أســـس القبـول للطلبة يف اجلامعـات األردنية اخلاةة
للـعـام اجلـامعــي  0256/0251ةادرة باالستنـاد
للمـادة ( /6أ ) 1/من قانون رقم ( )02لسنة  0222قانون التعليم العالي والبحث العلمي وتعديالته
ومبوجب قرار جملس التعليم العالي رقم ( ،)053تاريخ 1325/8/21
=========================================

أوالً :

حيدد جملس التعليم العالي قبل بداية كل عام دراسي ،أعداد الطلبةة الةنيمي ن ةمي قبةيف م كةل ن ة
ن

ةمي

ات اجلا عات اخلاصة ذلك العام ،بناءً على تنسيب مي هنه اجلا عات ،و ضيفء تيفصةية جملةس هي ةة

اعتماد ؤسسات التعليم العالي.
ثانيـــــاً :يتم قبيفل الطلبة اجلا عات األردنية اخلاصة ،برنا ج الب اليفرييفس ،وفق الشروط التالية:
أ) أن ي يفن الطالب حاصالً على شهادة الدراسة الثانيفية العا ة األردنية ،أو ا يعاد ا.
ب) يسمح لطلبة شهادة الدراسة الثانيفية العا ة /الفرع العلمي التقدم للقبيفل اجلا عات خمتلف التخ
ن

ج) يسمح لطلبة شهادة الدراسة الثانيفية العا ة /الفرع األدبي ،والفرع الشرعي ،التقدم للقبيفل

ات.
ات

اجلا عات مي كليات :اآلداب ،واللغات ،وال حافة واإلعالم ،والعليفم اإلدارية واالقت ادية ،والشريعة،
والعليفم اإلنسانية واالجتماعية ،والعليفم الرتبيفية ،واحلقيفق ،والرتبية الرياضية ،والفنيفن اجلميلة.
د) يسمح لطلبة شهادة الدراسة الثانيفية العا ة /فرع اإلدارة املعليف اتية التقدم للقبيفل

ن

ات اجلا عات مي

كليات اآلداب ،واللغات ،وال حافة واإلعالم ،والعليفم اإلدارية واالقت ادية ،والشريعة ،والعليفم
اإلنسانية واالجتماعية ،والعليفم الرتبيفية ،واحلقيفق ،والرتبية الرياضية ،والفنيفن اجلميلة ،والتخ
كليات علم احلاسيفب وت نيفليفجيا املعليف ات (باستثناء ن

هندسة احلاسيفب)

هة) يسمح لطلبة شهادة الدراسة الثانيفية العا ة /فرع التعليم ال حي الشا ل التقدم للقبيفل
اجلا عةةةات التخ

ات

ن

ةةات

ات مي ال ليات التالية:

 .2التمريض ،والعليفم الرتبيفية ،والرتبيةة الرياضةية ،والاراعةة ،واآلداب ،واللغةات ،وال ةحافة واإلعةالم،
والشريعة،والعليفم اإلدارية واالقت ادية والعليفم اإلنسانية واالجتماعية ،واحلقيفق.
 .1العلةيفم ،وعلم احلاسيفب وت نيفليفجيا املعليف ةات ،والعليفم الطبية املساندة ،وعليفم التأهيل ،شريطة دراسة
يفاد الرياضيات االستدراكية ( )300واملتطلبات ( )231(، )232إن كانت هةنه املةيفاد طليفبةة اخلطةة
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الدراسية للتخ
 .0ن

.

نظم املعليف ات اإلدارية.

و) يسمح لطلبة شهةةادة الدراسةة الثانيفيةة العا ةة /الفةروع املهنيةة التقةدم للقبيفل
أو ن

اجلا عات

كليةةةةات،

ات حمددة ل ل فرع هين ،شريطة دراسة املادتيةةمي اإلضافيتيةةةمي املقررتيةةةةةةمي للفةةةرع املهنةي

املعين ،والنجةةاح فيهما ،و هنه احلالة حتسةةب عال تا هاتيةةمي املادتيةةةةةةةةمي ( )253عال ةةة ،بدالً
ات

ةةةمي عال ات التدريب العملي ( )253عال ة ،ألغراض القبيفل اجلا عي ،وحتدد ال ليات ،أو التخ
اليت يسمح لطلبة الفروع املهنية التقدم ا على النحيف التالي:

 .2الفةةةةرع ال ناع ةةي كليةةات :ا ندسةةةةة  ،والعلةةةةيفم ،والاراعةةةةةةةةةة ،وعلةةم احلاسةةيفب وت نيفليفجيةةا
املعليف ات ،والعليفم الرتبيفية ،والرتبية الرياضية ،ون ةةة

نظم املعليف ات اإلدارية.

 .1الفرع الاراعي كليات :الاراعة ،والعليفم ،والطب البيطةةري ،وعلم احلاسيفب وت نيفليفجيةةةةا املعليف ةات،
والعليفم الرتبيفية ،والرتبية الرياضية ،وامليفارد الطبيعية والبي ية ،ون ةةةة

نظم املعليف ات اإلدارية.

 .0والفرع الفندقي وفرع االقت اد املنالي كليات :اآلداب،واللغات ،وال ةحافة واإلعةالم ،والعلةيفم اإلداريةة
واالقت ادية ،والعليفم اإلنسانية واالجتماعية ،والشريعة ،واحلقيفق ،والعليفم الرتبيفيةة ،والرتبيةة الرياضةية،
ون
ثالثـــــاً:

نظم املعليف ات اإلدارية .

ي يفن احلد األدنى ملعدالت االلتحاق اجلا عات األردنية على النحيف التالي:
 كليات :ا ندسة ،وهندسة احلاسيفب ،وال يدلة ،والطب البيطري.

%83

 كليات :التمريض ،العليفم الطبية املساندة ،وعليفم التأهيل.

%03

 كليات :الاراعة ،والقانيفن ،والشريعة.

%55

 باقي التخ

%53

ات

البند (أوالً) مي هنه األسس ،قبيفل الطلبة احلاصلني

رابعــــاً :يسمح للجا عات اخلاصة ،وضممي األعداد املقرر قبيف ا
على شهادة الدراسة الثانيفية العا ة األردنية الفروع املهنية ،والنيمي تقد يفا لال تحان فيها حسب املناهج
الدراسية القدنة ،وذلك ال ليات /التخ

ةةات ،اليت كان ُيسمح م بالتقدم إليها حسب أسس القبيفل ،اليت

كانت نافنة بتاريخ ح يف م على هنه الشهادة.
خامســاً :يسمح للطلبة احلاصلني على شهادة الثانيفية العا ة ،بفروعها كافة (باستثناء الطلبة غري الناجحني
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امليفاد

اإلضافية بالفروع اليت تقتضي ذلك) ،التُقدم بطلبات االلتحاق إىل كليات الفنيفن والت ميم

اجلا عات األردنية،

وي يفن القبيفل فيه على أساس املعدل ،شريطة خضيفع الطلبة ال تحان القدرات الفنية ،والني خي
مي عال ة املفاضلة لاللتحاق بتخ

له ()%53

الفنيفن ،باإلضافة إىل الشروط األخرى اليت يقررها جملس عمداء اجلا عة

املعنية.
سادســاً :أ) جييفز للجا عة اخلاصة قبيفل عدد مي الطلبة غري األردنيني استثناءً مي شرط املعدل برا ج الب اليفرييفس بنسةبة
ال تايد عمي ( )%25مي جمميفع الطاقة االستيعابية كةل ن ة  ،وبةد أعلةى ( )23عال ةات أقةل ةمي احلةد
املسميفح به ملعدالت القبةيفل شةريطة التقيةد بفةروع الشةهادة الثانيفيةة العا ةة الةيت حتةدد االلتحةاق كةل كليةة/
ن

.

ب) على الرغم مما ورد البند (أ) اعاله ال جييفز نح اي طالب أردني حيمل جنسةية اخةرى اسةتثناءً ةمي شةرط
املعدل للتسجيل التخ

ات املطروحة باجلا عات.

ج) تقيفم اجلا عات بقبيفل الطلبة اليفارديمي البند (أ) أعاله باشرة وتنافسياً حسب أعلى املعةدالت ،علةى
أن تقيفم بتاويد اليفزارة بداية كل ف ل بالبيانات اخلاصة بهؤالء الطلبة وفق النميفذج املعد نه الغاية.
هنه األسس.

سابعاً:

يبت جملس التعليم العالي احلاالت اليت مل يرد عليها ن

ثامناً:

تُلغي هنه األسس أي تعليمات أو قرارات أو اتفاقيات بني اجلا عات أو أي ؤسسات أخرى ذات عالقة بقبيفل
الطلبة ،ا مل ت مي ُ ّقرة مي جملس التعليم العالي ،أو أي قرارات أخرى تتعارض عها.
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