
 
 

 

 :  
   األردنیةصورة مصدقة من وزارة التربیة والتعلیم ( أو األصلكشف عالمات الثانویة العامة  -1
  .ة الشخصیة صورة مصدقة عن الھوی  -          2. )مدیریات التربیة والتعلیم  أو
  ، وبطاقة الجسور للفلسطینیین  )األردنیینلغیر  جواز سفر( أوصورة مصدقة عن دفتر العائلة  -3
ولین  -5  .صورة مصدقة  أوشھادة میالد  -4 ة المنق وزارة مصدقة (كشف عالمات الجامعة للطلب

   .وثیقة حسن سیرة وسلوك من جامعتھ ، )من التعلیم العالي األردني
  .البطاقة األمنیة للطلبة السوریین  إحضار - 6
من وزارة  مصدقةجمیع الوثائق (مصدقة الشامل لطلبة التجسیروكشف عالمات كلیة المجتمع  -7

  ، )من خارج األردن( ومصدقتھ الدبلومعالمات كشف   -8 .)التعلیم العالي األردني
وم{  ى دبل لین عل ة الحاص ارج األردن/للطلب ن خ د م ائ(، } معھ ع الوث ن وزارة جمی دقة م ق مص

  )   6×4(ملونھ  صور شخصیة)  3(  -9  . )التعلیم العالي األردني
  .   الخدمة للطلبة األردنیین فقط إنھاء أودفتر خدمة العلم  -10

  .الوثائق غیر األردنیة تكون مصدقة من بلد الطالب األصلي : مالحظة

   
أن ال تقل عالمة فأكثر یجب  2018الثانویة العامة األردنیة سنة  : داً مالحظة مھمة ج -

  .لمادة من الحد األعلى ل%) 50(الطالب في كل مادة من المواد عن 
  

  ساعات  صــــــــــــخصــالت  ةــــــــكلیــال
  

  رسم
  الساعة

  المعدل
  القبول

  
  اآلداب

  أردني  35  اللغة العربیة وآدابھا
    غیر أردني 40

  
  
  

  
  
  
  

60  
840)(  
 
 
 
 
 
 

 40 اللغة االنجلیزیة وآدابھا
 40  ترجمة/لغة انجلیزیة

  
  كلیة األعمال

 45  إدارة األعمال

 45  المحاسبة

 45  إدارة عامة  

 45  العلوم المالیة والمصرفیة

العلوم 
  التربویة

     معلم صف

35    132 
  

  العلوم
  الكیمیاء

 لحیاتیةالعلوم ا 50
 40  الریاضیات

علوم 
  الحاسوب
 اوتكنولوجی
  المعلومات

 45  علم الحاسوب
 45  شبكات الحاسوب

  
  كلیة الزراعة

علوم (
  )زراعیة

   أنتاج نباتي ووقایة
140 

60 
 60 أنتاج حیواني ووقایة

االقتصاد واإلرشاد 
 الزراعي

60  
 60 علم الغذاء والتغذیة

  65 35 141  قحقو  الحقوق
910)(  

  70 75 132  التمریض  التمریض
980)(  

  75 20 132  فقھ وأصولھ  الشریعة
1050)(  

  
  الھندسة

   160  الھندسة المدنیة
90  

 
80  

1120)(  
  165  ھندسة العمارة

  90  160  صیدلة  الصیدلة

 
  .دینار من الطالب المسجل في الفصل األول ) 260( -
  .دینار من الطالب المسجل في الفصل الثاني ) 260( -
 .دینار من الطالب المسجل في الفصل الصیفي ) 200(  -

  
ة )  20(  -أ ات مكتب ً تأمین ارا وب ) 10( -ب.   دین رات الحاس تخدام مختب ات اس انیر تأمین دن

ت ـ.   واالنترن ر) 30( -ج ات مختب ً تأمین ارا ریض ( ات دین وم والتم ة والعل ة الزراع ة كلی لطلب
  فقط ) وعلوم الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات  والصیدلة والھندسة

       ب  إذا -أ ترجع الطال جیلھ یس ن تس الل األسبوع األول م تجد خ ب المس حب الطال انس
         .امعیةرسوم الساعات المعتمدة وتستحق الجامعة رسوم الخدمات الج

  استرداد قیمة الخصم الممنوح للطالب في حالة انسحابھ من الجامعة -ب

 

  
  ) 1(رمز         علمي -
 )25(رمز      علمي حقل طبي وصحي -

  

 جمیع التخصصات

  حقل ھندسي علمي
 )26( رمز

ب ، معلم صف ، كلیة الزراعة، كلیة العلوم، كلیة علوم الحاسو
  .،حقوق،شریعةاألعمال، كلیة اآلداب،كلیة الھندسةكلیة 

  علوم بحتةحقل  علمي
 )27(رمز

، معلم صف ،   علوم الحاسوبكلیة الزراعة، كلیة العلوم، كلیة 
  .،حقوق،شریعة األعمالكلیة  كلیة اآلداب،

  الفندقي ،االقتصاد المنزلي  (األدبي ، و
  )الحاصلین على مواد إضافیة  

  )09(رمز

ف ،  م ص ة اآلداب ، معل ة كلی الكلی ریعة،  األعم ة الش ، كلی
  .الحقوق

  فقط كلیة األعمالیقبل في ) وأقدم 1996(الفندقي القدیم * 

  الشرعي
  )حاصل على مواد إضافیة(

  )8(رمز

ف ،  م ص ة اآلداب ، معل ة كلی الكلی ریعة،  األعم ة الش ، كلی
  .الحقوق

  التجاري 
  )حاصل على مواد إضافیة(

  )3(رمز
ف ،  م ص ة اآلداب ، معل ة كلی الكلی ریعة،  األعم ة الش ، كلی

  .الحقوق

  وأقدم)  1997( التجاري القدیم سنة # 
  )13(رمز

  
  .فقط  األعمالكلیة 

  )7(رمز       الصناعي                
  )حاصل على مواد إضافیة(

كلیة الزراعة، كلیة العلوم، كلیة تكنولوجیا المعلومات ، معلم 
  .ف ، كلیة الھندسةص

  وأقدم) 1996(الصناعي القدیم سنة # 
  )16(رمز

  
  كلیة الھندسة فقط

  الزراعي
  )حاصل على مواد إضافیة(

كلیة الزراعة، كلیة العلوم، كلیة علوم الحاسوب و تكنولوجیا 
  .المعلومات ، معلم صف 

  وأقدم) 1997( سنة  الزراعي القدیم# 
  )12(رمز

تدراكیھكلیة الزراعة فقط ، و  واد اس ي ) 12( یسجل م اعة ف س
ُبل فیھ   .الفصل الذي ق

  
  التعلیم الصحي

  

  )19(رمز 

ة  تمریض ،الحقوق، كلیة اآلداب، الكلی ریعة،  األعم ة الش ، كلی
ة ،  ة الزراع ف ، كلی م ص وم ( {معل ة عل وم ، كلی ة العل كلی

ات ا المعلوم وب وتكنولوجی واد ) الحاس ة م ریطة دراس ش
 }) 101،102(والمتطلب) 99(ة الریاضیات االستدراكی

   1997سنة / التمریضي  # 
  )الحاصل على مواد إضافیة( 

وم  ة عل یات،  كلی ة ،ریاض وم حیاتی اء ،عل ریض ، كیمی تم
  .الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات ، معلم صف ،كلیة الزراعة

   وأقدم 1996/التمریضي القدیم# 
  )15(رمز

  نةطلبة في الس) 3(تخصص تمریض فقط ،یقبل 

  

  ):1(مسار / اإلدارة المعلوماتیة
  

 )24(رمز 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ):2(مسار /اإلدارة المعلوماتیة 
 )الدارسین بنجاح مادتي الفیزیاء والریاضیات ( 

  )18(رمز 

ریعة ،  ة الش ة ، كلی ة االنجلیزیة،الترجم ة عربیة،اللغ لغ
ات ،  ا المعلوم ة تكنولوجی ة كلی الكلی وق،  األعم ة الحق ،كلی

  .، ریاضیات معلم صف
ریعة ،  ة الش ة ، كلی ة االنجلیزیة،الترجم ة عربیة،اللغ لغ

ات ،  ا المعلوم ة تكنولوجی ة كلی الكلی وق،  األعم ،الحق
   .معلم صف،  ریاضیات 

تصاالت و ھندسة ا{یقبل في + )1(مسار /نفس تخصصات  وأقدم) 2006(اإلدارة المعلوماتیة القدیم سنة #  
  ) .2(و) 1(وأیضا  ریاضیات}) كیمیاء،فیزیاء( ساعة ) 6(یسجل مواد استدراكیھ 

ة  للطلبة المنقولین من جامعات س      :خاص ل وفق ألس فر یقب اللون األص للة ب ة المض روع الثانوی الف
ُبل فیھا الطالب شریطة    فأكثر %) 60(عن  أن تعادل عالمة المادةالقبول في السنة التي ق

یم (األردنیة  ةالفروع المھنیة القدیم:  )أ( مالحظة#  ة والتعل ن وزارة التربی اب م ار كت ب إحض ي على الطال  األردن
ین  -)ب(    .) دراسة المواد اإلضافیة منھ لم تطلب أنھالثانویة العامة من ما یثبت في سنة تخرجھ  ر أردنی ة غی طلب

روع حاصلین على شھادة ثانویة عامة رسمیة صادرة عن ا ابق لف ر متط ا غی ة او فرعھ واء مھنی ة س دول العربی ل
ة  ات األردنی ي الجامع اق ف ة االلتح ة األردنی ریطةالثانوی أن  ش ده ب ن بل میة م ة رس ار وثیق ب بإحض وم الطال أن یق

  .الحاصل علیھا تمكنھ من االلتحاق بالتخصص الجامعي في جامعات بلده العامة  الثانویة
 :  الطلبة الجدد  -) 2(
ةا - ین( لطلب ر األردنی ى ب ) غی د أعل دل بح رط المع ن ش ً م تثناء ولھم اس ن قب د ) 15(یمك ن الح ل م ات أق عالم

ول دالت القب ن مع ھ م موح ب ل (المس ولین للفص ن المقب ارا م ل  )2015األولاعتب ي یحم ب أردن نح طال وز م وال یج
   .جنسیة أخرى استثناء من شرط المعدل

ار الفروع المھنیة القدیمة یقبل ف -)2( ریطة إحض ذة ش ب ي التخصصات المتاحة للفروع المھنیة الحدیثة الناف الطال
  .إضافیتین مادتین یكن مطلوباً منھ دراسةثانویة لم الكتاب من وزارة التربیة والتعلیم األردني بأن 

  : )مناظر(التجسیر/طلبة كلیات المجتمع  -) 3(
ة ) % 68(تجسیر مناظر بمعدل)/شامل(األردنشھادة الدبلوم المتوسط كلیات مجتمع من داخل  -)أ (   في الشامل ماعدا كلی

ة للتجسیر  ،)وفرع الثانویة علمي %70معدل الشامل  الصیدلة (و% 70معدل الشامل  الھندسة عدم الرجوع لمعدل الثانوی
اظر ن مستثنى الصیدلة المن ھ ع ادل ل ي تع د عدد الساعات الت ھ)  %50( ، وال یزی من ساعات خطت ن ض نتین  ملنظا م الس

    .  ناجح فأكثر) 50(، تعادل عالمة المادة  ونظام الثالث سنوات أو أربع سنوات ضمن خطتھ
   :) الشامل(أو أربع سنوات ممن لم یشملھم نظام االمتحان  ثكلیات مجتمع نظام الثال -)ب(
  :عدم الرجوع إلى معدل الدبلوم بل إلى نتیجة االمتحان -
  :ل الذي تعقده جامعة البلقاء التطبیقیة لغایات التجسیر ونجاحھم التقدم لالمتحان التأھی  -1
ان  یجب ان والصیدلة كلیة الھندسة -أ  ات    -ب ، %)  70( یكون معدلھ في االمتح اقي التخصص  -ج  .%)68(ب

ن  ھ% ) 50( وال یزید عدد الساعات التي تعادل لھ ع اعات خطت من س ن ض ادة  م ة الم ادل عالم اجح ) 50(، تع ن
   . الرجوع إلى قائمة التعلیم العالي للتجسیر المناظر حسب كل  تخصص -2     .كثرفأ
   :) ناجح(شھادة الدبلوم المتوسط كلیات مجتمع من خارج األردن  -)ج(
م( ي دولھ الوریوس ف توى البك امعي لمس یمھم الج لة تعل ى مواص ھادات إل ذه الش ؤھلھم ھ ریطة ان ت دم ، )ش والتق

ص و السلط،/معة البلقاءالمتحان التجسیر في جا رب تخص اظر أو اق یر المن الي للتجس یم الع الرجوع إلى قائمة التعل
اظر  د المن ة بتحدی ة المعنی وم الجامع مناظر لھ وفي حالة عدم وجود التخصص ضمن قوائم التخصصات المناظرة تق

من % ) 50( دل لھ عن وال یزید عدد الساعات التي تعا ، وفقا للمواد الدراسیة الواردة في كشوف العالمات من ض
 .ناجح فأكثر ) 50(تعادل عالمة المادة في الدبلوم ،  )للمناظر( ساعات خطتھ

  .ساعة فقط ) 30(كلیات مجتمع داخل األردن وحاصل على الشامل ، یعادل لھ  -أ:  تجسیر غیر مناظر  -)د(
ط -ب  ة فق ات الجامع ھ متطلب ادل ل ارج األردن یع ن خ ع م ات مجتم ریطة  ، اعةس) 27( كلی ان ش دم المتح والتق

  السلط/التجسیر في جامعة البلقاء
 

تثناء % )  15(  القبول تمنح الجامعة خصم -1 ررة باس یة المق وم الدراس ن الرس ة م ع الطلب ةلجمی ریض  كلی التم
ون م ویك ریض الخص ذكور و  % )25( للتم اث % )30( لل وق ویك ، لإلن ص الحق م وتخص %) 20(ون الخص

ة  ة العام ي الثانوی دل ف ى مع لین عل أكثر %) 70(للحاص ن ف تثنى م ول، ومس م القب ص ال %)15(خص ھ تخص فق
ولھ ة خصم  -2  .وأص نح الجامع ة% )  20( تم ات المھنی بین للنقاب اء المنتس ینألبن زارعین األردنی اد الم  ،، اتح

ین،واوكافة طلبة التجسیر في كلیة الزراعة ھاد لطلبة األردنی یة ش ة تھموجنس ة الثانوی ة  العام ب و ،عُمانی ل طال لك
   . من الطلبة األخوة المسجلین على مقاعد الدراسة

  .ألبناء العاملین في الجامعة %) 25(خصم  -3
  .ال یجوز الجمع بین أكثر من خصم ویمنح الطالب الخصم األعلى  - أ) : 2(مالحظة

  .منوح للطالب في حالة انسحابھ من الجامعةاسترداد قیمة الخصم الم -ب                 
ة   .توفر الجامعة تأمین صحي  لجمیع الطلبة  - ات التالی ز المحافظ ن مراك ة م ھ للطلب الت مؤمن ان( :المواص -عم
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  جامعة جرش
  الماجستیر

 رسوم الساعة  الواحدة الساعات المطلوبة للتخرج التخصص الكلیة
  

 75 33 اللغة العربیة وآدابھا اآلداب
 110 33 اللغة االنجلیزیة وآدابھا

 75 33 فقھ مقارن الشریعة
 100 33 حقوق الحقوق

 125 33  التحكیم التجاري الدولي
 

 90 33 إدارة تربویة تربویةالعلوم ال
 80 33 عامة وتدریسمناھج 

 110 33 محاسبة االقتصاد والعلوم اإلداریة
  

  الزراعة
 110 33  اقتصاد وإرشاد زراعي

التغیر المناخي والزراعة المستدامة 
  واألمن الغذائي

33 125  
 لألردنیین فقط% 10خصم 

  

  . دینار للفصل الصیفي) 145( ، ودینار من الطالب المسجل في كل من الفصلین الدراسیین األول والثاني ) 210( -
ً ) 60(تأمینات مستردة   - ً ) 20(طلب التحاق   .     دینارا  .دینارا
  

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

  .ني ، وأن تكون دراستھ في مرحلة البكالوریوس باالنتظام ولیس باالنتسابوالبحث العلمي األرد
ي وذلك مواد من مواد الماجستیر یحددھا قسمھ ) 3(یدرس  أنشریطة )  مقبول( یجوز قبول الطلبة الحاصلین على تقدیر -ب   الفصل األولف

ل عن لكل ماد% ) 70( ویجب نجاحھ بتلك المواد بمعدل ال یقل عن،  من التحاقھ واد %) . 75(ة وبمعدل تراكمي ال یق ك الم ھ تل وتحسب ل
 .في حال نجاحھ ضمن مواد خطتھ، وإذا رسب یفصل من الجامعة

  .من االلتحاق  األولالفصل خالل من مواد الماجستیر للمقبول ) 3(المواد  اجتیاز  مالحظة
دیل عن   IELTS یلتسأ أو التوفل أو )تأھیليبرنامج ال(المكافئ للغة االنجلیزیةاالمتحان  اجتیازشرط قبول في  –ج  ( من داخل األردن ب

وطنيا ة  ) المتحان ال ة % 50بعالم ة االنجلیزی تثناء تخصصات اللغ ة باس انیة واالقتصادیة واإلداری ص %) 75(للتخصصات اإلنس وتخص
ي فصل ) لطلبة الماجستیر 2وانجلیزي  1 يانجلیز(وفي حال عدم اجتیاز المطلوب علیھ دراسة مادتین  ،%) 65( اقتصاد وإرشاد زراعي  ف

  . سنتان من تاریخ صدوره التوفل أو أیلتسمدة صالحیة ، وغیر ذلك یلغى قبولھ  أعالهوفق العالمة المطلوبة  بالمادتین قبولھ وشرط النجاح
ة از  مالحظ ان اجتی ة االمتح ة االنجلیزی افئ للغ أھیلي(المك امج الت الل  )برن بح خ ن أص ى م نة األول اقالس ن  االلتح ارا م ، اعتب

  م29/1/2018تاریخ  1114/كتاب من وزارة التعلیم العالي رقم م ع . 2017 األولالمقبولین في الفصل 
ى -  ول عل رط الحص ن ش بكم م م وال ة الص وفین وطلب ة المكف ى الطلب ان یعف ة امتح ة االنجلیزی افئ للغ ار  أوالمك ریطة إحض ل ش التوف

 .تقریر طبي من مستشفى الجامعة األردنیة بحالة الطالب
ار  -د  ع اإلط روط م ذه الش ارض ھ ى أن ال تتع م عل ك القس ھ ذل ذي یطرح امج ال اق بالبرن ة لاللتح روط خاص ع ش م وض وز للقس یج

  .العام لبرنامج الدراسات العلیا
 ):اجستیربرنامج الم(إجراءات التسجیل  للطلبة الوافدیــــن 

  

ة -  ائق اآلتی ھ الوث ا مع ة مرفق ي الجامع ول والتسجیل ف رة القب ي دائ ا ف كشف عالمات   {:  یقوم الطالب بتقدیم طلب قبول لقسم الدراسات العلی
یالد و صورة عن جواز السفر، صور ، ومصدقة البكالوریوس مصدقة حسب األصول ، صورة مصدقة عن كشف الثانویة العامة  شھادة الم

  .على ان تكون جمیع الوثائق المطلوبة مصدقة حسب األصول })  للجنسیة  السوریین(، إحضار البطاقة األمنیة ) 3(یة عدد شخص
  .إحضار عدم ممانعة من التحاق الطالب بالدراسة من السفارة التي یتبع لھا الطالب -
  . إحضار وثیقة اعتراف من بلد الطالب بالجامعة التي تخرج منھا -
وم  - ان یق ب إذا ك ول الطال ى قب ة عل ادة البحث العلمي بالموافق ي عم ا ف س قسم الدراسات العلی ة ومجل ة المعنی ي الكلی ا ف قسم الدراسات العلی

 .مستوفیا لشروط القبول 
  .تتم مراجعة دائرة القبول والتسجیل والدائرة المالیة إلتمام إجراءات القبول والتسجیل -
 .عمادة شؤون الطلبة في الجامعة إلصدار الھویة الجامعیة یقوم الطالب المقبول بمراجعة -
  .تقوم الجامعة بتأمین تأشیرة الدخول للطالب وإتمام إجراءات اإلقامة  -

  

  :الوثائق المطلوبة 
  

ي ،  )بكالوریوس( ومصدقتھ كشف عالمات - الي األردن یم الع ورة عن مصدق من وزارة التعل ةص ة العام ورة مصدقة عن  الثانوی ، ص
یةا ة الشخص ن  لھوی ورة ع واز السفر ، ص ینج ر األردنی یةو،  لغی ور شخص امعي،) 3(عدد  ص ات ج ف عالم تیر(كش ة  )ماجس للطلب

ي  من جامعات أخرى المنقولین ة، مصدق من وزارة التعلیم العالي األردن ة األمنی ار البطاق ة االمتحان  إحض ط، نتیج وریین فق ة الس للطلب
  .لیزیةللغة اإلنج  الوطني أو المكافئ
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