
من  ة املتوسطة يف اجلامعات األردنيةاحلاصلني على الشهادة اجلامعيالطلبة  السياسة العامة لقبول

 (2019/2020للعام اجلامعي ) خالل التجسري

========================================= 

الناجحني يف الطلبة من  (%5) أعلى  اجلامعات األردنية السيميةعترب مؤهاًل للقبول تنافسيًا يفأواًل  :   أ.   ُي

امتحان الشهادة اجلامعية املتوسطة )االمتحان الشامل( يف كل ختصص له نظري يف اجلامعات 

األردنية )باستثناء ختصصات الطب وطب األسنان(، شسيطة أن ال يقل معدهلم يف هذا االمتحان 

يسغبون التجسري إىل  %(، باستثناء الطلبة الذين68)نظام السنتني، ونظام الثالث سنوات( عن )

حيث يشرتط أن ال يقل معدهلم عن  وختصص الصيدلة ختصصات اهلندسة والطب البيطسي

  .ي فقط لتخصص الصيدلةملالعامة أو ما يعادهلا ع وأن يكون فسع الثانوية %(70)

السيمية من الناجحني جيوز أن يقبل تنافسيًا يف اجلامعات األردنية ، أ(أواًل/مع مساعاة ما ورد يف ) ب.          

ما  احلالي يف امتحان الشهادة اجلامعية املتوسطة )االمتحان الشامل( لألعوام السابقة لعام القبول

العدد  على أن ال يقلمن العدد املقسر للقبول يف العام نفسه  (أ-أواًل)% مما ورد يف 25ال يزيد عن 

 د واحد.ألي ختصص عن مقع

الناجحني يف امتحان الشهادة اجلامعية املتوسطة )االمتحان الشامل(  نظام يسمح للطلبة أ.   ًا:ــــثاني

لاللتحاق باجلامعات بطلب ، التقدم %68لثالث سنوات مبعدل ال يقل عن السنتني، ونظام ا

السيمية ضمن الربنامج املوازي أو الدولي، واجلامعات اخلاصة مباشسة حسب الطاقة االستيعابية 

 لكل جامعة.

وختصص بالتجسري اىل ختصصات اهلندسة والطب البيطسي  نيالساغب يشرتط على الطلبةب.              

وأن يكون فسع الثانوية العامة أو ما يعادهلا علمي فقط %( 70عن ) معدهلمااّل يقل الصيدلة 

 .لتخصص الصيدلة عند التقدم بطلب االلتحاق للجامعات األردنية

 

الناجحني يف امتحان  االعاقةمن ذوي الطلبة  وحدة تنسيق القبول املوحد(يقبل )من خالل أ. ًا: ـــــثالث

الشهادة اجلامعية املتوسطة )االمتحان الشامل( نظام السنتني، ونظام الثالث سنوات مبعدل ال 

% يف التخصصات املناظسة لتخصصاتهم يف الشهادة اجلامعية املتوسطة باجلامعات 65يقل عن 

ميكن قبوهلم يف  ماكوذلك زيادة على العدد املقسر قبوله. السيمية ضمن الربنامج )العادي(، 

 لكل جامعة.  االستيعابيةاجلامعات اخلاصة حسب الطاقة 



 القبول يقوم جملس التعليم العالي بتشكيل جلنة من أطباء االختصاص وعضو من وحدة تنسيقب. 

املوحد تكون مهمتها مساجعة التقاريس الطبية املقدمة من الطلبة ذوي االعاقة الساغبني 

هذه املقاعد عن طسيق وحدة تنسيق القبول املوحد وحتديد التقاريس  باالستفادة من القبول ضمن

 املطابقة لشسوط التشخيص املعتمدة من اجمللس األعلى حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 

 ،محلة شهادة دبلوم كليات اجملتمع ممن مل يشملهم نظام االمتحان الشامل للطلبة األردنيني يسمح:   رابعًا

على  وطب األسنان( الطب)باستثناء ختصصات التقدم بطلبات مباشسة للجامعات للتجسري 

الربنامج املوازي/ الدولي يف اجلامعات األردنية السيمية واجلامعات اخلاصة يف التخصصات 

، شسيطة تقدمهم لالمتحان التأهيلي الذي تعقده جامعة البلقاء التطبيقية لغايات النظرية

باستثناء الطلبة الذين يسغبون التجسري إىل %( 68عن ) م فيه مبعدل ال يقلالتجسري وجناحه

عن  و ختصص الصيدلة حيث يشرتط أن ال يقل معدهلم ختصصات اهلندسة والطب البيطسي

 .وأن يكون فسع الثانوية العامة أو ما يعادهلا علمي فقط لتخصص الصيدلة %(70)

وبغض النظس  اململكةاحلاصلني على الشهادة اجلامعية املتوسطة من خارج األردنيني  ميكن للطلبة : أ.خامسًا

اليت ختسجوا منها خارج اململكة التقدم بطلبات مباشسة التعليمية  املؤسسةعن معدهلم يف 

يف  املوازي/ الدوليامج نللجامعات للتجسري )باستثناء ختصصات الطب وطب األسنان( على الرب

اجتيازهم ة، واجلامعات اخلاصة يف التخصصات النظرية شسيطة اجلامعات األردنية السيمي

مبعدل ال يقل عن  االمتحان التأهيلي الذي تعقده جامعة البلقاء التطبيقية لغايات التجسري

%( بإستثناء الطلبة الذين يسغبون التجسري إىل ختصصات اهلندسة والطب البيطسي 68)

%( وأن يكون فسع الثانوية العامة 70عن )وختصص الصيدلة حيث يشرتط أن ال يقل معدهلم 

 علمي فقط لتخصص الصيدلة. 

يف  اململكةاحلاصلني على الشهادة اجلامعية املتوسطة من خارج  األردنيني للطلبةيكون التجسري  .ب 

كل ختصص له نظري يف اجلامعات األردنية وفق قوائم التخصصات اليت تقس هلذه الغاية، ويف 

تقوم اجلامعة املعنية  بتحديد التخصص  ،حال عدم وجود التخصص ضمن قوائم التخصصات

 الدراسية الواردة يف كشوف العالمات.  واداملناظس وفقًا للم

يف مسحلة الدراسة اجلامعية املتوسطة الطلبة اليت درسها  املواد ةعادلمب األردنية تقوم اجلامعات سادسًا:

%( من 50عدد الساعات املعادلة على ما نسبته )زيد يه على أن ال خارجمن داخل األردن و

 .الدراسية املعتمدة لدرجة البكالوريوس اخلطة



وفقًا  استثناًء من شسط فسع الثانويةيف كليات اجملتمع ال يسمح بالتجسري للطلبة الذين مت قبوهلم : سابعًا

 ( من السياسة العامة لقبول الطلبة يف الكليات اجلامعية املتوسطة.8ألحكام املادة )

وذلك يف من هذه السياسة، أ.  حيدد جملس التعليم العالي سنويًا األعداد املقسر قبوهلا وفق )أواًل( :  ثامنًا

 لشامل، واألعداد العامة املقسر قبوهلا يف كل ختصصضوء أعداد الطلبة الناجحني يف االمتحان ا

 .واليت مت تنسيبها من قبل جملس األمناء يف كل جامعة

بالتجسري للتخصصات اليت تدرس يف كليـات اجملتمـع األردنية إىل األردنية ب.  تلتزم اجلامعات 

امعة البلقـاء تعدها ج التخصصات املناظسة هلا يف اجلامعـات األردنيـة حبسب القوائم اليت

 ، ويقسها جملس التعليم العالي.التطبيقية

بتوزيع الطلبة بني  وزارة التعليم العالي والبحث العلميوحدة تنسيق القبول املوحد يف  تقومتاسعًا : 

تلك اجلامعات األردنية السيمية وفق املعدالت التنافسية، وحسب األعداد املقسرة للقبول يف 

 تهم. اجلامعات وفق تسلسل رغبا

( مخسة عشس دينارًا 15)مبلغ امعات األردنية السيمية للقبول يف اجل تحاقلاالطلب بدل  يكونعاشسًا: 

 أردنيًا.

 .السياسةحادي عشس: يبت جملس التعليم العالي يف احلاالت اليت مل يسد فيها نص يف هذه 

 .أي أسس أو قسارات سابقة تتعارض معها السياسةُتلغي هذه ثاني عشس: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


