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صل دس ال  الس

مع ميث رس اأردني الج ن لمم دة ضم  الج

ر في ب استقط إط ره الط ل اختي  قب

 مقدمـــة:

يـة صمموم ــوو ةـموا اصاـلدا اص يو ـوو لا اــما او  ـول  ذـ ا اصل ـ  مــا ميلـوم اصاومدـة المد يت
اصدليو اصتـي تقـدمهو سق ـوم اليـوو اصممتبطة بو تقطوب اصطلبة لاختيومذم لقبلصهم في بمامج اصدما وو 

لممااز اصاومدـة  ذ  يقـدم ذـ ا اصل ـ  ذطـوماا صةـموا اصاـلدا اصخـوا بو ـتقطوب اصطلبـة لاختيـومذم 
لقبـلصهم فـي اصبـمامج الاوديميـة اصخو ـة بوصدما ـوو اصدليـو يلبتـم فـي بـمامج اصباـوصلميل    ليــلفم 

قـــد س ـــبط ا ـــتقطوب اصطلبـــة اصم  مـــيا اصتلايهـــوو اصخو ـــة صافـــماد اصقـــو ميا ،لـــم ذـــ ا المـــم  ف
ية ذبدى اصقةويو اصتي تبظم بوذتموم قطوع لا ع مـا  لاختيومذم لقبلصهم في بمامج اصاومدة المد
الفــماد فــي ماتمــع اصاومدــة لاصماتمــع اصمبلــي  لس ــبط مــا اصملةــل،وو اصتــي يــدلم بلصهــو اــد  

قــوب بــيا اصمهتمــيا بــعملم اصتدلــيم اصدلــي فــي المدا  ذ  ي قــدم ذــ ا اصل ــ  مدللمــوو ،ــا موذيــة ل
ــة فــي ذــ ا اصماــو   لاصتــي تدــد مدمفتهــو  اصخ ــو ا اصتــي تت ــا بهــو اصمموم ــوو اصايــدا لاصمقبلص
ية  لسلص ـ  اصطلبـة  ذومة صلقو ميا ،لم سملم ا تقطوب اصطلبة لاختيومذم لقبلصهم في اصاومدة المد

ية ص صتبوم بهو   اص يا يتلقع سا يختوملا اصاومدة المد

ية اصاومدة في الاوديمية اصبمامج في صلطلبة اصقبل  ذاما او في اصدداصة تتبقم بتم  ياب المد

 اآتية: اصخم ة بوصمبودئ ا اما او ذ  تلتزم سا

 اصشلوفية   1

ود2 يوتهم بل  سباوم ذصم لقبلصهم اصطلبة اختيوم ،ملية  ا ت  لا تدداداتهم لتب يلهم ذماو

 الاوديمية 

 لاصلبوو  بوص دم اصطلبة صقبل  اصم تخدمة اصتقييم طمم ات وا  3

 اصاومدة  ببمامج لااصتبوم صلتقدم اصطلبة تلااه اصتي اصدلا م ما اصتقلي  ،لم اصبما  4
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اما او ،مليوو تلافم  5 ظمة لا   اصقبل   صدملية م

 ا تقطوب ذاما او في اصشلوفية تلفم سا ذا اص وبقة  اصخم ة اصمبودئ سذمية ما اصمغم،لم  ل
 ،لم يسل يشما ما اميع سا يؤاد بوصشلوفية فوصتقيد سذمية  الالم يدد لقبلصهم لاختيومذم اصطلبة

ية يت مفلا  لا صلطلبة لاصقبل  لااختيوم اا تقطوب يتلصم  ،ملية  اميع تبو لا تقومة بمه
 اصظملا 


