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 2019/2020مقاعد األردن 
عن بدء تقديم طلبات االلتحاق للجامعات األردنية في مختلف التخصصات للعام الدراسي  والبحث العلمي تعلن وزارة التعليم العالي

 وفق الشروط التالية: 2019/2020
 

 أن يكون المتقدم فلسطيني الجنسية. •

 الثانوية العامة عن المعدالت المبينة أدناه ازاء كل من التخصصات التالية:أن ال يقل معدل المتقدم في  •

 % فأعلى في الفرع العلمي فقط.99الطب البشري  ▪

 %( في الفرع العلمي فقط.97طب األسنان) ▪

 %( في الفرع العلمي فقط90الصيدلة ) ▪

 .%( في الفرع العلمي فقط85)الهندسة تخصصات   ▪
 في الفرع العلمي فقط. %(75وم التأهيل والطب البيطري )العلوم الطبية المساندة وعل ▪

 %( في الفرع العلمي واألدبي.70، الصحافة واإلعالم) القانون الشريعة، التمريض، ▪

 العلمي%( في الفرع 65تخصصات كليات علم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات كافة  ) ▪

 %( في الفرع العلمي واألدبي.65باقي التخصصات ) ▪
 

 الوثائق المطلوبة:

 صورة مصدقة عن كشف عالمات الثانوية العامة. -
الفلسوووووطيني باسوووووتثناء المتقدمين من القدج صوووووورة عن جواز السوووووفر االردني ال ي ال يحمل الرقم  صوووووورة عن جواز السوووووفر -

 .الوطني
 شهادة عدم محكومية. -

 

 تقديم الطلبات: 
تقدم الطلبات الكترونيا وعلى الطالب ان يختار تخصوووووو  وا،د فقط، ويمكن ان يختار تخصوووووو  ة ر في الخانة المعدة ل ل    ا 

يلتزم به في ،ال قبوله، علمًا ان الطالب لن يسووووووتطيد اسووووووتبدال التخصوووووو  في ،ال ترشوووووويحه للقبول، مد رغب في  ل  على ان 
 ضرورة تسليم الوثائق في الوقت المحدد.

 .وووووووووووووووواهنوووووووووووووووووووووووووووووووووووولتقديم الطلب اإللكتروني اضغط 
 

فقط وم   الجي الفاعي  ال لمي  2019،2018يستتتتتتتتطيف المنافستتتتتتتة علخ مقاعد األردن  الجو اللاعولة ال امة لل امي   •
 .2019واألدبي فقط وت طخ األولولة لخالجي ال ام 

 في فاوع ال لمي واألدبي فقط. الفلسطينيةيجب أن يكون الطالب الفلسطيني حاصل علخ شهادة الدراسة اللاعولة ال امة  •
 

تل  –الخ وزارة التابية والت ليم ال الي في ة ة مالحظة: بخصتتوط بلبة ة ة فب د ت ب ة الطلب الرتاوعي جا خ سرستتاف ملفاتهم 
 م قبوف أي بلب يصل متأ اًا أو ةيا مكتمل.حسب المواعيد المحددة ول  جتالهوا  
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  022982655) اإلدارة ال امة للمنح الخدمات الطالبية(هاتف: الماصيون مقا الوزارة في رام هللا/ •
عمارة لجنة  -( ) عابلس: شارع رفيديا2بت –الهام عمارة – الحاس)الخليل: شارع  والبحث ال ملي مكاتب الت ليم ال الي  •

 (2بت -ال كاة

، وا ر موعد لتسووووووووووووليم الوثائق هو يوم الثالثاء  20/08/2019ات  لكترونيًا هو يوم الثالثاء الموافقعلمًا أن ة ر موعد لتقديم الطلب
 .  20/08/2019الموافق 

 

 مالحظة:

 الدراسة على نفقة الطالب ،يث يدفد نفس الرسوم الدراسية التي يدفعها الطالب األردني.   -

الدقة في ا تيار التخصوووووووو  والجامعة التي يرغب الدراسووووووووة فيها، بما يتناسووووووووب ومعدله في الثانوية العامة  مراعاةعلى الطالب  -
 مقاعد. 3- 1ال يتعدى  ،يث ان عدد المقاعد في كل تخص  محدود جدًا في كل جامعة

المقيمون في  نالفلسووووطينيي من دا ل الوطن )المحافظات الشوووومالية والجنو ية، والطلبة نسوووويخلوووود للمنافسووووة الطلبة الفلسووووطينيي -
 األردن "،ملة الجواز األردني المؤقت( 

االسووووووووعار الظاهرة لكل تخصوووووووو  هي ،تى ه ه اللحظة وقد تختلف من قبل الجامعة وال تتحمل الوزارة اية مسووووووووؤولية في ،ال  -
 ا تالف االسعار.

 المقاعد.ال يحق لحملة الجنسية االردنية التقدم للمنافسة على ه ه  -

 

 اسم الطالب الاباعي: _____________________________________

 رقم الهولتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة: _____________________________________

 التوقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف: _____________________________________

 تتتتتتتتتتتخ: _____________________________________التارلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 واف : _____________________________________تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالج
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