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  2019/2020الطلبة الوافدين في الجامعات األردنية للعام الجامعي  السياسة العامة لقبول 

 ألحكام
ً
 من السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات األردنية  الصادرة استنادا

ً
البند خامسا

 ألحكام 
ً
( 17رقم )( من قانون التعليم العالي والبحث العلمي 6( البند )6مادة )الصادرة استنادا

 (1/5/2019(، تاريخ )131بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم ) 2018لسنة 
 

:
ً
   :مرحلة البكالوريوسالقبول في  أوال

 وفق الشروط التالية: في برنامج البكالوريوس في الجامعات األردنية نيالوافد بول الطلبةق يتم          

 الجنسية األردنية. الطالب أن ال يحمل  .أ 

 أن يكون الطالب . 1 .ب 
 
 .العامة األردنية، أو ما يعادلها ةشهادة الدراسة الثانوي في ناجحا

 فييي لييال اييان الطالييب  .2
 
وثيقيية فعليييإ ضلرييار  العربيييةشييهادة الدراسيية الثانوييية العاميية  فييي ناجحييا

 .من وزارة التربية والتعليم األردنيةأو معادلة  مصادقة

 في لال اان الطالب . 3
 
شهادة الدراسة الثانويية العامية األبيةيية فعلييإ ضلريار شيهادة  في ناجحا

معادلة من وزارة التربية والتعليم األردنيية، أو مين الجهية اصةتصية فيي البليد ال ين لصيل م  يا   ي  

 الشهادة.

 فييي شييهادة الدراسيية الثانوييية العاميية األردنييية،  .ج 
 
 فُيسييمل لييإ بااللتحييا فييي لييال اييان الطالييب ناجحييا

 للسياسية العامية  لفرع الثانوية العامةالتةصصات بما يتوافق مع التةصصات اصتالة في 
 
وفقيا

 الجامعات األردنية.لقبول الطلبة في 

فييي شييهادة الدراسيية  شييهادة الدراسيية الثانوييية العاميية ميين  ايير الفييروع اصيي اورة اييان فييرعفييي لييال  .د 

، مين وزارة التربييية والتعلييم األردنييية لرييار وثيقية رسييميةضع يي  الطاليب ف الثانويية العاميية األردنيية

الثانوييية العاميية الحالييل  لك ييا نم يييإ الدراسيية شيهادة  فييرع الجهية اصةتصيية فييي بلييدب نبييان بيي ن أو

 امعات بلدب.في باصطلوب من االلتحا  بالتةصص الجامعي 

فيييي اسيييتءيام  مييين الحيييدود اليييدنيا صعيييدالت القبيييول اليييواردة  يييدد مييين الطلبييية  للجامعييية قبيييول يجيييوز  .ه 

(  الميييات أقيييل مييين الحيييد 5وبحيييد أ  ييي   السياسييية العامييية لقبيييول الطلبييية فيييي الجامعيييات األردنيييية 

 المييية ( 15و  األسيييان، لطييب و ييب نةصصيي ن افييي األدنييمل صعييدالت القبييول ال يين نحييدد االلتحييا  

دد االلتحيييا  فيييي الكليييياتت التةصصيييات األ ييير ، مييين الحيييد األدنيييمل صعيييدالت القبيييول ال ييين نحييي أقيييل

وأن  كيييل الييييةت نةصيييصشيييريطة التقييييد بفيييروع الشيييهادة الثانويييية العامييية ال ييين نحيييدد االلتحيييا  ب

 بمعدل ال يقل  ن  
 
 %(. 50يكون الطالب ناجحا

بقرار من مجلس أميام ، و يجوز في لاالت  الة نرنبط باصصلحة الو يية العامة العليا  .1 .و 

(  مسة  الب في ال بامعة من الجامعات األردنية 5قبول ما ال يزيد      الرسمية الجامعة 

( ه(  المات أقل من الحدود الدنيا صعدالت القبول الواردة في البيد  5  أقص ىبحد و الرسمية 

شريطة التقيد بفروع الشهادة الثانوية العامة ال ن نحدد االلتحا  بكل اليةت نةصص  أ الب

 بمعدل ال يقل  ن  وأن يكون الط
 
 %(. 50الب ناجحا
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ُيسيييييمل بقبيييييول الطلبييييية اصحققيييييان لشيييييروط اييييي ب السياسييييية زييييييادة   ييييي  الطاقييييية االسييييي يعابية،  .2

شيييريطة نحقييييق معيييايار اال تمييياد  ،( لكيييل نةصيييص فيييي الجامعيييات األردنيييية%25 بحييييك نكيييون 

 .فيإ

 

: القبول في مرحلة الدبلوم
ً
 :ثانيا

فييييي شييييهادة الدراسيييية الثانوييييية العاميييية أ. ُيقبييييل الطلبيييية فييييي الكليييييات الجامعييييية اصتوسييييطة شييييريطة اليجييييا  

( كحيييد أدنيييمل، و ليييص فيييي التةصصيييات اصر صييية مييين بامعييية البلقيييام % 50األردنيييية أو ميييا يعادلهيييا بمعيييدل  

التعليييم العيييا ي التطبيقييية لكييل الييية، ولسييب الطاقيية االسيي يعابية اصحييددة ميين اي يية ا تميياد م سسييات 

 .لكل الية وضمان بودت ا

حيييدد التةصصييييات ال يييين يم ييين للطالييييب دراسيييين ا بيييييام    ييي  فييييرع الثانوييييية العامييية الحالييييل  لك ييييا بمييييا 
ُ
ب. ن

 للسياسييييية العامييييية  للفيييييرعيتوافيييييق ميييييع التةصصيييييات اصتالييييية 
 
لقبيييييول الطلبييييية فيييييي الكلييييييات الجامعيييييية وفقيييييا

 اصتوسطة.

 

 
 
   التجسير:مرحلة القبول في :  ثالثا

عتبر الطالب الياجح في امتحان الشهادة الجامعية اصتوسطة األردنية  االمتحان الشامل( يُ  .أ 

 في البرنامج العادي 
 
 للقبول نيافسيا

 
ولدة ننسيق القبول اصولد شريطة أن  من  اللم اال

سنتان ( من الطلبة الياجحان وأال يقل معدلإ في ا ا االمتحان  نظام ال% 5يكون ضمن أ     

باستءيام الطالب ال ي ير ب بالتجسار ض   نةصصات  (% 68ونظام الثالث سيوات(  ن  

 (. % 70الهيدسة والطب البيطري ونةصص الصيدلة ليك يشترط أن ال يقل معدلإ  ن  

مع مرا اة ما ورد في اصادة  أ( يجوز للطالب الحالل     الشهادة الجامعية اصتوسطة  .ب 

اصةصصة  %( 25سيوات سابقة أن ييافس     نسبة ال   "( فيالشامل األردنية "االمتحان 

للطلبة الحاللان     الشهادة الجامعية اصتوسطة األردنية  االمتحان الشامل( في سيوات 

 سابقة من  الل ولدة ننسيق القبول اصولد. 

الشهادة الجامعية اصتوسطة األردنية  االمتحان الشامل(  في امتحان الياجحيم ن للطالب   .ج 

نظام السنتان من  البرنامج العادي  داالبرامج بطلب التحا  مباشرة للجامعات ضمن  التقدم

باستءيام الطالب ال ي ير ب بالتجسار ض   %(  68 ال يقل  ن  بمعدلو ونظام الثالث سيوات 

صيدلة ليك يشترط أن ال يقل معدلإ  ن نةصصات الهيدسة والطب البيطري ونةصص ال

قر له الووفق ، اصياظرةالتةصصات  فيو لص  ،(% 70 
ُ
 .الغاية بقوائم ال ن ن

 .العامة الفرع العلمن او ما يعادلها ةلملة الثانوي    تةصص الصيدلة يقتصر التجسار ل  .د 
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التقدم  بيجا يم ن للطالب الحالل     الشهادة الجامعية اصتوسطة من  ارج اصمل ة  .ه 

 باستءيام نةصصات  البرنامج العادي  داالبرامج  في بطلبات مباشرة للجامعات للتجسار

ووفق  اصياظرةوالخالة في التةصصات  ةالطب و ب األسيان( في الجامعات األردنية الرسمي

  قوائمال
ُ
 الغاية، وفي لال  دم وبود التةصص ضمن قوائم التةصصات بقر له ال ن ن

 للمواد الدراسية الواردة في اصياظرة
 
، نقوم الجامعة اصعيية بتحديد التةصص اصياظر وفقا

 العالمات.  كشف

 

 
ً
 الدراسات العليا: القبول في برامج: رابعا

     دربية البكيالوريوس بتقيدير ال يقيل  ين  .أ 
 
أن يكون اصتقدم لاللتحا  ببرنامج اصابستار لالال

 بيد أو ما يعادلإ.

التقييييدم بطلييييب  يعادلييييإ مييييا أو مقبييييول  بتقييييدير البكييييالوريوس الحالييييل   يييي  دربييييةيجييييوز للطالييييب  .ب 

فصييييليان   ييييالل  اصابسييييتار مييييواد ميييين مييييواد( 3  دراسيييية شييييريطة اصابسييييتار بييييرامج االلتحييييا  فييييي

  ونكييييييون  بييييييإ االلتحييييييا  اصييييييراد القسييييييم يحييييييدداا( دراسيييييييان تعييييييد التحاقييييييإ
 
 الطلبيييييية لجميييييييع مولييييييدة

 يعادلييييإ مييييا أو (% 70   يييين يقييييل ال بمعييييدل مييييادة اييييل يفيييي ونجالييييإ التةصييييص، ليييي لص اصتقييييدمان

  ليصييييبل يعادلييييإ مييييا أو( % 75   يييين يقييييل ال نراكميييين وبمعيييدل
 
   البييييا

 
 لييييال فييييي لييييإ ونحسييييب نظاميييييا

   طتإ، في أن ااا ال ن اصواد ضمن اصواد ا ب نجالإ
 
 ل لص يعد قبولإ ال يا

 
 .و الفا

  بيييد  يين يقييل ال بتقييدير العييا ي الييدبلوم دربيية يجييوز للطالييب الحالييل   يي  .ج 
 
التقييدم بطلييب  بييدا

 االلتحا  في برامج اصابستار تغض اليظر  ن التقدير في البكالوريوس.  

الطلبييية اصقبيييولان فيييي ايييل نةصيييص مييين بيييرامج اصابسيييتار فيييي الجامعيييات  نسيييبة نزييييد ال يشيييترط أن .د 

ة %( مييييين  يييييدد الطلبييييي 20األردنيييييية الحاليييييلان   ييييي  نقيييييدير مقبيييييول فيييييي دربييييية البكيييييالوريوس  ييييين  

 في ال فصل     أن نكون نسبة الطلبة الوافدين م  م  
 
 %( كحد أدنمل.  50اصسجلان فعليا

بيييييد أو مييييا يعادلييييإ التقييييدم   يييين يقييييل ال بتقييييدير يجييييوز للطالييييب الحالييييل   يييي  دربيييية اصابسييييتار  .ه 

 .الدكتوراب ببرامج بطلب لاللتحا 

 يعادلييإ ودربيية اصابسييتارأو مييا  مقبييول  بتقييدير يجييوز للطالييب الحالييل   يي  دربيية البكييالوريوس .و 

 .الدكتوراب ببرامج بيد أو ما يعادلإ التقدم بطلب االلتحا   ن يقل ال بتقدير
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التقيييييدم بطليييييب  بتقيييييدير ال يقيييييل  ييييين بييييييد الحاليييييل   ييييي  بكيييييالوريوس باالن سييييياب اليييييبللط جيييييوز ي .ز 

 (30دراسييية برنيييامج نييي اي ي ال نقيييل  يييدد السيييا ات فييييإ  ييين   شيييريطة اصابسيييتار مج ار اللتحيييا  ببيييل

    .يدرسها في بامعة رسمية ،دةة معتمسا 

 

 

التقييدم  ،دبلييوم متوسييط باالنتظييامبكييالوريوس باالن سيياب و  يي  الحالييل   يي   الييبلطل جييوز . ي1 .  

%( مييييين البرنيييييامج 50، وفيييييي اييييي ب الحالييييية يعفييييي  مييييين دراسييييية  اصابسيييييتار ببيييييرامج بطليييييب لاللتحيييييا 

 شريطة ما ي ي: ، اص اور في البيد  ز( أ الب،الت اي ي 

   .البكالوريوسنطابق مسمى نةصص الدبلوم اصتوسط مع مسمى نةصص  -أ

 15  اصتبقيييية أن يقيييوم القسيييم اصعاييين فيييي الجامعييية الرسيييمية بتحدييييد ميييواد البرنيييامج التييي اي ي -ب

شيييريطة اليجيييا  فيييي اافييية اصيييواد وبمعيييدل نراكمييين ال   دراسييين الطاليييب وال ييين   ييي  ا (معتميييدة سيييا ة

 %(.70يقل  ن  

التقيييييدم  ،باالنتظيييييام  يييييالدبليييييوم و  ييييي  الحاليييييل   ييييي  بكيييييالوريوس باالن سييييياب  اليييييبلطل جيييييوز ي. 2

اصيي اور البرنييامج التيي اي ي ميين دراسيية ، وفييي ايي ب الحاليية يعفيي  اصابسييتار ببييرامجلاللتحييا  بطلييب 

 شريطة ما ي ي: ، في البيد  ز( ا الب

   .مع مسمى نةصص البكالوريوس العا ينطابق مسمى نةصص الدبلوم  -أ

 نقيييل سيييا ات اليييدبلوم العيييا ي  ييين  أ -ب
َّ
( سيييا ة معتميييدة وفيييي ليييال اانييي  سيييا ات اليييدبلوم 30ال

سيا ات يحيدداا القسيم اصيراد ت فع   الطالب أن يسيت ملها ،( سا ة معتمدة30العا ي أقل من  

  .إااللتحا  ب

 ليييإ فيييي بكيييالوريوس باالن سييياب بتقيييدير ال يقيييل  ييين  بييييد( وسيييمل   ييي يجيييوز للطاليييب الحاليييل . 3

 ببييييييرامج لاللتحييييييا  وأن يييييياب بتقييييييدير ال يقييييييل  يييييين  بيييييييد( التقييييييدم بطلييييييب اصابسييييييتار بدراسيييييية يييييييإلي

 .الدكتوراب

نقيديم ميا فيي الجامعيات األردنيية الدراسات العلييا في برامج االلتحا  ب الب ير ب  في اليشترط  .ط 

 ، لغييية فرنسيييية، لغييييةاأليلييي سلغييية أبيةيييية  التوفييييل، ات القيييدرات لامتحانييييأليييد يثةييي  نجاليييإ فيييي 

أو امتحييييان مسييييتو  للغيييية افنجلامييييية مكييييافت لالمتحانييييات العاصييييية  عقييييدب الجامعيييية، و  يييي   أصانيييية،

 اليحو اآل  :

 الطييب و ييب األسيييان والصيييدلة ودكتييور الصيييدلة  العلمييية ( للتةصصيياتiBTالتوفييل   .1
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والطييييب البيطييييري والهيدسيييية بكافيييية فرو هييييا ونةصصييييات اللغيييية افنجلامييييية اافيييية  أدب، 

، (90تعالميييية ال نقييييل  يييين   ضليييي ( ....،ج وأسيييياليب نييييدر س اللغيييية افنجلاميييييةنربميييية، ميييييا 

(، والتةصصيييات 69( تعالمييية ال نقيييل  ييين  MBAوبيييااي التةصصيييات العلميييية ونةصيييص  

( ونةصصييات اللغيية افنجلامييية اافيية( MBAافنسييانية واالقتصييادية وافدارييية  باسييتءيام  

 رع األردن فقط.ف( AMIDEASTمن مركز  (، 59تعالمة ال نقل  ن  

 

 الطييييييييب و ييييييييب األسييييييييييان والصيييييييييدلة ودكتيييييييييور  العلميييييييييية ( للتةصصيييييييياتIELTS  امتحييييييييان .2

الصيييدلة والطييب البيطييري والهيدسيية بكافيية فرو هييا ونةصصييات اللغيية افنجلامييية اافيية 

تعالمييية ال نقيييل  ييين ضلييي (  ....،. أدب، نربمييية، مييييا ج وأسييياليب نيييدر س اللغييية افنجلاميييية

(، 5.5( تعالميييييييييية ال نقييييييييييل  يييييييييين  MBAالعلمييييييييييية ونةصييييييييييص  ، وبييييييييييااي التةصصييييييييييات (6.5 

( ونةصصييييات اللغيييية MBAوالتةصصييييات افنسييييانية واالقتصييييادية وافدارييييية  باسييييتءيام  

البريطيييييان  اصجلييييس الثقييييافي  ميييين مركيييييز  ص(، و ليييي5افنجلامييييية اافيييية( تعالميييية ال نقيييييل  يييين  

 British Council ).فرع األردن فقط 

 للتةصصيييييات العلمييييييةاصكيييييافت لالمتحانيييييات العاصيييييية  امتحيييييان مسيييييتو  اللغييييية افنجلاميييييية .3

 الطيييب و يييب األسييييان والصييييدلة ودكتيييور الصييييدلة والطيييب البيطيييري والهيدسييية بكافييية 

فرو هيييييا ونةصصيييييات اللغييييية افنجلاميييييية اافييييية  أدب، نربمييييية، مييييييا ج وأسييييياليب نيييييدر س 

العلميييييييية ، وبييييييااي التةصصيييييييات (%75تعالمييييييية ال نقييييييل  ييييييين   ضليييييي ( .....،اللغيييييية افنجلاميييييييية

%(، والتةصصييييات افنسييييانية واالقتصيييييادية 65( تعالميييية ال نقييييل  يييين  MBAونةصييييص  

( ونةصصييييييات اللغيييييية افنجلامييييييية اافيييييية( تعالميييييية ال نقييييييل  يييييين MBAوافدارييييييية  باسييييييتءيام  

 في الجامعات الرسمية األردنية. اللغات مراكز %(، من50 

رنسيييييية واللغييييية األصانيييييية  عتميييييد اصسيييييتويات التاليييييية أل يييييراا ال سييييياب  المييييية اللغييييية الف .4

 للقبول في برامج الدراسات العليا:

 ما ي ي:أ الب ( ط البيد من  يعفمل .5

 اللغة الفرنسية اللغة األملانية التخصصات

 B2مستو   B2مستو   برامج اللغات وما ي بع لها  نربمة، ....ال (

 B1مستو   B1مستو   البرامج العلمية

 A2مستو   A2مستو   البرامج افنسانية
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الطلبية  ايير اليييا قان باللغية العربييية الييرا بان بااللتحييا  فيي بييرامج الدراسييات العليييا  .أ 

فيييي نةصيييص اللغييية العربيييية ونةصصيييات اليييية الشييير عة فيييي الجامعيييات األردنيييية مييين 

 شرط اللغة األبيةية في لال انقان م للغة العربية.

فيييي بيييرامج الدراسيييات الطلبييية الييي ين ابتيييازوا امتحيييان شيييرط اللغييية االبيةيييية للقبيييول  .ب 

العلييييا فيييي الجامعيييات األردنيييية، و ليييص  يييييد التحييياقهم فيييي برنيييامج مابسيييتار بديييييد او 

 برنامج الدكتوراب.

 االنجلامية. باللغة اليا قة الدول  من  لمية دربة     الحاللان الطلبة ض فام  .ج 

فيي امتحيان  في لال  دم نقديم الطاليب ميا يثةي  نجاليإ فيي أليد امتحانيات القيدرات أو ا فاقيإ  .ي 

 صيييا بيييام فيييي 
 
أ يييالب، فيجيييوز ( طالبييييد  مسيييتو  اللغييية افنجلاميييية اصكيييافت لالمتحانيييات العاصيييية وفقيييا

( سييا ات 6للطالييب دراسيية برنييامج نيي اي ي فييي اللغيية االنجلامييية فييي الجامعيية ال يين يقبييل فك ييا بواقييع  

ير ييييييب معتمييييييدة والحصييييييول   يييييي  معييييييدل  المييييييات فييييييي نلييييييص السييييييا ات لسييييييب التةصييييييص اليييييي ي 

 بدراستإ و    اليحو التا ي:

التةصصييييييات االنسييييييانية واالقتصييييييادية واالدارييييييية باسييييييتءيام اصابسييييييتار فييييييي ضدارة األ مييييييال  .1

(MBA)  فما فو . (%50 ونةصصات اللغة االنجلامية اافة 

( 65%  (MBA)التةصصات العلمية والتمريض و لوم الت ايل ونةصيص ضدارة األ ميال  .2

 فما فو .

االسيييييييييان والصييييييييييدلة ودكتيييييييييور الصيييييييييدلة والطيييييييييب البيطيييييييييري  نةصصييييييييات الطيييييييييب و يييييييييب .3

والهيدسيييييية بكافيييييية فرو هييييييا ونةصصييييييات اللغيييييية االنجلامييييييية اافيييييية  ادب، نربميييييية، ميييييييا ج 

 فما فو . (%75  االنجلامية(ساليب ندر س اللغة أو 

يحق للطالب التقيدم المتحيان مسيتو  اللغية افنجلاميية اصكيافت لالمتحانيات العاصيية اثييام  .4

 لبرنامج الت اي ي للغة افنجلامية.دراستإ ل

 السنننة األولنن   يي  الطالييب دراسيية البرنييامج التيي اي ي للغيية االنجلامييية واليجييا  فيييإ  ييالل  .5

.
 
 ل لص يعتبر قبولإ ال يا

 
 من االلتحا  ببرامج الدراسات العليا و الفا

للجامعييييات األردنييييية، ان ارنيييي ت  لييييص، قييييرار  قييييد امتحييييان باللغيييية العربييييية للطلبيييية الييييرا بان  يتييييرك .ك 

بااللتحييا  فييي بييرامج الدراسييات العليييا فك ييا   يي   ييرار امتحييان اللغيية افنجلامييية اصكييافت لالمتحانييات 

 المتحانات نرعها الجامعة 
 
 نفسها.العاصية وفقا
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الطاليييب فيييي البرنيييامج التييي اي ي للغييية افنجلاميييية كبيييديل يسيييمل للجامعيييات األردنيييية ا تمييياد ن يجييية   .ل 

 يين امتحييان اللغيية افنجلامييية اصكييافت لالمتحانييات العاصييية اليي ي  عقييدب الجامعيية للطالييب الرا ييب 

 باالنتقال ض   بامعة أ ر  الست مال متطلبات الحصول     دربة اصابستار.

اون ييييا ليسيييي  دبلييييوم  ييييا ي( االلتحييييا  ببييييرامج ال يسييييمل لطلبيييية الييييدبلوم اصأيييين أو الفايييين أو التقايييين   .م 

 الدراسات العليا.

ُيسيييمل بقبيييول الطلبييية اصحققيييان لشيييروط اييي ب السياسييية زييييادة   ييي  الطاقييية االسييي يعابية، بحييييك  .ن 

 كل نةصص.لشريطة نحقيق معايار اال تماد  ،للدكتوراب %( 10 وللمابستار %(  15 نكون 

 

 

 
ً
 لالنفاقيات الثقافية في الجامعات االطلبة اصقبول ُيس ثاى من ا ب السياسة :خامسا

 
ن نيفي ا

ولسب  رئيس مجلس التعليم العا ي األردنية الرسمية بقرار من وزير التعليم العا ي والبحك العلمنت

 .نصوص االنفاقيات

 

 سادس
ً
 . ةيرد  لك ا نص في ا ب السياسلم ية  مجلس التعليم العا ي في الحاالت ال ن  :ا

 

 
ً
  :سابعا

ُ
أي قرارات أ ر  نتعارا معها، أو أي  عليمات أو قرارات أو انفاقيات  السياسةلغي ا ب ن

أو أي م سسات أ ر   ات  القة بقبول الطلبة، ما لم ن ن مقرة من مجلس  ،بان الجامعات

  .التعليم العا ي


