندسة  ن  إىل 

إىل مباشرة االلتحاق طلبات بُتقدم ، الوالفرع العرامي العامة/ الفرع العلمي ةلطلبة احلاصلني ملى شهادة الثانويا -2

 .امعة العلوم والت نولوجيا األردنيةللية الطب البيطر  يف ج

 العناصر التالية: وفق( من هنا البند  ي ون قبول ف ات الطلبة احملددة يف البند ) . ك

 ي ون القبول  ن  الف ات تنافسيًا حسب معيار املفاضلة والن  يت ون مما يلي: -0

 %( من معدل الطالب يف امتحان الشهادة الثانوية العامة.21) -

 الطالب يف امتحان القدرات ا اص بطبيعة التخ   الن  يتقدم الطالب لاللتحاق فيه.%( من مالمة 21) -

 الشروط اإلضافية األخرى اليت يقررها جملس ممداء اجلامعة املعنية لاللتحاق فيها. -5
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اليت  ضمن الشروط ،مقامد يف للية احلجاو  الت نولوجية للسيد أنن هشام أديب احلجاو  مثانيةُتخ    . ل

 .اجلامعة ممداءلس حيددها جم

وا ندسة ألبناء أمياء هي ة التدريس  ،وال يدلة ،وطب األسنان ،الطب :ُيخ   مدد من املقامد يف لليات . م

وذلك وفق اجلدول  ،الرمسية اليت ال تتوافر فيها هن  التخ  اتاألردنية األردنيني العاملني يف اجلامعات 

 التالي:

 

 

 

 دة حسب اجلامعات اليت تقدم املقاعدعدد املقاعد املخصصة للجامعات املستفي

 اجلامعة اليت ُيقبل فيها اجلامعة املستفيدة

 التخصص

 اجملموع
 دكتور الصيدلة الصيدلة طب األسنان الطب

 مؤتة

 2 1 - 1 - األردنية

 1 1 - - - العلوم والتكنولوجيا

 3 2 - 1 - اجملموع

 اهلامشية
 2 1 - 1 - العلوم والتكنولوجيا

 2 1 - 1 - موعاجمل

 آل البيت

 3 1 - 1 1 العلوم والتكنولوجيا

 1 - - - 1 الريموك

 3 - 2 - 1 اهلامشية

 7 1 2 1 3 اجملموع

 البلقاء التطبيقية

 6 2 3 1 - األردنية

 - - - - - اهلامشية

 - - - - - العلوم والتكنولوجيا

 6 2 3 1 - اجملموع

 احلسني بن طالل

 3 1 - 1 1 األردنية

 5 - 3 - 2 مؤتة

 8 1 3 1 3 اجملموع

 الطفيلة التقنية

 1 1 - - - األردنية

 1 - - - 1 الريموك

 2 - - 1 1 العلوم والتكنولوجيا 

 3 - 2 - 1 مؤتة

 7 1 2 1 3 اجملموع

 األملانية األردنية
 3 1 أو 1 1 1 األردنية

 3 1 أو 1 1 1 اجملموع
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 عات األردنية للطلبة األردنيني املغرتبني من مدد الطلبة املقبولني يف اجلام %(2) ُيخ   ما ال يعيد ملى. 0 . ن

أو ما يعاد ا من خارج اململ ة(، شريطة أن ال يقل معدل أ   ،)احلاصلني ملى شهادة الدراسة الثانوية العامة

، ويتم توزيعهم تنافسيًا، يف العام احلاليافسي يف ال لية / التخ   التنالقبول ملعدل منهم من احلد األدنى 

ات الطب، وطب األسنان، وال يدلة، ودلتور ال يدلة اليت توزع ملى الدول، حسب النسبة باستثناء ن  

وبغض النظر  ،دولة أ  امل وية لعدد الطلبات املقدمة من الدول مع مراماة قبول الطالب صاحب املعدل األملى من

  .من النسبة امل وية للمتقدمني فيها

 

اضلة يف املواد االساسية التالية: )رياضيات، فيعياء، ليمياء، بعقد امتحان مف جملس التعليم العالييقوم  .5

يف امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، أو ما  لطلبة احلاصلني ملى معدالت متساويةلتوزيع ااحياء( 

املقامد املخ  ة  م يف اجلامعات األردنية يف لليات/ ن  ات الطب، وطب  يفيعاد ا من خارج اململ ة، 

  ن  ات أويف  ،( امال (0ان، وال يدلة، ودلتور ال يدلة )حسب النسب املشار اليها يف البند )األسن

 خرى حيثما لان ذلك متاحًا وضروريًا.أ

 

 

املقبولني يف اجلامعات األردنية للطلبة األردنيني من محلة شهادة  من مدد الطلبة %(2)خي   ما ال يعيد ملى س. 

و ما يعاد ا من السنوات السابقة ملى أن ال يقل معدل أ  منهم من احلد األدنى ملعدل الدراسة الثانوية العامة، أ

يف املواد االساسية التالية:  احتساب املعدل االملى ويتم، يف العام احلالي القبول التنافسي يف ال لية/التخ  

شهادة  دالت متساوية يف امتحان)رياضيات، فيعياء، ليمياء، احياء( لتوزيع الطلبة األردنيني احلاصلني ملى مع

 لجامعةاجملموع ل
 لتخصصا

 اجملموع
 دكتور الصيدلة الصيدلة طب األسنان الطب

 16 6 4 4 2 األردنية

 8 3 - 3 2 العلوم والتكنولوجيا

 2 - - - 2 الريموك

 3 - 2 - 1 اهلامشية

 8 - 5 - 3 مؤتة

 37 9 11 7 11 اجملموع العام
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الدراسة الثانوية العامة، أو ما يعاد ا ملى املقامد املخ  ة  م يف اجلامعات األردنية يف لليات/ ن  ات 

 .حيثما لان ذلك متاحًا وضروريًا ، ويف أ  ن  ات أخرىالطب، وطب األسنان، وال يدلة، ودلتور ال يدلة

 

املقبولني يف  احلاصلني ملى الثانوية العامة األردنية يف العام احلالي طلبةالمن مدد حبٍد أملى %( 01خي   ) . ع

املدارس ذات الظروف العشائر يف البادية األردنية و ألبناءامل رمة املل ية السامية اجلامعات األردنية لطلبة 

لبة من اللجنة الط هؤالءقبول سيب تن ويتم ،، إضافة إىل العدد املقرريف لل ن   يف لل جامعة ،ا اصة

 .املخت ة

 

العالي  يف اجلامعات األردنية الرمسية ألبناء املخيمات، ويتم التنسيق بني وزارة التعليم ًا( مقعد221خي   ) . ف

 .القبول املوحد تنسيق والبحث العلمي، ودائرة الشؤون الفلسطينية، لتنسيب أمساء الطلبة املرشحني للقبول لوحدة

 

العالي  التعليم من طريق وحدة تنسيق القبول املوحد، ويتم التنسيق بني  وزارة نو فوفوامل وناملعوقالطلبة  يقبل . ص

 والبحث العلمي، واجمللس األملى لشؤون األشخاص املعوقني لتنسيب أمساء الطلبة املرشحني للقبول.

 

املتقدمني  عامة منالثانوية ال الدراسة امتحان شهادةمعدل يف  ستة طالبقبول أملى  ،جيوز جمللس أمناء اجلامعة . ق

 .املعنية ن  ي الفنون واآلثار يف اجلامعات األردنيةيف مدرسة الفسيفساء  بطلبات التحاق من

 

 

 رابعةةةًا:

 

قبول أبناء الدبلوماسيني األردنيني ليتم ن ي  مدد من املقامد زيادة ملى األمداد املقررة للقبول يف الربنامج العاد  "

نية يف ا ارج، وأبناء اليباط النين خيدمون خارج اململ ة يف دورات مس رية مليا ملدة مام العاملني يف السفارات األرد

وحدة ، وتقوم يف نفس العام ، يف مرالع ممل آبائهمأو ما يعاد ا وألثر، النين ي ملون شهادة الدراسة الثانوية العامة

املخ  ة لقبول هن  الف ة، وأمساء الطلبة املرشحني  القبول املوحد بالتنسيب اىل جملس التعليم العالي باملقامد تنسيق

 للقبول، مع األخن بعني االمتبار الظروف ا اصة ب ل حالة".

  

 خامسًا:

 

لقبول الطلبة األردنيني احلاصلني ملى شهادة الدراسة  مدد من املقامد يقرها جملس التعليم العالي"يتم ن ي  

لقبول وحدة تنسيق ام زيادة ملى األمداد املقررة للقبول يف الربنامج العاد ، وتقوم الثانوية العامة األجنبية يف نفس العا

ووفق  املوحد بالتنسيب اىل جملس التعليم العالي باملقامد املخ  ة لقبول هن  الف ة، وأمساء الطلبة املرشحني للقبول

 ".الرتتيبات اليت يقرها اجمللس
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 :سادسًا

 

 .لس التعليم العالي، التابعة جملوحدالقبول امل تنسيقوحدة  ةبمملية قبول الطلتنفين  تتوىل
  

 :سةةابعًا

 

جملس  رئيس وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ بقرار من ،الثقافية لالتفاقيات قبل الطلبة رري األردنيني تنفينًاُي

 .التعليم العالي

 
 

 :ثامنةةةًا

 

قبول ما ال يعيةد ملةى    جملس التعليم العاليلعامة العليا، بقرار من جيوز يف حاالت خاصة ترتبط بامل لحة الوطنية ا. أ

 رري األردنيني يف لل جامعة، ممن ال تنطبق مليهم شروط القبول فيها. ( مخسة طالب من2)

استثناًء مةن شةرط املعةدل     الربامج املوازية والدوليةجيوز للجامعة الرمسية قبول مدد من الطلبة رري األردنيني يف -0ب.

 د% من جمموع مدد الطلبة املقبولني يف الربامج العادية ل ل ن  ، وحب01برامج الب الوريوس بنسبة ال تعيد من  يف

( مالمات أقل من احلد املسموح به ملعدالت القبول شريطة التقيد بفروع الشهادة الثانويةة العامةة الةيت حتةدد     2أملى )

 لب استثناء لاللتحاق بتخ  ي الطب وطب االسنان.وال جيوز منح أ  طا االلتحاق يف لل للية / ن  

، ملى ( أمال  مباشرة وتنافسيًا حسب أملى املعدالت0-يف البند )ب املنلورينتقوم اجلامعات بقبول الطلبة  -5

يف بدايةة لةل ف ةل دراسةي بالبيانةات ا اصةة بهةؤالء         وزارة التعليم العالي والبحث العلمةي أن تقوم بتعويد 

  ن  الغاية. عّدلنموذج املوفق او ،الطلبة

ن  ات أ  من  يف لاللتحاقخرى استثناًء من شرط املعدل أ  طالب أردني حيمل جنسية أال جيوز منح  -ج

 .اجلامعات
 

 

 :تاسةةعًا

 

أبنةاء  خ   أربعة مقامد يف لل جامعة أردنية ألبنةاء العةاملني يف وزارة التعلةيم العةالي والبحةث العلمةي، و      ُي

العةاملني يف هي ةة امتمةاد مؤسسةات التعلةيم العةالي، وأبنةاء        أبنةاء  دوق دمةم البحةث العلمةي و   العاملني يف صن

ملةى أن  أحدهم من املستفيدين من قوامد القبول املنلورة يف هن  األسةس،  املتقامدين منهم، شريطة أن ال ي ون 

تخ ة  الةن  ن ةن قبةول     يرامى يف مملية القبول تسلسل معدالتهم يف شهادة الدراسةة الثانويةة العامةة، وال   

طالب )من يف ن  ي الطب وطب االسنان ملى أن ال يعيد مدد املرشحني للقبول  ،الطالب فيه يف ضوء معدله

 .الواحدة يف اجلامعة (واحد
  

وازية يسمح للجامعات وضمن الربامج املمع مراماة احلدود الدنيا ملعدالت املنلورة يف البند ثانيًا )ز( من هن  األسس  ماشرًا:

 لالمتحان فيها، قبول الطلبة احلاصلني ملى شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية يف الفروع املهنية، والنين تقدموا

 بالتقدم إليها حسب فيها حسب املناهج الدراسية القدنة، وذلك يف ال ليات/ التخ  ةةات، اليت لانُ يسمح  م

 .و م ملى هن  الشهادةأسس القبول اليت لانت نافنة بتاريخ ح 
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حةةةاد  

 مشر:

 يف اجلامعة ن ال يعيد مدد الطلبة االردنيني املقبولني يف ن  اتأيشرتط  ،سس القبولأملى الررم مما ورد يف 

   .املقبولني يف الربامج العاديةالطلبة من نسبة  (%21)الربامج املوازية من 

  

ثةةةةةاني 

 مشر:

 .ت اليت مل يرد مليها ن  يف هن  األسسيبت جملس التعليم العالي يف احلاال

  

ثالةةةةث 

 مشر:
أ  مؤسسات أخرى ذات مالقة بقبول  وأاجلامعات  بنياتفاقيات  أو أو قرارات ُتلغي هن  األسس أ  تعليمات

 .عهاأخرى تتعار  م قرارات أو أ  ،رة من جملس التعليم العاليّقما مل ت ن ُم ،الطلبة

 

 


