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 :
ً
 في الجااامعااات األردنيااة الرساااااااااااااميااة أعلى ) أوال

ً
 للقبول تنااايسااااااااااااايااا

ً
%( من الطلبااة النااا حين في 5أ.   ُيعتبر مؤهال

امتحان الشهادة الجامعية املتوسطة )االمتحان الشامل( في كل تخصص له نظير في الجامعات األردنية 

متحان )نظام )باسااااااااااااتاناب تخصااااااااااااصااااااااااااات الطب و ب األساااااااااااانان(   ااااااااااااريطة أن ال يقل معدلهم في ه ا اال 

(  باساااتاناب الطلبة ال ين يرنبون التجساااير صلى تخصاااصاااات %68)السااانتين  ونظام ال الن سااانوات( عن 

%( وأن يكون 70حيث يشااااانرال أن ال يقل معدلهم عن )الهندساااااة والطب البيطرص وتخصاااااص الصااااايدلة 

 يرع ال انوية العامة أو ما يعادلها علمي يقط لتخصص الصيدلة. 
 

 في الجامعات األردنية الرسمية من النا حين في  ب.  مع مراعاة ما
ً
/أ(  يجوز أن يقبل تنايسيا

ً
ورد في )أوال

امتحان الشااااااهادة الجامعية املتوسااااااطة )االمتحان الشااااااامل( ل عوام السااااااابقة لعام القبول الحالي ما ال 

 25يزياااد عن 
ً
يقااال العااادد ألص  أ( من العااادد املقرر للقبول في العاااام نىساااااااااااااااه على أن ال -% مماااا ورد في )أوال

 تخصص عن مقعد واحد.

 

:
ً
الساااانتين   نظامالشااااامل( عية املتوسااااطة )االمتحان ساااامط للطلبة النا حين في امتحان الشااااهادة الجاميُ  ثانيا

   البرنااااممل املوازص لاللتحااااا باااالجاااامعاااات الرسااااااااااااامياااة  ااااااااااااامن  ات التقااادم بطلبااا م ال الن سااااااااااااانواتونظاااا

 ريطة أن ال يقل معدلهم في ه ا   والجامعات الخاصة مبا رة حسب الطاقة االستيعابية لكل جامعة

(  باسااتاناب الطلبة ال ين يرنبون التجسااير %68)االمتحان )نظام الساانتين  ونظام ال الن ساانوات( عن 

عن حيث يشااااااانرال أن ال يقل معدلهم صلى تخصاااااااصاااااااات الهندساااااااة والطب البيطرص وتخصاااااااص الصااااااايدلة 

 %( وأن يكون يرع ال انوية العامة أو ما يعادلها علمي يقط لتخصص الصيدلة. 70)
 

  

 :
ً
ماااااااااان  وص االعاقاااااااااااة  األردنياااااااااااون  قباااااااااال )ماااااااااان خاااااااااااالل وحاااااااااادة تنساااااااااااي  القبااااااااااول املوحاااااااااااد( الطلبااااااااااةيُ  .أ ثال ا

النااااااااااااااااا حين فااااااااااااااااي امتحااااااااااااااااان الشااااااااااااااااهادة الجامعيااااااااااااااااة املتوسااااااااااااااااطة )االمتحااااااااااااااااان الشااااااااااااااااامل( نظااااااااااااااااام 

 نقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانوات بمعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادل ال  الساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانتين  ونظااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الن

فااااااااااااااااي التخصصااااااااااااااااات املنااااااااااااااااا رة لتخصصااااااااااااااااا  م فااااااااااااااااي الشااااااااااااااااهادة الجامعيااااااااااااااااة املتوسااااااااااااااااطة ( 65% )
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بالجامعاااااااااات الرسااااااااامية  ااااااااامن البرنااااااااااممل )العاااااااااادص(  و لااااااااا  زياااااااااادة علاااااااااى العااااااااادد املقااااااااارر قبولاااااااااه. 

 كما يمكن قبولهم في الجامعات الخاصة حسب الطاقة االستيعابية لكل جامعة.

 القبول  تنسااااي  وحدة من وعضااااو  االختصااااا  أ باب من لجنة بتشااااكيل العالي التعليم مجلس يقومب.  

 من باالسااااااااااتىادة الرانبين االعاقة  وص  الطلبة من املقدمة الطبية التقارير  مراجعة مهمت ا تكون  املوحد

 لشاااااااروال املطابقة التقارير  وتحديد املوحد القبول  تنساااااااي  وحدة  ري  عن املقاعد ه ه  ااااااامن القبول 

 .اإلعاقة  وص  األشخا  لحقوا  األعلى املجلس من املعتمدة التشخيص

 

 :
ً
 الشاااااااامل  االمتحان نظام يشاااااااملهم لم ممن املجتمع كليات دبلوم  اااااااهادة حملة األردنيين للطلبة سااااااامطيُ  رابعا

 البرناممل على( األسااانان و ب الطب تخصاااصاااات باساااتاناب) للتجساااير  للجامعات مبا ااارة بطلبات التقدم

 تقدمهم  ااااريطة النظيرة  التخصااااصااااات في الخاصااااة والجامعات الرساااامية األردنية الجامعات في املوازص 

 يقل ال  بمعدل ييه ونجاحهم التجسااااير  لغايات التطبيقية البلقاب جامعة تعقده ال ص التأهيلي لالمتحان

                   البيطرص  والطاب الهنادساااااااااااااة تخصاااااااااااااصاااااااااااااات صلى التجساااااااااااااير  يرنبون  الا ين الطلباة بااساااااااااااااتانااب%( 68) عن

 ما أو  العامة ال انوية يرع يكون  وأن%( 70) عن معدلهم يقل ال  أن يشاااااااانرال حيث الصاااااااايدلة تخصااااااااص و 

 .الصيدلة لتخصص يقط علمي يعادلها

 

 :
ً
 النظر  وبغض اململكة خارج من املتوسااااااطة الجامعية الشااااااهادة على الحاصاااااالين األردنيين للطلبة يمكن. أ خامسا

 للجامعات مبا اااااارة بطلبات التقدم اململكة خارج من ا تخرجوا التي التعليمية املؤسااااااسااااااة في معدلهم عن

 األردنية الجامعات في املوازص  البرناممل على( األساااااااااااانان و ب الطب تخصااااااااااااصااااااااااااات باسااااااااااااتاناب) للتجسااااااااااااير 

 ال ص التأهيلي االمتحان اجتيازهم  اااااااريطة املنا رة التخصاااااااصاااااااات في الخاصاااااااة والجامعات الرسااااااامية 

 ال ين الطلبة بإساااااااااااااتاناب%( 68) عن يقل ال  بمعدل التجساااااااااااااير  لغايات التطبيقية البلقاب جامعة تعقده

 يقل ال  أن يشانرال حيث الصايدلة وتخصاص البيطرص  والطب الهندساة تخصاصاات صلى التجساير  يرنبون 

  .الصيدلة لتخصص يقط علمي العامة ال انوية يرع يكون  وأن%( 70) عن معدلهم
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 في اململكة خارج من املتوسااااااطة الجامعية الشااااااهادة على الحاصاااااالين األردنيين للطلبة التجسااااااير  يكون . ب 

 عدم حال وفي الغاية  له ه تقر  التي التخصصات قوائم وي  األردنية الجامعات في نظير  له تخصص كل

  املنا ر  التخصاااااص بتحديد املعنية الجامعة تقوم التخصاااااصاااااات  قوائم  ااااامن التخصاااااص وجود
ً
 ويقا

 .العالمات كشوف في الواردة الدراسية للمواد

 

 :
ً
تقوم الجامعات األردنية بمعادلة املواد التي درسااااااها الطلبة في مرحلة الدراسااااااة الجامعية املتوسااااااطة من  سادسا

اسية %( من الخطة الدر 50داخل األردن وخارجه على أن ال يزيد عدد الساعات املعادلة على ما نسبته )

من الخطة الدراسااية  %(52)تكون النساابة باسااتاناب تخصااص الصاايدلة   البكالوريوساملعتمدة لدرجة 

 املعتمدة لدرجة البكالوريوس.

 

 :
ً
  سابعا

ً
ال يسااااااااااامط بالتجساااااااااااير للطلبة ال ين تم قبولهم في كليات املجتمع اساااااااااااتاناًب من  ااااااااااارال يرع ال انوية ويقا

 الكليات الجامعية املتوسطة.( من السياسة العامة لقبول الطلبة في 8ألحكام املادة )

 

 :
ً
( من ه ه السااااااااااااياسااااااااااااة  و ل  في أ .   ثامنا

ً
 األعداد املقرر قبولها وي  )أوال

ً
يحدد مجلس التعليم العالي ساااااااااااانويا

 وب أعداد الطلبة النا حين في االمتحان الشامل  واألعداد العامة املقرر قبولها في كل تخصص والتي 

 .في كل جامعة تم تنسيب ا من قبل مجلس األمناب
 

ب.  تلنزم الجامعات األردنية بالتجسااااااااااااير للتخصااااااااااااصااااااااااااات التي تدرس في كلياااااااااااااااااااااااااات املجتماااااااااااااااااااااااااع األردنية صلى 

التخصصات املنا رة لها في الجامعاااات األردنياااة بحسب القوائم التي تعدها جامعة البلقااااب التطبيقية  

 ويقرها مجلس التعليم العالي.

 

 :
ً
القبول املوحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوزيع الطلبة بين الجامعات تقوم وحدة تنساااااااااااي   تاسعا

األردنية الرسااااااااااااامية وي  املعدالت التنايساااااااااااااية  وحساااااااااااااب األعداد املقررة للقبول في تل  الجامعات وي  

 تسلسل رنبا  م.
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 :
ً
.15) يكون بدل  لب االلتحاا للقبول في الجامعات األردنية الرسمية مبلغ عا را

ً
 أردنيا

ً
 ( خمسة عشر دينارا

 يبت مجلس التعليم العالي في الحاالت التي لم يرد يي ا نص في ه ه السياسة. حادص عشر:

 

لغي ه ه  ثاني عشر: 
ُ
 .أص أسس أو قرارات سابقة تتعارض معها السياسةت

 


