الدراسة في األردن
توفر األمن واألمان في األردن
يتميز األردن كبلد سياحي بحسن الضيافة واالستقبال .هناك أكثر من  40ألف طالب وطالبة وافد يمثلون 107
جنسيات يدرسون في الجامعات األردنية الرسمية والخاصة.
الموقع
تقع األردن في قلبببب منطقبببة
الشرق األوسط ،شمال غرب المملكة
العربية السبببببببعودية وجنوب سبببببببوريا
وغرب العراق وشرق فلسطين.

اللغة
العربية هي اللغة الرسمية في البالد ،وتستخدم اللغة اإلنجليزية على نطاق واسع كلغة ثانية.
المناخ والطبيعة الجغرافية
مناخ األردن بشبببببكل عام هو مزيج من مناخ البحر األبيض المتوسبببببط في المرت عات حيث الصبببببيف المعتدل
والشتاء البارد ،والمناخ شبه المداري في منطقة األغوار حيث الصيف الحار والشتاء الدافئ ،والمناخ الصحراوي في
البادية األردنية.
مستوى المعيشة
يعتبر مستوى المعيشة للطالب أقل بكثير من الدول الغربية وشبه متقارب مع دول المنطقة.
العملة وسعر الصرف
العملة الرسمية في األردن هي الدينار األردني الذي يقسم إلى  1000فلس ،أو  100قرش.
أيام العطل
الجمعة والسبت ،باإلضافة إلى األعياد الدينية والوطنية.
التوقيت
التوقيت في األردن يسبب توقيت غرينتش بسباعتين في التوقيت الشبتوي وثالث سباعات في التوقيت الصبي ي.
ويمتد التوقيت الصي ي من شهر نيسان إلى أيلول.

التعليم العالي في األردن
مؤسسات التعليم العالي
بلغ عدد الجامعات األردنية ( )32جامعة موزعة على ( )10جامعات رسبببببمية و( )19جامعة خاصبببببة و()2
جامعتين تعمالن بقانون خاص و ( )1جامعة اقليمية .وتتميز هذه الجامعات بوجود أحدث التخصبببببببصبببببببات في مجال
التعليم ال عالي الموجودة في ال عالم ،ويتميز خريجو ال جام عات األردن ية بامتالكهم لمسبببببببتو يات معرف ية عال ية تجعلهم
منافسين أقوياء على المستويات العالمية للترشح إلى مختلف الوظائف والمنافسات األكاديمية.
جامعات متطورة
تعمل بعض الجامعات األردنية للحصبببول على تصبببنيف عالمي متقدم عربيا د ودوليا ،ويشبببترط قبول الطلبة في
أي برنامج باعتماده اعتماد خاص من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ،كما حصلت بعض البرامج األكاديمية على
اعتماد من هيئات دولية "كبرامج الهندسة والعلوم الطبية وإدارة األعمال".
جامعات أردنية بشراكة أجنبية
يوجد جامعات أردنية بشراكة أجنبية.
شراكات واتفاقيات أكاديمية
مؤسسات التعليم العالي لها شراكات وات اقيات أكاديمية ومشاريع بحثية مشتركة مع مؤسسات ومراكز علمية
عالمية مرموقة.
جوائز ا قليمية وعالمية في مجال البحث العلمي
حصبببل أعضببباء الهيئة التدريسبببية والطلبة في بعض الجامعات األردنية على جوائز اقليمية وعالمية في مجال
البحث العلمي.
لغة التدريس
اللغة اإلنجليزية هي لغة ال تدريس في الكليات العلمية والطبية ،والطبية المسببببباندة والعديد من التخصبببببصبببببات
األخرى ،كما أن اللغة العربية هي لغة التدريس في بعض الكليات اإلنسانية.
ا لسنة األكاديمية
تقسم السنة األكاديمية إلى فصلين دراسيين إلزاميين ،األول في فصل الخريف والثاني في فصل الربيع .وتبلغ
مدة كل فصل دراسي ستة عشر أسبوعاد .وهناك أيضا فصل صي ي اختياري لكل من اعضاء الهيئة التدريسية والطلبة
مدته ثمانية أسابيع.
نظام الساعات المعتمدة
يسبتخدم األردن نظام السباعات المعتمدة في التدريس في جميع التخصبصبات باسبتثناء تخصبصبي الطب وطب
األسنان حيث أن الدراسة فيهما بالنظام السنوي.

أعضاء هيئة التدريس
أعضاء الهيئة التدريسية األردنية ذو خبرات عالية وخريجو أفضل الجامعات األوروبية واألمريكية.
الرسوم الدراسية
تعتبر الرسوم الدراسية في الجامعات األردنية رسوما د منافسة لباقي دول العالم من حيث انخ اض التكل ة.
سكن الطالب
توفر العديد من مؤسسات التعليم العالي في األردن مراف سكنية مخصصة للطالبات داخل الحرم الجامعي أو
خارجه .وتختلف التكاليف من مؤسسة إلى أخرى .ويمكن للطلبة أيضا استئجار شقة لإلقامة فيها بم ردهم أو المشاركة
مع أشخاص آخرين .وتختلف التكل ة تبعا للموقع ،وعدد األشخاص والغرف والمراف .

االلتحاق بالتعليم العالي
يسبببمح للحاصبببلين على شبببهادة الثانوية العامة (التوجيهي) ،أو ما يعادلها من الخارا ،بااللتحاق بالتعليم العالي
عبر بوابة الجامعات الحكومية والخاصبببببببة أو كليات المجتمع المتوسبببببببطة بناء على معدالتهم .وتعتمد الجامعات نظام
الساعات المعتمدة الذي يسمح للطلبة باختيار مساقاتهم وفقا د لخطته الدراسية.
أما بالنسببببببة للدراسبببببات العليا ،فيشبببببترط على الطالب الراغب بااللتحاق ببرامج الماجسبببببتير أن يحمل درجة
البكالوريوس .كما يشبببترط على الطالب الراغب بااللتحاق ببرامج الدكتوراه أن يحمل درجة الماجسبببتير .واضبببافةد إلى
ذلك يشبببببببترط على الطل بة الراغبين بااللتحاق في برامج الدراسبببببببات العليا تقديم ما يثبت نجاحهم في أحد امتحانات
القدرات للغة األجنبية (التوفل ،االيلتس ،اللغة ال رنسبببببببية ،اللغة األلمانية ،أو امتحان مسبببببببتوى للغة اإلنجليزية تعقده
الجامعة ويكون مكافئا د لالمتحانات العالمية) .وفي حال عدم تقديم الطالب ما يثبت نجاحه في أحد امتحانات القدرات أو
إخ اقه في امتحان مسبببببببتوى اللغة اإلنجليزية المكافئ لالمتحانات العالمية فيجوز له دراسبببببببة برنامج ت هيلي في اللغة
اإلنجليزية في الجامعة التي يُقبل فيها بواقع سببتة سبباعات معتمدة والحصببول على معدل عالمات لتلك السبباعات حسببب
التخصص الذي يرغب بدراسته .وتختلف متطلبات الدرجة المطلوبة تبعا د للبرنامج الدراسي.

إ جراءات التقديم
يمكن للطالب أن يتقدم لاللتحاق بإحدى مؤسسات التعليم العالي في األردن من خالل ما يلي:
 )1التقدم بطلب االلتحاق مباشببرة إلى مؤسببسببة التعليم العالي التي يختارها .وتسببمح بعض مؤسببسببات التعليم العالي في
األردن بالتقدم بالطلبات عبر اإلنترنت أو من خالل مكاتب الخدمات الجامعية .في حين تقبل بعض المؤسبببببببسبببببببات
الطلبات من خالل البريد .وتُحدد كل مؤسببببببسببببببة تعليم عال متطلباتها الخاصببببببة بااللتحاق .لذا يجب التواصببببببل مع
المؤسسة المعنية لمعرفة متطلبات القبول الدقيقة وإجراءاتها.
قائمة بأسماء الجامعات األردنية الرسمية والخاصة
التسلسل

الجامعة

www.ju.edu.jo

.2

جامعة اليرموك

www.mutah.edu.jo

.4

جامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية

www.hu.edu.jo

.6

جامعة آل البيت

.7

جامعة البلقاء
التطبيقية

www.bau.edu.jo

.8

جامعة الحسين بن طالل

.9

جامعة الطفيلة
التقنية

www.ttu.edu.jo

.1
.3
.5

الجامعة االردنية

الموقع االلكتروني

التسلسل

الجامعة

جامعة مؤتة
الجامعة الهاشمية

 .10الجامعة األلمانية األردنية

جامعة عمان
 .11العربية

www.aau.edu.jo

.12

جامعة الشرق
 .13األوسط

www.meu.edu.jo

.14

جامعة جدارا

www.jadara.edu.jo

.16

www.ammanu.edu.jo

.18

www.asu.edu.jo

.20

جامعة فيالدلفيا
 .21الخاصة

www.philadelphia.edu.jo

.22

جامعة اإلسراء

www.iu.edu.jo

.24

.15

جامعة عمان
 .17األهلية الخاصة
جامعة العلوم
 .19التطبيقية الخاصة

.23
.25

جامعة البترا

جامعة الزيتونة
 .27االردنية الخاصة
.29

جامعة الزرقاء

جامعة العلوم
 .31اإلسالمية العالمية

الموقع االلكتروني
www.yu.edu.jo
www.just.edu.jo
www.aabu.edu.jo
www.ahu.edu.jo

www.gju.edu.jo

جامعة اربد األهلية الخاصة

www.inu.edu.jo

جامعة جرش

www.jpu.edu.jo

جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا

www.psut.edu.jo

األكاديمية األردنية للموسيقى

www.jam.edu.jo

كلية عمون الجامعية التطبيقية

www.jau.edu.jo

الجامعة األميركية في مأدبا

www.aum.edu.jo

جامعة عجلون الوطنية

www.anu.edu.jo

www.uop.edu.jo

كلية العلوم التربوية واآلداب /
 .26األونروا

www.zuj.edu.jo

.28

جامعة العقبة للتكنولوجيا

www.zu.edu.jo

.30

www.wise.edu.jo

.32

جامعة الحسين التقنية
الجامعة العربية المفتوحة

fesa-reg.unrwa.org
www.aut.edu.jo
www.htu.edu.j
www.aou.edu.jo

 )2أن يقوم بالتواصل مع مديرية شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،والتقدم ألي مؤسسة
من مؤسسات التعليم العالي عن طري ما يلي:
الموقع االلكتروني (بعد أن يقوم بإنشاء حساب
خاص به على هذا الموقع)
رقم هاتف المديرية المباشر
عنوان البريد االلكتروني
الصفحة الرسمية على موقع التواصل االجتماعي
الفيس بوك

www.studyinjordan.jo
009625331298
ISA@mohe.gov.jo
www.facebook.com/International-Students-Affairs

علما د ب نه وحرصا د من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على متابعة شؤون الطلبة األجانب الدارسين في مؤسسات
التعليم العالي األردنية ،فقد تم اسبببتحداث هذه المديرية ،وهي مسبببؤولة عن كل ما يتعل ب مور الطلبة الوافدين بدءا د من
لحظة ت كيرهم بالدراسببة باألردن ووصببوالد إلى التحاقهم للدراسببة في األردن ومتابعتهم إلى حين تخرجهم ،ويمكن ألي
طالب يرغب بطرح أي است سار أو تقديم أي مقترح أن يتواصل معها من خالل احدى الوسائل المبينة أعاله.

