أســـس القبـول للطلبة يف اجلامعـات األردنية اخلاةة
للـعـام اجلـامعــي  7102/7102ةادرة باالستنـاد
للمـادة ( /6أ ) 5/من قانون رقم ( )72لسنة  7112قانون التعليم العالي والبحث العلمي وتعديالته
ومبوجب قرار جملس التعليم العالي رقم ( ،)212تاريخ 7102/2/2
=========================================
أوالً :

حيدد جملس التعليم العالي قبل بداية كل عام دراسي ،أعداد الطلبة الذين ميكن قبـومم يف كـل ص ـن مـن
ص

ات اجلامعات اخلاةة يف ذلك العام ،بناءً على تنسيب مـن ذـذا اجلامعـات ،ويف ـوء توةـية جملـس

ذيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي و مان جودتها.
ثانيـــــاً :يتم قبول الطلبة يف اجلامعات األردنية اخلاةة ،يف برنامج البكالوريوس ،وفق الشروط التالية:
أ) أن يكون الطالب حاةالً على شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية ،أو ما يعادما.
ب) يسمح لطلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة /الفرع العلمي التقدم للقبول يف اجلامعات يف خمتلف
التخ

ات.

ج) يسمح لطلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة /الفرع األدبي ،والفرع الشرعي ،التقدم للقبول يف ص

ات

اجلامعات من كليات :اآلداب ،واللغات ،وال حافة واإلعالم ،والعلوم اإلدارية واالقت ادية ،والشريعة،
والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،والعلوم الرتبوية ،واحلقوق ،والرتبية الريا ية ،والفنون اجلميلة ونظم
املعلومات االدارية.
د) يسمح لطلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة /فرع اإلدارة املعلوماتية التقدم للقبول يف ص

ات اجلامعات

من كليات اآلداب ،واللغات ،وال حافة واإلعالم ،والعلوم اإلدارية واالقت ادية ،والشريعة ،والعلوم
اإلنسانية واالجتماعية ،والعلوم الرتبوية ،واحلقوق ،والرتبية الريا ية ،والفنون اجلميلة ،والتخ

ات

يف كليات علم احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات (باستثناء ص ن ذندسة احلاسوب) ،ريا يات ونظم
املعلومات االدارية.
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ذـ) يسمح لطلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة /فرع التعليم ال حي الشامل التقدم للقبول يف ص
اجلامعـــات يف التخ

ــات

ات من الكليات التالية:

 .0التمــري  ،والعلــوم الرتبوي ـة ،والرتبيــة الريا ــية ،والةراعــة ،واآلداب ،واللغــات ،وال ــحافة
واإلعالم ،والشريعة،والعلوم اإلدارية واالقت ادية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،واحلقوق.
 .7العلـوم ،وعلم احلاسوب وتكنولوجيا املعلومـات ،والعلوم الطبية املسـاندة ،وعلـوم التيذيـل ،شـريطة
دراسة مواد الريا يات االستدراكية ( )122واملتطلبات ( )017(، )010إن كانت ذذا املـواد مطلوبـة
يف اخلطة الدراسية للتخ ن.
 .2ص ن نظم املعلومات اإلدارية.
و) يسمح لطلبة شهــادة الدراسـة الثانويـة العامـة /الفـروع املهنيـة التقـدم للقبول يف اجلامعات يف
كليــــات ،أو ص

ات حمددة لكل فرع مهين ،شريطة دراسة املادتيــن اإل افيتيـــن املقررتيــــــن

للفـــرع املهنـي املعين ،والنجــاح فيهما ،ويف ذذا احلالة حتســب عالمتا ذاتيــن املادتيــــــــن ()051
عالمــة ،بدالً مـــن عالمات التدريب العملي ( )051عالمة ،ألغراض القبول اجلامعي ،وحتدد
الكليات ،أو التخ

ات اليت يسمح لطلبة الفروع املهنية التقدم ما على النحو التالي:

 .0الفــرع ال ناعـي يف كليـات :امندســـة  ،والعلـــوم ،والةراعــــــــة ،وعلـم احلاسـوب وتكنولوجيـا
املعلومات ،والعلوم الرتبوية ،والرتبية الريا ية ،وص ـــن نظم املعلومات اإلدارية.
 .7الفــرع الةراعــي يف كليــات :الةراعــة ،والعلــوم ،وعلــم احلاســوب وتكنولوجيـــــا املعلومــات ،والعلــوم
الرتبوية ،والرتبية الريا ية ،واملوارد الطبيعية والبيئية ،وص ــــن نظم املعلومات اإلدارية.
 .2والفـرع الفنـدقي وفـرع االقت ـاد املنةلـي يف كليـات :اآلداب،واللغـات ،وال ـحافة واإلعـالم ،والعلـوم
اإلدارية واالقت ادية ،والعلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة ،والشـريعة ،واحلقـوق ،والعلـوم الرتبويـة،
والرتبية الريا ية ،وص ن نظم املعلومات اإلدارية .
ثالثـــــاً:

يكون احلد األدنى ملعدالت االلتحاق يف اجلامعات األردنية على النحو التالي:
 كليات :امندسة ،وذندسة احلاسوب ،وال يدلة ،والشريعة.

%21

 كليات :التمري  ،العلوم الطبية املساندة ،وعلوم التيذيل.

%21

 كليات :الةراعة ،والقانون.

%65

 باقي التخ

%61

ات يف الكليات األخرى.
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رابعــــاً :يسمح للجامعات اخلاةة ،و من األعداد املقرر قبوما يف البند (أوالً) من ذذا األسس ،قبول الطلبة احلاةلني
على شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية يف الفروع املهنية يف السنوات السابقة بدون مواد إ افية شريطة
إحضار وثيقة من وزارة الرتبية والتعليم تثبت بينه يف سنة ح ول الطالب على شهادة الثانوية العامة مل يكن
مطلوباً منه دراسة مادتني إ افيتني.
خامســاً :يسمح للطلبة احلاةلني على شهادة الثانوية العامة ،بفروعها كافة (باستثناء الطلبة غري الناجحني يف املواد
اإل افية بالفروع اليت تقتضي ذلك) ،التُقدم بطلبات االلتحاق إىل كليات الفنون والت ميم يف اجلامعات
األردنية ،ويكون القبول فيه على أساس املعدل ،شريطة خضوع الطلبة المتحان القدرات الفنية ،والذي
خي ن له ( )%51من عالمة املفا لة لاللتحاق بتخ ن الفنون ،باإل افة إىل الشروط األخرى اليت يقررذا
جملس عمداء اجلامعة املعنية.
سادســاً :أ) جيوز للجامعة اخلاةة قبول عدد من الطلبة غري األردنيني استثناءً من شرط املعدل يف بـرامج البكـالوريوس
بنسبة ال تةيد على ( )%75من جمموع الطاقة االستيعابية يف كل ص ن ،وحبد أعلـى ( )05عالمـة أقـل مـن
احلد املسموح به ملعدالت القبول شريطة التقيد بفروع الشـهادة الثانويـة العامـة الـيت حتـدد االلتحـاق يف كـل
كلية /ص ن.
ب) على الرغم مما ورد يف البند (أ) اعالا ال جيوز منح اي طالب أردني حيمل جنسية اخرى استثناءً من شرط
املعدل للتسجيل يف التخ

ات املطروحة باجلامعات.

ج) تقوم اجلامعات بقبول الطلبة الواردين يف البند (أ) أعالا مباشرة وتنافسـياً حسـب أعلـى املعـدالت،
على أن تقوم بتةويد الوزارة يف بداية كل ف ل بالبيانات اخلاةة بهؤالء الطلبة وفق النموذج املعد مـذا
الغاية.
سابعاً:

يبت جملس التعليم العالي يف احلاالت اليت مل يرد عليها نن يف ذذا األسس.

ثامناً:

تُلغي ذذا األسس أي تعليمات أو قرارات أو اتفاقيات بني اجلامعات أو أي مؤسسات أخرى ذات عالقة بقبول
الطلبة ،ما مل تكن مُقّرة من جملس التعليم العالي ،أو أي قرارات أخرى تتعارض معها.
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