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:
ً
حدددد مجلددس األمنددال فددي  ددد جامعددة أاددداد الطلبددة الدد ين يمصددن قبددولتم فددي  ددد ت صدد  مددن ت صصددات ي   أوال

 ملعددددداي ا االاتمددددداد ومدددددب  الجدددددودةا ومتو دددددية مدددددن مجلدددددس العمددددددال فدددددي الجامعدددددة مدددددمن 
ً
الجامعدددددةا وملقدددددا

 العامة التي يقرها مجلس التعليم العاليالسياسة 

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

 الى شتادة الدراسة الثانوية العامة األردنيةا أو ما يعادلتا.
ً
 أ. أن يصون الطالب حا ال

سددددمط للطلبددددة اللا ددددل ن الددددى شددددتادة الدراسددددة ب.  الثانويددددة العامددددة / المددددرق العلمددددي التقدددددم للقبددددول فددددي ي 

 .الجامعات في جميع الت صصات.

سددمط للطلبددة اللا ددل ن الددى شددتادة الدراسددة الثانويددة العامددة المددرق العلمددي/ اللقددد الط ددي التقدددم ج.  ي 

 للقبول في الجامعات في جميع الت صصات.

سدددددمط للطلبدددددة اللا دددددل ن الدددددى شدددددتادة الدراسدددددة  الثانويدددددة العامدددددة المدددددرق العلمدددددي/ اللقدددددد التند ددددد ي د.  ي 

التقدم للقبول في الجامعات في جميع الت صصات ما ادا الكليات أو الت صصدات اتتيدة: الطدبا و دب 

 األسنانا ودكتور  يدلةا والصيدلةا والعلوم الطبية املساندةا والوم التأهيد والتمريض.

سددمط للطلبدددة اللا ددل ن الدددى شددتادة الدراسدددة الثانويددة العامدددة المددرق العلمدددي / حقددد العلدددوم البحتدددة  ه. ي 

التقدم للقبول في الجامعات في جميع الت صصات ما ادا الكليات أو الت صصدات اتتيدة: الطدبا و دب 

األسددددددددددنانا ودكتددددددددددور  دددددددددديدلةا والصدددددددددديدلةا والعلددددددددددوم الطبيددددددددددة املسدددددددددداندةا والددددددددددوم التأهيدددددددددددا والتمددددددددددريض 

 والت صصات التندسية.

سمط للطلبة و.  اللا ل ن الى شتادة الدراسة الثانوية العامة / المرق األدبيا والمدرق الشدر،يا التقددم ي 

للقبددددددول فددددددي الكليددددددات أو الت صصددددددات اتتيددددددة: اتدابا واللادددددداتا وال ددددددلاملة وا اددددددالما والعلددددددوم ا داريددددددة 

وم التابويدددةا واالقتصددداديةا ونادددم املعلومدددات ا داريدددةا والشدددرنعةا والعلدددوم ا  سدددانية واالجتماايدددةا والعلددد

 واللقوقا والتابية الرياميةا والمنون الجميلة.

سددمط للطلبددة اللا ددل ن الددى شددتادة الدراسددة الثانويددة العامددة/ ملددرق التعلدديم الصدد ي الشددامد التقدددم  ز. ي 

                                         للقبول في الكليات أو الت صصات اتتية:                                                                     

. التمريضا والعلوم الطبية املساندةا والوم التأهيددا والعلدوم التابويدةا والتابيدة الريامديةا وال،راادةا 1

واتدابا واللاددداتا وال دددلاملة وا ادددالما والشدددرنعةا والعلدددوم ا داريدددة واالقتصددداديةا والعلدددوم ا  سدددانية 

 والمنون الجميلةا ونام املعلومات ا دارية. واالجتماايةا واللقوقا
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( 101( و )099. العلدددددوما والدددددم اللاسدددددوب وتصنولوجيدددددا املعلومددددداتا شدددددريطة اجتيددددداز مدددددواد الريامددددديات )2

 ( إذا  انت ه ه املواد مطلومة في الخطة الدراسية للت ص .102و)

سدددددمط للطلبدددددة اللا دددددل ن الدددددى شدددددتادة الدراسدددددة الثانويدددددة العامدددددة / ملدددددرقح.    واالدارة ا دارة املعلوماتيدددددة  ي 

املعلوماتيدددددة )املسدددددار االول( التقددددددم للقبدددددول فدددددي  ليدددددات اتدابا واللاددددداتا وال دددددلاملة وا ادددددالما والعلدددددوم 

ا داريددددة واالقتصددددادية وناددددم املعلومددددات ا داريددددةا والشددددرنعةا والعلددددوم ا  سددددانية واالجتماايددددةا والعلددددوم 

ا والمندددددون الجميلدددددةا والت صصدددددات مدددددن  ليدددددات الدددددم اللاسدددددوب التابويدددددةا واللقدددددوقا والتابيدددددة الريامدددددية

 وتصنولوجيا املعلومات والرياميات )باستثنال ت ص  هندسة اللاسوب(.

سددددمط لطلبددددة شددددتادة الدراسددددة الثانويددددة العامددددة / ملددددرق ا دارة املعلوماتيددددة )املسددددار الثددددا ي( الدارسدددد ن ط.  ي 

ل فدددي الجامعدددات فدددي الت صصدددات مدددن  ليدددات اتدابا مدددادتي الم ءيدددال والريامددديات )العلمدددي( التقددددم للقبدددو 

واللادددددات )باسدددددتثنال اللادددددة العرميددددددة فدددددي  لتلعمدددددا(ا وال دددددلاملة وا اددددددالما والعلدددددوم ا داريدددددة واالقتصدددددداديةا 

والشددددرنعةا والعلددددوم ا  سددددانية واالجتماايددددةا والعلددددوم التابويددددةا واللقددددوقا والتابيددددة الريامدددديةا والمنددددون 

يددددات الددددم اللاسددددوب وتصنولوجيددددا املعلومدددداتا وت صصددددات: الريامددددياتا الجميلددددةا والت صصددددات مددددن  ل

واألحيدددددالا والدددددم اللاسدددددوبا والدددددوم البوتدددددة فدددددي  ليدددددة العلدددددوما وت صصدددددات تقنيدددددات البصدددددرياتا وتقنيدددددات 

األشدددددددعةا والسدددددددمع والنطدددددددق فدددددددي  ليدددددددة العلدددددددوم الطبيدددددددة املسددددددداندة/ الدددددددوم التأهيدددددددد وت صصدددددددات: هندسدددددددة 

 دسة االتصاالتا والتندسة الصنااية في  لية التندسة.اللاسوبا وهندسة البامجياتا وهن

سدددمط للطلبدددة اللا دددل ن الدددى شدددتادة الدراسدددة الثانويدددة العامدددة / المدددروق املتنيدددة التقددددم للقبدددول فدددي ي.  ي 

الجامعددات فددي  ليددات أو ت صصددات محددددة لكددد ملددرق مادديا شددريطة اجتيدداز املددادت ن ا مددامليت ن املقددررت ن 

النجدددداح مللعمدددداا ومليمددددا يلددددي الكليدددات أو الت صصددددات املسددددموح التقدددددم لتددددا لكددددد ملددددرق للمدددرق املاددددي املع دددديا و 

 للخط  الدراسية للثانوية العامة املحددة من وزارة التابية والتعليم:
ً
 مايا وملقا

 : 2020/  2019الخط  الدراسية ما قبد العام الدرا  ي  .1

وال،رااددددةا والددددم اللاسددددوب وتصنولوجيددددا املعلومدددداتا المددددرق الصددددنا،ي: التندسددددةا والعمددددارةا والعلددددوما  أ.

 والعلوم التابويةا والتابية الرياميةا ونام املعلومات ا داريةا والمنون الجميلة.

المدددددددرق المندددددددددي وملدددددددرق االقتصددددددداد املفءلدددددددي: اتدابا واللاددددددداتا وال دددددددلاملة وا ادددددددالما المدددددددرق التجددددددداري و  ب.

 سدانية واالجتماايدةا والشدرنعةا واللقدوقا والعلدوم التابويدةا والعلوم ا داريدة واالقتصداديةا والعلدوم ا 

 والتابية الرياميةا ونام املعلومات ا داريةا والمنون الجميلة.
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المدددددددرق ال،را،دددددددي: ال،راادددددددةا والعلدددددددوما والطدددددددب البيطدددددددريا والدددددددم اللاسدددددددوب وتصنولوجيدددددددا املعلومددددددداتا   ج.

عيددددة والبي يددددةا وناددددم املعلومددددات ا داريددددةا والمنددددون والعلددددوم التابويددددةا والتابيددددة الريامدددديةا واملددددوارد الطبي

 الجميلة.

العلدوم الطبيدة  الريامديةاالتابيدة  التابيدةا املعلومداتاتصنولوجيا  العلوما التمريضا :المرق التمريض ي د.

 وت ص  نام املعلومات ا دارية. ا والمنون الجميلةاملساندة

 ا بعد:وم 2020/  2019الخط  الدراسية للعام الدرا  ي  .2

 المرق الصنا،ي: التندسةا والعمارةا والعلوما وال،رااةا والم اللاسوب وتصنولوجيا املعلومات. أ.

 المرق المنددي والسياحي: العلوم ا دارية واالقتصاديةا االثار والسياحة ب.

 ملرق االقتصاد املفءلي: العلوم ا  سانية واالجتماايةا العلوم التابويةا وال،رااة. ج.

 المرق ال،را،ي: ال،رااةا والعلوما والطب البيطريا والم اللاسوب وتصنولوجيا املعلومات.د. 

ك. يصددون اللددد األد ددت ملعدددالت االلتحدداق فددي الجامعددات األردنيددة الددى النحددو اتتدديا الددى أن ال تقددد االمددة 

 :لعالمة املادة%( من اللد األالى  50الطالب في  د مادة من مواد الثانوية العامة ان ما  سبته )

 الجامعات الرسمية: .1

1400املجموق من   املعدل املتوي  الكلية/ الت ص   

 85 الطب و ب األسنان%  1190 

  80 التندسة والعمارةا والصيدلةا والطب البيطري%  1120 

 75 الشرنعة%  1050 

  التمدددددددريضا والعلددددددددوم الطبيدددددددة املسدددددددداندةا والددددددددوم

 التأهيد
70%  980 

  65 الكليات األخرى بادي الت صصات في%  910 

 . الجامعات الخا ة:2
1400املجموق من   املعدل املتوي  الكلية/ الت ص   

 80 التندسة والعمارةا والصيدلة%  1120 
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  75 الشرنعة%  1050 

 70 التمريضا والعلوم الطبية املساندةا والوم التأهيد%  980 

  65 القانون%  910 

  60 بادي الت صصات في الكليات األخرى%  840 

 
 :

ً
 ثالثا

 

 أادداله يدتم قبدول ملتدات الطلبدة املبوندة أدندداه فدي الجامعدات األردنيدة الرسدمية مددن 
ً
مدع مرااداة مدا ورد فدي ثانيدا

 خالل وحدة تنسيق القبول املوحد التابعة ملجلس التعليم العالي:

قبدددددد الطلبدددددة فدددددي الكليدددددات أو الت صصدددددات امل تلمدددددة فدددددي  دددددد جامعدددددة وملدددددق خيدددددارا عم ومحسدددددب تسلسدددددد  أ. ي 

 معدال عم في شتادة الثانوية العامة أو ما يعادلتا.

قبدد الطلبدة اللا دلون الدى أالددى معددل فدي المدرق العلمي/اللقدد الط ددي واللقدد التند د ي فدي  ددد 1ب.  . ي 

 ( شريطة أن تصون دراسة الطالب منتامة.1محاملاة من املتقدم ن حسب املللق رقم )

2( 
ً
قبد تناملسيا ن من أوائد املتقدم ن مدن  دد لوال/محاملادة بحسدب التناديم ا داري ( اثنان وأربعو 42. ي 

املقددرر مددن وزارة الداخليددةا  ويددتم قبددولتم حسددب تسلسددد معدددال عم فددي  ددد لوال/محاملاددةا ويددتم تددوزنعتم 

حسدددب  سدددبة األادددداد  -( 1مدددا اددددا الكليدددات والت صصدددات فدددي املللدددق رقدددم ) -الدددى الكليدددات والت صصدددات 

 
ً
فددددي  ددددد جامعددددةا أمددددا املحاملاددددات التددددي يوجددددد مللعددددا لددددوال واحددددد ملقدددد  ملي  صدددد  لتددددا  املقددددرر قبولتددددا سددددنويا

را،ددددى انددددد توزنددددع قبددددول الطلبددددة الددددى الت صصددددات ادددددد املقااددددد املتاحددددة  مددددعع العدددددد املقددددرر أاددددالها وي 

 للقبول التناملس ي في  د ت ص  شريطة أن تصون دراسة الطالب دراسة منتامة.

( مددن هددد ه المقدددرةا بعددد التحقدددق مددن اددددم قبدددولتم 2و1املددد كورين فددي البندددد ).  يددتم قبدددول ملتددات الطلبدددة 3

 ان  ريق أي من قوااد القبول األخرى.

 ج. 
ٌ
%( من املقااد املقررة فدي  دد  ليدة/ ت صد  ألبندال العدامل ن فدي القدوات املسدللة  20ص   سبة )ت

ا واملتقااددددين مدددنعم ممدددن توملددددهم األردنيدددةا واألمدددن العددداما وامل دددابرات العامدددةا والددددركا والددددملاق املدددد ي

 الجتة امل تصةا بعد تطبيق معيار التناملس مليما بينعم حسب التعليمات املعتمدة لديعا.

 ألبنال الشدتدال مدن القدوات املسدللة األردنيدةا واألمدن 15د. ي  ص  في  د جامعة )
ً
( خمسة اشر مقعدا

 تحددهم الجتة امل تصة.العاما وامل ابرات العامةا والدركا والدملاق املد يا ممن 

 ص  ما  سبته )
 
%( من املقااد املقدررة فدي  دد  ليدة/ ت صد  ألبندال املعلمد ن العدامل ن فدي وزارة  5ه. ت
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التابيددة والتعلدديما واملتقاادددين مددنعما بعدددد تطبيددق معيددار التندداملس مليمدددا بيددنعم حسددب التعليمددات املعتمددددة 

 لديعا.

 صدددد  مددددا  سددددبته )1و.
 
قددددررة فددددي  ددددد  لية/ت صدددد  للطلبددددة األردنيدددد ن مددددن حملددددة %( مددددن املقااددددد امل 5. ت

شتادة الدراسدة الثانويدة العامدة األردنيدة مدن السدنوات السدابقة الدى أن ال يقدد معددل أي مدنعم ادن اللدد 

 األد ت ملعدل القبول التناملس ي في الكلية/الت ص  في العام اللالي.

( يدددددتم احتسدددداب املعددددددل األالدددددى فدددددي املدددددواد 1. فددددي حدددددال تسددددداوت معددددددالت الطلبددددة املددددد كورين فدددددي البندددددد )و/2

األساسددددية )الريامددددياتا الم ءيددددالا الصيميددددالا األحيددددال( ألعددددراي توزنددددع  لبددددة المددددرق العلمددددي الددددى املقااددددد 

 امل صصة لتم.

 صدددد  مددددا  سددددبته )1ز.
 
%( مددددن املقااددددد املقددددررة فددددي  ددددد  لية/ت صدددد  للطلبددددة األردنيدددد ن املاتدددداب نا  5. ت

سدة الثانويدة العامدة العرميدة مدن خدارج اململصدةا والتدي تمدت املصدادقة اللعدا أو اللا ل ن الى شتادة الدرا

معادلتعدددا مدددن وزارة التابيدددة والتعلددديم األردنيدددة شدددريطة أن ال يقدددد معددددل أي مدددنعم ادددن اللدددد األد دددت ملعددددل 

ا باسددتثنال ت صصددات
ً
 القبددول التناملسدد ي فددي الكليددة / الت صدد  فددي العددام اللدداليا ويددتم تددوزنعتم تناملسدديا

الطدددددبا و دددددب األسدددددنان ا ودكتدددددور الصددددديدلةا والصددددديدلةا والتدددددي تدددددوزق الدددددى الددددددول حسدددددب األادددددداد التدددددي 

  .يقررها مجلس التعليم العالي وحسب  سبة ادد املتقدم ن من  د دولة في المرق العلمي

ا . يحددد مجلددس التعلدديم العددالي إجددرالات اقددد امتحددان ممامددلة فددي املددواد األساسددية اتتيددة: )الريامدديات2

الم ءيدالا الصيميددالا األحيدال( لتوزنددع الطلبددة اللا دل ن الددى معددالت متسدداوية فددي امتحدان شددتادة الدراسددة 

الثانويددددة العامددددة العرميددددة مددددن خددددارج اململصددددة الددددى املقااددددد امل صصددددة لتددددم فددددي ت صصددددات الطددددبا و ددددب 

 للنسدددب املشدددار اللعدددا فدددي البندددد )ز/
ً
ا وفدددي أي ت صصدددات (1األسدددنانا ودكتدددور الصددديدلةا والصددديدلةا و بقدددا

.
ً
 ومروريا

ً
 أخرى حيثما  ان ذلك متاحا

 ألبنددددال امل يمددددداتا ويددددتم التنسددددديق بدددد ن وزارة التعلددددديم العددددالي والبحدددددث العلمدددددي 350ح. ي  صدددد  )
ً
( مقعددددددا

 ودائرة الشؤون الملسطينية لتنسوب أسمال الطلبة املرشل ن للقبول.

 1ط.
ً
 للجدول اتتي:. ي  ص  للطلبة ذوي ا ااقة ادد من املقااد وملقا

 العدد الت ص  

 في إحدى الجامعات  الب واحد  ب 

 في إحدى الجامعات  الب واحد  ب األسنان

 في  د جامعة  الب واحد  يدلة أو دكتور  يدلة
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ملمدددددا   الدددددب (40الت صصدددددات التدددددي يصدددددون العددددددد املقدددددرر مللعدددددا )

 *دون 

 في  د جامعةت ص  لكد   الب

(  الدب 40أكبدا مدن )الت صصات التي يصون العدد املقدرر مللعدا 

* 

 في  د جامعة كد ت ص  ل (  الب3)

 * باستثنال ت صصات )الطبا و ب األسنانا ودكتور الصيدلةا والصيدلة(.
 

.  يشددكد مجلدددس التعلدديم العدددالي لجنددة مدددن أ بدددال االختصددا  وابدددو مددن وحددددة تنسدديق القبدددول املوحدددد 2

مراجعددة التقددارير الطبيددة املقدمددة مددن الطلبددة ذوي ا ااقددة الددراعب ن باالسددتمادة مددن القبددول تصددون متمتعددا 

مدددددددمن هددددددد ه املقاادددددددد ادددددددن  ريدددددددق وحددددددددة تنسددددددديق القبدددددددول املوحدددددددد وتحديدددددددد التقدددددددارير املطابقدددددددة لشدددددددروط 

 .التشخي  املعتمدة من املجلس األالى للقوق األشخا  ذوي ا ااقة

 صدد   سدددبة )
 
األردنيددد ن للطلبدددة املقدددررة فدددي  دددد  ليدددة/ ت صددد  وفدددي  دددد جامعدددة %( مدددن املقاادددد  10ي. ت

اللا دل ن الدى الثانويددة العامدة األردنيددة فدي العددام اللدالي بالدراسددة املنتامدة مددن أبندال العشددائر فدي مدددارس 

الباديددددة األردنيددددة واملدددددارس ذات الاددددرول الخا ددددة زيددددادة الددددى العدددددد املقددددرر قبولددددها ويددددتم تنسددددوب قبددددول 

 من اللجنة امل تصة وملق التعليمات الصادرة ان مجلس التعليم العالي.هؤالل الطلبة 

 للطلبدددة أبندددال األردنيدددات املتءوجدددات مدددن ع دددا األردنيددد ن اللا دددل ن الدددى شدددتادة 150ك. ي  صددد  )
ً
( مقعددددا

بحيدددددث يدددددتم قبدددددولتم زيدددددادة الدددددى العددددددد املقدددددرر وحسدددددب  ايدددددة العامدددددة األردنيدددددة للعدددددام اللددددداليالدراسدددددة الثانو 

 للتاتوبددات التددي الكليددة/ الت صدد  فددي العددام اللددالي نيا ملعدددالت القبددول التناملسددية فددياللدددود الددد
ً
ا ووملقددا

 بع ا الخصو .أقرها مجلس التعليم العالي 

 مدددددددن املقاادددددددد ألبندددددددال الدبلوماسدددددددي ن األردنيددددددد ن العدددددددامل ن فدددددددي 
ً
ل. ي  صددددددد  مجلدددددددس التعلددددددديم العدددددددالي ادددددددددا

الد ين ي ددمون خدارج اململصدة فدي دورات اسدصرية اليدا ملددة السمارات األردنية في الخارج وألبندال البدباط 

اددام وأك،دداا والدد ين يصملددون شددتادة الدراسددة الثانويددة العامددة أو مددا يعادلتددا فددي مراكدد، امددد  بددا عم فددي نمددس 

 الددى األاددداد املقددررة للقبددول فددي البانددامج العدداديا بحيددث تقددوم وحدددة تنسدديق القبددول املوحددد 
ً
العددام زيددادة

مجلدددس التعلددديم العدددالي باملقاادددد امل صصدددة لقبدددول هددد ه المتدددة وأسدددمال الطلبدددة املرشدددل ن بالتنسدددوب إلدددى 

 للقبول.

 مدن املقاادد للطلبدة األردنيد ن اللا دل ن الدى شدتادة الدراسدة 1م. 
ً
. ي  ص  مجلس التعليم العالي اددا

التعلدديم األردنيددةا زيددادة الثانويددة العامددة األجنبيددة فددي العددام اللدداليا والتددي تمددت معادلتعددا مددن وزارة التابيددة و 

الددددى األاددددداد املقددددررة للقبددددول فددددي البانددددامج العدددداديا وتقددددوم وحدددددة تنسدددديق القبددددول املوحددددد بالتنسددددوب إلددددى 
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ً
مجلدددس التعلددديم العدددالي باملقاادددد امل صصدددة لقبدددول هددد ه المتدددةا وأسدددمال الطلبدددة املرشدددل ن للقبدددول وملقدددا

 للتاتوبات التي يقرها املجلس.

لعدددددالي بتحديدددددد إجدددددرالات اقدددددد امتحدددددان ممامدددددلة فدددددي املدددددواد األساسدددددية اتتيدددددة: . يقدددددوم مجلدددددس التعلددددديم ا2

)الريامدددياتا الم ءيدددالا الصيميدددالا األحيدددال( لتوزندددع الطلبدددة اللا دددل ن الدددى معددددالت متسددداوية فدددي امتحدددان 

شددددددتادة الدراسددددددة الثانويددددددة العامددددددة األجنبيددددددة فددددددي املقااددددددد امل صصددددددة لتددددددم فددددددي ت صصددددددات الطددددددبا و ددددددب 

. األسنانا ودكتور 
ً
 الصيدلةا والصيدلةا وفي أي ت صصات أخرى حيثما  ان ذلك مروريا

 :
ً
  رابعا

ً
 وملقدددا

ً
 أاددداله يدددتم قبدددول ملتدددات الطلبدددة املبوندددة أدنددداه مدددن قبدددد الجامعدددة مباشدددرة

ً
مدددع مرااددداة مدددا ورد فدددي ثانيدددا

  :لألسس التي يحددها مجلس أمنال الجامعة الرسمية

 هيتة الباحث ن العامل ن في الجامعة. أ. أبنال أابال هيتة التدرنس وأبنال أابال

 ب. أبنال العامل ن من ع ا أابال هيتة التدرنس وأابال هيتة الباحث ن في الجامعة.

( فدددي ت صصدددات الطدددبا و دددب 
ً
شدددتاط أن ال ت،يدددد  سدددبة الطلبدددة املقبدددول ن وملدددق البنددددين )أ ا ب/ رابعدددا ج. ي 

%( مددددن مجمددددوق  15ة الددددى مددددا  سددددبته )األسددددنانا ودكتددددور الصدددديدلةا والصدددديدلةا والت صصددددات التندسددددي

 في ه ه الت صصاتا وإذا زاد ادد  لبات املتقددم ن للقبدول فدي هد ه 
ً
املقبول ن في البانامج العادي سنويا

 حسدب تسلسدد معددال عم 
ً
الت صصات ادن هد ه النسدبةا يدتم اختيدار الطلبدة املقبدول ن مدن بيدنعم تناملسديا

 أو ما يعادلتا.في امتحان شتادة الدراسة الثانوية العامة 

د. يجدوز لكددد جامعدة قبددول ادددد مدن الطلبددة املتمددوق ن فدي مجدداالت الريامددة والمندون واملوسدديقت بحيددث ال 

  :يتجاوز ه ا العدد

 فددي  ليددات أو ت صصددات الجامعددة امل تلمددة باسددتثنال  .1
ً
 مددن الطلبددة املتمددوق ن ريامدديا

ً
خمسددة اشددر  البددا

  .الطب و ب األسنان

 من ا .2
ً
 في ت ص  التابية الرياميةاشرون  البا

ً
  .لطلبة املتموق ن رياميا

 فدددي  ليدددات أو ت صصدددات الجامعدددة امل تلمدددة باسدددتثنال  .3
ً
 مدددن الطلبدددة املتمدددوق ن ملنيدددا

ً
خمسدددة اشدددر  البدددا

 .الطب و ب األسنان

 في ت صص ي المنون الجميلة واملوسيقت.4
ً
 من الطلبة املتموق ن ملنيا

ً
 . اشرون  البا

 بااللتحاق في  لية / ت صصات المنون.ه. الطلبة الراعبون 

 صدد  ثمانيددة مقااددد فددي  ليددة النجدداوي التصنولوجيددة فددي جامعددة ال امددوك للسدديد أيمددن هشددام أديددب 
 
و. ت
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 النجاوي.

ز. ي  صدددددد  ادددددددد مددددددن املقااددددددد فددددددي  ليددددددات أو ت صصددددددات: الطددددددبا و ددددددب األسددددددنانا ودكتددددددور الصدددددديدلةا 

ة التدددددددرنس األردنيدددددد ن العددددددامل ن فددددددي الجامعددددددات والصدددددديدلةا والت صصددددددات التندسددددددية ألبنددددددال أابددددددال هيتدددددد

 ملا هو مب ن في املللق رقم )
ً
 (.2األردنية الرسمية التي ال تتواملر مللعا ه ه الت صصات وذلك وملقا

ح. ال يجدددوز مدددنط أي  الدددب أرد دددي يحمدددد جنسدددية أخددددرى اسدددتثناًل مدددن شدددرط املعددددل لاللتحددداق فدددي أي مددددن 

 ت صصات الجامعات.

مية قبول الطلبة األردنيد ن فدي ت صصدات الجامعدة فدي الباندامج املدوازي الدى أن ال ط. يجوز للجامعة الرس

%( مدددن اددددد الطلبدددة املقبدددول ن فدددي الباندددامج العدددادي فدددي  دددد  30ت،يدددد  سدددبة هدددؤالل الطلبدددة الدددى مدددا  سدددبته )

 ت ص .

ن إ -ي. يجددوز للجامعددة الرسددمية قبددول سددتة  ددالب مددن مدرسددة المسيمسددال فددي ت صصدد ي المنددون واتثددار 

 حسب تسلسد معدال عم في امتحان شتادة الدراسة الثانوية العامة.  -وجد
ً
 ويتم اختيار الطلبة تناملسيا

 :
ً
 .يصدر مجلس التعليم العالي سياسة اامة ت ت  بقبول الطلبة الواملدين في الجامعات األردنية خامسا

:
ً
املتنيدة للسدنوات السدابقة بددون مدواد إمداملية تعتمد شتادة الدراسة الثانويدة العامدة األردنيدة فدي المدروق  سادسا

ألعدددراي القبدددولا شدددريطة إحبدددار وثيقدددة مدددن وزارة التابيدددة والتعلددديم تثبدددت بأنددده فدددي سدددنة حصدددول الطالدددب 

 
ً
 للمدادة ثانيدا

ً
 منه دراسة مادت ن إمدامليت نا ويدتم قبدولتم وملقدا

ً
الى شتادة الثانوية العامة لم يصن مطلوما

 (1-)ي

:
 
مقااددددد فددددي  ددددد جامعددددة أردنيددددة رسددددمية ألبنددددال العددددامل ن فددددي وزارة التعلدددديم العددددالي والبحددددث ي  صدددد  أربعددددة  سابعا

العلمي وأبنال العامل ن في هيتة ااتماد مؤسسات التعليم العالي وممان جود عا وأبندال املتقااددين مدنعما 

أن  شددددريطة أن ال يصددددون أحدددددهم مددددن املسددددتميدين مددددن قوااددددد القبددددول املدددد كورة فددددي هدددد ه السياسددددةا الددددى

را،ددى فددي قبددولتم تسلسددد معدددال عم فددي شددتادة الدراسددة الثانويددة العامددةا والت صدد  الدد ي يمصددن قبدددول  ي 

الطالددب مليدده فددي مددول معدلددها الددى أن ال ي،يددد ادددد املرشددل ن للقبددول فددي ت صدد  الطددب وت صدد   ددب 

 األسنان في  د جامعة ان  الب واحد في  د ت ص .

 :
 
 اللاالت التي لم يرد اللعا ن  في ه ه السياسة. يبت مجلس التعليم العالي في ثامنا

 :
ً
لغددددددددي هدددددددد ه السياسددددددددة أي قددددددددرارات أخددددددددرى تتعدددددددداري معتدددددددداا أو أي تعليمددددددددات أو قددددددددرارات أو اتماقيددددددددات بدددددددد ن  تاسعا

 
ت

قرة من مجلس التعليم العالي.  الجامعات أو أي مؤسسات أخرى ذات االقة بقبول الطلبة ما لم تصن م 
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 (1)رقم  ملللقا

 محاملاة الىفي  د المرق العلمي/ اللقد الط ي واللقد التند  ي* في  الى أالى معدل  نتوزنع الطلبة اللا ل

 الجامعات األردنية الرسمية

  المرق العلمي/ اللقد التند  ي: يتم توزنع الطلبة الى ت صصات التندسة ملق .  *  

 قبد  البان في  د من مرك، الجامعةا وفي  لية التندسة التصنولوجيةا وفي  لية اللصن الجامعية.  ي  **

 يتم توزنع قبول الطلبة الى ت صصات التندسة ذات األاداد األالى املقرر قبولتا.***

 

 

 املجموق *** التندسة الصيدلة  ب األسنان الطب الجامعة/الكلية

 10 6 2 1 1 الجامعة األردنية

 9 6 2 - 1 جامعة ال اموك

 9 6 2 - 1 ة مؤتةعجام

 10 6 2 1 1 جامعة العلوم والتصنولوجيا

 9 6 2 - 1 الجامعة التاشمية

 6 6 0 0 0 جامعة  ل البوت

 7 **6 0 0 1 جامعة البلقال التطبيقية

 6 6 0 0 0 جامعة اللس ن بن  الل

 6 6 0 0 0 جامعة الطميلة التقنية

 72 54 10 2 6 املجموق
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(2رقم )املللق   

توزنع املقااد ألبنال أابال هيتة التدرنس األردني ن العامل ن في الجامعات األردنية الرسمية التي ال تتواملر مللعا  ليات 

 أو ت صصات الطبا و ب األسنانا ودكتور الصيدلةا والصيدلةا والتندسة

 الجامعات التي تقدم املقاادو ادد املقااد امل صصة للجامعات املستميدة 

جامعة ال

 املستميدة

تقدم الجامعة التي 

 املقعد

 الت ص 

 املجموق
 الصيدلة  ب األسنان  الطب

دكتور 

  يدلة
 هندسة**

 مؤتة

 4 2 1 - 1 - األردنية

 3 2 1 - - - العلوم والتصنولوجيا

 7 4 2 - 1 - املجموق

 التاشمية
 2 - 1 - 1 - العلوم والتصنولوجيا

 2 - 1 - 1 - املجموق

 البوت ل 

 2 2 - - - - األردنية

 5 2 1 - 1 1 العلوم والتصنولوجيا

 3 2 - - - 1 ال اموك

 3 - - 2 - 1 التاشمية

 2 2 - - - - مؤتة

 3 2 - - - 1 البلقال التطبيقية

 18 10 1 2 1 4 املجموق

 7 3 1 2 1 - األردنيةالبلقال 
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 5 3 1 1 - - العلوم والتصنولوجيا التطبيقية

 12 6 2 3 1 - املجموق

اللس ن بن 

  الل

 5 2 1 - 1 1 األردنية

 7 2 - 3 - 2 مؤتة

 2 2 - - - - العلوم والتصنولوجيا

 2 2 - - - - البلقال التطبيقية

 2 2 - - - - ال اموك

 18 10 1 3 1 3 املجموق

 الطميلة التقنية

 1 - 1 - - - األردنية

 1 - - - - 1 ال اموك

 2 - - - 1 1 العلوم والتصنولوجيا

 8 3 - 4 - 1 مؤتة

 5 5 - - - - البلقال التطبيقية

 17 8 1 4 1 3 املجموق
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 ** الى أن ال تصون الت صصات مطروحة في الجامعات املستميدة. 

 

 

 

 

 

 

 ادد املقااد امل صصة للجامعات املستميدة حسب الجامعات التي تقدم املقااد

الجامعة 

 املستميدة

تقدم الجامعة التي 

 املقعد

 الت ص 

 املجموق
 الطب

 ب 

 األسنان 
 الصيدلة

دكتور 

 الصيدلة
 هندسة**

 األملانية األردنية

 3 - 1 1 1 األردنية

 1 - - - - 1 البلقاء التطبيقية

 4 - 1 1 2 املجموع

 اإلسالمية 

ــــ ــــ األردنية ــــ 2 1 ـ  3 ـ

ــــ ــــ العلوم والتكنولوجيا  ــــ 2 1 ـ  3 ـ

ــــ 1 البلقاء التطبيقية ــــ ـ ــــ ـ  4 3 ـ

 10 3 4 2 ددددد 1 املجموق


