أسس التجسري بني الكليات اجلامعية املتوسطة
واجلامعات األردنية للعام اجلامعي ()6102/6102
صادرة مبوجب قرار جملس التعليم العالي رقم (  ،)103تاريخ 2032/8/2
=========================================

ابتداءً من العام اجلامعي (  ،)6102/6102يعترب مؤهالً للول ون تسااس ياً ج اجلامع ات األردني ة م ا

أوالً :

نسلته  % 61من اخلرجيني ج امتحان الشهادة اجلامعية املتوسطة (االمتحان الشامل) ج ك ل صص ل ل ه
نظري ج اجلامعات األردنية (باستثساء صصصات الطب وطب األسسان) ،شريطة أن ال يو ل مع د م ج ه اا
االمتحان (نظام السستني ،ونظام الثالث سسوات) عن ( ،)%86باستثساء الطللة الاين يرغلون التجسري إىل
صصصات الصيدلة وا سدسة والطب الليطري حيث يشرتط أن ال يول معد م عن (.)%00
أ) جيوز أن يولل تسااسياً ج اجلامعات األردنية الرمسي ة م ن الس اجحني ج امتح ان الش هادة اجلامعي ة

ثاني

اً:

ثالث

اً :يعفى الطللة املرش حون للول ون ن من قا م ة التجس ري ج الت صص ات ال ي يهول ل ايه ا ملاش رة م ن قل ل

املتوسطة (االمتحان الشامل) لألعوام السابوة لعام الولون ما ال يزيد عن  %62مم ا ورد ج أوالً م ن الع دد
املورر للولون ج العام نفسه على أن ال يول العدد ألي صصل عن موعدين ،شريطة أن يكون معدن الطالب
ج هاا االمتحان ( )%26على األقل ،باس تثساء صصص ات الص يدلة وا سدس ة والط ب الليط ري حي ث
يشرتط أن ال يول معد م عن (.)%00
ب) يسمح للطللة الساجحني ج امتحان الشهادة اجلامعية املتوسطة (االمتح ان الش امل) نظ ام الس ستني،
ونظام الثالث سسوات مبعدن ال يول عن  ، %86باستثساء الطللة الاين يرغل ون التجس ري إىل صصص ات
الصيدلة وا سدس ة والط ب الليط ري ،حي ث يش رتط أن ال يو ل مع د م ع ن ( )%00التو دم لاللتح ا
باجلامع ات الرمسي ة ن من الربن ام امل وازي أو ال دولي  ،واجلامع ات اخلاص ة ملاش رة حس ب الطاق ة
االستيعابية لكل جامعة.
اجلامعات األردنية الرمسية ،واملسصوص عليها ج أس س الول ون ج اجلامع ات األردني ة الرمسي ة ملرحل ة
اللكالوريوس ،من التودم المتحان الودرات الاي تسل عليه نفس األسس.
رابع

اً :يسمح للطللة من ذوي االحتياجات اخلاصة الساجحني ج امتحان الش هادة اجلامعي ة املتوس طة (االمتح ان
الشامل) نظ ام الس ستني ،ونظ ام ال ثالث س سوات مبع دن ال يو ل ع ن  %86التو دم بطلل ات للتجس ري ج
الت صص ات املس اررة لت صص اتهم ج الش هادة اجلامعي ة املتوس طة باجلامع ات الرمسي ة ن من الربن ام
(العادي) ،واجلامعات اخلاصة ملاشرة حس ب الطاق ة االس تيعابية لك ل جامع ة ،ش ريطة إرا ا الطال ب
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لوثيوة طلية صادرة عن أطل اء االتتص اص الع املني ج مستش فيات وزارة الص حة ،وأطل اء االتتص اص ج
مستشفى األمرية هيا العسكري ج حمااظة العولة ،وأن تلني هاه الوثيوة ايم ا إذا كان ا ااعاق ة س للاً ج
تدني حتصيل الطالب األكادميي ،وأن تعتمد هاه الوثيوة من اللجسة الطلية اللوا ي ة ج ااااظ ة ،وال
تووم بعد ذلك بدورها بتحديد نسلة العجز الطيب الاي يعاني مسه الطالب.
تامس

اً :يسمح للطللة محلة شهادة دبلوم كليات اجملتمع نظام الثالث سسوات ،واألربع س سوات (مم ن يش ملهم
نظام االمتحان الشامل) التودم بطللات ملاشرة للجامعات للتجسري ج كل صص ل ل ه نظ ري ج اجلامع ات
األردنية (باستثساء صصصات الطب وط ب األس سان) ،ش ريطة تو دمهم لالمتح ان الت يهيلي ال اي تعو ده
جامعة الللواء التطليوية لغايات التجسري وجناحهم ايه مبعدن ال يول عن ( )%86باستثساء الطللة الاين
يرغلون التجسري إىل صصصات الصيدلة وا سدسة والطب الليطري حيث يشرتط أن ال يول معد م ج ه اا
االمتحان عن (.)%00

سادس

اً :أ .ميكن للطللة األردنيني وغري األردنيني احلاصلني عل ى الش هادة اجلامعي ة املتوس طة م ن ت ارن األردن
وبغض السظر عن معد م ج املؤسسة التعليمية ال صرجوا مسها تارن اململكة التودم بطلل ات ملاش رة
للجامعات للتجس ري (باس تثساء صصص ات الط ب وط ب األس سان) عل ى ال ربام املوازي ة ج اجلامع ات
األردنية الرمسية ،واجلامعات اخلاصة ج الت صصات ال سظرية ش ريطة ان تؤهل هم ه اه الش هادات اىل
مواصلة تعليمهم اجلامعي ملستوى اللكالوريوس ج دو م.
ب .يكون التجسري للطللة احلاصلني على الشهادة اجلامعية املتوسطة من تارن األردن ج كل صص ل ل ه
نظري ج اجلامعات األردنية واق قوا م الت صصات ال تور اه الغاية ،وج حان عدم وجود الت ص ل
نمن قوا م الت صصات ،تووم اجلامعة املعسية بتحديد الت صل املسارر واواً للمواد الدراسية الواردة ج
كشوف العالمات.
ن .تووم اجلامعات مبعادل ة امل واد ال

درس ها الطلل ة األردن يني وغ ري األردن يني ج مرحل ة الدراس ة

اجلامعية املتوسطة من داتل األردن وتارجه ال ال تول عالماتها ع ن ( )%00أو م ا يعاد ا ج ك ل
مادة لت صصات الصيدلة وا سدسة والطب الليطري و( )%28أو ما يعاد ا للاقي الت صصات باستثساء
مادة (التدريب امليداني الصيدالني) ،وج مجيع األحوان ال يزيد عدد الساعات املعتمدة للمواد ال ي تم
معادلتها عن ( 55ساعة معتمدة) لسظام السستني ،ونظام الثالث سسوات على حد سواء ،وذل ك اعتل اراً
من الفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي ."2035/2032
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س

ابعاً :ال يسمح بالتجس ري للطلل ة ال اين ب قل و م اس تثسا ًء م ن ش رط ا ري الثانوي ة ج صصص ات كلي ة مع ان
اجلامعية وكلية العولة اجلامعية ،أو الاين ال يسمح م االلتحا بت صصات الربنام ا سدسي ج كليات
اجملتمع.

ثامس

اً :أ) حيدد جملس التعليم العالي سسوياً األعداد املورر قلو ا وا ق (أوالً وثاني اً) أع اله وذل ك ج ن وء أع داد
الطللة الساجحني ج االمتحان الشامل ،واألعداد العامة املورر قلو ا ج كل صصل.
ت درس ج كلي ات اجملتم ع األردني ة إىل الت صص ات

ب) تلتزم اجلامعات بالتجسري للت صص ات ال

املساررة ا ج اجلامع ات األردني ة حبسب الو وا م ال

تع دها جامع ة الللو اء التطليوي ة وتعتم دها

اللجسة األكادميية ،ويورها جملس التعليم العالي.
تاس

عاً :تووم وحدة تسسيق الولون املوح د ج ال وزارة بتوزي ع الطلل ة ب ني اجلامع ات الرمسي ة تسااس ياً ،وحس ب
األعداد املوررة للولون ج اجلامعات واق تسلسل رغلاتهم.

عاش

راً :يَداع الطالب املتودم للولون ج اجلامعات الرمسية رسم طل ب التح ا مو داره ( )02مخس ة عش ر ديس اراً
أردنياً.

ح

ادي تهلغي هاه األسس أي أسس أو قرارات سابوة تتعارض معها.

عاش

ر:
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