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افدين في الجامعات األردنية للعام الجامعي    1 2021/2022السياسة العامة لقبول الطلبة الو

: القبول في مرحلة البكالوريوس:
ً
 أوال

افدين في الجامعات األردنية في برنامج البكالوريوس وفق الشروط التالية:  يتم قبول الطلبة الو

  الطالب يكون  أن.  1 .أ
ً
 .يعادلها ما أو  األردنية، العامة الثانوية الدراسة شهادة في ناجحا

 

  الطالب كان حال في. 2
ً
 وزارة من معادلة أو  مصهههادقة وثيقة إحضهههار  فعليه العربية العامة الثانوية الدراسهههة شههههادة في ناجحا

 .األردنية والتعليم التربية
 

  الطالب كان حال في. 3
ً
 التربية وزارة من معادلة شهههههههههادة إحضههههههههار  فعليه األجنبية العامة الثانوية الدراسههههههههة شهههههههههادة في ناجحا

  .الشهادة على منها حصل التي البلد في املختصة الجهة من أو  األردنية، والتعليم
 

 

 .ب
 

افق  سههههمق له بااللتحات في التوصههههصههههات بما يتو  في شهههههادة الدراسههههة الثانوية العامة األردنية، ف ب
ً
في حال كان الطالب ناجحا

 للسياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات األردنية.مع التوصصات املتاحة لفرع 
ً
 الثانوية العامة وفقا

 

 .ج
 

في حال كان فرع شههههههادة الدراسهههههة الثانوية العامة من  ار الفروع املهاورة في شههههههادة الدراسهههههة الثانوية العامة األردنية فعلى 

الجهة املختصهههههة في بلدن تبان بعن فرع شههههههادة الدراسهههههة  الطالب إحضهههههار وثيقة رسهههههمية من وزارة التربية والتعليم األردنية، أو 

 الثانوية العامة الحاصل عليها تمكنه من االلتحات بالتوصص الجامعي املطلوب في جامعات بلدن.
 

 .د
 

يجوز للجامعة قبول عدد من الطلبة اسهههتءناًم من الحدود الدنيا ملعدالت القبول الواردة في السهههياسهههة العامة لقبول الطلبة 

( عالمات أقل من الحد األدنى ملعدالت القبول التي تحدد االلتحات في توصههههاهههه ي الطب 5في الجامعات األردنية وبحد أعلى )

( عالمة أقل من الحد األدنى ملعدالت القبول التي تحدد االلتحات في الكليات/ التوصههههههصههههههات األ ر ، 15وطب األسههههههنان، و )

 بمعدل ال شههريطة التقيد بفروع الشهههادة الثانوية الع
ً
امة التي تحدد االلتحات بكل كلية/ توصههص وأن يكون الطالب ناجحا

 %(. 50يقل عن )
 
 

 

 .ه
 

( 5يجوز في حاالت  اصهههههة ترتبص باملصهههههلحة الوطنية العامة العليا، وبقرار من مجلس التعليم العالي قبول ما ال ي يد على ).1

( عالمات أقل من الحدود الدنيا ملعدالت 5وبحد أقاههههههههههه   )  مسههههههههههههة طالب في كل جامعة من الجامعات األردنية الرسهههههههههههمية

القبول الواردة في البند )ه( أعالن شهههههريطة التقيد بفروع الشههههههادة الثانوية العامة التي تحدد االلتحات بكل كلية/ توصهههههص 

 بمعدل ال يقل عن )
ً
 %(.50وأن يكون الطالب ناجحا

 

سهههههههمق بقبول الطلبة املحققان لشهههههههروط  هن السهههههههي .2 %( لكل 25اسهههههههة زيادة على الطاقة االسهههههههتيعابية، بحيث ال ت يد عن )يب

 توصص في الجامعات األردنية، شريطة تحقيق معايار االعتماد الخاص للتوصص.
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ً
 :الدبلوم مرحلة في القبول : ثانيا

قبل الطلبة في الكليات الجامعية املتوسهههههههههههطة شهههههههههههريطة النجاا في شههههههههههههادة الدراسهههههههههههة الثانوية العامة األردنية أو ما يعادلها   أ. يب

%( احد أدنى، وذلك في التوصهههههههههههصهههههههههههات املر صهههههههههههة من جامعة البلقام التطبيقية لكل كلية، وحسهههههههههههب الطاقة  50) بمعدل

 التعليم العالي وضمان جودتها لكل كلية.االستيعابية املحددة من  يئة اعتماد مؤسسات 
 

افق مع التوصههههصههههات  ب. حدد التوصههههصههههات التي يمكن للطالب دراسههههىها بناًم على فرع الثانوية العامة الحاصههههل عليها بما يتو
ب
ت

 للسياسة العامة لقبول الطلبة في الكليات الجامعية املتوسطة.
ً
 املتاحة للفرع وفقا

 

: القبول في مرحلة الت
ب
 جسار:ثالثا

 في  .1
ً
 للقبول تنافسهههههههههههيا

ً
عتبر الطالب الناجح في امتحان الشههههههههههههادة الجامعية املتوسهههههههههههطة األردنية )االمتحان الشهههههههههههامل( مؤ ال يب

%( من الطلبة الناجحان وأال يقل  5البرنامج العادي من  الل وحدة تنسهههههيق القبول املوحد شهههههريطة أن يكون ضهههههمن أعلى )

%( باسهههههههههتءنام الطالب الهي ير ب بالتجسهههههههههار إلى  68السهههههههههنتان ونظام الثالع سهههههههههنوات( عن )معدله في  ها االمتحان )نظام 

 %(. 70توصصات الهندسة والطب البيطري وتوصص الصيدلة حيث يشترط أن ال يقل معدله عن )
 

"االمتحان الشههههههامل"( في مع مراعاة ما ورد في املادة )أ( يجوز للطالب الحاصههههههل على الشهههههههادة الجامعية املتوسههههههطة )األردنية  ب.

%( املخصهههصهههة للطلبة الحاصهههلان على الشههههادة الجامعية املتوسهههطة األردنية  25سهههنوات سهههابقة أن ينافس على نسهههبة ال )

 )االمتحان الشامل( في سنوات سابقة من  الل وحدة تنسيق القبول املوحد.
 

وسطة )امتحان الشامل( في الجامعات األردنية من  الل يجوز للجامعة قبول الطلبة الحاصلان على الشهادة الجامعية املت ج.

( عالمات أقل من 5لقبول وبحد أعلى )لالتجسههههههار  اسههههههتءناًم من الحدود الدنيا ملعدالت القبول الواردة في السههههههياسههههههة العامة 

)عدا البرنامج الحد األدنى ملعدالت القبول في الكليات/ التوصههههصههههات وذلك ضههههمن البرامج املختلفة في الجامعات الرسههههمية 

قر لههن الغاية".
ب
 العادي( والجامعات الخاصة، ووفق القوائم التي ت

 و ما يعادلها.أيقتصر التجسار لتوصص الصيدلة على حملة الثانوية العامة الفرع العلمي  د.
 

مباشههههههههههرة للجامعات يمكن للطالب الحاصههههههههههل على الشهههههههههههادة الجامعية املتوسههههههههههطة من  ارج اململكة بنجاا التقدم بطلبات  ه.

للتجسهههههههههار في البرامج عدا البرنامج العادي )باسهههههههههتءنام توصهههههههههصهههههههههات الطب وطب األسهههههههههنان( في الجامعات األردنية الرسهههههههههمية 

قر لههن الغاية، وفي حال عدم وجود التوصههههههههههص ضههههههههههمن قوائم 
ب
والخاصههههههههههة في التوصههههههههههصههههههههههات املناهرة ووفق القوائم التي ت

 للمواد الدراسية الواردة في اشف العالمات.التوصصات املناهرة، تقوم الجامعة املعني
ً
 ة بتحديد التوصص املناهر وفقا
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ً
 :العليا الدراسات برامج في القبول : رابعا

 على درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن جيد أو ما يعادله. أ. 
ً
 أن يكون املتقدم لاللتحات ببرنامج املاجستار حاصال

درجهة البكهالوريوس بتقهدير مقبول أو مها يعهادلهه التقهدم بطلهب االلتحهات في برامج املهاجسهههههههههههتار يجوز للطهالهب الحهاصههههههههههههل على  ب. 

دراسيان بعد التحاقه( يحدد ا القسم املراد االلتحات به وتكون  ناد من مواد املاجستار ) الل فصلا( مو 3شريطة دراسة )

 لجميع الطلبة املتقدمان لهلك التوصهههههههههههص، ونجاحه في كل مادة بم
ً
%( أو ما يعادله وبمعدل  70عدل ال يقل عن )موحدة

 75تراامي ال يقل عن )
ً
 نظاميا

ً
وفي حال نجاحه فيها تحسههههههههب له  هن املواد ضههههههههمن املواد التي %( أو ما يعادله ليصههههههههبق طالبا

.
ً
 لهلك يعد قبوله ال يا

ً
 أنها ا في  طته، و الفا

 

 التقدم بطلب االلتحات في برامج املاجسهههههههههههتار  يجوز للطالب الحاصهههههههههههل على درجة الدبلوم العالي بتقدير ال  ج.
ً
يقل عن جيد جدا

 بغض النظر عن التقدير في البكالوريوس.
 

في كل توصهههص من برامج املاجسهههتار في الجامعات األردنية الحاصهههلان سهههبة الطلبة املسهههتجدين املقبولان يشهههترط أن ال ت يد ن د.

 25على تقدير مقبول في درجة البكالوريوس عن )
ً
موزعة على في كل فصهههههههل %( من عدد الطلبة املسهههههههتجدين املعهههههههجلان فعليا

 النحو اآلتي:

 األردنيان.%( حد أعلى للطلبة 10. )1

افدين.15. )2  %( حد أدنى للطلبة الو
 

 للطالب الحاصل على درجة املاجستار بتقدير ال يقل عن جيد أو ما يعادله التقدم بطلب لاللتحات ببرامج الداتوران. يجوز  ه.
 

يجوز للطالب الحاصهههههههههههل على درجة البكالوريوس بتقدير مقبول أو ما يعادله ودرجة املاجسهههههههههههتار بتقدير ال يقل عن جيد أو ما  و.

 الداتوران.يعادله التقدم بطلب االلتحات ببرامج 
 

يجوز للطالب الحاصههل على بكالوريوس باالنتسههاب بتقدير ال يقل عن جيد التقدم بطلب لاللتحات ببرامج املاجسههتار شههريطة  ز.

 ( ساعة معتمدة، يدرسها في جامعة رسمية.  30دراسة برنامج تع يلي ال تقل عدد الساعات فيه عن )
 

 ا.

 

 

 

 

يجوز للطالب الحاصههههههههههههل على بكالوريوس باالنتسههههههههههههاب وعلى دبلوم متوسهههههههههههص باالنتظام، التقدم بطلب لاللتحات ببرامج   .1

 %( من البرنامج التع يلي املهاور في البند )ز( أعالن، شريطة ما يلي:50املاجستار، وفي  هن الحالة يعفي من دراسة )

  البكالوريوس.مسم  توصص الدبلوم املتوسص مع مسم  توصص 

 ( والتي على  15أن يقوم القسههههههههههم املعمي في الجامعة الرسههههههههههمية بتحديد مواد البرنامج التع يلي املتبقية )سههههههههههاعة معتمدة

 . %(70الطالب دراسىها شريطة النجاا في كافة املواد وبمعدل تراامي ال يقل عن )
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عال باالنتظام، التقدم بطلب لاللتحات ببرامج املاجستار، يجوز للطالب الحاصل على بكالوريوس باالنتساب وعلى دبلوم  .2

 :وفي  هن الحالة يعفي من دراسة البرنامج التع يلي املهاور في البند )ز( اعالن، شريطة ما يلي

   تطابق مسم  توصص الدبلوم العالي مع مسم  توصص البكالوريوس.  

 ( تقل سههههههههاعات الدبلوم العالي عن 
َّ
( سههههههههاعة 30وفي حال كانت سههههههههاعات الدبلوم العالي أقل من )( سههههههههاعة معتمدة 30أال

 معتمدة، فعلى الطالب أن يستكملها بساعات يحدد ا القسم املراد االلتحات به.
 

يجوز للطالب الحاصههههل على بكالوريوس باالنتسههههاب بتقدير ال يقل عن )جيد( وسههههمق له في حينه بدراسههههة املاجسههههتار وأنهان  .3

 )جيد( التقدم بطلب لاللتحات ببرامج الداتوران.بتقدير ال يقل عن 
 

يشهههههههههههترط في كههل طههالههب ير ههب بههااللتحههات في برامج الههدراسههههههههههههات العليهها في الجههامعههات األردنيههة تقههديم مهها يثبههت نجههاحههه في أحههد  ط. 

اإلنجلازية مكافئ امتحانات القدرات للغة أجنبية )التوفل، األيلتس، لغة فرنسهههههههههههية، لغة أملانية، أو امتحان مسهههههههههههتو  للغة 

 لالمتحانات العاملية تعقدن الجامعة، وعلى النحو اآلتي:

لتوصهههههصهههههات العلمية )الطب وطب األسهههههنان والصهههههيدلة وداتور الصهههههيدلة والطب البيطري والهندسهههههة ل  (  (iBT التوفل .1

نجلازية،.... إلخ( بعالمة ال بكافة فروعها وتوصهههصهههات اللغة اإلنجلازية كافة )أدب، ترجمة، مناال وأسهههاليب تدراس اللغة اإل 

(، والتوصهههههههههههصههههههههههههات اإلنسههههههههههههانية 69بعالمهة ال تقهل عن )( (MBA، وبهايي التوصهههههههههههصههههههههههههات العلميهة وتوصهههههههههههص (90تقهل عن )

 فرع األردن فقص.  (AMIDEAST) (، من مرا 59واالقتصادية واإلدارية بعالمة ال تقل عن )
 

للتوصههههصههههات العلمية )الطب وطب األسههههنان والصههههيدلة وداتور الصههههيدلة والطب البيطري والهندسههههة  (IELTS) امتحان .2

. إلخ( بعالمة ال ....اإلنجلازية،بكافة فروعها وتوصصات اللغة اإلنجلازية كافة )أدب، ترجمة، مناال وأساليب تدراس اللغة 

ية (، والتوصهههههههههههصهههههههههههات اإلنسهههههههههههان5.5تقل عن )بعالمة ال   (MBA)(، وبايي التوصهههههههههههصهههههههههههات العلمية وتوصهههههههههههص 6.5تقل عن )

( فرع األردن British Council)(، وذلههك من مرا  املجلس الثقههافي البريطههاني 5بعالمههة ال تقههل عن )واالقتصهههههههههههههاديههة واإلداريههة 

 فقص.     
 

امتحان مسهههههههتو  اللغة اإلنجلازية املكافئ لالمتحانات العاملية للتوصهههههههصهههههههات العلمية )الطب وطب األسهههههههنان والصهههههههيدلة . 3

وداتور الصهههههههههههيدلة والطب البيطري والهندسهههههههههههة بكافة فروعها وتوصهههههههههههصهههههههههههات اللغة اإلنجلازية كافة )أدب، ترجمة، مناال 

بعالمة  (MBA)وتوصهههص %(، وبايي التوصهههصهههات العلمية 75.. إلخ( بعالمة ال تقل عن )اإلنجلازية،وأسهههاليب تدراس اللغة 

%(، من مراا  اللغات في 50بعالمة ال تقل عن )إلنسههههههههههههانية واالقتصههههههههههههادية واإلدارية %(، والتوصهههههههههههصههههههههههههات ا65ال تقل عن )

 الجامعات الرسمية األردنية.
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 غة الفرنسية واللغة األملانية للقبول في برامج الدراسات العليا:تعتمد املستويات التالية أل راض احتساب عالمة الل. 4
 

 

 اللغة الفرنسية اللغة األملانية التوصصات

 B2مستو   B2مستو   برامج اللغات وما يتبع لها )ترجمة، ....الخ(

 B1مستو   B1مستو   البرامج العلمية

  A2مستو   A2مستو   البرامج اإلنسانية
 البند )ط( أعالن ما يلي:يعفى من . 5

الطلبهههة  ار النهههاطقان بهههاللغهههة العربيهههة الرا بان بهههااللتحهههات في برامج الهههدراسهههههههههههههات العليههها في توصهههههههههههصهههههههههههههات اللغهههة العربيهههة أ. 

 وتوصصات كلية الشراعة في الجامعات األردنية من شرط اللغة األجنبية في حال اتقانهم للغة العربية.

شههههرط اللغة االجنبية للقبول في برامج الدراسههههات العليا في الجامعات األردنية، وذلك عند الطلبة الهين اجتازوا امتحان ب. 

 التحاقهم في برنامج ماجستار جديد او برنامج الداتوران.

 إعفام الطلبة الحاصلان على درجة علمية من الدول الناطقة باللغة اإلنجلازية.ج. 
 

في حههال عههدم تقههديم الطههالههب مهها يثبههت نجههاحههه في أحههد امتحههانههات القههدرات أو ا فههاقههه في امتحههان مسهههههههههههتو  اللغههة اإلنجلازيهة  ي.

 ملهها جههام في البنههد )ط( 
ً
للطههالههب دراسههههههههههههة برنههامج تههع يلي في اللغههة االنجلازيههة في  أعالن، فيجوز املكههافئ لالمتحههانههات العههامليههة وفقهها

اقع ) ( ساعات معتمدة والحصول على معدل عالمات في تلك الساعات حسب التوصص الهي 6الجامعة التي يقبل فيها بو

 ير ب بدراسته وعلى النحو التالي:
 

 %( فما فوت.50.  التوصصات االنسانية واالقتصادية واالدارية  )1

 %( فما فوت.MBA( )65) لوم التع يل وتوصص إدارة األعمالالتوصصات العلمية والتمريض وع. 2

توصههههصههههات الطب وطب االسههههنان والصههههيدلة وداتور الصههههيدلة والطب البيطري والهندسههههة بكافة فروعها وتوصههههصههههات  .3

 فما فوت. %(75اللغة االنجلازية كافة )ادب، ترجمة، مناال وأساليب تدراس اللغة االنجلازية( )

يحق للطالب التقدم المتحان مسهههههههههتو  اللغة اإلنجلازية املكافئ لالمتحانات العاملية اثنام دراسهههههههههته للبرنامج التع يلي للغة . 4

 اإلنجلازية.

على الطالب دراسههههههههههة البرنامج التع يلي للغة االنجلازية والنجاا فيه  الل السههههههههههنة األولى من االلتحات ببرامج الدراسههههههههههات . 5

.ال
ً
 لهلك يعتبر قبوله ال يا

ً
 عليا و الفا

 

يترك للجامعات األردنية، ان ارتعت ذلك، قرار عقد امتحان باللغة العربية للطلبة الرا بان بااللتحات في برامج الدراسهههههههههههات  ك.

 المتحانات تضعها 
ً
 الجامعة نفسها.العليا فيها على  رار امتحان اللغة اإلنجلازية املكافئ لالمتحانات العاملية وفقا
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يجوز للجههامعههات األردنيههة اعتمههاد نتيجههة الطههالههب في البرنههامج التههع يلي للغههة اإلنجلازيههة ابههديههل عن امتحههان اللغههة اإلنجلازيههة  ل.

املكافئ لالمتحانات العاملية الهي تعقدن الجامعة للطالب الرا ب باالنتقال إلى جامعة أ ر  السههتكمال متطلبات الحصههول 

جسههههههتار شههههههريطة أن تكون عالمته في امتحان اللغة االنجليهههههههههههههههههه ية محققة للحد األدنى لعالمة التوصههههههص املراد على درجة املا

 االنتقال إليه

 
 

 ال يسمق لطلبة الدبلوم املنهي أو الفمي أو التقمي )اونها ل ست دبلوم عالي( االلتحات ببرامج الدراسات العليا. م.

سهههههههمق بقبول الطلبة املحققان  ن.  %( للماجسهههههههتار 15لشهههههههروط  هن السهههههههياسهههههههة زيادة على الطاقة االسهههههههتيعابية، بحيث تكون )يب

 %( للداتوران، شريطة تحقيق معايار االعتماد لكل توصص.10و)

 
ً
 :أحكام عامة:  امسا

/ي/ أ.
ً
/ب( و )رابعا

ً
السههنة الدراسههية ( من السههياسههة  ي 5املقصههود بعبارة السههنة األولى من االلتحات الواردة في البندين )رابعا

 والتي يقوم فيها الطالب باستكمال دراسة فصلان دراسيان في الجامعة.

تعطى األولوية لتحقيق شهههرط اللغة اإلنجلازية عن بايي الشهههروط اآلتية التي تمكن الطالب من االلتحات في برامج الدراسهههات  ب. 

 العليا:

 1.  
ً
دراسههة مواد ح مة التسههع سههاعات من مواد املاجسههتار للطالب الحاصههل على معدل مقبول في برنامج البكالوريوس تنفيها

/ب( من السياسة.
ً
 للبند )رابعا

دراسة مواد الح م االستدرااية املحددة من قبل الجامعة للطالب في حال ر بته االلتحات بتوصصات برامج املاجستار . 2 

 في برنامج البكالوريوس.  ار املتصلة

( من السهههههههههياسهههههههههة العامة لقبول الطلبة 2، ا1املقصهههههههههود في عبارة )تطابق املسهههههههههم ( الواردة في البندين )ا ج. 
ً
(  من املادة )رابعا

افدين في الجامعات األردنية للعام الجامعي )  %(".70(  و تطابق في محتو  البرنامجان بنسبة ال تقل عن )2020/2021الو

 يجوز احتساب مواد من برنامج الدبلوم العالي عند التحات الطالب ببرنامج املاجستار.ال د. 

:
ً
 لالتفاقيات الثقافية في الجامعات األردنية الرسهمية بقرار من  سهادسها

ً
سهتثم  من  هن السهياسهة الطلبة املقبولان تنفيها يب

 سب نصوص االتفاقيات.وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ رئ س مجلس التعليم العالي وح

 
ً
 يسمق للطالب األردني الهي يحمل جنسية دولة اجنبية التقدم على البرنامج الدولي في الجامعات األردنية شريطة:: سابعا

 االلتزام بالحدود الدنيا ملعدالت القبول النافهة للطلبة األردنيان. -أ

 .في الجامعات األردنيةااللتزام بالتعليمات واألسس الخاصة بالبرنامج الدولي النافهة  -ب

:
ً
 يبت مجلس التعليم العالي في الحاالت التي لم يرد عليها نص في  هن السياسة. ثامنا

 

:
ً
لغي  هن السههههياسههههة أي قرارات أ ر  تتعارض معها، أو أي تعليمات أو قرارات أو اتفاقيات بان الجامعات،  تاسههههعا

ب
ت

 تكن مقرة من مجلس التعليم العالي.أو أي مؤسسات أ ر  ذات عالقة بقبول الطلبة، ما لم 
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