السياسة العامة لقبول الطلبة الو افدين في الجامعات األردنية للعام الجامعي  2021/2020الصادرة
ً
استنادا ألحكام املادة ( )6البند ( )6من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( )17لسنة 2018
وتعديالته بموجب قرارمجلس التعليم العالي رقم ( )193تاريخ 2020/7/9
ً
أوال :القبول في مرحلة البكالوريوس:
يتم قبول الطلبة الو افدين في الجامعات األردنية في برنامج البكالوريوس وفق الشروط التالية:
أ.
ب.

ج.

أن ال يحمل الطالب الجنسية األردنية.
ً
 .1أن يكون الطالب ناجحا في شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية ،أو ما يعادلها.
ً
 .2في حال كان الطالب ناجحا في شهههادة الدراسههة الثانوية العامة العربية فعليه إحضههاروثيقة مصههادقة أو معادلة من وزارة
التربية والتعليم األردنية.
ً
 .3في حال كان الطالب ناجحا في شه ه هههادة الدراسه ه ههة الثانوية العامة األجنبية فعليه إحضه ه ههارشه ه هههادة معادلة من وزارة التربية
والتعليم األردنية ،أو من الجهة املختصة في البلد التي حصل منها على الشهادة.
ً
في حال كان الطالب ناجحا في ش هههادة الدراس ههة الثانوية العامة األردنية ،ف ب س ههمق له بااللتحا في التخص هص ههات بما يتو افق
ً
مع التخصصات املتاحة لفرع الثانوية العامة وفقا للسياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات األردنية.

د.

في حال كان فرع شه هههادة الدراسه ههة الثانوية العامة من ارالفروع املهاورة في شه هههادة الدراسه ههة الثانوية العامة األردنية فعلى
الطالب إحضه ههاروثيقة رسه ههمية من وزارة التربية والتعليم األردنية ،أو الجهة املختصه ههة في بلد تبان بدن فرع شه هههادة الدراسه ههة
الثانوية العامة الحاصل عليها تمكنه من االلتحا بالتخصص الجامعي املطلوب في جامعات بلد .

ه.

يجوزللجامعة قبول عدد من الطلبة اس ه ً
هتءنام من الحدود الدنيا ملعدالت القبول الواردة في الس ههياس ههة العامة لقبول الطلبة
في الجامعات األردنية وبحد أعلى ( )5عالمات أقل من الحد األدنى ملعدالت القبول التي تحدد االلتحا في تخصه هاه ه ي الطب
وطب األسه ههنان ،و ( )15عالمة أقل من الحد األدنى ملعدالت القبول التي تحدد االلتحا في الكليات /التخص ه هصه ههات األخرى،
ً
شههريطة التقيد بفروع الشهههادة الثانوية العامة التي تحدد االلتحا بكل كلية /تخصههص وأن يكون الطالب ناجحا بمعدل ال
يقل عن (.)% 50

و.

.1يجوزفي حاالت خاص ههة ترتبص باملص ههلحة الوطنية العامة العليا ،وبقرارمن مجلس التعليم العالي قبول ما ال ي يد على ()5
خمسه ه ه ههة طالب في كل جامعة من الجامعات األردنية الرسه ه ه ههمية وبحد أقاه ه ه ه ( )5عالمات أقل من الحدود الدنيا ملعدالت
القبول الواردة في البند (ه) أعال شه ههريطة التقيد بفروع الشه هههادة الثانوية العامة التي تحدد االلتحا بكل كلية /تخصه ههص
ً
وأن يكون الطالب ناجحا بمعدل ال يقل عن (.)%50
 .2بيس ه ههمق بقبول الطلبة املحققان لش ه ههروط اه الس ه ههياس ه ههة زيادة على الطاقة االس ه ههتيعابية ،بحيث ال ت يد عن ( )%25لكل
تخصص في الجامعات األردنية ،شريطة تحقيق معاياراالعتماد الخاص للتخصص.
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ثانيا :القبول في مرحلة الدبلوم:
أ.

ب.

بيقبل الطلبة في الكليات الجامعية املتوسه ه ه ههطة شه ه ه ههريطة النجاا في شه ه ه هههادة الدراسه ه ه ههة الثانوية العامة األردنية أو ما يعادلها
بمعدل ( )% 50احد أدنى ،وذلك في التخصه ه ه هصه ه ه ههات املرخصه ه ه ههة من جامعة البلقام التطبيقية لكل كلية ،وحسه ه ه ههب الطاقة
االستيعابية املحددة من ايئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها لكل كلية.
بتحدد التخصه هص ههات التي يمكن للطالب دراس ههىها ً
بنام على فرع الثانوية العامة الحاص ههل عليها بما يتو افق مع التخصه هص ههات
ً
املتاحة للفرع وفقا للسياسة العامة لقبول الطلبة في الكليات الجامعية املتوسطة.

ب
ثالثا :القبول في مرحلة التجسار:
.1

ً
ً
بيعتبرالطالب الناجح في امتحان الشه ه ه هههادة الجامعية املتوسه ه ه ههطة األردنية (االمتحان الشه ه ه ههامل) مؤاال للقبول تنافسه ه ه ههيا في
البرنامج العادي من خالل وحدة تنس ههيق القبول املوحد ش ههريطة أن يكون ض ههمن أعلى ( )% 5من الطلبة الناجحان وأال يقل
معدله في اها االمتحان (نظام السه ه ههنتان ونظام الثالث سه ه ههنوات) عن ( )% 68باسه ه ههتءنام الطالب الهي ير ب بالتجسه ه ههارإلى
تخصصات الهندسة والطب البيطري وتخصص الصيدلة حيث يشترط أن ال يقل معدله عن (.)% 70

ب.

مع مراعاة ما ورد في املادة (أ) يجوزللطالب الحاص ه ههل على الش ه هههادة الجامعية املتوس ه ههطة (األردنية االمتحان الش ه ههامل ) في
س ههنوات س ههابقة أن ينافس على نس ههبة ال ( )% 25املخص هص ههة للطلبة الحاص ههلان على الش هههادة الجامعية املتوس ههطة األردنية
(االمتحان الشامل) في سنوات سابقة من خالل وحدة تنسيق القبول املوحد.

ج.

يجوزللجامعة قبول الطلبة الحاصلان على الشهادة الجامعية املتوسطة (امتحان الشامل) في الجامعات األردنية من خالل
التجسه ههار اسه ه ً
هتءنام من الحدود الدنيا ملعدالت القبول الواردة في السه ههياسه ههة العامة لقبول الطلبة الحاصه ههلان على الشه هههادة
الجامعية املتوسه ه ههطة في الجامعات االردنية من خالل التجسه ه ههار( )2021/2020وبحد أعلى ( )5عالمات أقل من الحد األدنى
ملعدالت القبول في الكليات /التخصه ه ه هص ه ه ههات وذلك ض ه ه ههمن البرامج املختلفة في الجامعات الرس ه ه ههمية (عدا البرنامج العادي)
ب
والجامعات الخاصة ،ووفق القوائم التي تقرلهه الغاية .
يقتصرالتجسارلتخصص الصيدلة على حملة الثانوية العامة الفرع العلمي او ما يعادلها.

ه.

يمكن للطالب الحاص ه ه ههل على الش ه ه هههادة الجامعية املتوس ه ه ههطة من خارج اململكة بنجاا التقدم بطلبات مباش ه ه ههرة للجامعات
للتجسه ه ههارفي البرامج عدا البرنامج العادي (باسه ه ههتءنام تخص ه ه هصه ه ههات الطب وطب األسه ه ههنان) في الجامعات األردنية الرسه ه ههمية
ب
والخاص ه ه ههة في التخص ه ه هص ه ه ههات املناهرة ووفق القوائم التي تقرلهه الغاية ،وفي حال عدم وجود التخص ه ه ههص ض ه ه ههمن قوائم
ً
التخصصات املناهرة ،تقوم الجامعة املعنية بتحديد التخصص املناهروفقا للمواد الدراسية الواردة في اشف العالمات.

د.

ً
رابعا :القبول في برامج الدراسات العليا:
أ.

ً
أن يكون املتقدم لاللتحا ببرنامج املاجستارحاصال على درجة البكالوريوس بتقديرال يقل عن جيد أو ما يعادله.
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ب.

يجوز للطهالهب الحهاصه ه ه ههل على درجهة البكهالوريوس بتقهدير مقبول أو مها يعهادلهه التقهدم بطلهب االلتحها في برامج املهاجسه ه ه ههتار
شريطة دراسة ( )3مواد من مواد املاجستار(خالل فصلان دراسيان بعد التحاقه) يحدداا القسم املراد االلتحا به وتكون
ً
موحدة لجميع الطلبة املتقدمان لهلك التخصه ه ه ههص ،ونجاحه في كل مادة بمعدل ال يقل عن ( )% 70أو ما يعادله وبمعدل
ً
ً
تراامي ال يقل عن ( )%75أو ما يعادله ليصه ه ههبق طالبا نظاميا وفي حال نجاحه فيها تحسه ه ههب له اه املواد ضه ه ههمن املواد التي
ً
ً
أنهااا في خطته ،وخالفا لهلك يعد قبوله ال يا.
ً
يجوزللطالب الحاصه ه ه ههل على درجة الدبلوم العالي بتقديرال يقل عن جيد جدا التقدم بطلب االلتحا في برامج املاجسه ه ه ههتار
بغض النظرعن التقديرفي البكالوريوس.

د.

يشههترط أن ال ت يد نسههبة الطلبة املسههتجدين املقبولان في كل تخصههص من برامج املاجسههتارفي الجامعات األردنية الحاصههلان
ً
على تقديرمقبول في درجة البكالوريوس عن ( )%25من عدد الطلبة املس ه ههتجدين املع ه ههجلان فعليا في كل فص ه ههل موزعة على
النحو اآلتي:
 )%10( .1حد أعلى للطلبة األردنيان.
 )%15( .2حد أدنى للطلبة الو افدين.

ه.

يجوزللطالب الحاصل على درجة املاجستاربتقديرال يقل عن جيد أو ما يعادله التقدم بطلب لاللتحا ببرامج الداتورا .

و.

يجوزللطالب الحاصه ه ه ههل على درجة البكالوريوس بتقديرمقبول أو ما يعادله ودرجة املاجسه ه ه ههتاربتقديرال يقل عن جيد أو ما
يعادله التقدم بطلب االلتحا ببرامج الداتورا .

ز.

يجوزللطالب الحاصههل على بكالوريوس باالنتسههاب بتقديرال يقل عن جيد التقدم بطلب لاللتحا ببرامج املاجسههتارشههريطة
دراسة برنامج تدايلي ال تقل عدد الساعات فيه عن ( )30ساعة معتمدة ،يدرسها في جامعة رسمية.

ا.

 .1يجوز للطالب الحاصه ه ه ههل على بكالوريوس باالنتسه ه ه ههاب وعلى دبلوم متوسه ه ه ههص باالنتظام ،التقدم بطلب لاللتحا ببرامج
املاجستار ،وفي اه الحالة يعفي من دراسة ( )%50من البرنامج التدايلي املهاورفي البند (ز) أعال  ،شريطة ما يلي:

ج.

 مسم تخصص الدبلوم املتوسص مع مسم تخصص البكالوريوس.
 أن يقوم القس ه ه ههم املعمي في الجامعة الرس ه ه ههمية بتحديد مواد البرنامج التدايلي املتبقية ( 15س ه ه ههاعة معتمدة) والتي على
الطالب دراسىها شريطة النجاا في كافة املواد وبمعدل تراامي ال يقل عن (.)%70
 .2يجوزللطالب الحاصل على بكالوريوس باالنتساب وعلى دبلوم عال باالنتظام ،التقدم بطلب لاللتحا ببرامج املاجستار،
وفي اه الحالة يعفي من دراسة البرنامج التدايلي املهاورفي البند (ز) اعال  ،شريطة ما يلي:


تطابق مسم تخصص الدبلوم العالي مع مسم تخصص البكالوريوس .
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 أال تقل سه ه ههاعات الدبلوم العالي عن ( )30سه ه ههاعة معتمدة وفي حال كانا سه ه ههاعات الدبلوم العالي أقل من ( )30سه ه ههاعة
معتمدة ،فعلى الطالب أن يستكملها بساعات يحدداا القسم املراد االلتحا به.
 .3يجوزللطالب الحاص ههل على بكالوريوس باالنتس ههاب بتقديرال يقل عن (جيد) وس ههمق له في حينه بدراس ههة املاجس ههتاروأنها
بتقديرال يقل عن (جيد) التقدم بطلب لاللتحا ببرامج الداتورا .
ط.

يشه ه ه ههترط في كههل طههالههب ير ههب بههااللتحهها في برامج الههدراس ه ه ه ههات العليهها في الجههامعههات األردنيههة تقههديم مهها يثبهها نجههاحههه في أحههد
امتحانات القدرات للغة أجنبية (التوفل ،األيلتس ،لغة فرنسه ه ه ههية ،لغة أملانية ،أو امتحان مسه ه ه ههتوى للغة ا نجلا ية مكاف
لالمتحانات العاملية تعقد الجامعة ،وعلى النحو اآلتي:
 .1التوفل ) )iBTللتخص ه هصه ههات العلمية (الطب وطب األسه ههنان والصه ههيدلة وداتورالصه ههيدلة والطب البيطري والهندسه ههة
بكافة فروعها وتخص هصههات اللغة ا نجلا ية كافة (أدب ،ترجمة ،مناهج وأسههاليب تدراس اللغة ا نجلا ية ....،إلب) بعالمة ال
تقهل عن ( ،)90وبهايي التخصه ه ه هصه ه ه ههات العلميهة وتخصه ه ه ههص ) )MBAبعالمهة ال تقهل عن ( ،)69والتخصه ه ه هصه ه ه ههات ا نسه ه ه ههانية
واالقتصادية وا دارية بعالمة ال تقل عن ( ،)59من مرا ) (AMIDEASTفرع األردن فقص.
 .2امتحان ) (IELTSللتخصه هص ههات العلمية (الطب وطب األس ههنان والص ههيدلة وداتورالص ههيدلة والطب البيطري والهندس ههة
بكافة فروعها وتخصصات اللغة ا نجلا ية كافة (أدب ،ترجمة ،مناهج وأساليب تدراس اللغة ا نجلا ية .....،إلب) بعالمة ال
تقل عن ( ،)6.5وبايي التخصه ه ه هصه ه ه ههات العلمية وتخصه ه ه ههص ) (MBAبعالمة ال تقل عن ( ،)5.5والتخصه ه ه هصه ه ه ههات ا نسه ه ه ههانية
واالقتص ه ه ه ههاديههة وا داريههة بعالمههة ال تقههل عن ( ،)5وذلههك من مرا املجلس الثقههافي البريطههاني ( )British Councilفرع األردن
فقص.
 .3امتحان مس ه ههتوى اللغة ا نجلا ية املكاف لالمتحانات العاملية للتخصه ه هص ه ههات العلمية (الطب وطب األس ه ههنان والص ه ههيدلة
وداتورالصه ه ه ههيدلة والطب البيطري والهندسه ه ه ههة بكافة فروعها وتخصه ه ه هصه ه ه ههات اللغة ا نجلا ية كافة (أدب ،ترجمة ،مناهج
وأسههاليب تدراس اللغة ا نجلا ية ..،إلب) بعالمة ال تقل عن ( ،)%75وبايي التخص هصههات العلمية وتخصههص )(MBAبعالمة
ال تقل عن ( ،)%65والتخصه ه ه هصه ه ه ههات ا نسه ه ه ههانية واالقتصه ه ه ههادية وا دارية بعالمة ال تقل عن ( ،)%50من مراا اللغات في
الجامعات الرسمية األردنية.
 .4تعتمد املستويات التالية أل راض احتساب عالمة اللغة الفرنسية واللغة األملانية للقبول في برامج الدراسات العليا:
التخصصات
برامج اللغات وما يتبع لها (ترجمة.... ،الب)
البرامج العلمية
البرامج ا نسانية

اللغة األملانية
مستوى B2
مستوى B1
مستوى A2

اللغة الفرنسية
مستوى B2
مستوى B1
مستوى A2
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 .5يعفى من البند (ط) أعال ما يلي:
أ .الطلبههة ار النههاطقان بههاللغههة العربيههة الرا بان بههااللتحهها في برامج الههدراس ه ه ه ههات العليهها في تخصه ه ه هص ه ه ه ههات اللغههة العربيههة
وتخصصات كلية الشراعة في الجامعات األردنية من شرط اللغة األجنبية في حال اتقانهم للغة العربية.
ب .الطلبة الهين اجتازوا امتحان ش ههرط اللغة االجنبية للقبول في برامج الدراس ههات العليا في الجامعات األردنية ،وذلك عند
التحاقهم في برنامج ماجستارجديد او برنامج الداتورا .
ج .إعفام الطلبة الحاصلان على درجة علمية من الدول الناطقة باللغة ا نجلا ية.
ي.

في حههال عههدم تقههديم الطههالههب مهها يثبهها نجههاحههه في أحههد امتحههانههات القههدرات أو اخفههاقههه في امتحههان مسه ه ه ههتوى اللغههة ا نجلا يهة
ً
املكههاف لالمتحههانههات العههامليههة وفقهها ملهها جههام في البنههد (ط) أعال  ،فيجوز للطههالههب دراس ه ه ه ههة برنههامج تههدايلي في اللغههة االنجلا يههة في
الجامعة التي يقبل فيها بو اقع ( )6ساعات معتمدة والحصول على معدل عالمات في تلك الساعات حسب التخصص الهي
ير ب بدراسته وعلى النحو التالي:
 .1التخصصات االنسانية واالقتصادية واالدارية ( )%50فما فو .
 .2التخصصات العلمية والتمريض وعلوم التدايل وتخصص إدارة األعمال ( )%65( )MBAفما فو .
 .3تخصه هص ههات الطب وطب االس ههنان والص ههيدلة وداتورالص ههيدلة والطب البيطري والهندس ههة بكافة فروعها وتخصه هص ههات
اللغة االنجلا ية كافة (ادب ،ترجمة ،مناهج وأساليب تدراس اللغة االنجلا ية) ( )%75فما فو .
 .4يحق للطالب التقدم المتحان مس ه ه ههتوى اللغة ا نجلا ية املكاف لالمتحانات العاملية اثنام دراس ه ه ههته للبرنامج التدايلي للغة
ا نجلا ية.
 .5على الطالب دراس ه ه ههة البرنامج التدايلي للغة االنجلا ية والنجاا فيه خالل الس ه ه ههنة األولى من االلتحا ببرامج الدراس ه ه ههات
ً
ً
العليا وخالفا لهلك يعتبرقبوله ال يا.

ك.

يترك للجامعات األردنية ،ان ارتدت ذلك ،قرارعقد امتحان باللغة العربية للطلبة الرا بان بااللتحا في برامج الدراسه ه ه ههات
ً
العليا فيها على رارامتحان اللغة ا نجلا ية املكاف لالمتحانات العاملية وفقا المتحانات تضعها الجامعة نفسها.

ل.

يسه ه ه ههمق للجامعات األردنية اعتماد نتيجة الطالب في البرنامج التدايلي للغة ا نجلا ية ابديل عن امتحان اللغة ا نجلا ية
املكاف لالمتحانات العاملية الهي تعقد الجامعة للطالب الرا ب باالنتقال إلى جامعة أخرى السههتكمال متطلبات الحصههول
على درجة املاجستارشريطة ما يلي:
ً
ً
 .1أال يكون الطالب مفصوال أكاديميا من الجامعة املنتقل منها.
 .2ان يكون االنتقال لنفس التخصص.

م.

ال يسمق لطلبة الدبلوم املنهي أو الفمي أو التقمي (اونها ل سا دبلوم عالي) االلتحا ببرامج الدراسات العليا.
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السياسة العامة لقبول الطلبة الو افدين في الجامعات األردنية للعام الجامعي  2021/2020الصادرة
ً
استنادا ألحكام املادة ( )6البند ( )6من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( )17لسنة 2018
وتعديالته بموجب قرارمجلس التعليم العالي رقم ( )193تاريخ 2020/7/9
ن.

بيس ه ههمق بقبول الطلبة املحققان لش ه ههروط اه الس ه ههياس ه ههة زيادة على الطاقة االس ه ههتيعابية ،بحيث تكون ( )%15للماجس ه ههتار
و( )%10للداتورا  ،شريطة تحقيق معاياراالعتماد لكل تخصص.

ً
خامسا :أحكام عامة:
أ.
ب.

ج.

ً
ً
املقصههود بعبارة السههنة األولى من االلتحا الواردة في البندين (رابعا/ب) و (رابعا/ي )5/من السههياسههة لي السههنة الدراسههية
والتي يقوم فيها الطالب باستكمال دراسة فصلان دراسيان في الجامعة.

تعطى األولوية لتحقيق شههرط اللغة ا نجلا ية عن بايي الشههروط اآلتية التي تمكن الطالب من االلتحا في برامج الدراسههات
العليا:
ً
 .1دراسههة مواد ح مة التسههع سههاعات من مواد املاجسههتارللطالب الحاصههل على معدل مقبول في برنامج البكالوريوس تنفيها
ً
للبند (رابعا/ب) من السياسة.
 .2دراسة مواد الح م االستدرااية املحددة من قبل الجامعة للطالب في حال ر بته االلتحا بتخصصات برامج املاجستار
اراملتصلة في برنامج البكالوريوس.
ً
املقص ه ه ههود في عبارة (تطابق املس ه ه ههم ) الواردة في البندين (ا ،1ا )2من املادة (رابعا) من الس ه ه ههياس ه ه ههة العامة لقبول الطلبة
الو افدين في الجامعات األردنية للعام الجامعي ( )2021/2020او تطابق في محتوى البرنامجان بنسبة ال تقل عن (. )%70

ً
ً
سهادسها :بيسهتثم من اه السهياسهة الطلبة املقبولان تنفيها لالتفاقيات الثقافية في الجامعات األردنية الرسهمية بقرارمن
وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي /رئ س مجلس التعليم العالي وحسب نصوص االتفاقيات.
ً
سابعا :يبا مجلس التعليم العالي في الحاالت التي لم يرد عليها نص في اه السياسة.
ً ب
ثامنا :تلغي اه السه ه ه ههياس ه ه ه ههة أي قرارات أخرى تتعارض معها ،أو أي تعليمات أو قرارات أو اتفاقيات بان الجامعات ،أو أي
مؤسسات أخرى ذات عالقة بقبول الطلبة ،ما لم تكن مقرة من مجلس التعليم العالي.
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