السياسة العامة لقبول الطلبة الو افدين في الجامعات األردنية للعام الجامعي  2023/2022الصادرة
ً
استنادا ألحكام املادة ( )6البند ( )6من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( )17لسنة 2018
وتعديالته بموجب قرارمجلس التعليم العالي رقم ( )2022/ 323تاريخ 2022/7/21

ً
أوال :القبول في مرحلة البكالوريوس:
يتم قبول الطلبة الو افدين في الجامعات األردنية في برنامج البكالوريوس وفق الشروط التالية:
أ.

ب.
ج.

د.

ه.

ً
 .1أن يكون الطالب ناجحا في شههةادة الدراسههة ال انوية العامة األردنية ،أو ما يعادلةا ،وعليه احضههارالوةيقة مصههدقة
من وزارة التربية والتعليم األردنية.
ً
 .2أن يكون الطالب ناجحا في ش ه ههةادة الدراس ه ههة ال انوية العامة العرإية ،وعليه محض ه ههاروةيقة مص ه ههدقة أو معادلة من
وزارة التربية والتعليم األردنية.
ً
 .3أن يكون الطالب ناجحا في شةادة الدراسة ال انوية العامة األجنبية وعليه احضاروةيقة رسمية من الجةة املسؤولة
عن التعليم العهالي في بلهدت تديهد بههن شه ه ه هةهادة ال هانويهة العهامهة الالي يحملةها تمكنهه من االلتحها بهالت صه ه ه ه الجهامعي
املطلوب في جامعات بلدت.
ً
أن يكون الطالب ناجحا في شةادة الدراسة ال انوية العامة األردنيةُ ،ويسمح له بااللتحا في الت صصات بما يتو افق
ً
مع الت صصات املتاحة لدروع ال انوية العامة وفقا للسياسة العامة لقبول الطلبة األردنيين في الجامعات األردنية.
في حال كان فرع ش ه ههةادة الدراس ه ههة ال انوية العامة من مليرالدروع امل ورة في ش ه ههةادة الدراس ه ههة ال انوية العامة األردنية
فعلى الطالب محض ههاروةيقة رس ههمية من وزارة التربية والتعليم األردنية ،أو الجةة ا بتص ههة في بلدت تبين بهن فرع ش ههةادة
الدراسة ال انوية العامة الحاصل عليها تمكنه من االلتحا بالت ص الجامعي املطلوب في جامعات بلدت.
يجوزللجامعة قبول عدد من الطلبة اسه ه ه ً
هتاناد من الحدود الدنيا ملعدالت القبول الواردة في السه ه ههياسه ه ههة العامة لقبول
الطلبههة في الجههامعههات األردنيههة وإحههد أعلى ( )5عالمههات أقههل من الحههد األدال ملعههدالت القبول الالي تحههدد االلتحهها في
ت ص ه هط ه ههاي الطب و ب األس ه ههنان ،و ( )15عالمة أقل من الحد األدال ملعدالت القبول الالي تحدد االلتحا في الكليات/
الت صه ه هص ه ههات األقرد ،ش ه ههريطة التقيد بدروع الش ه ههةادة ال انوية العامة الالي تحدد االلتحا بكل كلية /ت صه ه ه وأن
ً
يكون الطالب ناجحا بمعدل ال يقل عن (.)% 50
 .1يجوزفي حاالت قاصة ترتبط باملصلحة الو نية العامة العليا ،وإقرارمن مجلس التعليم العالي قبول ما ال يزيد على
( )5قمسه ه ه ههة الب في كل جامعة من الجامعات األردنية الرسه ه ه ههمية وإحد أقطه ه ه هها ( )5عالمات أقل من الحدود الدنيا
ملعدالت القبول الواردة في البند (د) أعالت شه ه ه ههريطة التقيد بدروع الشه ه ه ههةادة ال انوية العامة الالي تحدد االلتحا بكل
ً
كلية /ت ص وأن يكون الطالب ناجحا بمعدل ال يقل عن (.)%50
ُ .2يسمح بقبول الطلبة ا حققين لشروط ه ت السياسة زيادة على الطاقة االستيعابية ،بحيث ال تزيد عن ( )%25لكل
ت ص في الجامعات األردنية ،شريطة تحقيق معاييراالعتماد الباص للت ص .

ً
ةانيا :القبول في مرحلة الدبلوم:
أ.

ُيقبل الطلبة في الكليات الجامعية املتوس ههطة ش ههريطة النجاد في ش ههةادة الدراس ههة ال انوية العامة األردنية أو ما يعادلةا
بمعدل ( )% 50حد أدال وحس ههب الطاقات االس ههتيعابية ا حددة من هيعة اعتماد مؤسه هس ههات التعليم العالي و ههمان
جودتها لكل كلية.
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ب.

ُ
تحههدد الت صه ه ه هص ه ه ه ههات الالي يمكن للطههالههب دراسه ه ه ههلههها بنه ًهاد على فرع ال ههانويههة العههامههة الحههاص ه ه ه ههل عليههها بمهها يتو افق مع
ً
الت صصات املتاحة للدرع وفقا للسياسة العامة لقبول الطلبة في الكليات الجامعية املتوسطة.

ُ
ةال ا :القبول في مرحلة التجسير:
أ.

ب.

ج.

د.
ه.

ً
ً
ُيعتبرالطالب الناجح في امتحان الشه ههةادة الجامعية املتوسه ههطة األردنية (االمتحان الشه ههامل) مؤهال للقبول تنافسه ههيا في
البرنامج العادي من قالل وحدة تنس ههيق القبول املوحد ش ههريطة أن يكون ههمن أعلى ( )% 5من الطلبة الناجحين وأال
يقههل معههدلههه في هه ا االمتحههان (ننههام السه ه ه ههنتين وننههام ال ال سه ه ه ههنوات) عن ( )% 68بههاسه ه ه ههتانههاد الطههالههب اله ي يرملههب
بالتجسيرملى ت صصات الةندسة والطب البيطري وت ص الصيدلة حيث يشترط أن ال يقل معدله عن (.)% 70
مع مراعاة ما ورد في املادة (أ) يجوزللطالب الحاصههل على الشههةادة الجامعية املتوسههطة (األردنية ااالمتحان الشههاملا)
في س ههنوات س ههابقة أن ينافس على اس ههبة ال ( )% 25ا بصه هص ههة للطلبة الحاص ههلين على الش ههةادة الجامعية املتوس ههطة
األردنية (االمتحان الشامل) في سنوات سابقة من قالل وحدة تنسيق القبول املوحد.
يجوزللجامعة قبول الطلبة الحاصههلين على الشههةادة الجامعية املتوسههطة (امتحان الشههامل) في الجامعات األردنية من
قالل التجسههير اسه ً
هتاناد من الحدود الدنيا ملعدالت القبول الواردة في السههياسههة العامة للقبول وإحد أعلى ( )5عالمات
أقل من الحد األدال ملعدالت القبول في الكليات /الت ص ه هص ه ههات والج ه ههمن البرامج ا بتلدة في الجامعات الرس ه ههمية
ُ
(عدا البرنامج العادي) والجامعات الباصة ،ووفق القوائم الالي تقرلة ت الغايةا.
يقتصرالتجسيرلت ص الصيدلة على حملة ال انوية العامة الدرع العلمي أو ما يعادلةا.
يمكن للطالب الحاصههل على الشههةادة الجامعية املتوسههطة من قارج اململكة بنجاد التقدم بطلبات مباشههرة للجامعات
للتجسههيرفي كافة البرامج عدا البرنامج العادي في الجامعات األردنية الرسههمية والباصههة في الت ص هصههات املنا رة ووفق
ُ
ه ه ههمن قوائم الت ص ه ه هصه ه ههات املنا رة ،تقوم الجامعة
القوائم الالي تقرلة ت الغاية ،وفي حال عدم وجود الت ص ه ه ه
ً
املعنية بتحديد الت ص املنا روفقا للمواد الدراسية الواردة في شف العالمات.

ً
رابعا :القبول في برامج الدراسات العليا:
أ.
ب.

ج.

ً
أن يكون املتقدم لاللتحا ببرنامج املاجستيرحاصال على درجة البكالوريوس بتقديرال يقل عن جيد أو ما يعادله.
يجوزللطالب الحاصه ههل على درجة البكالوريوس بتقديرمقبول أو ما يعادله التقدم بطلب االلتحا في برامج املاجسه ههتير
شريطة ما يلي:
 -1دراس ه ههة ( )3مواد من مواد املاجس ه ههتير(قالل الس ه ههنة األولى من االلتحا ) يحددها القس ه ههم املراد االلتحا به
وتكون موحدة لة ت الدعة من الطلبة.
 -2النجههاد في كههل مههادة بمعههدل ال يقههل عن  %70أو مهها يعههادلههه وإمعههدل ترا مي ال يقههل عن ( )%75أو مهها يعههادلههه
ً
ً
ً
ليصبح البا نناميا وتحسب له املواد الالي أنهاها في قطته وإ الف الج يعتبرقبوله المليا.
ً
يجوز للطههالههب الحههاص ه ه ه ههل على درجههة الههدبلوم العههالي بتقههدير ال يقههل عن جيههد جههدا التقههدم بطلههب االلتحهها في برامج
املاجستيربغض الننرعن التقديرفي البكالوريوس.

السياسة العامة لقبول الطلبة الو افدين في الجامعات األردنية للعام الجامعي 2023/2022

2

السياسة العامة لقبول الطلبة الو افدين في الجامعات األردنية للعام الجامعي  2023/2022الصادرة
ً
استنادا ألحكام املادة ( )6البند ( )6من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( )17لسنة 2018
وتعديالته بموجب قرارمجلس التعليم العالي رقم ( )2022/ 323تاريخ 2022/7/21
د.

ه.
و.
ز.
د.

ط.

يشه ه ه ههترط أن ال تزيد اسه ه ه ههبة الطلبة املسه ه ه ههتجدين املقبولين في كل ت صه ه ه ه من برامج املاجسه ه ه ههتيرفي الجامعات األردنية
ً
الحاصه ه ه ههلين على تقديرمقبول في درجة البكالوريوس عن ( )%25من عدد الطلبة املسه ه ه ههتجدين املًه ه ه ههجلين فعليا في كل
فصل موزعة على النحو اآلتي:
 )%10( .1حد أعلى للطلبة األردنيين.
 )%15( .2حد أدال للطلبة الو افدين.
يجوز للطههالههب الحههاص ه ه ه ههل على درجههة املههاجسه ه ه ههتيربتقههدير ال يقههل عن جيههد أو مهها يعههادلههه التقههدم بطلههب لاللتحهها ببرامج
الد تورات
يجوزللطالب الحاصه ههل على درجة البكالوريوس بتقديرمقبول أو ما يعادله ودرجة املاجسه ههتيربتقديرال يقل عن جيد أو
ما يعادله التقدم بطلب االلتحا ببرامج الد تورات.
يجوزللطالب الحاص ه ه ههل على بكالوريوس باالنتس ه ه ههاب بتقديرال يقل عن جيد التقدم بطلب لاللتحا ببرامج املاجس ه ه ههتير
شريطة دراسة برنامج تههيلي ال تقل عدد الساعات فيه عن ( )30ساعة معتمدة ،يدرسةا في جامعة رسمية.
 .1يجوزللطالب الحاصه ههل على بكالوريوس باالنتسه ههاب وعلى دبلوم متوسه ههط باالنتنام ،التقدم بطلب لاللتحا ببرامج
املاجستير ،وفي ه ت الحالة يعدي من دراسة ( )%50من البرنامج التههيلي امل ورفي البند (ز) أعالت ،شريطة ما يلي:
أ .تطابق مسم ت ص الدبلوم املتوسط مع مسم ت ص البكالوريوس.
ب .أن يقوم القس ه ه ههم املععي في الجامعة الرس ه ه ههمية بتحديد مواد البرنامج التههيلي املتبقية ( 15س ه ه ههاعة معتمدة)
والالي على الطالب دراسلها شريطة النجاد في كافة املواد وإمعدل ترا مي ال يقل عن (.)%70
 .2يجوز للطههالههب الحههاص ه ه ه ههل على بكههالوريوس بههاالنتس ه ه ه ههاب وعلى دبلوم عههال بههاالنتنههام ،التقههدم بطلههب لاللتحهها ببرامج
املاجستير ،وفي ه ت الحالة يعدي من دراسة البرنامج التههيلي امل ورفي البند (ز) اعالت ،شريطة ما يلي:
أ -تطابق مسم ت ص الدبلوم العالي مع مسم ت ص البكالوريوس .
َّ
ب -أال تقل س ههاعات الدبلوم العالي عن ( )30س ههاعة معتمدة وفي حال كانت س ههاعات الدبلوم العالي أقل من ()30
ساعة معتمدة ،فعلى الطالب أن يستكملةا بساعات يحددها القسم املراد االلتحا به.
 .3يجوزللطالب الحاصه ههل على بكالوريوس باالنتسه ههاب بتقديرال يقل عن (جيد) وسه ههمح له في حينه بدراسه ههة املاجسه ههتير
وأنهات بتقديرال يقل عن (جيد) التقدم بطلب لاللتحا ببرامج الد تورات.
يشه ه ه ههترط في كل الب يرملب بااللتحا في برامج الدراسه ه ه ههات العليا في الجامعات األردنية تقديم ما ي بت نجاحه في أحد
امتحانات القدرات للغة أجنبية (التوفل ،األيلتس ،لغة فراسههية ،لغة أملانية ،أو امتحان مسههتود للغة اينجلياية مكاف
لالمتحانات العاملية تعقدت الجامعة ،وعلى النحو اآلتي:
 .1التوفل ) )iBTللت صصات العلمية (الطب و ب األسنان والصيدلة ود تورالصيدلة والطب البيطري والةندسة
بكافة فروعةا وت صه ه ه هصه ه ه ههات اللغة اينجلياية كافة (أدب ،ترجمة ،منا ا وأسه ه ه ههاليب تدريس اللغة اينجلياية ....،مل )
بعالمة ال تقل عن ( ،)90وإاقي الت صه ه ه هص ه ه ههات العلمية وت صه ه ه ه ) )MBAبعالمة ال تقل عن ( ،)69والت صه ه ه هص ه ه ههات
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اياس ههانية واالقتص ههادية وايدارية بعالمة ال تقل عن ( ،)59من مر ز ) (AMIDEASTفرع األردن أو من املرا زاملعتمدة
في الدولة الالي يقيم بها الطالب شريطة احضاروةيقة ت بت بهن املر زمعتمد لديها.
 .2امتحان ) (IELTSللت صه ه ه هصه ه ه ههات العلمية (الطب و ب األسه ه ه ههنان والصه ه ه ههيدلة ود تورالصه ه ه ههيدلة والطب البيطري
والةنههدس ه ه ه ههة بكههافههة فروعةهها وت صه ه ه هص ه ه ه ههات اللغههة اينجليايههة كههافههة (أدب ،ترجمههة ،منهها ا وأس ه ه ه ههاليههب تههدريس اللغههة
اينجلياية  ..،مل ) بعالمة ال تقل عن ( ،)6.5وإاقي الت صه هص ههات العلمية وت صه ه ) (MBAبعالمة ال تقل عن (،)5.5
والت ص ه هص ه ههات اياس ه ههانية واالقتص ه ههادية وايدارية بعالمة ال تقل عن ( ،)5والج من املرا زاآلتية املعتمدة من األردن
(UniHouse – For Consultations and ،Oval International Academy ،British Council – Amman
 ،)Studiesأو من املرا زاملعتمدة في الدولة الالي يقيم بها الطالب شريطة احضاروةيقة ت بت بهن املر زمعتمد لديها.
 .3امتحان مستود اللغة اينجلياية املكاف لالمتحانات العاملية للت صصات العلمية (الطب و ب األسنان والصيدلة
ود تورالصه ههيدلة والطب البيطري والةندسه ههة بكافة فروعةا وت ص ه هصه ههات اللغة اينجلياية كافة (أدب ،ترجمة ،منا ا
وأس ه ههاليب تدريس اللغة اينجلياية ..،مل ) بعالمة ال تقل عن ( ،)%75وإاقي الت ص ه هص ه ههات العلمية وت ص ه ه )(MBA
بعالمة ال تقل عن ( ،)%65والت صه ه ه هص ه ه ههات اياس ه ه ههانية واالقتص ه ه ههادية وايدارية بعالمة ال تقل عن ( ،)%50من مرا ز
ً
ً
اللغات في الجامعات الرسه ه ه ههمية األردنية ،علما بهنه سه ه ه ههقتم الغاد عقد االمتحان اعتبارا من تاريخ  2022/9/1اسه ه ه ههتنادا
لقرارمجلس التعليم العالي رقم ( )2022/290تاريخ .2022/7/4
 .4تعتمد املسه ه ه ههتويات التالية ألملرام احتسه ه ه ههاب عالمة اللغة الدراسه ه ه ههية واللغة األملانية للقبول في برامج الدراسه ه ه ههات
العليا:
الت صصات
برامج اللغات وما يتبع لةا (ترجمة.... ،ال )
البرامج العلمية
البرامج اياسانية

اللغة األملانية
مستود B2
مستود B1
مستود A2

اللغة الدراسية
مستود B2
مستود B1
مستود A2

 .5يعدل من البند (ط) أعالت ما يلي:
ً
أوال :الطلبة مليرالنا قين باللغة العرإية الراملبين بااللتحا في برامج الدراسه ه ههات العليا في ت ص ه ه هصه ه ههات اللغة العرإية
وت صصات كلية الشريعة في الجامعات األردنية من شرط اللغة األجنبية في حال اتقانهم للغة العرإية.
ً
ةانيا :الطلبة ال ين اجتازوا امتحان شه ه ه ههرط اللغة االجنبية للقبول في برامج الدراسه ه ه ههات العليا في الجامعات األردنية،
والج عند التحاقةم في برنامج ماجستيرجديد او برنامج الد تورات.
ً
ةال ا :معداد الطلبة الحاصلين على درجة علمية من الدول النا قة باللغة اينجلياية.
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ي.

ك.

ل.

م.
ن.

ً
ً
يمكن للجامعة قبول الطالب ا حقق لشروط القبول االقرد قبوال مشرو ا بتًجيل برنامج تههيلي في اللغة االنجلياية
بو اقع ( )6س ه ههاعات معتمدة في أول فص ه ههل التحا قبل دراس ه ههة مس ه ههاقات البطة الدراس ه ههية لبرنامج الدراس ه ههات العليا
والحصول على معدل عالمات في تلج الساعات حسب الت ص ال ي يرملب بدراسته وعلى النحو التالي:
 .1الت صصات االاسانية واالقتصادية واالدارية ( )%50فما فو .
 .2الت صصات العلمية والتمريض وعلوم التههيل وت ص مدارة األعمال ( )%65( )MBAفما فو .
 .3ت صه ه هص ه ههات الطب و ب االس ه ههنان والص ه ههيدلة ود تورالص ه ههيدلة والطب البيطري والةندس ه ههة بكافة فروعةا
وت صصات اللغة االنجلياية كافة (ادب ،ترجمة ،منا ا وأساليب تدريس اللغة االنجلياية) ( )%75فما فو .

يترك للج ههامع ههات األردني ههة ،ان ارت هههت ال ههج ،قرار عق ههد امتح ههان ب ههاللغ ههة العرإي ههة للطلب ههة الراملبين ب ههااللتح هها في برامج
ً
الدراس ه ه ههات العليا فيها على ملرارامتحان اللغة اينجلياية املكاف لالمتحانات العاملية وفقا المتحانات تض ه ه ههعةا الجامعة
ندسةا.
يجوزللجامعات األردنية اعتماد نتيجة الطالب في البرنامج التههيلي للغة اينجلياية بديل عن امتحان اللغة اينجلياية
املكههاف لالمتحههانههات العههامليههة اله ي تعقههدت الجههامعههة للطههالههب الراملههب بههاالنتقههال ملى جههامعههة أقرد السه ه ه ههتكمههال متطلبههات
الحص ه ه ههول على درجة املاجس ه ه ههتيرش ه ه ههريطة أن تكون عالمته في امتحان اللغة االنجلي ه ه ه ه ه ه ههزية محققة للحد األدال لعالمة
الت ص املراد االنتقال مليه
ال يسمح لطلبة الدبلوم املنهي أو الدعي أو التقعي ( ونها لقست دبلوم عالي) االلتحا ببرامج الدراسات العليا.
ُيسههمح بقبول الطلبة ا حققين لشههروط ه ت السههياسههة زيادة على الطاقة االسههتيعابية ،بحيث تكون ( )%15للماجسههتير
و( )%10للد تورات ،شريطة تحقيق معاييراالعتماد لكل ت ص .

ً
قامسا :أحكام عامة:
أ-
.1
.2
ب-

تعطل األولوية لتحقيق شه ه ه ههرط اللغة اينجلياية عن باقي الشه ه ه ههروط اآلتية الالي تمكن الطالب من االلتحا في
برامج الدراسات العليا:
دراسه ه ه ههة مواد حزمة التسه ه ه ههع سه ه ه ههاعات من مواد املاجسه ه ه ههتيرللطالب الحاصه ه ه ههل على معدل مقبول في برنامج
ً
ً
البكالوريوس تندي ا للبند (رابعا/ب) من السياسة.
دراس ه ه ههة مواد الحزم االس ه ه ههتدرا ية ا حددة من قبل الجامعة للطالب في حال رملبته االلتحا بت ص ه ه هص ه ه ههات
برامج املاجستيرمليراملتصلة في برنامج البكالوريوس.
ً
املقصههود في عبارة (تطابق املسههم ) الواردة في البندين (د ،1د )2من املادة (رابعا) من السههياسههة هو تطابق في
محتود البرنامجين بنسبة ال تقل عن (.)%70
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ج-
د-
د-

ه-

.1

يسه ه ههمح بمعادلة املواد الالي درسه ه ههةا الطالب في مرحلة الدبلوم ولم يحصه ه ههل قاللةا على مؤهل الدبلوم لغايات
االلتحا ببرنامج البكالوريوس في الجامعات األردنية وإحد أقطا  20ساعة معتمدة.
ال يسههمح للطالب الحاصههل على الشههةادة الجامعية املتوسههطة من قارج اململكة بنجاد التجسههيرفي ت ص هطههاي
الطب و ب األسنان في الجامعات األردنية.
ال يجوز احتس ههاب مواد من برنامج الدبلوم العالي عند التحا الطالب في برنامج املاجس ههتيرمالم يكن حص ههوله
على الدبلوم العالي نتيجة اقداقه في الحصههول على درجة املاجسههتير في ه ت الحالة يجوز للجامعة احتسههاب
ما ال يزيد عن ( )9ساعات معتمدة عند التحاقه ببرنامج ماجستيرجديد.
يجوزاحتس ه ههاب مواد من برنامج ماجس ه ههتيرحص ه ههل عليه الطالب لغايات االلتحا في برنامج ماجس ه ههتيرجديد
شريطة اآلتي:
تطابق محتود البطة الدراسية بنسبة ال تقل عن (. )%70

 .2أن ال تزيد عدد الساعات ا حتسبة عن ( )6ساعات دراسية معتمدة
ً
ً
سادساُ :يس ههت ع من ه ت الس ههياس ههة الطلبة املقبولين تندي ا لالتداقيات ال قافية في الجامعات األردنية الرس ههمية بقرارمن
وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي /رئقس مجلس التعليم العالي وحسب نصوص االتداقيات.

ً
سابعا:

يسمح للطالب األرداي ال ي يحمل جنسية دولة اجنبية التقدم على البرنامج الدولي في الجامعات األردنية شريطة:
أ -االلتاام بالحدود الدنيا ملعدالت القبول الناف ة للطلبة األردنيين.
ب -االلتاام بالتعليمات واألسس الباصة بالبرنامج الدولي الناف ة في الجامعات األردنية.

ً
ةامنا:

ً
تاسعا:

يبت مجلس التعليم العالي في الحاالت الالي لم يرد عليها ن

في ه ت السياسة.

ُ
تلغي ه ت السه ه ه ههياسه ه ه ههة أي قرارات أقرد تتعارم معةا ،أو أي تعليمات أو قرارات أو اتداقيات بين الجامعات ،أو أي
مؤسسات أقرد اات عالقة بقبول الطلبة ،ما لم تكن مقرة من مجلس التعليم العالي.
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