
 

 مواعيد تقديم طلبات القبول

جنبية األ او  عربيةالردنية او األلشهادة ل

وذلك بعد صدور نتائج الثانوية العامة 

 األردنية مباشرة  
 

       .لية او طريقة تقديم طلب القبـــوال 

.                                                                                                                                                                                                                                   
ناء و أب الموازيالبرنامج طلبات يتم تقديم *

اعضاء هيئة التدريس وأبناء العاملين في 

الجامعة وفروعها ومستشفى الجامعة األردنية 

في البرنامجين العادي والموازي وطلبات كلية 

الفنون في البرنامجين العادي والموازي 

 الموقع لىالدخول ا عن طريق الكترونيا
 االلكتروني لوحدة القبول والتسجيل

registration.ju.edu.jo    ومن ثم تعبئة

من خالل  و دفع رسوم الطلبطلب القبول 

 .نظام فواتيركم
*طلبات)البرنامج الدولي( للطلبة غير 

األردنيين فيتم قبولهم مباشرة بعد مراجعة 

وحدة القبول والتسجيل في الجامعة شريطة 

  او من خالل ،القبولتحقيق أسس 
intstu@ju.edu.jo :البريد االلكتروني  

 

الية اختيار الطلبة المرشحين للقبول 

 .           في البرنامج الموازي

ية اردن)الطلبات حسب جنسية الشهادة  فرز-

 (الخ...، بريطانية،سعودية،اماراتية
الطلبات حسب سنة الثانوية العامة  فرز-

 (سابقةسنوات / سنة حالية )
  .لثانويةاالطلبات حسب معدل  ترتيب-
الطلبة المرشحين للقبول الحاصلين  اختيار-

على اعلى المعدالت حسب االعداد المقررة 

مع مراعاة اسس  .لكل تخصص ولكل شهادة

 (امتحان)قبول كلية الفنون 
 

 االنتقـــــــال من جامعة اخرى

يجوز انتقال الطالب إلى الجامعة االردنية في التخصص 

في تخصص مناظر لذلك  أو في جامعته  فيهالمقبول نفسه 

                     :التالية ووفقًا للشروطالتخصص 

شاغر له في التخصص الذي سينتقل اليه وعدم  توفر - 

                                  .حصوله على أي عقوبة تأديبية

ً أن يكون معدله في الثانوية العامة مقبوال  - ي ف تنافسيا

التخصص المنتقل إليه في الجامعة سنة قبوله في 

                                                  ..           منها المراد االنتقال الجامعة

  جامعـــة أردنية رسمية يكون الطالب منتقال من أن -

 ويشترط أن يكون قد قبل فيها حسب أسس القبول العامة

تكون دراسته فيها وان  الصادرة عن مجلس التعليم العالي

                          .                                        منتظمة

( 63)يكون قد أنهى بنجاح في جامعته ما ال يقل عن  أن-

ساعة معتمـدة من مواد خطته الدراسية، وال تدخل 

عالمات ما يعادل من هذه المواد في حساب معدله الفصلي 

 .الجديدو التراكمي 
 

  حملة الجنسية األردنية 

بامكانهم التقدم بطلب التحاق للبرنامج 

 الموازي من خالل الدخول الى الرابط 

registration.ju.edu.jo    
  او البرنــــــــــامج العـــــــــــــــــــــــادي 

من اختصاص وحدة تنسيق القبول وهو 

والبحث   الموحد في وزارة التعليم العالي

العلمي ولمزيد من المعلومات يرجى  

 الرابط الدخول الى

ww.admhec.gov.jo 

  

  حملة الجنسية الفلسطينية 

 للعامالحاصلين على الثانوية العامة  –أ 

بامكانهم التقدم بطلب التحاق الحالي 

من خالل الدخول الى  الموازيللبرنامج 

 registration.ju.edu.joالرابط 

ام للععلى الثانوية العامة الحاصلين  -ب 

بامكانهم التقدم  او االعوام السابقة الحالي

  الدوليبطلب التحاق للبرنامج 
 

 أبناء األردنياتالطلبة من 

 (داخل األردنالحاصلين على ثانوية عامة من  -أ

بامكانهم التقدم بطلب التحاق للبرنامج 

من خالل الدخول الى الرابط  الموازي

registration.ju.edu.jo 

داخل الحاصلين على ثانوية عامة من  -ب

بامكانهم التقدم  ( او من خارجه األردن

 الدوليبطلب التحاق للبرنامج 

  حملة الجنسيات  االخرى

بامكانهم التقدم بطلب التحاق الى  البرنامج 
الدولي من خالل مراجعة مبنى وحدة 

  او من خالل القبول والتسحيل

intstu@ju.edu.jo:البريد االلكتروني 

شروط معادلة المواد للطلبة الذين درسوا في جامعة اخرى 

 )البكالوريوس(

أن اليكون قد مضى على دراسة المادة او المواد أكثر من  -

 سنوات من تاريخ آخر فصل دراسي لهسبع 

( أو ما يعادلها في تلك %36( أو )جوأن ال تقل عالمته عن )

 المادة أو المواد .

( من مواد %06يُحسب له من هذه المواد ما ال يزيد على )

( من %06عن )ال يزيد بما خطته الدراسية المنتقل إليها، و

وال تحسب عالمات ما يعادل من هذه المواد  مواد التخصص

 في معدل الطالب الفصلي والتراكمي.

 

شروط معادلة المواد للطلبة الذي درسوا في  كلية مجتمع 

 ("الدبلوم"المرحلة الجامعية المتوسطة)

اليكون قد مضى على دراسة المادة او المواد أكثر من  أن -

سبع سنوات من تاريخ آخر فصل درسه الطالب وليس من 

                                   تاريخ تقديمه لالمتحان الشامل.

( أو ما يعادلها في %86( أو )ج+ال تقل عالمته عن ) وأن -

ة إذ دلة والهندستلك المادة أو المواد باستثناء تخصصات الصي

 ( أو ما يعادلها %07( أو )ج+يجب أن ال تقل العالمة عن  )

( من خطة %50عن) له من هذه المواد ما ال يزيد يُحسب -

من مواد خطته  ( %06على )الصيدلة و ما ال يزيد تخصص 

، وال يزيد عن لباقي التخصصات الدراسية المنتقل إليها

مات ما يعادل وال تحسب عال التخصصمن مواد ( 06%)

 من هذه المواد في معدل الطالب الفصلي والتراكمي.

 

طلبات اإللتحاق والرسوم  رسوم

 الجامعية
 . دينار( 52)   البرنامج الموازي -

     تخصصات كلية الفنون والتصميم تنافس -

 .دينار( 27)
تخصصات كلية الفنون والتصميم  موازي -  

 . دينار( 077)
 .دينار ( 077) البرنامج الدولـــــي- 
 .دنانير( 2) أبناء العاملين في البرنامج العادي -

لمزيد من المعلومات حول تخصصات 

الكليات والرسوم الجامعية وعدد ساعات 
الخطة يرجى االطالع على الصفحة 

  .           والتسجيلالرسمية لوحدة القبول 

registration.ju.edu.jo      
 

 مالحظات هامـــــــــــــــــــــــــــــــة:   

شهادة الثانوية العربية أو األجنبية 

بحاجة الى مصادقة أو معادلة من وزارة 

األردنية، لمزيد من التربية والتعليم 

المعلومات حول إجراءات المعادلة على 

:الرابط  

http://apps.moe.gov.jo/apps/certificate

/ 

 للتجسير ى لمعدل  الطالب في االمتحان الشاملالحد االدن

لتخصصات ( وباقي ا%07)الدبلوم( للهندسة والصيدلة )

(86%). 

http://registration.ju.edu.jo/Home.aspx
http://registration.ju.edu.jo/Home.aspx
http://apps.moe.gov.jo/apps/certificate/
http://apps.moe.gov.jo/apps/certificate/

