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:
ً
حدددد مجلس األمنددا  في اددة جددامعددة أةددداد الطلبددة الددفين يمتن قبول م في اددة ت صددددددددددددد  من ت صدددددددددددددصددددددددددددددات ي   أوال

 ملعايير االةتماد وضدددبل الجودة، وصتو دددية من مجلس العمدا  في الجامعة ضدددمن السدددياسدددة 
ً
الجامعة، وفقا

 العامة التي يقرها مجلس التعليم العالي

د:
ً
وفق الشروط التالية: قبول الطلبة في الجامعات األردنية في برنامج البكالوريوس يتم ثانيا  

 ةلى ش ادة الدراسة الثانوية العامة األردنية، أو ما يعادل ا.
ً
 أ. أن يتون الطالب حا ال

 ملا يلي:. لغايات القبول الجامعي يتم تصنيف الطلبة ب
ً
 الحا لين ةلى ش ادة الثانوية العامة األردنية وفقا

: الطلبددددددة الددددددفين حققوا متطلبددددددات النجددددددام لاللتحددددددا  بددددددالجددددددامعددددددات الرسدددددددددددددميددددددة ألول مرة في الدددددددورتين 
ً
أوال

 نيف م ضمن طلبة السنة الحالية.صوهؤال  يتم ت 2021، أو الشتوية )التتميلية( 2022 الصيفية)العامة(

: الطلبددة 
ً
 وتقدددموا المتحددان الثددانويددة العددامددة في العددام )ثددانيددا

ً
 (2022الددفين حققوا متطلبددات النجددام سددددددددددددددابقددا

 لغايات رفع املعدل وهؤال  يتم تصنيف م ضمن طلبة السنوات السابقة.

سدددددددددددددمص للطلبددة الحددا دددددددددددددلين ةلى شددددددددددددد ددادة الدددراسددددددددددددددة الثددانويددة العددامددة / الفر  العلمي التقدددم للقبول في . ج ي 

 الت صصات.الجامعات في جميع 

سدددددددددددددمص للطلبة الحا دددددددددددددلين ةلى شددددددددددددد ادة الدراسدددددددددددددة الثانوية العامة الفر  العلمي/ الحقة الط ي التقدم . د ي 

 للقبول في الجامعات في جميع الت صصات.

سدددددمص للطلبة الحا دددددلين ةلى شددددد ادة الدراسدددددة الثانوية العامة الفر  العلمي/ الحقة ال ند ددددد ي التقدم ه .  ي 

جميع الت صدددصدددات ما ةدا الكليات أو الت صدددصدددات اوتية: الطب، وطب األسدددنان، للقبول في الجامعات في 

 ودكتور  يدلة، والصيدلة، والعلوم الطبية املساندة، وةلوم التأهية والتمريض.

سمص للطلبة الحا لين ةلى ش ادة الدراسة الثانوية العامة الفر  العلمي / حقة العلوم البحتة التقدم و . ي 

ات في جميع الت صدددصدددات ما ةدا الكليات أو الت صدددصدددات اوتية: الطب، وطب األسدددنان، للقبول في الجامع

ودكتور  ددددددددددددديدددلددة، والصددددددددددددديدددلددة، والعلوم الطبيددة املسدددددددددددددداندددة، وةلوم التددأهيددة، والتمريض والت صدددددددددددددصددددددددددددددات 

 ال ندسية.

سددددددمص للطلبة الحا ددددددلين ةلى شدددددد ادة الدراسددددددة الثانوية العامة / الفر  األد  ، والفر  الشددددددر ي،. ز التقدم  ي 

للقبول في الكليددددات أو الت صدددددددددددددصددددددددددددددددات اوتيددددة: اوداب، واللغددددات، وال دددددددددددددحددددافددددة وا ةالم، والعلوم ا داريددددة 

واالقتصدددددددددددددادية، ونإلم املعلومات ا دارية، والشدددددددددددددرتعة، والعلوم ا  سدددددددددددددانية واالجتماةية، والعلوم ال ربوية، 

 والحقو ، وال ربية الرياضية، والفنون الجميلة.
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سدددددددمص للطلبةم الحا دددددددلين ةلى شددددددد ادة الدراسدددددددة الثانوية العامة/ فر  التعليم الصددددددد ي الشدددددددامة التقدم  . ي 

                      للقبول في الكليات أو الت صصات اوتية:                                                                                        

ندة، وةلوم التأهية، والعلوم ال ربوية، وال ربية الرياضدددددددددددددية، وال راةة، . التمريض، والعلوم الطبية املسدددددددددددددا1

واوداب، واللغات، وال دددددددددددحافة وا ةالم، والشدددددددددددرتعة، والعلوم ا دارية واالقتصدددددددددددادية، والعلوم ا  سدددددددددددانية 

 واالجتماةية، والحقو ، والفنون الجميلة، ونإلم املعلومات ا دارية.

( 102( و)101( و )099وجيا املعلومات، شريطة اجتياز مواد الرياضيات ). العلوم، وةلم الحاسوب وتتنول2

 إذا اانت هفه املواد مطلوصة في الخطة الدراسية للت ص .

سدددددددددددددمص للطلبدة الحدا دددددددددددددلين ةلى شددددددددددددد دادة الددراسدددددددددددددة الثدانويدة العدامدة / فر  ا دارة املعلومداتيدة .  ط  واالدارة ي 

ي اليات اوداب، واللغات، وال دددحافة وا ةالم، والعلوم ا دارية املعلوماتية )املسدددار االول( التقدم للقبول ف

واالقتصدددددددددددددادية ونإلم املعلومات ا دارية، والشدددددددددددددرتعة، والعلوم ا  سدددددددددددددانية واالجتماةية، والعلوم ال ربوية، 

والحقو ، وال ربية الرياضدددددددددددية، والفنون الجميلة، والت صدددددددددددصدددددددددددات من اليات ةلم الحاسدددددددددددوب وتتنولوجيا 

 لرياضيات )باستثنا  ت ص  هندسة الحاسوب(.املعلومات وا

سددددمص لطلبة شدددد ادة الدراسددددة الثانوية العامة / فر  ا دارة املعلوماتية )املسددددار الثا  ( الدارسددددين مادت  . ي ي 

الفيزيا  والرياضدددددددددددديات )العلمي( التقدم للقبول في الجامعات في الت صددددددددددددصددددددددددددات من اليات اوداب، واللغات 

ة في التيهما(، وال دددددددددددددحافة وا ةالم، والعلوم ا دارية واالقتصدددددددددددددادية، والشدددددددددددددرتعة، )باسدددددددددددددتثنا  اللغة العرصي

والعلوم ا  سددددددددددددددددانيدددة واالجتمددداةيدددة، والعلوم ال ربويدددة، والحقو ، وال ربيدددة الريددداضددددددددددددديدددة، والفنون الجميلدددة، 

والت صددصددات من اليات ةلم الحاسددوب وتتنولوجيا املعلومات، وت صددصددات: الرياضدديات، واألحيا ، وةلم 

الحاسدددددددددوب، وةلوم البيةة في الية العلوم، وت صدددددددددصدددددددددات تقنيات البصدددددددددريات، وتقنيات األشدددددددددعة، والسدددددددددمع 

والنطق في الية العلوم الطبية املسدددددددددددداندة/ ةلوم التأهية وت صددددددددددددصددددددددددددات: هندسددددددددددددة الحاسددددددددددددوب، وهندسددددددددددددة 

 البرمجيات، وهندسة االتصاالت، وال ندسة الصناةية في الية ال ندسة.

سدددددددددددددمص للطلبة الحا دددددددددددددلي. ك ن ةلى شددددددددددددد ادة الدراسدددددددددددددة الثانوية العامة / الفرو  امل نية التقدم للقبول في ي 

الجامعات في اليات أو ت صصات محددة لكة فر  منهي، شريطة اجتياز املادتين ا ضافيتين املقررتين للفر  

 املنهي املعني، والنجام فيهما، وفيما يلي الكليات أو الت صدددددددددددصدددددددددددات املسدددددددددددموم التقدم ل ا لكة فر  منه
ً
ي، وفقا

 للخطل الدراسية للثانوية العامة املحددة من وزارة ال ربية والتعليم:

 : 2020/  2019الخطل الدراسية ما قبة العام الدرا  ي  .1
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الفر  الصدددددددددددددنددا ي: ال ندددسدددددددددددددددة، والعمددارة، والعلوم، وال راةددة، وةلم الحدداسدددددددددددددوب وتتنولوجيددا املعلومددات،  أ.

 ونإلم املعلومات ا دارية، والفنون الجميلة. والعلوم ال ربوية، وال ربية الرياضية،

الفر  الفندقي وفر  االقتصددددددددددداد امل،زلي: اوداب، واللغات، وال دددددددددددحافة وا ةالم، والعلوم الفر  التجاري و  ب.

ا دارية واالقتصدددددددددادية، والعلوم ا  سدددددددددانية واالجتماةية، والشدددددددددرتعة، والحقو ، والعلوم ال ربوية، وال ربية 

 املعلومات ا دارية، والفنون الجميلة.الرياضية، ونإلم 

الفر  ال را ي: ال راةددة، والعلوم، والطددب البيطري، وةلم الحدداسدددددددددددددوب وتتنولوجيددا املعلومددات، والعلوم   ج.

 ال ربوية، وال ربية الرياضية، واملوارد الطبيعية والبيئية، ونإلم املعلومات ا دارية، والفنون الجميلة.

العلوم الطبية  الرياضدددددددددددددية،ال ربية  ال ربية، املعلومات،تتنولوجيا  العلوم، ض،التمري :الفر  التمريضددددددددددددد ي د.

 وت ص  نإلم املعلومات ا دارية. ، والفنون الجميلةاملساندة

 وما بعد: 2020/  2019الخطل الدراسية للعام الدرا  ي  .2

، ال ربية وتتنولوجيا املعلومات الفر  الصدددنا ي: ال ندسدددة، والعمارة، والعلوم، وال راةة، وةلم الحاسدددوب أ.

 الرياضية، الفنون الجميلة.

، ال ربية الرياضددددددددددية، الفنون الفر  الفندقي والسدددددددددديا ي: العلوم ا دارية واالقتصددددددددددادية، االثار والسددددددددددياحة ب.

 الجميلة.

رياضدددددددددددددية، ، ال ربية الاةية، العلوم ال ربوية، وال راةةفر  االقتصددددددددددددداد امل،زلي: العلوم ا  سدددددددددددددانية واالجتم ج.

 الفنون الجميلة.

، ال ربيددددة املعلومدددداتد. الفر  ال را ي: ال راةددددة، والعلوم، والطددددب البيطري، وةلم الحدددداسدددددددددددددوب وتتنولوجيددددا 

 الرياضية، الفنون الجميلة.

تقة ةالمة الطالب  . يتون الحد األد ى ملعدالت االلتحا  في الجامعات األردنية ةلى النحو اوت ، ةلى أن ال ه

 :%( من الحد األةلى لعالمة املادة 50في اة مادة من مواد الثانوية العامة ةن ما  سبته )

 الجامعات الرسمية: .1

 املعدل املةوي  الكلية/ الت ص 
في الش ادات التي ال  1400املجمو  من 

 تحتوي ةلى معدل 

 85 الطب وطب األسنان%  1190 

  ،80 والصيدلة، والطب البيطري ال ندسة والعمارة%  1120 
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 75 الشرتعة%  1050 

  التمريض، والعلوم الطبيدددددددة املسدددددددددددددددددددانددددددددة، وةلوم

 التأهية
70%  980 

  65 باقي الت صصات في الكليات األخرى%  910 

 . الجامعات الخا ة:2

 املعدل املةوي  الكلية/ الت ص 
في الش ادات التي ال  1400املجمو  من 

 تحتوي ةلى معدل

 80 ال ندسة والعمارة، والصيدلة%  1120 

  75 الشرتعة%  1050 

 70 التمريض، والعلوم الطبية املساندة، وةلوم التأهية%  980 

  65 القانون%  910 

  60 باقي الت صصات في الكليات األخرى%  840 

 
 :
ً
 ثالثا

 

 أةاله يتم قبول فةات الطلبة املبينة أدناه في 
ً
الجامعات األردنية الرسددددمية من خالل مع مراةاة ما ورد في ثانيا

 وحدة تنسيق القبول املوحد التابعة ملجلس التعليم العالي:

قبة الطلبة في الكليات أو الت صددصددات املختلفة في اة جامعة وفق خياراوهم وصحسددب تسددلسددة معدالوهم  أ. ي 

 في ش ادة الثانوية العامة أو ما يعادل ا.

قبددة الطلبددة الحددا دددددددددددددلون ةلى أ1ب.  ةلى معدددل في الفر  العلمي/الحقددة الط ي والحقددة ال نددد ددددددددددددد ي في اددة . ي 

 ( شريطة أن تتون دراسة الطالب منتإلمة.1محافإلة من املتقدمين حسب امللحق رقم )

2( 
ً
قبة تنافسدددددددددددديا ( اثنان وأر عون من أوائة املتقدمين من اة لوا /محافإلة بحسددددددددددددب التنإليم ا داري 42. ي 

تم قبول م حسددددددددب تسددددددددلسددددددددة معدالوهم في اة لوا /محافإلة، ويتم توزتع م ةلى املقرر من وزارة الداخلية،  وي

حسدددددددب  سدددددددبة األةداد املقرر  -( 1ما ةدا الكليات والت صدددددددصدددددددات في امللحق رقم ) -الكليات والت صدددددددصدددددددات 

 في اة جامعة، أما املحافإلات التي يوجد فيها لوا  واحد فقل في  صددددددددد  ل ا ضدددددددددعف العدد 
ً
قبول ا سدددددددددنويا

را ى ةند توزتع قبول الطلبة ةلى الت صددصددات ةدد املقاةد املتاحة للقبول التناففدد ي في اة املقرر أةال  ه، وي 

 ت ص  شريطة أن تتون دراسة الطالب دراسة منتإلمة.
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( من هدددفه الفقرة، بعدددد التحقق من ةددددم قبول م ةن 2و1.  يتم قبول فةدددات الطلبدددة املدددفكورين في البندددد )3

 ى.طريق أي من قواةد القبول األخر 

 ج. 
ٌ
%( من املقاةد املقررة في اة الية/ ت صدددددددددد  ألبنا  العاملين في القوات املسددددددددددلحة  20صدددددددددد   سددددددددددبة )ت

األردنية، واألمن العام، واملخابرات العامة، والدرك، والدفا  املد  ، واملتقاةدين منهم ممن توفدهم الج ة 

 املعتمدة لديها.املختصة، بعد تطبيق معيار التنافس فيما بينهم حسب التعليمات 

 ألبنا  الشددددددد دا  من القوات املسدددددددلحة األردنية، واألمن 15د. ي  صددددددد  في اة جامعة )
ً
( خمسدددددددة ةشدددددددر مقعدا

 العام، واملخابرات العامة، والدرك، والدفا  املد  ، ممن تحددهم الج ة املختصة.

 صددددددددددددد  ما  سدددددددددددددبته )
 
مين العاملين في وزارة %( من املقاةد املقررة في اة الية/ ت صددددددددددددد  ألبنا  املعل 5ه. ت

 ال ربية والتعليم، واملتقاةدين منهم، بعد تطبيق معيار التنافس فيما بينهم حسب التعليمات املعتمدة لديها.

 صدددددد  ما  سددددددبته )1و.
 
%( من املقاةد املقررة في اة الية/ت صدددددد  للطلبة األردنيين من حملة شدددددد ادة  5. ت

ات السدددددددددددددابقة ةلى أن ال يقة معدل أي منهم ةن الحد األد ى الدراسدددددددددددددة الثانوية العامة األردنية من السدددددددددددددنو 

كما يتم قبول الطلبة الناجحين في إمتحان ،   في العام الحاليملعدل القبول التناففددددددددد ي في الكلية/الت صددددددددد

 وتقددددموا لالمتحدددان في الثدددانويدددة العددد
ً
( لغدددايدددات رفع املعددددل ضدددددددددددددمن هدددفه النسدددددددددددددبدددة 2022العدددام )امدددة سدددددددددددددددابقدددا

 ات السابقة.و املخصصة لطلبة السن

( يتم احتسددداب املعدل األةلى في املواد األسددداسدددية 1. في حال تسددداوت معدالت الطلبة املفكورين في البند )و/2

 )الرياضيات، الفيزيا ، التيميا ، األحيا ( ألغراض توزتع طلبة الفر  العلمي ةلى املقاةد املخصصة ل م.

 صددددددددددددد  مددددا  سدددددددددددددبتدددده )1ز.
 
اددددة اليددددة/ت صددددددددددددد  للطلبددددة األردنيين املغ ربين، %( من املقدددداةددددد املقررة في  5. ت

الحا دددددددددلين ةلى شددددددددد ادة الدراسدددددددددة الثانوية العامة العرصية من خارج اململتة، والتي تمت املصدددددددددادقة ةليها أو 

معادلتها من وزارة ال ربية والتعليم األردنية شدددددددددددريطة أن ال يقة معدل أي منهم ةن الحد األد ى ملعدل القبول 

، باستثنا  ت صصات الطب، وطب  التنافف ي في الكلية
ً
/ الت ص  في العام الحالي، ويتم توزتع م تنافسيا

األسدددددنان ، ودكتور الصددددديدلة، والصددددديدلة، والتي توز  ةلى الدول حسدددددب األةداد التي يقررها مجلس التعليم 

  .العالي وحسب  سبة ةدد املتقدمين من اة دولة في الفر  العلمي

ي إجرا ات ةقد امتحان مفاضددددددددددلة في املواد األسدددددددددداسددددددددددية اوتية: )الرياضدددددددددديات، . يحدد مجلس التعليم العال2

الفيزيا ، التيميا ، األحيا ( لتوزتع الطلبة الحا ددددددددددلين ةلى معدالت متسدددددددددداوية في امتحان شدددددددددد ادة الدراسددددددددددة 

الثانوية العامة العرصية من خارج اململتة ةلى املقاةد املخصدصدة ل م في ت صدصدات الطب، وطب األسدنان، 
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 للنسدددددب املشدددددار اليها في البند )ز/و 
ً
(، وفي أي ت صدددددصدددددات أخرى حيثما 1دكتور الصددددديدلة، والصددددديدلة، وطبقا

.
ً
 وضروريا

ً
 اان ذلك متاحا

 ألبنا  املخيمات، ويتم التنسددددددددددديق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودائرة 350م. ي  صددددددددددد  )
ً
( مقعدا

 رشحين للقبول.الشؤون الفلسطينية لتنسيب أسما  الطلبة امل

 للجدول اوت :1ط.
ً
 . ي  ص  للطلبة ذوي ا ةاقة ةدد من املقاةد وفقا

 العدد الت ص  

 في إحدى الجامعات طالب واحد طب 

 في إحدى الجامعات طالب واحد طب األسنان

 في اة جامعة طالب واحد  يدلة أو دكتور  يدلة

 في اة جامعةت ص  لكة  طالب *فما دون  طالب (40الت صصات التي يتون العدد املقرر فيها )

 في اة جامعة كة ت ص  ل ( طالب3) ( طالب *40أكبر من )الت صصات التي يتون العدد املقرر فيها 

 * باستثنا  ت صصات )الطب، وطب األسنان، ودكتور الصيدلة، والصيدلة(.
 

تنسددديق القبول املوحد تتون  .  يشدددكة مجلس التعليم العالي لجنة من أطبا  االختصدددا  وةودددو من وحدة2

م متها مراجعة التقارير الطبية املقدمة من الطلبة ذوي ا ةاقة الراغبين باالسدددددددددددددتفادة من القبول ضدددددددددددددمن 

هفه املقاةد ةن طريق وحدة تنسيق القبول املوحد وتحديد التقارير املطابقة لشروط التشخي  املعتمدة 

 .من املجلس األةلى لحقو  األشخا  ذوي ا ةاقة

 صددددددددددددد   سدددددددددددددبددة )
 
األردنيين للطلبددة %( من املقدداةددد املقررة في اددة اليددة/ ت صددددددددددددد  وفي اددة جددامعددة  10ي. ت

الحا دددددددددددددلين ةلى الثانوية العامة األردنية في العام الحالي بالدراسدددددددددددددة املنتإلمة من أبنا  العشدددددددددددددائر في مدارس 

قبوله، ويتم تنسددددددددددددديب قبول هؤال  البادية األردنية واملدارس ذات الإلروف الخا دددددددددددددة زيادة ةلى العدد املقرر 

 الطلبة من اللجنة املختصة وفق التعليمات الصادرة ةن مجلس التعليم العالي.

 للطلبددة أبنددا  األردنيددات امل زوجددات من غير األردنيين الحددا دددددددددددددلين ةلى شددددددددددددد ددادة ( 200ي  صددددددددددددد  )ك. 
ً
مقعدددا

ادة ةلى العدد املقرر وحسدددددددددددددب الحدود بحيث يتم قبول م زي ،ية العامة األردنية للعام الحاليالدراسدددددددددددددة الثانو 

 لل رتيبات التي أقرها مجلس الكلية/ الت صدددد  في العام الحالي الدنيا ملعدالت القبول التنافسددددية في
ً
، ووفقا

 بهفا الخصو .التعليم العالي 

 من املقاةد ألبنا  الدبلوماسددددددديين األردنيين العاملين في السدددددددفارات 
ً
ل. ي  صددددددد  مجلس التعليم العالي ةددا

األردنية في الخارج وألبنا  الودددددددددددددباط الفين ي دمون خارج اململتة في دورات ةسدددددددددددددترية ةليا ملدة ةام وأك ر، 
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 ةلى والفين يتملون شدددد ادة الدراسددددة الثانوية العامة أو ما يعادل ا في م
ً
راك  ةمة آبائهم في نفس العام زيادة

األةداد املقررة للقبول في البرنامج العادي، بحيث تقوم وحدة تنسددددددديق القبول املوحد بالتنسددددددديب إلى مجلس 

، مع األخف بعين ة وأسددددددددددما  الطلبة املرشددددددددددحين للقبول التعليم العالي باملقاةد املخصددددددددددصددددددددددة لقبول هفه الفة

 حالة.االةتبار الإلروف الخا ة بكة 

 من املقاةد للطلبة األردنيين الحا ددددددددلين ةلى شدددددددد ادة الدراسددددددددة 1م. 
ً
. ي  صدددددددد  مجلس التعليم العالي ةددا

الثدانوية العدامة األجنبيدة في العدام الحدالي، والتي تمدت معدادلتهدا من وزارة ال ربيدة والتعليم األردنيدة، زيادة ةلى 

حددددة تنسددددددددددددديق القبول املوحدددد بدددالتنسددددددددددددديدددب إلى مجلس األةدددداد املقررة للقبول في البرندددامج العدددادي، وتقوم و 

 لل رتيبات التي 
ً
التعليم العالي باملقاةد املخصددصددة لقبول هفه الفةة، وأسددما  الطلبة املرشددحين للقبول وفقا

 يقرها املجلس.

. يقوم مجلس التعليم العددددالي بتحددددديددددد إجرا ات ةقددددد امتحددددان مفدددداضدددددددددددددلددددة في املواد األسدددددددددددددددداسددددددددددددديددددة اوتيددددة: 2

الفيزيا ، التيميا ، األحيا ( لتوزتع الطلبة الحا لين ةلى معدالت متساوية في امتحان ش ادة )الرياضيات، 

الدراسددددة الثانوية العامة األجنبية في املقاةد املخصددددصددددة ل م في ت صددددصددددات الطب، وطب األسددددنان، ودكتور 

.
ً
 الصيدلة، والصيدلة، وفي أي ت صصات أخرى حيثما اان ذلك ضروريا

 :
ً
 ل سددددددددس مع  رابعا

ً
 وفقا

ً
 أةاله يتم قبول فةات الطلبة املبينة أدناه من قبة الجامعة مباشددددددددرة

ً
مراةاة ما ورد في ثانيا

  :التي يحددها مجلس أمنا  الجامعة الرسمية

 أ. أبنا  أةوا  هيةة التدرتس وأبنا  أةوا  هيةة الباحثين العاملين في الجامعة.

 درتس وأةوا  هيةة الباحثين في الجامعة.ب. أبنا  العاملين من غير أةوا  هيةة الت

( في ت صدددددددددددددصدددددددددددددات الطب، وطب 
ً
شددددددددددددد رط أن ال ت يد  سدددددددددددددبة الطلبة املقبولين وفق البندين )أ ، ب/ رابعا

ج. ي 

%( من مجمو   15األسدددددددددنان، ودكتور الصددددددددديدلة، والصددددددددديدلة، والت صدددددددددصدددددددددات ال ندسدددددددددية ةلى ما  سدددددددددبته )

 في هفه ا
ً
لت صددددددددددصددددددددددات، وتذا زاد ةدد طلبات املتقدمين للقبول في هفه املقبولين في البرنامج العادي سددددددددددنويا

 حسدددب تسدددلسدددة معدالوهم في 
ً
الت صدددصدددات ةن هفه النسدددبة، يتم اختيار الطلبة املقبولين من بينهم تنافسددديا

 امتحان ش ادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادل ا.

الريدداضددددددددددددددة والفنون واملوسددددددددددددديقى بحيددث ال د. يجوز لكددة جددامعددة قبول ةدددد من الطلبددة املتفوقين في مجدداالت 

  :يتجاوز هفا العدد
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 في اليات أو ت صدددددددصدددددددات الجامعة املختلفة باسدددددددتثنا   .1
ً
 من الطلبة املتفوقين رياضددددددديا

ً
خمسدددددددة ةشدددددددر طالبا

  .الطب وطب األسنان

 في ت ص  ال ربية الرياضية .2
ً
 من الطلبة املتفوقين رياضيا

ً
  .ةشرون طالبا

 من .3
ً
 في اليات أو ت صدددصدددات الجامعة املختلفة باسدددتثنا  الطب  خمسدددة ةشدددر طالبا

ً
الطلبة املتفوقين فنيا

 .وطب األسنان

 في ت صص ي الفنون الجميلة واملوسيقى.4
ً
 من الطلبة املتفوقين فنيا

ً
 . ةشرون طالبا

 ه. الطلبة الراغبون بااللتحا  في الية / ت صصات الفنون.

 صددددددددددددد  ثمانية مقاةد في الية ال جاوي 
 
التتنولوجية في جامعة اليرموك للسددددددددددددديد أيمن هشدددددددددددددام أديب و. ت

 ال جاوي.

ز. ي  صدد  ةدد من املقاةد في اليات أو ت صددصددات: الطب، وطب األسددنان، ودكتور الصدديدلة، والصدديدلة، 

والت صصات ال ندسية ألبنا  أةوا  هيةة التدرتس األردنيين العاملين في الجامعات األردنية الرسمية التي 

افر   ملا هو مبين في امللحق رقم )ال تتو
ً
 (.2فيها هفه الت صصات وذلك وفقا

م. ال يجوز منص أي طدددالدددب أرد   يحمدددة جنسددددددددددددديدددة أخرى اسدددددددددددددتثنددداً  من شدددددددددددددرط املعددددل لاللتحدددا  في أي من 

 ت صصات الجامعات.

ت يد  ط. يجوز للجامعة الرسمية قبول الطلبة األردنيين في ت صصات الجامعة في البرنامج املوازي ةلى أن ال 

 %( من ةدد الطلبة املقبولين في البرنامج العادي في اة ت ص . 30 سبة هؤال  الطلبة ةلى ما  سبته )

  -إن وجد -ي. يجوز للجامعة الرسمية قبول ستة طالب من مدرسة الفسيفسا  في ت صص ي الفنون واوثار 

 حسب تسلسة معدالوهم في امتحان ش ادة ال
ً
 دراسة الثانوية العامة.ويتم اختيار الطلبة تنافسيا

 :
ً
افدين في الجامعات األردنية خامسا  .يصدر مجلس التعليم العالي سياسة ةامة ت ت  بقبول الطلبة الو

:
ً
تعتمد شدددددددد ادة الدراسددددددددة الثانوية العامة األردنية في الفرو  امل نية للسددددددددنوات السددددددددابقة بدون مواد إضددددددددافية  سادسا

من وزارة ال ربية والتعليم تثبت بأنه في سدددددددنة حصدددددددول الطالب ةلى ألغراض القبول، شدددددددريطة إحودددددددار وثيقة 

 )ي
ً
 للمادة ثانيا

ً
 منه دراسة مادتين إضافيتين، ويتم قبول م وفقا

ً
 (1-ش ادة الثانوية العامة لم يتن مطلوصا

 

:
 
 في الجامعات األردنية الرسدددمية وجامعة العلوم ا سدددالمية ال55) ي  صددد  سابعا

ً
عاملية ( خمسدددة وخمسدددون مقعدا

ألبنا  العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيةة اةتماد مؤسدددددددددددددسدددددددددددددات التعليم العالي وضدددددددددددددمان 
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 ألسدددددددس خا دددددددة يصددددددددرها  ،أبنا  املتقاةدين منهمو  جودوها
ً
ويتم ترشددددددديص الطلبة للقبول في هفه املقاةد وفقا

 مجلس التعليم العالي ل فه الغاية.

 

 :
 
 العالي في الحاالت التي لم يرد ةليها ن  في هفه السياسة. يبت مجلس التعليم ثامنا

 

 :
ً
لغي هفه السددددياسددددة أي قرارات أخرى تتعارض مع ا، أو أي تعليمات أو قرارات أو اتفاقيات بين الجامعات أو  تاسعا

 
ت

قرة من مجلس التعليم العالي.  أي مؤسسات أخرى ذات ةالقة بقبول الطلبة ما لم تتن م 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1ملحق رقم )

الجامعات  في اة محافإلة ةلىالفر  العلمي/ الحقة الط ي والحقة ال ند  ي* في  ةلى أةلى معدل ينتوزتع الطلبة الحا ل

 ةاألردنية الرسمي

 املجمو  *** ال ندسة الصيدلة طب األسنان الطب الجامعة/الكلية

 10 6 2 1 1 الجامعة األردنية
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 9 6 2 - 1 جامعة اليرموك

 9 6 2 - 1 ة مؤتةعجام

 10 6 2 1 1 جامعة العلوم والتتنولوجيا

 9 6 2 - 1 الجامعة ال اشمية

 6 6 0 0 0 جامعة آل البيت

 7 **6 0 0 1 جامعة البلقا  التطبيقية

 6 6 0 0 0 جامعة الحسين بن طالل

 6 6 0 0 0 جامعة الطفيلة التقنية

 72 54 10 2 6 املجمو 

  * الفر  العلمي/ الحقة ال ند  ي: يتم توزتع الطلبة ةلى ت صصات ال ندسة فقل. 

 قبة طالبان في اة من مرك  الجامعة، وفي الية ال ندسة التتنولوجية، وفي الية الحصن الجامعية.  ي  **      -

 قبول ا.يتم توزتع قبول الطلبة ةلى ت صصات ال ندسة ذات األةداد األةلى املقرر ***       

 (2امللحق رقم )

افر فيها اليات  توزتع املقاةد ألبنا  أةوا  هيةة التدرتس األردنيين العاملين في الجامعات األردنية الرسمية التي ال تتو

 أو ت صصات الطب، وطب األسنان، ودكتور الصيدلة، والصيدلة، وال ندسة

 التي تقدم املقاةدةدد املقاةد املخصصة للجامعات املستفيدة والجامعات 



 
في الجامعات األردنية ملرحلة البكالوريوس للعام الجامعي  األردنيين السياسة العامة لقبول الطلبة

 ألحكام املادة ) 2022/2023
ً
( من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 6( البند )6الصادرة استنادا

20/6/2022( تاريخ 272/2022وتعديالته بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم ) 2018( لسنة 17)  

2022/2023في الجامعات األردنية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي  لقبول الطلبةالسياسة العامة   
1
1 

 

الجامعة 

 املستفيدة

الجامعة التي تقدم 

 املقعد

 الت ص 

 املجمو 
 الصيدلة طب األسنان  الطب

دكتور 

  يدلة
 هندسة**

 مؤتة

 4 2 1 - 1 - األردنية

 3 2 1 - - - العلوم والتتنولوجيا

 7 4 2 - 1 - املجمو 

 ال اشمية
 2 - 1 - 1 - العلوم والتتنولوجيا

 2 - 1 - 1 - املجمو 

 آل البيت

 3 2 - - - 1 األردنية

 6 2 1 1 1 1 العلوم والتتنولوجيا

 3 2 - - - 1 اليرموك

 3 - - 2 - 1 ال اشمية

 2 2 - - - - مؤتة

 3 2 - - - 1 البلقا  التطبيقية

 20 10 1 3 1 5 املجمو 

البلقا  

 التطبيقية

 7 3 1 2 1 - األردنية

 5 3 1 1 - - والتتنولوجياالعلوم 

 1 - - 1 - - ال اشمية

 13 6 2 4 1 - املجمو 

 5 2 1 - 1 1 األردنية الحسين بن طالل
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2 

 

 

 

 

 

 8 2 - 4 - 2 مؤتة

 2 2 - - - - العلوم والتتنولوجيا

 3 2 - - - 1 البلقا  التطبيقية

 3 2 - - - 1 اليرموك

 21 10 1 4 1 5 املجمو 

 الطفيلة التقنية

 2 - 1 - - 1 األردنية

 1 - - - - 1 اليرموك

 2 - - - 1 1 العلوم والتتنولوجيا

 9 3 - 5 - 1 مؤتة

 6 5 - - - 1 البلقا  التطبيقية

 19 8 1 5 1 5 املجمو 
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 ةدد املقاةد املخصصة للجامعات املستفيدة حسب الجامعات التي تقدم املقاةد

 الجامعة املستفيدة
التي الجامعة 

 تقدم املقعد

 املجمو  الت ص 

 الطب
طب 

 األسنان 
  هندسة** دكتور الصيدلة الصيدلة

 األملانية األردنية

 3 - 1 1 1 األردنية

البلقا  

 التطبيقية
1 - - - - 1 

العلوم 

 والتتنولوجيا
1 - - - - 1 

 2 - - 1 - 1 ال اشمية

 7 - 2 1 4 املجمو 

 ا سالمية 

 3 ددددد 2 1 ددددد دددد األردنية

العلوم 

 والتتنولوجيا 

 دددد
 3 ددددد 2 1 ددددد

البلقا  

 التطبيقية

1 
 4 3 ددددد ددددد ددددد

 10 3 4 2 ددددد 1 املجمو 

 ** ةلى أن ال تتون الت صصات مطروحة في الجامعات املستفيدة. 

بشري واحد من المقاعد يخصص ألبناء أعضاء الهيئة االدارية في الجامعات اآلتية: ال البيت، الحسين بن طالل، الطفيلة التقنية، األلمانية األردنية، مقعد طب  -مالحظة: 
 المخصصة ألبناء أعضاء الهيئة التدريسية المبينة أعاله. 

اآلتية: البلقاء التطبيقية، ال البيت، الحسين بن طالل، الطفيلة التقنية، األلمانية األردنية، يخصص ألبناء أعضاء الهيئة االدارية في الجامعات  -
 مقعد صيدلة من المقاعد المخصصة ألبناء أعضاء الهيئة التدريسية المبينة اعاله.


