السياسة العامة لقبول الطلبة الوافدين في الجامعات األردنية للعام الجامعي 2020/2019
ً
ً
الصادرة استنادا ألحكام البند خامسا من السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات األردنية
ً
الصادرة استنادا ألحكام مادة ( )6البند ( )6من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ()17
لسنة  2018بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم ( ،)131تاريخ ()2019/5/1
ً
أوال :القبول في مرحلة البكالوريوس:
يتم قبول الطلبة الوافدين في الجامعات األردنية في برنامج البكالوريوس وفق الشروط التالية:
أ .أن ال يحمل الطالب الجنسية األردنية.
ب .1 .أن يكون الطالب ناجحا في شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية ،أو ما يعادلها.
 .2فييي لييال اييان الطالييب ناجحييا فييي شييهادة الدراسيية الثانوييية العاميية العربييية فعليييإ ضلرييار وثيقيية
مصادقة أو معادلة من وزارة التربية والتعليم األردنية.
 .3في لال اان الطالب ناجحا في شهادة الدراسة الثانويية العامية األبيةيية فعلييإ ضلريار شيهادة
معادلة من وزارة التربية والتعليم األردنيية ،أو مين الجهية اصةتصية فيي البليد ال ين لصيل م يا ي
الشهادة.
ُ
ج .فييي لييال اييان الطالييب ناجحييا فييي شييهادة الدراسيية الثانوييية العاميية األردنييية ،فيسييمل لييإ بااللتحييا
في التةصصات بما يتوافق مع التةصصات اصتالة لفرع الثانوية العامة وفقيا للسياسية العامية
لقبول الطلبة في الجامعات األردنية.
د .فييي لييال اييان فييرع شييهادة الدراسيية الثانوييية العاميية ميين ايير الفييروع اص ي اورة فييي شييهادة الدراسيية
الثانويية العاميية األردنيية فع ي الطاليب ضلرييار وثيقية رسييمية مين وزارة التربييية والتعلييم األردنييية،
أو الجهية اصةتصيية فييي بلييدب نبييان بي ن فييرع شيهادة الدراسيية الثانوييية العاميية الحالييل لك ييا نم يييإ
من االلتحا بالتةصص الجامعي اصطلوب في بامعات بلدب.
ه .يجييوز للجامعيية قبييول ييدد ميين الطلبيية اسييتءيام ميين الحييدود الييدنيا صعييدالت القبييول الييواردة ف ييي
السياس يية العام يية لقب ييول الطلب يية ف ييي الجامع ييات األردني يية وبح ييد أ ي  )5الم ييات أق ييل م يين الح ييد
األدنييمل صعييدالت القبييول ال يين نحييدد االلتحييا فييي نةصص ي ن الطييب و ييب األسيييان ،و  )15الميية
أقييل ميين الحييد األدنييمل صعييدالت القبييول ال يين نح يدد االلتحييا فييي الكلييياتت التةصصييات األ يير ،
شييريطة التقيييد بفييروع الشييهادة الثانوييية العاميية ال يين نحييدد االلتحييا بكييل اليييةت نةصييص وأن
يكون الطالب ناجحا بمعدل ال يقل ن .)% 50
و .1 .يجوز في لاالت الة نرنبط باصصلحة الو يية العامة العليا ،وبقرار من مجلس أميام
 )5مسة الب في ال بامعة من الجامعات األردنية
الجامعة الرسمية قبول ما ال يزيد
الرسمية وبحد أقص ى  )5المات أقل من الحدود الدنيا صعدالت القبول الواردة في البيد ه)
أ الب شريطة التقيد بفروع الشهادة الثانوية العامة ال ن نحدد االلتحا بكل اليةت نةصص
وأن يكون الطالب ناجحا بمعدل ال يقل ن .)% 50
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ُ .2يس ييمل بقب ييول الطلب يية اصحقق ييان لش ييروط اي ي ب السياس يية زي ييادة ي ي الطاق يية االسي ي يعابية،
بحيييك نكييون  )%25لكييل نةصييص فييي الجامعييات األردنييية ،شييريطة نحقيييق معييايار اال تميياد
فيإ.
ً
ثانيا :القبول في مرحلة الدبلوم:
أُ .يقب ييل الطلب يية ف ييي الكلي ييات الجامعي يية اصتوس ييطة ش ييريطة اليج ييا ف ييي ش ييهادة الدراس يية الثانوي يية العام يية
األردنييية أو مييا يعادلهييا بمعييدل  )% 50كحييد أدنييمل ،و لييص فييي التةصصييات اصر صيية ميين بامعيية البلقييام
التطبيقييية لكييل الييية ،ولسييب الطاقيية االس ي يعابية اصحييددة ميين اي يية ا تميياد م سسييات التعليييم العييا ي
وضمان بودت ا لكل الية.
ُ
ب .نح ييدد التةصص ييات ال يين يم يين للطال ييب دراس يين ا بي ييام ي ف ييرع الثانوي يية العام يية الحال ييل لك ييا بم ييا
يتواف ييق م ييع التةصص ييات اصتال يية للف ييرع وفق ييا للسياس يية العام يية لقب ييول الطلب يية ف ييي الكلي ييات الجامعي يية
اصتوسطة.
ثالثا  :القبول في مرحلة التجسير:
أُ .يعتبر الطالب الياجح في امتحان الشهادة الجامعية اصتوسطة األردنية االمتحان الشامل)
م اال للقبول نيافسيا في البرنامج العادي من الل ولدة ننسيق القبول اصولد شريطة أن
 ) % 5من الطلبة الياجحان وأال يقل معدلإ في ا ا االمتحان نظام السنتان
يكون ضمن أ
ونظام الثالث سيوات) ن  )% 68باستءيام الطالب ال ي ير ب بالتجسار ض نةصصات
الهيدسة والطب البيطري ونةصص الصيدلة ليك يشترط أن ال يقل معدلإ ن .)% 70
الشهادة الجامعية اصتوسطة
ب .مع مرا اة ما ورد في اصادة أ) يجوز للطالب الحالل
األردنية "االمتحان الشامل") في سيوات سابقة أن ييافس
للطلبة الحاللان

نسبة ال  )% 25اصةصصة

الشهادة الجامعية اصتوسطة األردنية االمتحان الشامل) في سيوات

سابقة من الل ولدة ننسيق القبول اصولد.
ج .يم ن للطالب الياجح في امتحان الشهادة الجامعية اصتوسطة األردنية االمتحان الشامل)
التقدم بطلب التحا مباشرة للجامعات ضمن البرامج دا البرنامج العادي من نظام السنتان
ونظام الثالث سيوات وبمعدل ال يقل ن  )% 68باستءيام الطالب ال ي ير ب بالتجسار ض
نةصصات الهيدسة والطب البيطري ونةصص الصيدلة ليك يشترط أن ال يقل معدلإ ن
ُ
 ،)% 70و لص في التةصصات اصياظرة ،ووفق القوائم ال ن نقر له ب الغاية.
د .يقتصر التجسار لتةصص الصيدلة

لملة الثانوية العامة الفرع العلمن او ما يعادلها.
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الشهادة الجامعية اصتوسطة من ارج اصمل ة بيجا التقدم
ه .يم ن للطالب الحالل
بطلبات مباشرة للجامعات للتجسار في البرامج دا البرنامج العادي باستءيام نةصصات
الطب و ب األسيان) في الجامعات األردنية الرسمية والخالة في التةصصات اصياظرة ووفق
ُ
القوائم ال ن نقر له ب الغاية ،وفي لال دم وبود التةصص ضمن قوائم التةصصات
اصياظرة ،نقوم الجامعة اصعيية بتحديد التةصص اصياظر وفقا للمواد الدراسية الواردة في
كشف العالمات.
ً
رابعا :القبول في برامج الدراسات العليا:
أ .أن يكون اصتقدم لاللتحا ببرنامج اصابستار لالال

دربية البكيالوريوس بتقيدير ال يقيل ين

بيد أو ما يعادلإ.
ب .يج ييوز للطال ييب الحال ييل ي درب يية البك ييالوريوس بتق ييدير مقب ييول أو م ييا يعادل ييإ التق ييدم بطل ييب
االلتح ييا ف ييي بي يرامج اصابس ييتار ش ييريطة دراس يية  )3م ييواد م يين م ييواد اصابس ييتار ييالل فص ييليان
دراسي يييان تعي ييد التحاقي ييإ) يحي ييدداا القسي ييم اص ي يراد االلتحي ييا بي ييإ ونكي ييون مولي ييدة لجميي ييع الطلبي يية
اصتق ييدمان ل ي لص التةص ييص ،ونجال ييإ ف يي ا ييل م ييادة بمع ييدل ال يق ييل يين  )% 70أو م ييا يعادل ييإ
وبمع ييدل نراكم يين ال يق ييل يين  )% 75أو م ييا يعادل ييإ ليص ييبل الب ييا نظامي ييا ونحس ييب ل ييإ ف ييي ل ييال
نجالإ ا ب اصواد ضمن اصواد ال ن أن ااا في طتإ ،و الفا ل لص يعد قبولإ ال يا.
ج .يجييوز للطالييب الحالييل ي دربيية الييدبلوم العييا ي بتقييدير ال يقييل يين بيييد بييدا التقييدم بطلييب
االلتحا في برامج اصابستار تغض اليظر ن التقدير في البكالوريوس.
د .يشييترط أن ال نزيييد نسييبة الطلبيية اصقبييولان فييي اييل نةصييص ميين ب يرامج اصابسييتار فييي الجامعييات
األردني يية الحال ييلان ي ي نق ييدير مقب ييول ف ييي درب يية البك ييالوريوس يين  )% 20م يين ييدد الطلبي ية
اصسجلان فعليا في ال فصل

أن نكون نسبة الطلبة الوافدين م م  )% 50كحد أدنمل.

ه .يج ييوز للطال ييب الحال ييل ي درب يية اصابس ييتار بتق ييدير ال يق ييل يين بي ييد أو م ييا يعادل ييإ التق ييدم
بطلب لاللتحا ببرامج الدكتوراب.
و .يجييوز للطالييب الحالييل ي دربيية البكييالوريوس بتقييدير مقبييول أو مييا يعادلييإ ودربيية اصابسييتار
بتقدير ال يقل ن بيد أو ما يعادلإ التقدم بطلب االلتحا ببرامج الدكتوراب.
ز .يج ييوز للطال ييب الحال ييل ي ي بك ييالوريوس باالن س يياب بتق ييدير ال يق ييل يين بي ييد التق ييدم بطل ييب
لاللتحييا بب يرامج اصابسييتار شييريطة دراسيية برنييامج ن ي اي ي ال نقييل ييدد السييا ات فيييإ يين )30
سا ة معتمدة ،يدرسها في بامعة رسمية.
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 .1 .يجييوز للطالييب الحالييل ي بكييالوريوس باالن سيياب و ي دبلييوم متوسييط باالنتظييام ،التقييدم
بطلي ييب لاللتحي ييا بب ي يرامج اصابسي ييتار ،وفي ييي ا ي ي ب الحالي يية يعف ي ي مي يين دراسي يية  )%50مي يين البرني ييامج
الت اي ي اص اور في البيد ز) أ الب ، ،شريطة ما ي ي:
أ -نطابق مسمى نةصص الدبلوم اصتوسط مع مسمى نةصص البكالوريوس.
ب -أن يقييوم القس ييم اصعا يين ف ييي الجامع يية الرسييمية بتحدي ييد م ييواد البرنييامج الت ي اي ي اصتبقييية 15
سييا ة معتمييدة) وال يين ي الطالييب دراسيين ا شييريطة اليجييا فييي اافيية اصييواد وبمعييدل نراكميين ال
يقل ن .)%70
 .2يج ييوز للطال ييب الحال ييل ي ي بك ييالوريوس باالن س يياب و ي ي دبل ييوم ييال باالنتظ ييام ،التق ييدم
بطلييب لاللتحييا ببيرامج اصابسييتار ،وفييي اي ب الحاليية يعفي ميين دراسيية البرنييامج التي اي ي اص ي اور
في البيد ز) ا الب  ،شريطة ما ي ي:
أ -نطابق مسمى نةصص الدبلوم العا ي مع مسمى نةصص البكالوريوس.
َّ
ب -أال نق ييل س ييا ات ال ييدبلوم الع ييا ي يين  )30س ييا ة معتم ييدة وف ييي ل ييال اان ي س ييا ات ال ييدبلوم
العا ي أقل من  )30سا ة معتمدة ،فع الطالب أن يسيت ملها تسيا ات يحيدداا القسيم اصيراد
االلتحا بإ.
 .3يجييوز للطالييب الحالييل ي بكييالوريوس باالن سيياب بتقييدير ال يقييل يين بيييد) وسييمل لييإ فييي
لييي ييإ بدراسي يية اصابسي ييتار وأن ي يياب بتقي ييدير ال يقي ييل ي يين بيي ييد) التقي ييدم بطلي ييب لاللتحي ييا بب ي يرامج
الدكتوراب.
ط .يشترط في ال الب ير ب بااللتحا في برامج الدراسات العلييا فيي الجامعيات األردنيية نقيديم ميا
يثة ي نجال ييإ ف ييي أل ييد امتحان يات الق ييدرات للغ يية أبيةي يية التوف ييل ،األيل ي س ،لغ يية فرنس ييية ،لغ يية
أصاني يية ،أو امتح ييان مس ييتو للغ يية افنجلامي يية مك ييافت لالمتحان ييات العاصي يية عق ييدب الجامع يية ،و ي
اليحو اآل :
 .1التوفييل  )iBTللتةصصييات العلمييية الطييب و ييب األسيييان والصيييدلة ودكتييور الصيييدلة
والط ييب البيط ييري والهيدس يية بكاف يية فرو ه ييا ونةصص ييات اللغ يية افنجلامي يية ااف يية أدب،
نربم يية ،مي ييا ج وأس يياليب ن ييدر س اللغ يية افنجلامي يية ....،ضل ي ) تعالم يية ال نق ييل يين ،)90
وبييااي التةصصييات العلمييية ونةصييص  )MBAتعالميية ال نقييل يين  ،)69والتةصصييات
افنسييانية واالقتصييادية وافدارييية باسييتءيام  )MBAونةصصييات اللغيية افنجلامييية اافيية)
تعالمة ال نقل ن  ،)59من مركز  )AMIDEASTفرع األردن فقط.
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 .2امتحي ي ييان  )IELTSللتةصصي ي ييات العلميي ي يية الطي ي ييب و ي ي ييب األسي ي يييان والصي ي يييدلة ودكتي ي ييور
الصيييدلة والطييب البيطييري والهيدسيية بكافيية فرو هييا ونةصصييات اللغيية افنجلامييية اافيية
أدب ،نربم يية ،مي ييا ج وأس يياليب ن ييدر س اللغ يية افنجلامي يية .....،ضل ي ) تعالم يية ال نق ييل يين
 ،)6.5وب ي ي ييااي التةصص ي ي ييات العلمي ي ي يية ونةص ي ي ييص  )MBAتعالم ي ي يية ال نق ي ي ييل ي ي يين ،)5.5
والتةصص ييات افنس ييانية واالقتص ييادية وافداري يية باس ييتءيام  )MBAونةصص ييات اللغ يية
افنجلامي يية ااف يية) تعالم يية ال نق ييل يين  ،)5و لي يص م يين مرك ييز اصجل ييس الثق ييافي البريط ييان
 )British Councilفرع األردن فقط.
 .3امتحي ييان مسي ييتو اللغي يية افنجلاميي يية اصكي ييافت لالمتحاني ييات العاصيي يية للتةصصي ييات العلميي يية
الطييب و ييب األسيييان والصيييدلة ودكتييور الصيييدلة والطييب البيطييري والهيدسيية بكافيية
فرو ه ييا ونةصص ييات اللغ يية افنجلامي يية ااف يية أدب ،نربم يية ،مي ييا ج وأس يياليب ن ييدر س
اللغ ي يية افنجلامي ي يية .....،ضل ي ي ) تعالم ي يية ال نق ي ييل ي يين  ،)%75وب ي ييااي التةصص ي ييات العلمي ي يية
ونةص ييص  )MBAتعالم يية ال نق ييل يين  ،)%65والتةصص ييات افنس ييانية واالقتص ييادية
وافداريي يية باسي ييتءيام  )MBAونةصصي ييات اللغي يية افنجلاميي يية اافي يية) تعالمي يية ال نقي ييل ي يين
 ،)%50من مراكز اللغات في الجامعات الرسمية األردنية.
 .4عتم ييد اصس ييتويات التالي يية أل ي يراا ال س يياب الم يية اللغ يية الفرنس ييية واللغ يية األصاني يية
للقبول في برامج الدراسات العليا:
اللغة األملانية
مستو B2
مستو B1
مستو A2

اللغة الفرنسية
مستو B2
مستو B1
مستو A2

التخصصات
برامج اللغات وما ي بع لها نربمة.... ،ال )
البرامج العلمية
البرامج افنسانية
 .5يعفمل من البيد ط) أ الب ما ي ي:
أ .الطلبية ايير اليييا قان باللغية العربييية اليرا بان بااللتحييا فيي بيرامج الدراسييات العليييا
فييي نةص ييص اللغ يية العربي يية ونةصص ييات الييية الش يير عة ف ييي الجامع ييات األردني يية م يين
شرط اللغة األبيةية في لال انقان م للغة العربية.
ب .الطلبيية ال ي ين ابت ييازوا امتحييان شييرط اللغ يية االبيةييية للقبييول ف ييي ب يرامج الدراس ييات
العلي ييا ف ييي الجامع ييات األردني يية ،و ل ييص ي ييد التح يياقهم ف ييي برن ييامج مابس ييتار بدي ييد او
برنامج الدكتوراب.

دربة لمية من الدول اليا قة باللغة االنجلامية.

ج .ض فام الطلبة الحاللان
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ي .في لال دم نقديم الطاليب ميا يثةي نجاليإ فيي أليد امتحانيات القيدرات أو ا فاقيإ فيي امتحيان
مسييتو اللغيية افنجلامييية اصكييافت لالمتحانييات العاصييية وفقييا صييا بييام فييي البيييد ط) أ ييالبي فيجييوز
للطالييب دراسيية برنييامج ني اي ي فييي اللغيية االنجلامييية فييي الجامعيية ال يين يقبييل فك ييا بواقييع  )6سييا ات
معتمي ييدة والحصي ييول ي ي معي ييدل المي ييات في ييي نلي ييص السي ييا ات لسي ييب التةصي ييص ال ي ي ي ير ي ييب
بدراستإ و

اليحو التا ي:

 .1التةصصي ييات االنسي ييانية واالقتصي ييادية واالداريي يية باسي ييتءيام اصابسي ييتار في ييي ضدارة األ مي ييال
) (MBAونةصصات اللغة االنجلامية اافة  )%50فما فو .
 .2التةصصات العلمية والتمريض و لوم الت ايل ونةصيص ضدارة األ ميال ))%65 (MBA
فما فو .
 .3نةصصي ي ييات الطي ي ييب و ي ي ييب االسي ي يييان والصي ي يييدلة ودكتي ي ييور الصي ي يييدلة والطي ي ييب البيطي ي ييري
والهيدسي يية بكافي يية فرو هي ييا ونةصصي ييات اللغي يية االنجلاميي يية اافي يية ادب ،نربمي يية ،ميي ييا ج
وأساليب ندر س اللغة االنجلامية)  )%75فما فو .
 .4يحق للطالب التقيدم المتحيان مسيتو اللغية افنجلاميية اصكيافت لالمتحانيات العاصيية اثييام
دراستإ للبرنامج الت اي ي للغة افنجلامية.
.5

ي الطالييب دراسيية البرنييامج التي اي ي للغيية االنجلامييية واليجييا فيييإ ييالل الفصييل األول
من االلتحا ببرامج الدراسات العليا و الفا ل لص يعتبر قبولإ ال يا.

ك .يت ييرك للجامع ييات األردني يية ،ان ارن ي ت ل ييص ،ق يرار ق ييد امتح ييان باللغ يية العربي يية للطلب ية ال يرا بان
بااللتحييا فييي بيرامج الدراسييات العليييا فك ييا ي يرار امتحييان اللغيية افنجلامييية اصكييافت لالمتحانييات
العاصية وفقا المتحانات نرعها الجامعة نفسها.
ل .يسييمل للجامعييات األردنييية ا تميياد ن يجيية الطالييب فييي البرنييامج الت ي اي ي للغيية افنجلامييية كبييديل
يين امتحييان اللغيية افنجلامييية اصكييافت لالمتحانييات العاصييية الي ي عقييدب الجامعيية للطالييب الرا ييب
باالنتقال ض بامعة أ ر الست مال متطلبات الحصول

دربة اصابستار.

م .ال يس ييمل لطلب يية ال ييدبلوم اصأ يين أو الفا يين أو التقا يين اون ييا ليسي ي دبل ييوم ييا ي) االلتح ييا ببي يرامج
الدراسات العليا.
نُ .يسييمل بقبييول الطلبيية اصحققييان لشييروط ا ي ب السياسيية زيييادة ي الطاقيية االس ي يعابية ،بحيييك
نكون  )% 15للمابستار و  )% 10للدكتوراب ،شريطة نحقيق معايار اال تماد لكل نةصص.
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ً
خامساُ :يس ثاى من ا ب السياسة الطلبة اصقبولان نيفي ا لالنفاقيات الثقافية في الجامعات
األردنية الرسمية بقرار من وزير التعليم العا ي والبحك العلمنت رئيس مجلس التعليم العا ي ولسب
نصوص االنفاقيات.
ً
سادسا :ية مجلس التعليم العا ي في الحاالت ال ن لم يرد لك ا نص في ا ب السياسة.
ً ُ
سابعا :نلغي ا ب السياسة أي قرارات أ ر نتعارا معها ،أو أي عليمات أو قرارات أو انفاقيات
بان الجامعات ،أو أي م سسات أ ر

ات القة بقبول الطلبة ،ما لم ن ن مقرة من مجلس

التعليم العا ي.
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