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في برنامج  األردنيين األسس والمعايير المتبعة في كلية الطب البشري في قبول األطباء
 8201/9201اعتبارا من العام الدراسي  االختصاص العالي في الطب

 
 
 

 االختصاص العالي في الطب ما يلي: المتقدم الى برنامجيشترط في قبول  (1المادة)
 

فووا يو وو  لوون يوكاللرووالة يوبلايووو أ  لووال يراللو ووال لوون كاللرووو أن يكوو ن صال ووى دروو  لبكووو يوسكووالو بي    -أ
 لرتبف س ال.

 ستوالبي  ي يترولا يينوس أل يو ن لون  أن يك ن قل أتو  نواو تولبي  ييلتيوال  فوا لنت وعيالة لرتوبف س وال. -ب
   ب تل  .

أن يك ن لنكى فا اقالسوو يو سوالت تنوكيى لي لوال ويبلايوين  أن يكو ن لبن والا لون   يبل يو وصو وررلون  -ج
  سي .ك

 أن يكتال  يوعصص يو سا يولقبب. -د
 أن ي يك ن قل ف ن لن يوسبااللج فا يوتن ص يولتقل  إويه.  -ه

 كلال ه  ل ضح فا  يلتصالن يورغو صن  قبيبية   يبل يوترري  يورالوا  يوسصث يوررلا يكتيال  -و

  يوترريلالة

 
يتم اإلعالن عن موعد تقديم الطلبات في كلية الدراسات العليا وكذلك موعد تقديم  االمتحاان النراري   (:2المادة )

 نيسان. بعد النصف األول من شهر وموعد الجوالت الالحقة من المقابالت وذلك 
 

لالختصاصاات التاي يرهبهاا حساب الرهباة المتاحاة  خيااراتال: يقوم المتقدم بتعبئة البيانات المطلوبة و(3المادة )
 نسخة من هذه األسس عند تعبئة الطلب.المتقدم واألولوية، ويسلم 

 
 يتم تقييم المتقدم بالعالمات من مجموع مئة عالمة موزعة على النحو التالي: (:4المادة )

 
ن يواظوبي % فالكثب فا ييلتصال50وىلتصالن يواظبي،  يلنن كن لن ص ن در  دىلو دىلو  45ين ص  -أ

فا لبيصن يولاالفنو يوىصقو  فا صالن اقوص دولل يواوالكصين يولونهرين ينوتكلالن لبيصون يولاالفنوو دون ضورف دولل 
يولقالدل يول ر سوو فالاوه ينوت فا يورولل ويسرو  ضورف دولل يولقالدول يول ر سوو درو  يوقون لون يولتقوللين صنو  تبتيو  

 دىلو ييلتصالن.
 يو الو   ت  أل كلال يرا:دىلو وركاللرو يوتا تنبج لا ال  15ين ص  -ب

 
i.  دىلو. 15           كاللرو يورر    يوتكا و كيال يوبلايو 
ii. دىلالة. 10  و  يواي  واليواليو، ي ب سال يوغبسيو، يينتبيوي، ييلبيكيو، يوكيوكاللرالة يوبلايو 
iii.  :دىلالة  5          غيب ذوك 

             
 دىلو وتقليب يولتقل  فا يوسكالو بي   لصن سو لن يولرلن در  يواص  يوتالوا:  25ين ص -ج
i. فق يولراللوو يوتالويو: يول  ياظال  الويت  تص ين يورىلالة س  

 0.25×  يورال  يول  ي يولرلن
 21=  0.25×  84لثالن: 

 
ii.   يورىلوو درو  فا صوالن  كو ل تقوليب ل ن لرولن ل و ي لون نبيكوا غيوب يوكاللروالة يوبلايوو يوت  يصتنوال

 يواص  يوتالوا:
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 %84للتال =   %76كيل كلي=        %68كيل =     %60لقس ن= 
 

iii. يوتالويو: وويت  تص ين يورىلالة ساظال  يوبل    فق يولرالل 
 لرلن يو الو  سالوبل   ×يوصل ييدر  ورلرلن سالوبل  ( ÷25)  يورىله=            

 
 4.2. يوصل ييدر  ورلرلن سالوبل   ه    3.5 يوتكا و كيال لرلن  الو  فا كاللرو يورر   لثالن: 

 20.83= 3.5×(4.2÷25)  يورىله يولنتصقه=           
 
 

 دىلالة ولرلن يوثالا يو يوراللو در  يواص  يوتالوا:  5ين ص  - ل
 

 التوجيهي األردني 
 دىلالة  5   95  ≥  يولرلن 
 دىلالة 4   90-94.9

 دىلالة  3  90يولرلن > 
 

 التوجيهي هير االردني
  ودىل 2.5    95 ≥ يولرلن 

 ودىل 1  95يولرلن > 
   

i.  ي يكو ن قول  ناو ييلتيال  فا لنت ع  يولرك يولنن  دسول   يوكواللرا درو  ينيلض   دىلالة ولن 10ين ص
 4يوت  ن و   فوا صوالن ص و ن ذووك فتبل ييلتيال  يياذيب ي  يكثب نىن دق سو  ةنت كس لب لن يولتقل  لنالوعو ي

 .دىلالة
ii.  يورىلالة يولسياو فا يول ن يلااله: يوت  يلض  في ال ناوييلتيال  تن ص ورلنت عيالة يونبا 

 ة عالماتخمس         . مستشفى الجامعة األردنية 1
 عالمتـــــان   . المستشفيات األخرى2

iii.  فا صالوو قضالت يولتقل  وناو ييلتيال  فا يكثب لن لنت ع  يوت  يصتنوال  هوذه يورىلوالة  يك ي  وال سلقوليب يولولل يوتوا
 قضالهال فا يولنت عيالة يولنترعو صن  يورىلو يوللا صو وكن لا ال. 

 
فوا سكوالو بي    نب لفرو نبيكين لن كاللرو يوررو    يوتكا و كيواللن آ يلاح يو الو  يي ن ) يولرلن يوتبيكلا ( -هـ 

 يو    يوكبيصو يوصق فا ينتيالب يينت الص يوذي يبغ  سه ل ن يونض أل يكبيتية يولعالضرو 
 

:يتم ترتيب أسماء األطباء المتقدمين تنازليا حسب مجموع العالمات لهم ويتم إعالنها  علاى لوحاة إعالناات  (5المادة )
الكلية، واذا تساوى متقدمان او اكثر في مجموع العالمات فانه يتقدم في الترتيب األعلى فاي االمتحاان فااذا 

 في معدل التوجيهي.  تساويا بذلك فاألعلى في معدل البكالوريوس فإذا تساويا فاألعلى
 

   اجراءات المقابلة والمفاضلة : (6المادة )
 

تبتيوو  لكلوو أل ورك وووو يو ووو  لوون يولقووالسىة سصضوو ب يوركاووو يول ووكرو  يقووالسر ن صنوو   يولتقوولل نُيوولدا  -أ
 كون لون  لع ييوت ي  ستبتي  يونيالبية فوا كليوع يوكو ية يورىلالة يوكرا ينتيالب يوتن ص صن  يوتبتي  يو يبل

 . يتنرف دن يوصض ب يرتسب لنتاكعالا صكلالا 
 فوا  رسوه  ي يصوق ووه يياتقوالن ي يوثوالاا نيو يرت   يولتقل  سقسو ن يونيوالب يولتوالذ يذي كوالن لون ضولن يونيوالبين  -ب

يوصوظ فوا يوك ووو يو وو  فوا   وو  يصوالوع  لون  وي نس  كالن  يصتعظ يولنتاكع ن دن يونيالب يوثالووث ي  يوبيسوع سيا لال
 يولاالفنو فا يوك ية يوىصقو  صن  تبتي  نيالبيت  . 

أيوال   3فتوبل  يولقس وو نتررن هذه يوت  يرالة لن  نىن و صو يدىاالة كريو يو    كريو يولبينوالة يورريوال  يلواح  -ج
غيوب لنوتبلل درو   كبنو   لسل يووكليع يوبن   يولنتصقو لال دلي بن   يونوالدالة  دلن ويق ل ي سالوتنكين  لفع

 أن يت  يصتنالس ال لن يوبن   يوللف دو لن قسن يولنت ع  يصقال. 
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 سرل ياقضالت يوللل يوللا صو أدىه يرتسب كن لن تنرف دن يوتنكين لنتاكعال  فالقلي وقس وه صكلال. -د
و صوو  يت  تصليل يو  يغب يوتا اكلة دن يوتنرف دن يوتنكين أ  دل  ترس ت ال فا يوك وو يو وو   إدىا وال درو  -ه

 إدىاالة كريو يو    كريو يولبينالة يورريال.
كن لن يصق و   يينتلبيب فا يولاالفنو ورك وو يوثالايو ستالبي  يك ن قل صلل نوالسقالا )صنو  يوعقوبل   لون يلد   -و

 .(6يولاللل 
 ترووبع درووي   يوتن  ووالة  ت    يوولد ن ورك وووو يوثالايووواليولتاالفنوو ن تاال ويووالا صنوو  لكلوو أل دىلوو يبتوو  -ز

 ع  ر  يينتاكالف. يق  يينتلبيب فا يينتاكالف سرل ت  رسالت   ي يولت فبل صن 
كليوع يوبنو   ييوال  دلون ينوتكلالن إكوبيتية تنوكير    لفوع  3لقس وو ن لولل سرل يات الت يوك وو يوثالايوو يلواح يو -ح

كبن   لسل يو غيب لنتبلل در  ين يت  يصتنوالس ال لون يوبنو   يوللف دوو لون يولنتصقو لال دلي بن   يونالدالة 
 لنت ع  يصقال. يو

 يو  يغب  صن  تبتيسالة تقبهال يوركاو  صت  ا اليو   ب ص يبين.  تنتلب يوركاو سرلريو لنت -ط

 
يعتبر كل من تخلف عن التسجيل مستنكفا وفاقادا لقبولاه  بعد الجولة الثانية  انقضاء الفترة الممنوحة عند:(7المادة) 

 .الالحقةقائمة الحكماً وال يحق له أن يدخل ضمن 
 

 فقط من بداياة شاهر تماوز ليلتحاق المتقادمون فاي تخصصااتهم ومان يتخلاف عان  عينأسبوتعطى مهله :(8المادة )
 ذلك يعتبر مستنكفا وفاقدا لمقعده حكما.

 
من شهر تموز وتعلن لجميع المتواجادين علاى رأس عملهام الاذين  ين:  تحصر الشواهر بعد اول أسبوع(9المادة )

 .هم على قائمة االستنكافالذين قبلوا في ذلك العام و
 

 وال)ممان لام يحصا ترتب أسماء الراهبين في الحصول على تخصص آخر ممن هم علاى رأس عملهام :(01المادة )
اتهم األصاالية وياادعون إلااى حسااب مجمااوع عالماا سااتنكافمااع قائمااة اال الثاااني(أو  هم األولارعلااى خياا
وحساب ترتياب خيااراتهم  لتعبئة هذه الشواهر والشواهر التي تنتج عن تغيير التخصصات ىرجولة أخ

 .األولى المقدمة في الطلب األصلي
 

وتساتمر اللجناة فاي تعبئاة الشاواهر  شهر تموز إجراء أي نقل او تغيير تخصاص انتهاءال يجوز بعد  :(11المادة )
  .حسب قائمة االستنكاف حتى نهاية شهر تموز

 
االختصاص العالي )أردنياين وهيار أردنياين( فاي الشاعب واألقساام  في برنامج عدد األطباءتم تحديد ي (:21المادة )

وفق احتياجاتها وتناسبها مع المعايير المعتمدة من المجلس الطبي األردني وينسب بهاذه األعاداد إلاى 
الى مجلسىكميس ى ممجلس الكلية بالتنسيق مع ادارة مستشفى الملك المؤسس عبد هللا الجاامعي ومان ثام 

 مجلس العمداء إلقرارها.مجنمثمالدراساتمالعس اموم
 

يشكل عميد كلية الطب لجنة مان أعضااء هيئاة التادريس فاي الكلياة العاداد االمتحاان النراري وتنفياذ  :(31المادة )
 هذه األسس والمعايير. 

 
قبااول األطباااء األردنيااين فااي برنااامج بتلغااي هااذه األسااس كافااة األسااس الموجااودة سااابقا والمتعلقااة  :(14المااادة )

 الطب. االختصاص العالي في 
 

هاذه األساس وتفساير مساؤولون عان تطبياق هام ( 13عميد كلية الطب واللجنة المشكلة حساب الماادة ):(15المادة )
 والمعايير.

 
(: يبت مجلس العمداء في اإلشكاليات التي قد تنشأ عن تطبيق هذه األساس او الحااالت التاي لام يارد ناص 16المادة )

 كلية البها بناء على تنسيب من مجلس 
 
 


