أسس القبول للطلبة يف اجلامعات األردنية الرمسية
للعام اجلامعي  3102/3102صادرة باالستناد
للمادة ( /6أ ) 5/من قانون رقم ( )32لسنة  3112قانون التعليم العالي والبحث العلمي وتعديالته،
ومبوجب قرار جملس التعليم العالي رقم ( ،)306تاريخ 3102/6/36
=========================================

أوالً :

حيدد جملس التعليم العالي قبل بداية كل عام دراسي ،أعدداد الطلبدة الدنين ن دن قبدو م يف كدل ن د
ن

مدن

ات اجلامعات الرمسية يف ذلك العام ،بنا ًء على تنسيب من هنه اجلامعات  ،ويف ضوء توصية جملدس هيةدة

اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
ثانيدددد داً :يتم قبول الطلبة يف اجلامعات األردنية الرمسية  ،يف برنامج الب الوريوس ،وفق الشروط التالية:
أ) أن ي ون الطالب حاصالً على شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية ،أو ما يعاد ا.
ب) يسمح لطلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة  /الفرع العلمي التقدم للقبول يف اجلامعات يف تختل التخ

ات.

ج) يسمح لطلبة شهادة الدراسة الثانوية العامدة  /الفدرع األدبدي ،والفدرع الشدرعي ،التقددم للقبدول يف ن

دات

اجلامعات من كليدات :ادداب ،واللغدات ،وال دحافة واععدالم ،والعلدوم اعداريدة واالقت دادية ،والشدريعة،
والعلوم اعنسانية واالجتماعية ،والعلوم الرتبوية ،واحلقوق ،والرتبية الرياضية ،والفنون اجلميلة.
د)  .0يسددمح لطلبددة شددهادة الدراسددة الثانويددة العامددة  /فددرع اعدارة العلوماتيددة (السددار األول) التقدددم للقبددول يف
ن

ات اجلامعات من كليات ادداب ،واللغات (باستثناء اللغة العربية يف كلتيهما) ،وال حافة واععالم،

والعلوم اعداريدة واالقت دادية ،والشدريعة ،والعلدوم اعنسدانية واالجتماعيدة ،والعلدوم الرتبويدة ،واحلقدوق،
والرتبيددة الرياضددية ،والفنددون اجلميلددة ،والتخ
(باستثناء ن

ددات مددن كليدات علددم احلاسددوب وت نولوجيددا العلومددات

هندسة احلاسوب).

 .3يسمح لطلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة  /فرع اعدارة العلوماتية (السار الثاني) الدارسني مادتي الفيزياء
والرياضيات (العلمي) التقدم للقبدول يف اجلامعدات يف التخ

دات مدن كليدات ادداب ،واللغدات (باسدتثناء

اللغة العربية يف كلتيهما) ،وال حافة واععالم ،والعلوم اعدارية واالقت ادية ،والشدريعة ،والعلدوم اعنسدانية
واالجتماعية ،والعلوم الرتبوية ،واحلقوق ،والرتبية الرياضية ،والفندون اجلميلدة ،والتخ
علم احلاسوب وت نولوجيا العلومات ،ون
يف كلية العلوم ،ون

دات مدن كليدات

ات :الرياضيات ،واألحياء ،وعلم احلاسدوب ،وعلدوم البيةدة

ات تقنيات الب ريات ،وتقنيات األشدعة ،والسدم والنطدق يف كليدة العلدوم الطبيدة
1

السدداندة /علددوم التيهيددل ون

ددات :هندسددة احلاسددوب ،وهندسددة الهجميددات ،وهندسددة االت دداالت،

وا ندسة ال ناعية يف كلية ا ندسة.
هد) يسمح لطلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة /فرع التعليم ال حي الشامل التقدم للقبول يف ن
يف التخ

ات اجلامعدات

ات من ال ليات التالية:

 التمريض ،والعلدوم الرتبويدة ،والرتبيدة الرياضدية ،والزراعدة ،وادداب ،واللغدات ،وال دحافة واععدالم،
والشريعة ،والعلوم اعدارية واالقت ادية ،والعلوم اعنسانية واالجتماعية ،واحلقوق.
 العلوم ،وعلم احلاسوب وت نولوجيا العلومات ،والعلوم الطبية الساندة ،وعلدوم التيهيدل ،شدريطة دراسدةمواد الرياضيات االستدراكية ( )122والتطلبات ( )010و(.)013
 ن

نظم العلومات اعدارية.

و) يسمح لطلبدة شدهادة الدراسدة الثانويدة العامدة  /الفدروع الهنيدة التقددم للقبدول يف اجلامعدات يف كليدات ،أو
ن

ات حمددة ل ل فرع مهين ،شريطة دراسة الادتني اعضافيتني القررتني للفرع الهين العين ،والنجدا

فيهما ،ويف هنه احلالة حتسب عالمتا هاتني الادتني ( )051عالمة ،بد ًال من عالمات التدريب العملدي ()051
عالمة ،ألغراض القبول اجلامعي ،وحتدد ال ليات ،أو التخ

ات اليت يسمح لطلبة الفروع الهنية التقدم ا

على النحو التالي:
 الفرع ال ناعي يف كليدات :ا ندسدة (باسدتثناء هندسدة العمدارة) ،والعلدوم ،والزراعدة ،وعلدم احلاسدوب
وت نولوجيا العلومات ،والعلوم الرتبوية ،والرتبية الرياضية ،ون

نظم العلومات اعدارية.

 الفرع التجاري ،والفرع الفندقي يف كليات:اآلداب ،واللغات ،والصحااة واعالح ، ،والولح اعداريح
واالقتصادي  ،والول اعنساني واالجتمااليح  ،والشحريو  ،واقوح  ،والولح البو يح  ،والبويح
الرياضي  ،وختصص نظم املول مات اعداري .
 فرع االقت اد النزلي يف كليات :ادداب،واللغدات ،وال دحافة واععدالم ،والعلدوم اعداريدة واالقت دادية،
نظدم

والعلوم اعنسانية واالجتماعية ،والشريعة ،واحلقوق ،والعلوم الرتبوية ،والرتبية الرياضية ،ون
العلومات اعدارية..

 الفرع الزراعي يف كليات :الزراعة ،والعلوم ،والطب البيطدر  ،وعلدم احلاسدوب وت نولوجيدا العلومدات،
والعلوم الرتبوية ،والرتبية الرياضية ،والوارد الطبيعية والبيةية ،ون

نظم العلومات اعدارية.

ز) ي ون احلد األدنى لعدالت القبول يف اجلامعات األردنية على النحو التالي:
 كليات :الطب ،وطب األسنان.

%55
2

 كليات :ا ندسة ،وال يدلة ،والطب البيطر .

%51

 كليات:العلوم الطبية الساندة ،وعلوم التيهيل.

%55

 كليات :الشريعة ،والتمريض ،واحلقوق ،والقانون ،والزراعة ،وال حافة واععالم.

%51

 باقي التخ

%65

ات (باستثناء هندسة احلاسوب .)%51

) يُقبل الطلبة يف ال ليات /التخ

ات الختلفة يف كل جامعة ،وفق خياراتهم ،وحبسب تسلسل معدالتهم يف

شهادة الثانوية العامة ،أو ما يعاد ا.
ط) يُحدد جملس العمداء يف اجلامعة الشروط األخرى اعضافية لقبول الطلبة يف بعدض التخ
طبيعة االلتحاق بتلك التخ

دات الديت تقتيديها

ات.

ثالثددددداً :م مراعاة ما ورد يف ثانياً أعاله :
أ .0 .يُقبل صاحب  /أصحاب أعلى معدل يف الفرع العلمي يف كل حمافظة من التقدمني إىل ال ليات يف
اجلامعات حسب التوزي التالي:

*

اجلامعة/ال لية

الطب

طب األسنان

ال يدلة

ا ندسة**

اجملموع

اجلامعة األردنية

0

0

3

2

5

جامعة الريموك

1

1

1

2

2

جامعة مؤتة

0

1

1

01

00

جامعة العلوم والت نولوجيا

0

0

3

5

00

اجلامعة ا امشية

0

1

1

5

6

جامعة آل البيت

1

1

1

0

0

جامعة البلقاء التطبيقية

1

1

1

*2

2

جامعة احلسني بن طالل

1

1

1

2

2

جامعة الطفيلة التقنية

1

1

1

6

6

اجملموع

2

3

2

51

61

يقبل ثالثة طالب يف مركز اجلامعة ،وثالثة طالب يف كلية عمان للهندسة الت نولوجية ،وثالثة طالب يف
كلية احل ن.

* * يتم توزي قبول الطلبة على ن

ات ا ندسة ذات النسبة الةوية األعلى لألعداد القرر قبو ا يف كل
3

ن

.

 .3يقبل يف اجلامعات األردنية ( )23اثنان وأربعون من أوائل التقدمني من كل لواء/حمافظة ،حبسب التنظيم
اعدار القرر من وزارة الداخلية ،ويتم قبو م حسب تسلسل معدالتهم يف كل لواء/حمافظة ،ويتم
توزيعهم على اجلامعات/ال ليات والتخ

ات ( ما عدا ال ليات النكورة يف البند (ثالثاً/أ ،) )0-حسب

نسبة األعداد القرر قبو ا سنوياً يف كل جامعة ،أما احملافظات اليت يوجد فيها لواء واحد فقط،
ا ضع

فيُخ

العدد القرر أعاله ،ويراعى عند توزي قبول الطلبة على التخ

التاحة للقبول التنافسي يف كل ن

ات ،القاعد

.

 .2يقبل يف اجلامعات األردنية األول يف الدرسة يف كل فرع من فروع شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية
التقدمني بطلبات التحاق ،ويتم قبو م حسب تسلسل معدالتهم يف كل لواء/حمافظة ،ويتم توزيعهم على
اجلامعات /ال ليات والتخ

ات (ما عدا ال ليات النكورة يف البند (ثالثاً/أ ،))0-حسب نسبة األعداد

القرر قبو ا سنوياً يف كل جامعة ،ويراعى عند توزي قبول الطلبة على التخ
للقبول التنافسي يف كل ن

ات ،القاعد التاحة

.

 .2يتم قبول فةات الطلبة النكورين أعاله إذا مل يتحقق قبو م عن طريق إحدى قواعد القبول األخرى ،سواء
أكانت يف هنا البند أم يف البنود األخرى من هنه األسس.
ب .ن

يف اجلامعات األردنية ألبناء العاملني يف

نسبة ( )%31من القاعد القررة يف كل كلية /ن

القوات السلحة األردنية ،واألمن العام ،والخابرات العامة ،والدفاع الدني ،والتقاعدين منهم ممن توفدهم
اجلهة الخت ة.
ج .خي

يف كل جامعة ( )05مخسة عشر مقعداً ألبناء الشهداء من القوات السلحة األردنية ،واألمن العام،

والخابرات العامة ،والدفاع الدني ،ممن توفدهم اجلهة الخت ة.
د .ن

نسبة ( )%5من القاعد القررة يف كل كلية /ن

يف اجلامعات األردنية ألبناء العلمني العاملني يف

وزارة الرتبية والتعليم ،والتقاعدين منهم ،وتتوىل وزارة الرتبية والتعليم تنظيم عملية قبو م.
هد .0.يُقبل يف واحدة من اجلامعات األردنية أحد أبناء أعياء جملس التعليم العالي العاملني ،أو السابقني،
وحفيد واحد من الدرجة األوىل.
 .3يقبل يف اجلامعة أحد أبناء أعياء جمالس أمنائها العاملني ،أو السابقني ،أو أحد أحفادهم من الدرجة
4

األوىل.
 .2يقبل يف اجلامعة أبناء أعياء هيةة التدريس العاملني فيها ،وأبناء أعياء هيةة التدريس السابقني النين
أميوا عشر سنوات على األقل يف خدمة اجلامعة ،باستثناء النين استُغين عن خدماتهم ،أو فقدوا
وظائفهم ،أو ُعزلوا من اخلدمة.ويقبل كنلك أبناء أعياء هيةة التدريس النين انتهت خدماتهم بسبب
الرض ،أو بلوغهم السن القانونية ،أو الوفاة  ،وال جيوز ألعياء هيةة التدريس العارين ،أو اجملازين
(إجازات تفرغ علمي /إجازة بدون راتب) ويعملون يف جامعة رمسية أخرى ،االستفادة من قبول أبنائهم
يف غري جامعتهم االصلية.
و .يُخ

ما ال يزيد على  % 3من أعداد الطلبة القبولني يف اجلامعة سنوياً ألبناء العاملني فيها من غري أعياء

هيةة التدريس ،وأبناء العاملني النين أميوا عشر سنوات على األقل يف خدمة اجلامعة ،باستثناء النين
استُغين عن خدماتهم ،أو عُزلوا من اخلدمة .ويقبل كنلك أبناء العاملني النين انتهت خدماتهم بسبب
الرض ،أو بلوغهم السن القانونية ،أو الوفاة  .وحتدد كل جامعة أسس قبول هؤالء الطلبة فيها.
ز .جيوز ل ل جامعة قبول عدد من الطلبة التفوقني يف جمال الرياضة ،والفنون ،والوسيقى ضمن الشروط اليت
حيددها جملس عمداء اجلامعة ،حبيث ال يتجاوز هنا العدد ما يلي :
 عشرين من الطلبة التفوقني رياضياً يف كليات /ن

ات اجلامعة الختلفة (باستثناء الطب وطب

األسنان).
 عشرين من الطلبة التفوقني رياضي ًا يف ن

الرتبية الرياضية.

 مخسة عشر من الطلبة التفوقني فنياً يف كليات /ن

ات اجلامعة الختلفة (باستثناء الطب وطب

األسنان).
( الفنون اجلميلة  ،الوسيقى ).

 -مخسة عشر من الطلبة التفوقني فني ًا يف ن

 .يسمح للطلبة احلاصلني على شهادة الثانوية العامة ،بفروعها كافة (باستثناء الطلبة غري الناجحني يف الواد
اعضافية بالفروع اليت تقتيي ذلك) ،التُقدم بطلبات االلتحاق مباشرة إىل كلية الفنون والت ميم يف اجلامعة
األردنية ،ون

الفنون اجلميلة يف كلية الفنون اجلميلة يف جامعة الريموك ،وي ون القبول فيهما ،على

أساس العدل ،شريطة خيوع الطلبة المتحان القدرات الفنية ،والن خي
لاللتحاق بتخ

له ( )%51من عالمة الفاضلة

الفنون ،باعضافة إىل الشروط األخرى اليت يقررها جملس عمداء اجلامعة العنية.

ط .يسمح للطلبة احلاصلني على شهادة الثانوية العامة /الفرع العلمي ،التُقدم بطلبات االلتحاق مباشرة إىل كلية
5

العمارة وهندسة العمارة يف جامعة العلوم والت نولوجيا االردنية ،وي ون القبول فيها على اساس العدل،
له ( )%51من عالمة الفاضلة لاللتحاق بتخ

شريطة خيوع الطلبة المتحان القدرات والن خي

هندسة العمارة ،باعضافة اىل الشروط األخرى اليت يقررها جملس عمداء اجلامعة .
 .يسمح للطلبة احلاصلني على شهادة الثانوية العامة /الفرع العلمي والفرع الزراعي ،التُقدم بطلبات االلتحاق
مباشرة إىل كلية الطب البيطر يف جامعة العلوم والت نولوجيا األردنية ،وي ون القبول فيها على أساس العدل
له ( )%51من عالمة الفاضلة ،

يف اجلامعة العنية ،شريطة خيوع الطلبة المتحان القدرات والن خي
باعضافة اىل الشروط األخرى اليت يقررها جملس عمداء اجلامعة العنية.

مثانية مقاعد يف كلية احلجاو الت نولوجية للسيد أنن هشام أديب احلجاو  ،ضمن الشروط اليت

ك .تُخ

حيددها جملس عمداء اجلامعة .
عدد من القاعد يف كليات :الطب ،وطب األسنان ،وال يدلة ،وا ندسة ألبناء أعياء هيةة التدريس

ل .يُخ

ات ،وذلك وفق اجلدول

األردنيني العاملني يف اجلامعات األردنية الرمسية اليت ال تتوافر فيها هنه التخ
التالي:
عدد القاعد الخ

التخ

مؤتة ا امشية

آل

ة للجامعة الستفيدة

البلقاء

اجملموع

احلسني الطفيلة األلانية

البيت التطبيقية بن طالل التقنية األردنية
طب

-

-

0

0

0

0

0

5

طب أسنان

0

0

0

0

0

0

0

5

صيدلة

5

3

3

2

3

0

0

06

دكتور صيدلة

3

0

0

3

0

أو 0

أو 0

5

هندسة

2

-

01

6

01

01

-

21

وي ون توزي هنه القاعد على اجلامعات األردنية الرمسية اليت تتوافر فيها هنه التخ
 .0خي

ات كما يلي:

يف اجلامعة األردنية مقعد طدب ،ومقعدد طدب أسدنان ،وثالثدة مقاعدد صديدلة ،ومقعددا دكتدور

صيدلة ،ألبناء أعياء هيةة التدريس األردنيني العاملني يف جامعة البلقاء التطبيقية .
 .3خي

يف اجلامعة األردنية مقعد طب أسدنان ،وأربعدة مقاعدد صديدلة ،ومقعدد دكتدور صديدلة ،ومقعدد

هندسة معمارية ،ومقعد هندسة صناعية ألبناء أعياء هيةة التدريس العاملني يف جامعة مؤتة.
 .2خي

يف اجلامعة األردنية مقعد طب أسنان ومقعدا صيدلة ومقعد دكتدور صديدلة ألبنداء أعيداء ا يةدة

التدريسية العاملني يف جامعة احلسني بن طالل.
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 .2خي

يف اجلامعة األردنية مقعد طب ،ومقعد طب أسنان ،ومقعد صيدلة ،أو مقعد دكتور صديدلة ألبنداء

أعياء هيةة التدريس األردنيني العاملني يف اجلامعة األلانية األردنية.
 .5خي

يف اجلامعة األردنية مقعد صيدلة ،أو مقعد دكتور صيدلة ألبناء أعياء هيةدة التددريس األردنديني

العاملني يف جامعة الطفيلة التقنية .
 .6خي

يف جامعة العلوم والت نولوجيا األردنية مقعد طب أسنان ألبناء أعيداء هيةدة التددريس األردنديني

العاملني يف جامعة الطفيلة التقنية.
 .5خي

يف جامعة العلوم والت نولوجيا األردنية مقعد طب أسنان ،ومقعدا صيدلة ،ومقعدد دكتدور صديدلة

ألبناء أعياء هيةة التدريس األردنيني العاملني يف كل من اجلامعة ا امشية ،و جامعة آل البيت.
 .5خي

يف جامعة العلوم والت نولوجيا األردنية مقعد طب ألبناء أعياء هيةة التدريس األردنديني العداملني

يف جامعة آل البيت.
 .2خي

يف جامعة العلدوم والت نولوجيدا األردنيدة مقعدد صديدلة ،ومقعدد دكتدور صديدلة ،ومقعدد هندسدة

معمارية ،ومقعد هندسة صناعية ،ألبناء أعياء هيةة التدريس العاملني يف جامعة مؤتة.
 .01خي

يف جامعة مؤتة مقعد طب ألبناء أعيداء هيةدة التددريس األردنديني العداملني يف كدل مدن جامعدة

احلسني بن طالل ،وجامعة الطفيلة التقنية.
 .00خي

مقعدان يف ن

ني تختلفني من ن

ات ا ندسة ألبنداء أعيداء هيةدة التددريس األردنديني

العاملني يف جامعة آل البيدت  ،وجامعدة احلسدني بدن طدالل يف كدل مدن اجلامعدات التاليدة :األردنيدة،
والريموك  ،ومؤتة  ،والعلوم والت نولوجيا األردنية ،والبلقاء التطبيقية.
 .03خي

مخسدة مقاعدد يف ن

دات تختلفدة مدن ن

دات ا ندسدة ألبنداء أعيداء هيةدة التددريس

األردنيني العاملني يف جامعة الطفيلة التقنية يف كل من جامعة البلقاء التطبيقية ،وجامعة مؤتة.
 .02خي

ثالثة مقاعد يف ن

ات تختلفة من ن

ات ا ندسة ألبناء أعياء هيةة التدريس األردنديني

العاملني يف جامعة البلقاء التطبيقية يف كل من اجلامعة األردنية ،وجامعة العلوم والت نولوجيا األردنية.
م .يشرتط أن ال تزيد نسبة الطلبة القبولني وفق القواعد الواردة يف ( ثالثاً :هد  ،و ،ز ) يف كليات الطب ،وطب
األسنان ،وال يدلة ،وا ندسة عن ( )%05من جمموع القبولني .وإذا زاد عدد طلبات التقدمني للقبول يف هنه
ال ليات عن هنه النسبة ،يتم اختيار الطلبة القبولني من بينهم ،حسب العدد القرر ،وتبعاً لتسلسل
معدالتهم يف امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.
ن .0 .يُخ

ما ال يزيد على ( )%5من عدد الطلبة القبولني يف اجلامعات األردنية للطلبة األردنيني الغرتبني

(احلاصلني على شهادة الدراسة الثانوية العامة ،أو ما يعاد ا من خارج المل ة) ،شريطة أن ال يقل معدل أ
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منهم عن احلد األدنى لعدل القبول التنافسي يف ال لية  /التخ
ن

 ،ويتم توزيعهم تنافسياً ،باستثناء

ات الطب ،وطب األسنان ،وال يدلة ،ودكتور ال يدلة اليت توزع على الدول ،حسب النسبة الةوية

لعدد الطلبات القدمة من الدول م مراعاة قبول الطالب صاحب العدل األعلى من الدولة وبغض النظر عن
النسبة الةوية للمتقدمني فيها
 .3تقوم اللجنة التوجيهية لعملية القبول الوحد بعقد امتحان مفاضلة يف الواد االساسية التالية( :رياضيات،
فيزياء ،كيمياء ،احياء) لتوزي الطلبة احلاصلني على معدالت متساوية يف امتحان شهادة الدراسة
الثانوية العامة ،أو ما يعاد ا من خارج المل ة ،يف القاعد الخ
كليات /ن

ات الطب ،وطب األسنان ،وال يدلة ،ودكتور ال يدلة (حسب النسب الشار اليها يف

البند ( )0اعاله) ويف ا ن
س .خي

ة م يف اجلامعات األردنية يف

ات اخرى حيثما كان ذلك متاحاً وضرورياً.

ما ال يزيد على ( )%5من عدد الطلبة القبولني يف اجلامعات األردنية للطلبة األردنيني من محلة

شهادة الدراسة الثانوية العامة  ،أو ما يعاد ا من السنوات السابقة على أن ال يقل معدل أ منهم عن احلد
 ،على أن تقوم وحدة تنسيق القبول الوحد بتطبيق مبدأ

األدنى لعدل القبول التنافسي يف ال لية/التخ

القرعة أو ان تقوم اللجنة التوجيهية لعملية القبول الوحد باحتساب العدل االعلى يف الواد االساسية التالية:
(رياضيات ،فيزياء ،كيمياء ،احياء) لتوزي الطلبة األردنيني احلاصلني على معدالت متساوية يف امتحان
شهادة الدراسة الثانوية العامة ،أو ما يعاد ا على القاعد الخ
ن

ة م يف اجلامعات األردنية يف كليات/

ات الطب ،وطب األسنان ،وال يدلة ،ودكتور ال يدلة ،ويف أ ن

ات أخرى غري التخ

ات

الطبية حيثما كان ذلك متاحاً  ،وضرورياً.
ع .خي

( )%01حبدٍ أعلى من عدد الطلبة القبولني يف اجلامعات األردنية لطلبة ال رمة الل ية السامية ألبناء

العشائر يف البادية األردنية والدارس ذات الظروف اخلاصة ،يف كل ن

يف كل جامعة ،إضافة إىل العدد

القرر ،ويتم تنسيب قبول هؤالء الطلبة من اللجنة الخت ة.
ف .خي

( )251مقعدًا يف اجلامعات األردنية الرمسية ألبناء الخيمات ،ويتم التنسيق بني وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي ،ودائرة الشؤون الفلسطينية ،لتنسيب أمساء الطلبة الرشحني للقبول لوحدة تنسيق القبول
الوحد.
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ص .يقبل الطلبة العوقون وال فوفون عن طريق وحدة تنسيق القبول الوحد ،ويتم التنسيق بني وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي ،واجمللس األعلى لشؤون األشخاص العوقني لتنسيب أمساء الطلبة الرشحني للقبول.
ق .جيوز جمللس أمناء اجلامعة ،قبول أعلى ستة طالب يف معدل امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة من
ي الفنون وادثار يف اجلامعات األردنية.

التقدمني بطلبات التحاق من مدرسة الفسيفساء يف ن

ر .ننح رؤساء اجلامعات األردنية صالحيات قبول أبناء الدبلوماسيني األردنيني العاملني يف السفارات األردنية يف
اخلارج ،وأبناء اليباط النين خيدمون خارج المل ة يف دورات عس رية عليا لدة عام وأكثر،النين ي ملون
شهادة الدراسة الثانوية العامة ،أو ما يعاد ا يف مراكز عمل آبائهم ،شريطة اجتيازهم احلد األدنى لعدالت
القبول يف التخ

ات اليت يرغبون االلتحاق بها ،م األخن بعني االعتبار الظروف اخلاصة ب ل حالة.

رابعددد داً :تتوىل عملية قبول الطلبة وحدة تنسيق القبول الوحد ،التابعة جمللس التعليم العالي.
خامسد داً :يقبل الطلبة غري األردنيني تنفيناً لالتفاقيات الثقافية ،بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي /رئيس جملس
التعليم العالي.
سادسد داً :أ -جيوز يف حاالت خاصة ترتبط بال لحة العامة قبول ما ال يزيد على ( )5مخسدة طدالب مدن غدري األردنديني يف
كل جامعة رمسية ممن ال تنطبق عليهم شروط القبول فيها بقرار من جملس التعليم العدالي بنداءً علدى تنسديب
جملس أمناء اجلامعة ،كما جيوز يف حاالت خاصة ترتبط بال دلحة الوطنيدة العامدة العليدا ،بقدرار مدن وزيدر
التعليم العالي قبول ما ال يزيد على ( )5مخسة طالب من غري األردنيني يف كل جامعة رمسية ،ممن ال تنطبدق
عليهم شروط القبول فيها.
ب-0.جيوز للجامعة الرمسية قبول عدد من الطلبة غري األردنيني يف الدهامج الوازيدة والدوليدة اسدتثناءً مدن شدرط
العدل يف برامج الب الوريوس بنسبة ال تزيد عن  % 01مدن جممدوع عددد الطلبدة القبدولني يف الدهامج العاديدة ل دل
ن

 ،وحبد أعلى ( ) 01عالمات أقل من احلدد السدمو بده لعددالت القبدول شدريطة التقيدد بفدروع الشدهادة

الثانوية العامة اليت حتدد االلتحاق يف كل كلية  /ن

.

 -3على الرغم مما ورد يف البندين (أ ،ب )0.اعاله ال جيوز منح ا طالب اردني حيمدل جنسدية اخدرى اسدتثنا ًء
من شرط العدل للتسجيل يف التخ
للتسجيل يف ن

ات الطروحة باجلامعات كمدا ال جيدوز مدنح ا طالدب غدري اردندي اسدتثنا ًء

ات الطب وطب االسنان.
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 -2تقوم اجلامعات بقبول الطلبة الواردين يف البند (ب )0-أعاله مباشرة وتنافسياً حسب أعلى العددالت،
على أن تقوم بتزويد الوزارة يف بداية كل ف ل دراسي بالبيانات اخلاصة بهؤالء الطلبة وفدق النمدوذج العدد
نه الغاية.
سددددابعاً :خي

أربعة مقاعد يف كل جامعة أردنية رمسية ألبناء العاملني يف وزارة التعليم العالي والبحدث العلمدي،

والعاملني يف صندوق دعم البحث العلمي والعاملني يف هيةة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ،وأبناء التقاعدين
منهم ،شريطة أن ال ي ون أحدهم مدن السدتفيدين مدن إحددى ال رمدات الل يدة السدامية ،أو مدن القاعدد
الخ

ة ألبناء العاملني يف اجلامعات الرمسية ،على أن يراعى يف عملية القبول تسلسل معدالتهم يف شهادة

الدراسة الثانوية العامة ،والتخ
ثامناً

الن ن ن قبول الطالب فيه ،يف ضوء معدله".

يسمح للجامعات الرمسية ،وضمن الهامج الوازية فيها ،قبول الطلبة احلاصلني على شهادة الدراسة الثانوية
العامة األردنية يف الفروع الهنية ،والنين تقدموا لالمتحان فيها حسب الناهج الدراسية القدنة ،وذلك يف
ال ليات /التخ

ددات ،اليت كان ُيسمح م بالتقدم إليها حسب أسس القبول ،اليت كانت نافنة بتاريخ

ح و م على هنه الشهادة.
تاسعاً

على الرغم مما ورد يف اسس القبول يشرتط ان ال يزيد عدد الطلبة االردنيني القبولني يف التخ
الهامج الوازية عن  %21من نسبة القبولني يف الهامج العادية.

عاشدددراً :يبت جملس التعليم العالي يف احلاالت اليت مل يرد عليها ن
حددددداد

تُلغي هنه األسس أ تعليمات ،أو قرارات أخرى تتعارض معها.

عشدددددر:
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يف هنه األسس.

ات على

