أسس التجسري بني الكليات اجلامعية املتوسطة
واجلامعات األردنية للعام اجلامعي ()2018/2017
صادرة مبوجب قرار جملس التعليم العالي رقم ( ،)271تاريخ 2017/ 7/20
=========================================

أوالً :

ابتداءً من العنام اجلنامعي (  ،)2018/2017يعتن من الً للقبنو تااسسنياً ا اجلامعنات األردنينة
الرمسينة واجلامعننات اةاصنة مبا ننرة منا نسننبت  %15من اةننريفني ا امت ناش الةننجلادة اجلامعيننة
املتوسطة (االمت اش الةامل) ا كل ختصص ل نظنري ا اجلامعنات األردنينة (باسنت ااء ختصصنات الطنب
وطب األسااش) ،ريطة أش ال يقل معدهلم ا ذا االمت اش (نظنام السناتني ،ونظنام الن الس سناوات) ن
( ،)%68باست ااء الطلبة الذي يرغبوش التجسري إىل ختصصات الصيدلة واهلادسة والطب البيطري حيث
يةرتط أش ال يقل معدهلم

ثانيننننننننناً:

(.)%70

أ) يفوز أش يقبل تااسسياً ا اجلامعات األردنية الرمسينة من الاناج ني ا امت ناش الةنجلادة اجلامعينة
املتوسطة (االمت اش الةامل) لأل وام السابقة لعام القبو ما ال يزيد
املقرر للقبو ا العام نفس لى أش ال يقل العدد ألي ختصص

 %25ممنا ورد ا أوالً من العندد

مقعدي  ،ريطة أش يكوش معد الطالب

ا ذا االمت اش ( )%68لى األقل ،باسنت ااء ختصصنات الصنيدلة واهلادسنة والطنب البيطنري حينث
يةرتط أش ال يقل معدهلم

(.)%70

ب) يسمح للطلبة الااج ني ا امت اش الةجلادة اجلامعية املتوسطة (االمت ناش الةنامل) نظنام السناتني،
ونظام ال الس ساوات وسقاً لل دود الدنيا النواردة ا أوالً من

نذا األسنس التقندم لاللت نا باجلامعنات

الرمسية ضم ال نامج املوازي أو الدولي مبا ال يتجاوز الاسبة املقرّرة للتجسري و ني ( )%15النواردة
ا الباد أوالً م ذا األسس مبا سيجلا ال نامج العالي.
ثال ننننننننناً :يسمح بنالقبو املبا نر للطلبنة من اوي االحتياجنات اةاصنة الاناج ني ا امت ناش الةنجلادة اجلامعينة
املتوسطة (االمت اش الةامل) نظام الساتني ،ونظام ال الس ساوات مبعد ال يقل ن  %65ا التخصصنات
املانناةرة لتخصصنناتجلم ا الةننجلادة اجلامعيننة املتوسننطة باجلامعننات الرمسيننة ضننم ال نننامج (العننادي)،
واجلامعات اةاصة حسب الطاقة االستيعابية لكل جامعة ريطة اش يتم تةكيل جلان طبينة دايلينة ا
اجلامعات األردنية للتأكد م مدى انطبا

روط اإل اقة لى الطلبة اجملسري واملستفيدي  ،وسقاً لألسنس

املذكورة ا كتاب مسننو رئيس اجمللس األ لى لةنن وش األ خنننا املعنوقني رقنم م أ  2600/5/تناريخ
 ، 2015/11/10لى أش يرتأسجلا طبيب واش يكوش أحد أ ضائجلا موةن من منوةفي اجمللنس األ لنى
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لة وش األ خا املعوقني".

رابعنننننننناً :يسمح للطلبة مم مل يةملجلم امت اش الةامل التقدم مبا رة للجامعات ريطة تقدمجلم لالمت ناش التنأ يلي
الذي تعقدا جامعة البلقاء التطبيقية لغاية التجسري وجناحجلم سي مبعند ال يقنل ن ( )%68باسنت ااء
الطلبة الذي يرغبوش التجسري إىل ختصصات الصيدلة واهلادسة والطب البيطنري حينث يةنرتط أش ال يقنل
معدهلم ا ذا االمت اش

(.)%70

يامسننننن ناً :أ .ميك للطلبة غري األردنيني احلاصلني لى الةجلادة اجلامعية املتوسطة م ينار األردش وبغنا الاظنر
معدهلم ا امل سسة التعليمية اليت خترجوا ماجلا ينار اململكنة التقندم بطلبنات مبا نرة للجامعنات
للتجسننري (باسننت ااء ختصصننات الطننب وطننب األسننااش) لننى الن امج املوازيننة ا اجلامعننات األردنيننة
الرمسية ،واجلامعات اةاصة ا التخصصنات الناظرية نريطة اش ت لنجلم نذا الةنجلادات اىل مواصنلة
تعليمجلم اجلامعي ملستوى البكالوريوس ا دوهلم.
ب .يكوش التجسري للطلبة األردنيني احلاصلني لى الةجلادة اجلامعية املتوسطة من ينار األردش ا كنل
ختصص ل نظري ا اجلامعات األردنية وسق قوائم التخصصنات النيت تقنر هلنذا الغاينة ،وا حنا

ندم

وجود التخصص ضم قوائم التخصصات ،تقوم اجلامعة املعاية بت ديند التخصنص املاناةر وسقناً للمنواد
الدراسية الواردة ا كةوف العالمات.
 .تقوم اجلامعات مبعادلة املواد اليت درسجلا الطلبنة ا مرحلنة الدراسنة اجلامعينة املتوسنطة من داينل
األردش ويارج لى أش ال تزيد

( )%50اةطة الدراسية املعتمدة لدرجة البكالوريوس.

سادسننننننناً :ال يسمح بالتجسري للطلبة الذي مت قبوهلم است ااءً م

رط سر ال انوية ا التخصصات اليت ال يسمح هلم

االلت ا سيجلا ا كليات اجملتمع.
سننننننننابعاً :أ) حيدد جملس التعليم العالي ساوياً األ داد املقرر قبوهلا وسنق (أوالً وثانيناً) أ نالا والن ا ضنوء أ نداد
الطلبة الااج ني ا االمت اش الةامل ،واأل داد العامة املقرر قبوهلا ا كل ختصص.
ب) تلتزم اجلامعات بالتجسري للتخصصنات النيت تندرس ا كليننات اجملتمننع األردنينة إىل التخصصنات
املااةرة هلا ا اجلامعنات األردنينة حبسب القوائم اليت تعد ا جامعة البلقناء التطبيقية وتعتمد ا اللجانة
األكادميية ،ويقر ا جملس التعليم العالي.
ثاماننننننن ناً :تتوىل وحدة تاسيق القبو املوحد ا الوزارة بتوزيع الطلبة بني اجلامعات األردنية الرمسية وسق املعندالت
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التااسسية ،وحسب األ داد املقررة للقبو ا اجلامعات وسق تسلسل رغباتجلم.
تاسننننننننعاً :يقوم الطالب املتقدم بطلب الت ا إلكرتونني للقبنو ا اجلامعنات األردنينة الرمسينة بندسع رسنم الت نا
مقدارا ( )15مخسة ةر ديااراً أردنياً.
ا نننننننراً :يتقدم الطلبة للجامعات ا التخصصات اليت يتم سيجلا القبو مبا رة واليت حتتا اىل امت اش قندرات لنى
أش تلتزم اجلامعة بالاسبة اليت وردت ا الباد أوالً م ذا األسس.
حنننننننننادي يبت جملس التعليم العالي ا احلاالت اليت مل يرد سيجلا نص ا ذا األسس.
ةر:
ثنناني ةننر :تُلغي ذا األسس أي أسس أو قرارات سابقة تتعارض معجلا.
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