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 الجريدة الرسمية

واملدارس ذات الظروف يمات املكرمة امللكية السامية ألبناء العشائر يف مدارس البادية األردنية تعل
من السياسة العامةة الصادرة مبوجب أحكام الفقرة )ثالثًا( البند )ي(  2021 ( لسنة 1رقم ) اخلاصة

( 6نادًا ألحكام املادة )النافذة و الصادرة است لقبول الطلبة يف اجلامعات األردنية ملرحلة البكالوريوس
 و تعديالته 2018لسنة ( 17( من قانون التعليم العايل و البحث العلمي رقم )6البند )

 

 

تساامه هاالت المات مااةل : تات مااةل الملكيااا المتل ااا السااةي ا  في ااة  الا ااة ك  اا   ( :1المااة )  

  2021( لساا ا 1يدارس البة يا االر ن ا والمدارس ذال الظكوف الخةصا رقاا)  

 ويامل يهة ين تةريخ ن كهة يةلجكيد) الكسم ا.

 

 الات ة لتملكيا المتل ا السةي ا ين افعضة  المحد ين تةل ةً:ت لل التج ا  ( :2المة )  

 

ً  وزيك المات ) الاةل  والبحث الاتم    ر  سة

 عضواً  يديك المكي ا والمات ) والثقة ا الاسلكيا

يك/ ي اادوا الااديوام المتلاا  الهةعاام  الاااة

 الا ة كعؤوم  يسم ةريا 
 عضواً 

 عضواً  يديك وحد) ت س ق القبول الموحد 

 عضواً يسم ه وزيك المكي ا والمات )  ي دوا وزار) المكي ا والمات ) 

 ي دوا وزار) المات ) الاةل  والبحث الاتم  
عضاااواً يسااام ه وزياااك الماتااا ) الااااةل  

 والبحث الاتم 

 السلكت ك الم ف لي لتج ا 
يسااام ه وزياااك الماتااا ) الااااةل   عضاااواً 

 والبحث الاتم 

 

 قواعد تحديد المدارس الم مولا يةلملكيا المتل ا السةي ا:  : (3المة )  

المدارس الواقاا    ي ةطق البة يا افر ن ا: تُاّد الماادارس الواقاااا  اا  ي ااةطق البااوا ي  - أ

لماةي ك الماممااد)  اا  افر ن ا الثالث  ال مةل ا، والوسطه، والج وي ا(، حسب الق و  وا

وزار) المكي ااا والماتاا ) ي اامولا يةلملكيااا المتل ااا السااةي ا ُحلمااةً ياان  ااالل يوقاهااة 

 الجغكا  ، يغض ال ظك عن أي يمغ ك   هة. 
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ي لل وزيك المكي ا والمات ) لج ا ين المخمص ن لمحديد المدارس ذال الظكوف الخةصا  -ا

 ك الم ف لي لتج ا، وت طتق هلت التج ا    س ويةً عته أم يلوم ضمن هلت التج ا السلكت

 تحديد هلت المدارس ين الما ةرين المةل  ن: 

( طااالا  مااة  وم وتقاا   ااةرل يكفاا  المحة ظااا 10. اعمبةر المدارس الم  يوجد يهة  1 

%(  مة  وق ي مولا يةلملكيا المتل ا السةي ا 65وحصل   هة الطتبا عته يادل  

 يغض ال ظك عن نسبا ال جةح. 

.  نسبا ال جةح    المدرسا والم  تقكرهة التج ا المخمصا ياد  راسا نمة ج ايمحةم  2

 عهة ) الثةنويا    االيمحةم الاةم .  

تقااوم وزار) المكي ااا والماتاا ) يم ويااد وزار) الماتاا ) الاااةل  والبحااث الاتماا  يبةعااك) ياااد  -ل

 اعالم نمة ج ايمحةم الثةنويا الاةيا يةلب ةنةل المةل ا:

 مااا اللمكون ااا وورق ااا ياساامة  الماادارس الواقاااا  اا  ي ااةطق البة يااا افر ن ااا قة .1

الااثالث  ال اامةل ا ، والوسااطه، والج وي ااا(، وأساامة  الطتبااا ال ااةجح ن ياان هاالت 

 المدارس    ايمحةم الثةنويا الاةيا. 

قة مااا اللمكون ااا وورق ااا ياساامة  الماادارس ذال الظااكوف الخةصااا والمحة ظااةل  .2

 وأسمة  الطتبا ال ةجح ن ين هلت المدارس    ايمحةم الثةنويا الاةيا. المةياا لهة، 

ورق ا ياسمة  المدارس افسةساا ا الكا ااد) لتماادارس الم اامولا و إللمكون ا  قة ما .3

 ( أعالت.  1،2   الب دين  

 

 عكوط االسمفة ) ين الملكيا المتل ا السةي ا: (:4المة )  

 أم يلوم الطةلب أر ن  الج س ا.  -أ 

 يمقدم الطةلب يطتب المحةق اله وحد) ت س ق القبول الموحد حسب المواع د المحد ).أم    -ا 

أم يلوم الطةلب حةصل عته عهة ) الدراسا الثةنويا الاةيا افر ن ا    االيمحةم الاااةم   -ل 

 لتاةم الحةل   قط.

أم يلااوم الطةلاااب قاااد أيضاااه الساا م ن الدراسااا م ن اف  اااكت ن  افول الثاااةنوي والثاااةن    -  

نوي(    المدرسا الثةنويا الم مولا يةلملكيا المتل ا السةي ا، أو أم يلوم الطةلب الثة

قااد أيضااه يااد) ال تقاال عاان سااب  ساا وال  اا  يدرسااا أسةساا ا را ااد) لتمدرسااا الثةنويااا 

الم مولا، وانمقل ي هة فساابةا أفة يم ااا أو اجممةع ااا أو رساام ا توا ااق عت هااة التج ااا 

 الات ة.

لالسمفة ) ين الملكيا المتل ا السةي ا اللمكون ةً ين  الل الموق   أم يمقدم الطةلب يطتب   -ت 

االللمكون  لوحد) ت س ق القبول الموحد يح ث يم) تسديد رسوم طتب االساامفة ) والبااةل  

 دياااا تساااديد الفاااوات ك يااان الب اااي المكفااا ي افر نااا   الاااد    (  ناااةن ك يااان  اااالل 5 

  اإلللمكون (
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سا ي مولا يةلملكيا المتل ا السةي ا لتاةم الحةل  وفةم عته الطةلب اللي انمقل ين يدر -و 

ين أي ة  الموظف ن الحلااوي  ن الاالين اقمضااة طب اااا عمتهاا) االنمقااةل ياان يحة ظااا إلااه 

أ كى، ول) يلمل الطةلب الس م ن الدراس م ن اف  كت ن  افول الثةنوي والثةن  الثةنوي( 

جها عمل ول   صة ر) عنم ل عهة )  ( ين هلت المات مةل تح -3الملفور)    المة )  

 افيك تب ن تةريخ انمقةله، وسبب ال قل لت ظك    طتبه ين قبل التج ا.

عته الطةلب اللي  رس يد) ال تقل عن سب  س وال    يدارس أسةس ا را د) لتماادارس  -ز 

الثةنويا الم مولا، وانمقل ي هة فسبةا أفة يم ا أو اجممةع ا أو رسم ا تحم ل عااهة ) 

 راسمه    هلت المدارس يوقاا ويصدقا ين إ ارال المدارس ويديكيةل المكي ااا تثبة 

 .والمات ) يب  ةً   هة سبب ال قل

يضه يد) ال تقل عن سب  س وال يم) تحديد يحة ظا الطةلب الم مول يةلملكيا، واللي أ -ح 

حسااب يحة ظااا المدرسااا الماا      يدرسااا أسةساا ا را ااد) لتمدرسااا الثةنويااا الم اامولا

 ي هة الطةلب    الثةنويا الاةيا.تخكل 

 ال يسمف د ين هلت المات مةل الطتبا اللين  رسوا    المدارس الخةصا.   -ط 

 وطتبا الدور) الملم ت ا. ال يسمف د ين هلت المات مةل طتبا الدراسا الخةصا  -ي 

 يمطتبةل الامل وتكت بةته و طواته: (: 5المة )  

الم اامولا يةلملكيااا المتل ااا السااةي ا  اا  تقااوم التج ااا الات ااة يااةإلعالم عاان الماادارس  -أ 

الصحف ال وي ا والمواق  االللمكون ا ياد صدور نمة ج ايمحةم ال هة ) الثةنويا الاةيا، 

وتقوم فااللي يااةإلعالم عاان تات مااةل االساامفة ) ياان الملكيااا المتل ااا السااةي ا. ويجااب أم 

 الموحد. يلوم ذلي يم اي ةً ية أيلن قبل أو  ي  يوعد تقدي) طتبةل القبول

تُحد  التج ااا الات ااة نساابا الموزياا  االحصااة   لتمقةعااد المقااكر) عتااه يحة ظااةل الممتلااا،  -ا 

ولغةيااةل ذلااي تُاةياال فاال ي طقااا ياان البااوا ي افر ن ااا الااثالث  ال اامةل ا، والوسااطه، 

 والج وي ا( فمحة ظا.

د) تسمخكل أسمة  الطتبا المكعح ن لتقبول و ق الملكيااا المتل ااا السااةي ا ياان قباال وحاا -ل 

 ت س ق القبول الموحد حسب المستسل اآلت :

ياام) ت ف اال عمت ااا قبااول الطتبااا ياان فاال ي طقااا ياان ي ااةطق البة يااا افر ن ااا، وياام) تج  ااك  .1

 المقةعد غ ك المسمغتا ين ي طقا ية يا لبةق  ي ةطق البة يا اف كى. 

المقةعااد يم) ت ف ل عمت ا قبول الطتبا ين المحة ظةل اف كى فل عتااه حااد)، وياام) تج  ااك  .2

 غ ك المسمغتا ين يحة ظا لبةق  المحة ظةل اف كى. 

ياام)  اا  ال هةيااا تج  ااك المقةعااد غ ااك المساامغتا ياان ي طقا/يحة ظااا إلااه يااةق  الم ااةطق/  .3

 المحة ظةل اف كى. 



2730 

 

 

 الجريدة الرسمية

تاتاان قااوا ) الطتبااا المكعااح ن لتقبااول المساامف دين ياان المقةعااد الجةيا ااا المخصصااا  -  

 ا القبول الموحد.لتملكيا المتل ا السةي ا ضمن قة م

 

 أحلةم عةيا:   ( :6المة )  

يم) توريد رسوم تقدي) طتبةل االلمحةق لالسمفة ) ين الملكيا المتل ا السةي ا    حسةا  -أ 

 أيةنةل  ةص    وزار) المات ) الاةل  والبحث الاتم .

 مةل.تُ لل التج ا الات ة التجةم الالزيا لم ف ل المهةم وافعمةل الوار ) ضمن هلت المات  -ا 

 ديا تسااديد الفااوات ك ياان الب ااي المكفاا ي عمولا تُد   ين عة دال رسوم تقدي) الطتبةل  -ل 

 ويلة آل التجةم، وأي يصةريف أ كى تقكرهة التج ا الات ة. الد   اإلللمكون (،  افر ن 

تُصكف يقكار ين يجتس الماتاا ) الاااةل  ي ااةً  عتااه ت ساا ب ر اا س التج ااا الات ااة يلة ااآل   -  

الُم لتا يموجب أحلةم هلت المات مةل ويمااة يمفااق ياا  تات مااةل الملة ااآل  فعضة  التجةم

 والحوا   المامول يهة    نظةم الخديا المدن ا.

 تتغ  هلت المات مةل أي تات مةل أو قكارال سةيقا تماةرض ياهة . ( :7 المة ) 

 مات مةل.تبة التج ا الات ة    الحةالل الم  ل) يك  عت هة نص    هلت ال( : 8المة )  

 

 
 وزيةر التعليم العالةةي و البحث العلمةةي 

 ةةةيم العةةةايل ةةةةيس جملةةةةةس التعلةةرئة
 س  ةةةةاالستاذ الدكتور "حممد خري" أبو قدي

 
 
 
 
 
 
 
 
 


