
   
 
                               األردن/   ٠٠٩٦٢٦٣٥٠٠٥١فاكس التسجیل  – ٠٠٩٦٢٦٣٥٠٥٢١ھاتف  

  .من الحد األعلى للمادة%) 50(عالمة الطالب في كل مادة من المواد عن فأكثر یجب أن ال تقل  ٢٠١٨الثانویة العامة األردنیة سنة : مالحظة مھمة جداً  -

  التخصص  الكلیة  ت
  

  معدل
  الثانویة

 ساعات
  الخطة

  رسوم 
   لساعاتا

  خصم
%  

 بعد
  صملخا

  التخصصات التي یسمح الدراسة بھا                
  التخصص              /          فرع الثانویة               

  
١  

  
  
  

  داباآل

  
  اللغة العربیة وآدابھا

  
٦٠  

  
١٣٢  

  ٢٤.٥٠  ٣٠  أردني     ٣٥
  

  )١(رمز    علمي  - 
  )٢٥( رمز  صحي  /علمي طبي - 

  
  جمیع التخصصات

  علمي حقل ھندسي
   )٢٦(رمز 

وم  ة عل وم، كلی ة العل ة، كلی ة الزراع كلی
وب ،  ةالحاس وم التربوی ة العل ة  كلی ، كلی

ة ة الھندس ة اآلداب،كلی ، كلی
  .وق،شریعةاألعمال،حق

  علمي حقل علوم بحتة
 )٢٧(رمز 

كلیة الزراعة، كلیة العلوم، كلیة علوم 
 كلیة العلوم التربویة،  وتكنولوجیا الحاسوب

  .،  كلیة اآلداب، كلیة األعمال ،حقوق،شریعة
، كلیة كلیة العلوم التربویة كلیة اآلداب ،   )٨(رمز    الشرعي،  ) ٢(رمز   األدبي

  ولھ، حقوقاألعمال ، فقھ وأص
،االقتصاد المنزلي  )٢٨(رمز الفندقي (

  )  الحاصلین على مواد إضافیة )٢٩(رمز
  ٢٠١٩ما قبل          

  
، كلیة كلیة العلوم التربویة كلیة اآلداب ، 

  .األعمال ، فقھ وأصولھ،حقوق

 جدید) /  الفندقي والسیاحي (
 )حاصل على مواد إضافیة  ...) الشامل(

  )٣٤(رمز   وما بعد ٢٠١٩

  
  یة األعمال فقطكل

حاصل على (  جدید/ االقتصاد المنزلي
  )٣٥(رمز وما بعد ٢٠١٩) مواد إضافیة

  
  كلیة العلوم التربویةكلیة الزراعة ،  

  )حاصل على مواد إضافیة(تجاري    ال
  )٣٠(رمز           ٢٠١٩ما قبل 

، كلیة كلیة العلوم التربویة كلیة اآلداب ، 
  األعمال ، فقھ وأصولھ ، حقوق

)  ١٩٩٧( التجاري القدیم سنة # 
  )١٣(رمز               وأقدم

  
  .كلیة األعمال فقط 

  )حاصل على مواد إضافیة(صناعي   
   ٢٠١٩ما قبل               

  ) ٣١(رمز           

  

ا  ة تكنولوجی وم، كلی ة العل ة، كلی ة الزراع كلی
ات ،  ة المعلوم وم التربوی ة العل ة كلی ، كلی

  .الھندسة
 )حاصل على مواد إضافیة( جدید/ صناعي
  )٣٦(رمز      وما بعد ٢٠١٩

ا  ة تكنولوجی وم، كلی ة العل ة، كلی ة الزراع كلی
  .المعلومات،  كلیة الھندسة

  )حاصل على مواد إضافیة(   زراعي 
  ) ٣٢(رمز  ٢٠١٩/٢٠٢٠ما قبل 

كلیة الزراعة، كلیة العلوم، كلیة علوم 
  معلم صف،   وتكنولوجیا الحاسوب

حاصل على مواد ( جدید/ زراعي 
        وما بعد  ٢٠١٩  )شامل(/  )إضافیة

  )٣٧(رمز                   

وم  ة عل وم، كلی ة العل ة، كلی ة الزراع كلی
  .الحاسوب و تكنولوجیا المعلومات 

  وأقدم) ١٩٩٧( سنة الزراعي القدیم # 
  )١٢(رمز                       

كلیة الزراعة فقط ، و یسجل مواد استدراكیھ 
ُبل فیھ) ١٢(   .ساعة في الفصل الذي ق

  
  )@( التعلیم الصحي

  

  )١٩( رمز

ال  ة األعم تمریض ،الحقوق، كلیة اآلداب، كلی
ولھ،  ھ وأص ة،، فق وم التربوی ة العل الج  كلی ع

ةطبیعي ة طبی وم مخبری ة  ،،عل كلی
وب (الزراعة، وم الحاس ة عل وم ، كلی كلیة العل

ات ا المعلوم ة ) وتكنولوجی ریطة دراس ش
تدراكیة  یات االس واد الریاض از م ) ٩٩(واجتی

  )١٠١،١٠٢(تفاضل وتكامل  و
الحاصل على مواد ( التمریضي # 

   ٢٠١٩ما قبل   )إضافیة
  )٣٣( رمز       

ة  اء،علوم حیاتی ریض، كیمی یات، ،تم ریاض
ي الج طبیع ةع ة طبی وم مخبری ة  ، عل ، كلی

ة، وم التربوی وب  العل وم الحاس ة عل كلی
  وتكنولوجیا المعلومات

   وأقدم  ١٩٩٦/التمریضي القدیم# 
  )١٥(رمز     

  

لبة في ط) ٣(تخصص تمریض فقط ،یقبل 
  السنة

  

  ):١(مسار / اإلدارة المعلوماتیة
  )٢٤(رمز        

ھ  ة ، فق ة االنجلیزیة،الترجم ة عربیة،اللغ لغ
ات ، ا المعلوم ة تكنولوجی ولھ ، كلی ة  وأص كلی

ة ،كلیة الحقوق، األعمال  ، كلیة العلوم التربوی
  ریاضیات

 ):٢(مسار /اإلدارة المعلوماتیة 
 الدارسین بنجاح مادتي الفیزیاء( 
  )٣٨(رمز           )  لریاضیات وا

ولھ ،  ھ وأص ة ، فق ة االنجلیزیة،الترجم اللغ
ال  ة األعم ات ، كلی ا المعلوم ة تكنولوجی كلی

ة ،الحقوق،  یات ، كلیة العلوم التربوی ،  ریاض
  .علوم حیاتیة

  

         :                                                                    الطلبة الجدد  -)أ(
ة ین( الطلب ر األردنی ى ب ) غی د أعل دل بح رط المع ن ش تثناءً م ولھم اس ن قب ) 15(یمك

ول دالت القب ن مع ھ م موح ب د المس ن الح ل م ات أق ل (عالم ولین للفص ن المقب ارا م اعتب
  وال یجوز منح طالب أردني یحمل جنسیة أخرى استثناء من شرط المعدل   )  2015األول

                                                                                                                            : الوثائق المطلوبة
  ).صورة مصدقة من الوزارة( كشف عالمات الثانویة العامة األصل أو -1
  .صورة مصدقة عن الھویة الشخصیة   -2
  . ن دفتر العائلة صورة مصدقة ع  أو شھادة میالد مصدقة -3
    .جواز سفر لغیر األردنیین ، وبطاقة الجسور للفلسطینیین  -4
مصدقة وزارة من التعلیم العالي (كشف عالمات الجامعة للطلبة المنقولین  -5

 .، وثیقة حسن سیرة وسلوك من جامعتھ) األردني
  .إحضار البطاقة األمنیة للطلبة السوریین  -6
ة المج -7 ات كلی ف عالم یركش ة التجس امل لطلب دقة الش ع ومص ع (تم جمی

          ).الوثائق مصدقة من وزارة التعلیم العالي األردني
للطلبة الحاصلین { ،  )من خارج األردن(ومصدقتھ  الدبلومكشف عالمات   -8

وم ى دبل ارج األردن /عل ن خ د م ن وزارة (، }معھ دقة م ائق مص ع الوث جمی
   ) .التعلیم العالي األردني

   ) .٦×٤(ملونھ  صور شخصیة)  ٣(  -9
  .دفتر خدمة العلم أو إنھاء الخدمة للطلبة األردنیین فقط  -10

  .الوثائق غیر األردنیة تكون مصدقة من بلد الطالب األصلي  : مالحظة
  ) : #(  الفروع المھنیة القدیمة األردنیة - )ب(
ا - ي م یم األردن ة والتعل نة  على الطالب إحضار كتاب من وزارة التربی ت في س یثب

  .تخرجھ من الثانویة العامة أنھ لم تطلب منھ دراسة المواد اإلضافیة 

  ٤٠  --   غیر أردني ٤٠  
  اللغة انجلیزیة  ٢

 وآدابھا
٣٢  ٢٠  ٤٠ ١٣٢ ٦٠  

  نجلیزیةالغة   ٣
 ترجمة /

٢٨  ٢٠  ٣٥ ١٣٢ ٦٠  

٤    
  
  
  

كلیة 
 األعمال

  ٢٤.٧٥  ٤٥  ٤٥ ١٣٢ ٦٠ إدارة األعمال
  ٢٩.٢٥  ٣٥  ٤٥ ١٣٢ ٦٠ المحاسبة  ٥
  ٢١  ٤٠  ٣٥ ١٣٢ ٦٠ إدارة عامة  ٦
العلوم المالیة   ٧

 والمصرفیة
٢٤  ٤٠  ٤٠ ١٣٢ ٦٠  

إدارة الموارد   ٨
  البشریة

٣١.٥٠  ٣٠  ٤٥ ١٣٢ ٦٠  

العلوم   ٩
  التربویة

  ٢٦.٢٥  ٢٥  ٣٥ ١٣٢  ٦٠  معلم صف

١٠    
  العلوم

  ٣٥  ٣٠  ٥٠ ١٣٢ ٦٠ #    الكیمیاء
  ٣٠  ٤٠  ٥٠ ١٣٢ ٦٠ # علوم حیاتیة  ١١
  ٢٩.٧٥  ١٥  ٣٥ ١٣٢  ٦٠  #   الریاضیات  ١٢
علوم   ١٣

  الحاسوب
 اوتكنولوجی
  المعلومات

  ٢٥.٢٠  ٣٧  ٤٠ ١٣٢  ٦٠  #  علم حاسوب
  ٢٥.٢٠  ٢٨  ٣٥ ١٣٢  ٦٠  #حاسوب شبكات  ١٤
  ٣٠  ٤٠  ٥٠  ١٣٢  ٦٠  السیبراني األمن  ١٥
١٦    

  
كلیة 

  الزراعة
علوم (

  )زراعیة

  ٥١  ١٥  ٦٠ ١٤٠  ٦٠ أنتاج نباتي وقایة

أنتاج حیواني   ١٧
 ووقایة

٥١  ١٥  ٦٠  ١٤٠  ٦٠  

اقتصاد إرشاد   ١٨
 زراعي

٥١  ١٥  ٦٠  ١٤٠  ٦٠  

  ٥١  ١٥  ٦٠  ١٤٠  ٦٠ علم الغذاء والتغذیة  ١٩

  ٢٩.٧٥  ١٥  ٣٥  ١٤١  ٦٥  حقوق  الحقوق  ٢٠
٢١    

علوم ال
طبیة ال
  تطبیقیةال

  ٤٨.٧٥  ٣٥  ٧٥  ١٣٢  ٧٠  العالج الطبیعي
وم المخبر  ٢٢ ة العل ی

  الطبیة
٤٥  ٢٥  ٦٠  ١٣٦  ٧٠  

  
٢٣  

  
  التمریض

  
  التمریض

  
٧٠  

  
١٣٢  

  
٦٠  

٣٠  
  لإلناث

٤٢  
  

 ٢٥ 
  للذكور

٤٥  

  ٢٠  ----   ٢٠  ١٣٢  ٧٥  فقھ وأصولھ  الشریعة  ٢٤
٢٥    

  الھندسة
  ٤٠.٥  ٥٥  ٩٠  ١٦٠  ٨٠  ھندسة مدنیة

  ٤٠.٦٠  ٤٢  ٧٠  ١٦٥  ٨٠  ھندسة العمارة  ٢٦
  ٧٦.٥٠  ١٥  ٩٠  ١٦٠  ٨٠  صیدلة  الصیدلة  ٢٧

  رسوم الساعات بالدینار األردني  -  

ا المعلومات  ) : @(فرع التعلیم الصحي  -)ج( وم الحاسوب وتكنولوجی ة عل وم ، أو كلی ة العل في حالة قبول الطالب في كلی
  ) .١٠١،١٠٢( ٢+١والمتطلب تفاضل وتكامل ) ٩٩(یجب  دراسة واجتیاز مواد الریاضیات االستدراكیة 

از  ، ١٩٩٧، تمریضي لسنة )صناعي،زراعي،تجاري،فندقي،اقتصاد منزلي(یة الفروع المھن*  ب مجت ون الطال یجب أن یك
  .إذا كانت مطلوبة منھ في سنة تخرجھ في الثانویة المواد اإلضافیةبنجاح 

  

  :   رسوم الخدمات
اني ، دینار من الطالب المسجل في الفصل ) ٢٧٥(دینار من الطالب المسجل في الفصل األول، ) ٢٧٥( ) ٢١٥(الث

  .دینار من الطالب المسجل في الفصل الصیفي 
  )تدفع لمرة واحدة(  :رسوم التأمینات المستردة 

  . دیناراً تأمینات مكتبة )  ٢٠(  -أ
  .   دنانیر تأمینات استخدام مختبرات الحاسوب واالنترنت) ١٠( -ب
لوم والتمریض والھندسة والصیدلة وعلوم الحاسوب لطلبة كلیة الزراعة والع( دیناراً تأمینات مختبرات ) ٣٠( - جـ

  . فقط) وتكنولوجیا المعلومات 
  : تعلیمات عامة 

  .في حال حصولھ على أكثر من خصم ال یجوز الجمع بین أكثر من خصم ویمنح الطالب الخصم األعلى  -أ
  .استرداد قیمة الخصم الممنوح للطالب في حالة انسحابھ من الجامعة -ب
ب الطالب المستجد خالل األسبوع األول من تسجیلھ یسترجع الطالب رسوم الساعات المعتمدة وتستحق إذا انسح -ج

  .الجامعة رسوم الخدمات الجامعیة
  . الفصل الصیفيطیلة فترة الدراسة بما فیھا الدراسیة الخصومات تشمل جمیع الفصول  -د

  :   مواصالت مؤمنھ للطلبة من مراكز المحافظات التالیةال -و.        توفر الجامعة تأمین صحي  لجمیع الطلبة  -ھـ 
  .)جرش -المفرق -البلقاء -عجلون -الزرقاء -اربد -عمان(

                                                                                          

  

  م٢٠٢٣/ ٥  /٢٠



 

  جامعة جرش
  الماجستیر -أ

  نسبة ساعات الخطة التخصص الكلیة  ت
 الخصم

 رسوم الساعة  الواحدة

١    

  اآلداب
 

 ٧٥  ٣٣ اللغة العربیة وآدابھا
 ٩٠  ٣٣ اللغة االنجلیزیة وآدابھا  ٢
  ٩٠    ٣٣  الترجمة التحریریة والشفویة  ٣
 ٧٥  ٣٣ فقھ مقارن الشریعة  ٤
٥    

 الحقوق
 ٧٥  ٣٣ حقوق

 ٦٠ %   ٥٠  ٣٣  التحكیم التجاري الدولي  ٦
٧  

 ٩٠  ٣٣ إدارة تربویة تربویةالعلوم ال
 ٨٠  ٣٣ مناھج عامة وتدریس  ٨
٩    

 ٧٥.٦٠ % ١٦ ٣٣   محاسبة األعمال
 ١٠٠  ٣٣   إدارة أعمال دولیة  ١٠
 ١١٢.٥٠ % ١٠ ٣٣  التغیر المناخي والزراعة المستدامة واألمن الغذائي  الزراعة  ١١

 ١٠٠  ٣٣ العلوم الصیدالنیة  یدلةالص  ١٢
  ١٠٥ ٣٠  ٣٣  الھندسیة اإلدارة  الھندسة  ١٣

    

  الدبلوم العالي -ب

 رسوم الساعة  الواحدة الساعات المطلوبة للتخرج التخصص الكلیة
 ٥٥ ٢٧ دارة تربویةإ/ دبلوم عالي تربویةالعلوم ال

  
  

  :رسوم الخدمات 
  . دینار للفصل الصیفي) ١٦٥( ، ودینار من الطالب المسجل في كل من الفصلین الدراسیین األول والثاني ) ٢٥٠( -
ً ) ٦٠(تأمینات مستردة   - ً ) ٢٠(طلب التحاق و دینارا   .فقط وتدفع لمرة واحدة  دینارا

  : شروط القبول في برنامج الماجستیر
ابق -أ  ي الس ل العلم دل المؤھ ون مع الوریوس( أن یك ث) البك الي والبح یم الع دى وزارة التعل ا ل رف بھ ة معت ن جامع ھ م ا یعادل د أو م ي  جی ي األردن العلم

  .، وأن تكون دراستھ في مرحلة البكالوریوس باالنتظام ولیس باالنتساب
دیر -ب  ى تق لین عل ة الحاص ول الطلب وز قب ول( یج ریطة )  مقب درس  أنش مھ ) ٣(ی ددھا قس تیر یح واد الماجس ن م واد م ك م ي وذل ل األولف ن  الفص م

ھ ن،  التحاق ل ع دل ال یق واد بمع ك الم ھ بتل ب نجاح ن % ) ٧٠( ویج ل ع ي ال یق دل تراكم ادة وبمع ل م ال %) . ٧٥(لك ي ح واد ف ك الم ھ تل ب ل وتحس
 .نجاحھ ضمن مواد خطتھ، وإذا رسب یفصل من الجامعة

  .من االلتحاق  األولالفصل من مواد الماجستیر للمقبول خالل ) ٣(المواد  اجتیاز  مالحظة
ي  –ج  ول ف رط قب ازش ان اجتی ل االمتح ي وعالم ، )IBT( التوف الي األردن یم الع س وزارة التعل روط أس ق ش ا وف ة  تھ  %)٥٩(بعالم

تثناء ة باس ادیة واإلداری انیة واالقتص ات اإلنس ات  للتخصص ةتخصص ال دولی ص %) ٦٩( إدارة أعم ة وتخص ة االنجلیزی ة  اللغ والترجم
  . %) ٦٩(   امةزراعة المستدالمناخ والتغیر وتخصص %) ٩٠( وتخصص العلوم الصیدالنیة التحریریة والشفویة

ي  - ول ف رط قب ازش ان  اجتی تس االمتح ي ،  IELTSأیل الي األردن یم الع س وزارة التعل روط أس ق ش ا وف ة  وعالمتھ ات  )٥(بعالم للتخصص
تثناء ة باس ادیة واإلداری انیة واالقتص ات  اإلنس ةتخصص ال دولی ص)  ٥.٥( إدارة أعم ة وتخص ة االنجلیزی فویة  اللغ ة والش ة التحریری والترجم

  . )٥.٥(  تغیر المناخ والزراعة المستدامةوتخصص ) ٦.٥( تخصص العلوم الصیدالنیةو
ادتین  -د ة م ھ دراس وب علی از المطل دم اجتی ال ع ي ح ز(وف زي  ١ يانجلی تیر ٢وانجلی ة الماجس ل ) لطلب ي فص ول  األولف احللقب رط النج  وش

ً على وفق العالمة المطلوبة  بالمادتین   .وغیر ذلك یلغى قبولھ  )م العالي األردنیةقرارات وزارة التعلی(بناءا
  .٢٠٢٢ األول، اعتبارا من المقبولین في الفصل  من االلتحاق الفصل األول أصبح خالل   IELTSأیلتس أو  )IBT( التوفلاالمتحان  اجتیاز  مالحظة

شریطة إحضار تقریر طبي من مستشفى الجامعة األردنیة   IELTSأیلتس أو  )IBT( التوفلامتحان یعفى الطلبة المكفوفین وطلبة الصم والبكم من شرط الحصول على - 
 .. %)٧٠(تقل نسبة العجز عن  إالعلى  بحالة الطالبالثاني أو مستشفى الملك عبدهللا 

  .برنامج الدراسات العلیایجوز للقسم وضع شروط خاصة لاللتحاق بالبرنامج الذي یطرحھ ذلك القسم على أن ال تتعارض ھذه الشروط مع اإلطار العام ل - ھـ
 ):برنامج الماجستیر(إجراءات التسجیل  للطلبة الوافدیــــن 

ة -  الوریوس  {:  یقوم الطالب بتقدیم طلب قبول لقسم الدراسات العلیا في دائرة القبول والتسجیل في الجامعة مرفقا معھ الوثائق اآلتی ات  ومصدقة البك ف عالم كش
دد ، قة عن كشف الثانویة العامة مصدقة حسب األصول ، صورة مصد یة ع ة ) ٣(شھادة المیالد و صورة عن جواز السفر، صور شخص ة األمنی ، إحضار البطاق

  .على ان تكون جمیع الوثائق المطلوبة مصدقة حسب األصول })  للجنسیة  السوریین(
  .بإحضار عدم ممانعة من التحاق الطالب بالدراسة من السفارة التي یتبع لھا الطال -
 .مستوفیا لشروط القبول یقوم قسم الدراسات العلیا في الكلیة المعنیة ومجلس قسم الدراسات العلیا في عمادة البحث العلمي بالموافقة على قبول الطالب إذا كان  -
  .تتم مراجعة دائرة القبول والتسجیل والدائرة المالیة إلتمام إجراءات القبول والتسجیل -
   .تقوم الجامعة بتأمین تأشیرة الدخول للطالب وإتمام إجراءات اإلقامة  -،  .ول بمراجعة عمادة شؤون الطلبة في الجامعة إلصدار الھویة الجامعیةیقوم الطالب المقب -

  :الوثائق المطلوبة 
، صورة عن  الھویة الشخصیةمصدقة عن  ، صورة الثانویة العامةصورة عن مصدق من وزارة التعلیم العالي األردني ،  )بكالوریوس( ومصدقتھ كشف عالمات -

مصدق من وزارة لطلبة الماجستیر  من جامعات أخرى للطلبة المنقولین )ماجستیر(كشف عالمات جامعيو ،)٣(عدد  صور شخصیةو،  لغیر األردنیینجواز السفر 
  .) لطلبة الماجستیر(   IELTSأیلتس أو  التوفل، نتیجة االمتحان  فقط السوریین، إحضار البطاقة األمنیة للطلبة التعلیم العالي األردني 

إذا انسحب الطالب المستجد خالل األسبوع األول من تسجیلھ یسترجع الطالب  -ب    . استرداد قیمة الخصم الممنوح للطالب في حالة انسحابھ من الجامعة -)أ(  :مالحظة 
 .الخصومات تشمل جمیع الفصول الدراسیة طیلة فترة الدراسة بما فیھا الفصل الصیفي  -ج    .رسوم الساعات المعتمدة وتستحق الجامعة رسوم الخدمات الجامعیة
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  –  
  

 (A) -  مناظر(التجسیر/طلبة كلیات المجتمع: (  
  

ة) % 68(تجسیر مناظر بمعدل)/شامل(شھادة الدبلوم المتوسط كلیات مجتمع من داخل األردن -)أ (   ة الھندس دا كلی دل م في الشامل ماع ع
اظر مستثنى الصیدلة )وفرع الثانویة علمي% 70معدل الشامل الصیدلة تخصص (و )%70(الشامل  عدم الرجوع لمعدل الثانویة للتجسیر المن

ھ عن أو علمي طبي یجب أن یكون علمي ادل ل دا،) %50( ، وال یزید عدد الساعات التي تع من  ساعة)٤٠(أي %) ٢٥( الصیدلةتخصص  ماع
     .أو ما یعادلھا  ناجح فأكثر) ٥٠(، تعادل عالمة المادة السنتین ونظام الثالث سنوات أو أربع سنوات ضمن خطتھ نظامل ساعات خطتھ ضمن

یر -)ب( س التجس ق أس اظر المحق یر المن ل األردن ( التجس ن داخ ع م ات مجتم امل )  كلی ي الش ھ ف ة ومعدل ر أردنی یتھ غی وجنس
  : عالمات ) ٥(أقل من المعدل الطبیعي ب 

اقي التخصصات %)  ٦٨(عالمات في كلیة الھندسة وتخصص الصیدلة ، و) ٥(ب %) ٧٠(الطلبة الحاصلون على معدل في الشامل أقل من  -  ب
ع من داخل األردنو عالمات،) ٥(بأقل ب  ات مجتم ذكورة أعاله  للكلی ع للشروط الم رة یخض وائم ، )أ(فق من ق درج ض دبلوم م ي ال ھ ف وتخصص

  م٢٠٢٠الفصل األول  المقبولین قرار وزارة التعلیم العالي اعتبارا من .ادرة من وزارة التعلیم العالي األردنيالتجسیر المناظرة الص
طة -)ج( ة المتوس ھادة الجامعی ان الش ي امتح اجحین ف ة الن ات الخاص ن ذوي االحتیاج ة م وز للطلب امل(یج نتین ) الش ام الس نظ

  :بات التجسیر في التخصصات المناظرةالتقدم بطل%) ٦٥(ونظام الثالث بمعدل ال یقل عن 
  

  .تبین أن الطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة) عمان( اإلعاقةذوي /للمعاقین األعلىشرط قبول إحضار وثیقة من المجلس  -
  ،)أ(فقرة یخضع للشروط المذكورة أعاله  للكلیات مجتمع من داخل األردن -
  .مناظرة الصادرة من وزارة التعلیم العالي األردنيتخصصھ في الدبلوم مدرج ضمن قوائم التجسیر ال -
  : ) الشامل(أو أربع سنوات ممن لم یشملھم نظام االمتحان  ثكلیات مجتمع نظام الثال -)د( 
  :كاآلتي  عدم الرجوع إلى معدل الدبلوم بل إلى نتیجة االمتحان -
  :لغایات التجسیر ونجاحھم التقدم لالمتحان التأھیل الذي تعقده جامعة البلقاء التطبیقیة   -١
  %).  ٦٨(باقي التخصصات ، و%) 70( یكون معدلھ في االمتحان  أنكلیة الھندسة والصیدلة یجب  -أ

ھ عن  -ب دا )  %50( وال یزید عدد الساعات التي تعادل ل ع التخصصات ماع من  ساعة) ٤٠(أي  فقط%) ٢٥( تخصص الصیدلةلجمی من ض
  .ناجح فأكثر أو ما یعادلھا ) 50( ، تعادل عالمة المادةساعات خطتھ

  .  للتجسیر المناظر حسب كل  تخصص األردني التعلیم العالي وزارة الرجوع إلى قائمة -٢
  

  : ) شھادة الدبلوم المتوسط (كلیات مجتمع من خارج األردن - )ھـ(
  

تقییم  وحدة( السلط/والتقدم المتحان التجسیر في جامعة البلقاء دولھم،تؤھلھم ھذه الشھادات إلى مواصلة تعلیمھم الجامعي لمستوى البكالوریوس في  أنشریطة  -
والرجوع إلى قائمة التعلیم العالي للتجسیر المناظر أو اقرب تخصص مناظر لھ مع تحدید عالمتھ في االمتحان  ،فقط األردنیینھذا الشرط للطلبة و )االمتحانات

  .مناظرة تقوم الجامعة المعنیة بتحدید المناظر وفقا للمواد الدراسیة الواردة في كشوف العالماتوفي حالة عدم وجود التخصص ضمن قوائم التخصصات ال
اظر  معدلھمالمعھد غیر األردنیة یخضع / معدل شھادة الدبلوم ( ٢٠١٨اعتبارا المقبولین على الفصل االول - ر المن ي ) ألسس القبول التجسیر المناظر وغی یعن

یدلة ) %50( وال یزید عدد الساعات التي تعادل لھ عن ،%)٦٨(وباقي التخصصات %) ٧٠(تخصص الھندسة والصیدلة  ص الص دا تخص  أي%) ٢٥( ماع
  .)للمناظر(من ضمن ساعات خطتھ  ساعة )٤٠(
  : )معدلھ في الشامل أقل من المعدل المسموح بالتجسیر فیھ(تجسیر مناظر غیر محقق أسس التجسیر   - )و(
  .فقط ) شامل أردني(ن داخل األردن حاصل على كلیة مجتمع م  -
  .فقط   األردنية المرسلة من قبل وزارة التعلیم العالي المناظر التجسیرقوائم  ضمن قبلوا الذین طلبةیخضع ال -
 .)أ ، ب ، ج ، د ( مستثنى فقرة ، %) ٦٠( إال یقل عن الشامل ھ فيمعدل -
  .النافذة العامة الثانویة أسس على خضوعھ -
أو ما یعادلھا  باقي ) فأكثر% ٦٨(أو ما یعادلھا  في كلیة الھندسة والصیدلة ، ) فأكثر% ٧٠(طالب المواد التي ال یقل عالمتھا عنیعادل لل -

ً من المقبولین ثاني  ،مادة ناجح بھا الطالب بدون عالمة أيمع مالحظة ال تعادل التخصصات ،    .فما فوق  ٢٠٢٠یطبق اعتبارا
  .ساعة معتمدة ضمن خطتھ)  ٣٠( لتي تعادل لھ عن ال یزید عدد الساعات ا -
)B(-  تجسیر غیر مناظر  :  
  :یلي  وفق ما) شامل أردني( كلیات مجتمع داخل األردن وحاصل على -)أ
  .النافذة العامة الثانویة أسس على خضوعھو ،)أ ، ب ، ج ، د ( فقرة مستثنى ، %) ٦٠( إال یقل عن الشامل ھ فيمعدل -
أو ما یعادلھا  باقي التخصصات ) فأكثر% ٦٨(أو ما یعادلھا  في كلیة الھندسة والصیدلة ، ) فأكثر% ٧٠(المواد التي ال یقل عالمتھا عن یعادل للطالب -
ً من المقبولین  ،   ، مادة ناجح بھا الطالب بدون عالمة أيمع مالحظة ال تعادل  فما فوق،  ٢٠٢٠ الثانيیطبق اعتبارا
  .ساعة معتمدة ضمن خطتھ)  ٣٠( عن  للطالبتي تعادل زید عدد الساعات التال  -

التقدم المتحان التجسیر في  شریطة ساعة ،) 27( )جامعة إجباري واختیاري( یعادل لھ متطلبات الجامعة فقط :  كلیات مجتمع من خارج األردن -)ب
  .الدبلوم حسب تعلیمات وزارة التعلیم العالي األردني خضع إلى أسس معدل وأیضا ی،  ھذا الشرط للطلبة األردنیین فقط السلط/جامعة البلقاء

 ) لمعرفة الحوافز والخصومات والخدمات الرجوع إلى موقع الجامعة   www.jpu.edu.jo    . (  
  

  :تعلیمات عامة
  . لممنوح للطالب في حالة انسحابھ من الجامعةاسترداد قیمة الخصم ا -ب.  ال یجوز الجمع بین أكثر من خصم ویمنح الطالب الخصم األعلى  -أ

  .  ةإذا انسحب الطالب المستجد خالل األسبوع األول من تسجیلھ یسترجع الطالب رسوم الساعات المعتمدة وتستحق الجامعة رسوم الخدمات الجامعی -ج
  . توفر الجامعة تأمین صحي  لجمیع الطلبة  -ھـ    .الخصومات تشمل جمیع الفصول الدراسیة طیلة فترة الدراسة بما فیھا الفصل الصیفي  -د
                                                ) .جرش-المفرق-البلقاء-عجلون-الزرقاء-اربد-عمان: (المواصالت مؤمنھ للطلبة من مراكز المحافظات التالیة  -و
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