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 مديرية البعثات 

 واالتفاقيات الثقافية الخارجبالدارسين قسم 

 

  نشرة إرشادية للطلبة الراغبين في الحصول على منح خارجية

 2020/2021الدراسي  للعام ضمن إطار التبادل الثقافي
 

  الطلبة:اعزائي 

 :يلي وكماطلب المنحة الخارجية  ةقراءة هذه النشرة بتمعن والتقيد يها عند تعبئ ارجو

 على الثانويةة العامةة ادردنيةةأن يكون أردني الجنسية ومن الحاصلين  ميشترط في المتقد .1

او الفةرع العلمةي الحقل الطبةي  او الفرع العلمي / العلمي الفرع 2020للعام  ما يعادلها أو

اما بالنسبة للطلبةة الحاصةلين علةى  ،الفرع العلمي / حقل العلوم البحتةاو  الحقل الهندسي/

او  تهماشةهادلمعادلةة  يشةترط حوةولهم علةى وةيقةةفردنيةة الهادة الثانويةة العامةة ريةر اش

 ادصول.حسب  ادردنية وزارة التربية والتعليم نم توديقها

 .لن يتم استقبال اي طلب التحاق ورقيولتقديم الطلب المدة المسموح بها ب ديجب التقي .2

 للتنافس. وادلوية االعتبارية كأساس ةيعتمد معدل الثانوية العامة والمنطقة الجغرافي .3

تطبق على الطلبة المتقدمين "السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات ادردنيةة لمرحلةة  .4

حيةةا المعةةدل مةةن الةةدول المانحةةة  وشةةروط” 2020/2021جةةامعي البكةةالوريوس للعةةام ال

رجية للعام الجةامعي معدل الطالب المتقدم للمنح الخابحيا ال يقل ، وفروع الثانوية العامة

%( 80و ) الحقةل الطبةي العلمةي والفةرع العلمةي / %( في الفرع85عن ) 2020/2021

 %( الفرع العلمي / حقل العلوم البحتة65و ) يالهندسللفرع العلمي / الحقل 

يتقدم الطالب بخيارات يحدد عددها بناًء علىى عىدد المىنح المخصىو للوامى  بمىا   ي يىد  .5

الل تعبئىة طلىب الرترينىي اعىد لاىغا اليايى  يتطلىب ادخىال الىر   عن خيارين فقى  مىن خى

علماً بأن التقدم يت  من خالل جااز حاسوب ي  يمرن تقىدي  الوطني يمران ير   القيد، 

 الطلب من خالل الااتف.

 على الطالب مراعاة ادخال خيارات  حسب رغبات  في التخصصات يالديل المتاحة ل .  .6

حسىب اعلىى معىدل فىي جميىر خيىارات فادة مىن المىنح المتاحىة يت  ترشيح الطالب لالسىت .7

يلمىرة ياحىدة  )بيض النظىر عىن ترتيىب خيىارات الطالىب  افيةرالطلبة في المنطقة الجي

 .فق  يفقاً ألسس المفاضلة المعتمدة
يتم ترشيح الطلبة لالسةتفادة مةن المةنح الخارجيةة مةن نةالل تنفيةذ أكثةر مةن دورة ترشةيح  .8

فةي حةال عةدم حوةول الطالةب علةى الترشةيح نةالل دورة الترشةيح  انة الكترونية بحيةا 

االلكترونيةةةةة االولةةةةى فةةةةيمكن ان يحوةةةةل علةةةةى نيةةةةاره االف ةةةةل فةةةةي دورات الترشةةةةيح 

 االلكترونية الالحقة.

الفتةةرة  مطلوبةةة نةةالللةةم يقةةم الطالةةب بتحميةةل أي وةيقةةة  فةةي حةةال يلغةةى طلةةب الترشةةيح  .9

 المحددة لتقديم الطلب.

ي حال انةتال  المعلومةات الةواردة فية  عةن واقةا كشةا العالمةات يلغى طلب الترشيح ف .10

 مقدمة من الطالب. انرى واي وةيقة
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المنح الخارجية كامالً في حةال قبةول الطالةب فةي تخوةط "الطةب البشةري" يلغى طلب  .11

نيةةار الطالةةب )التخوةةط( فةةي طلةةب المةةنح  نتةةائا القبةةول الموحةةد، وكةةذل  يلغةةىضةةمن 

 لتخوط ضمن نتائا القبول الموحد.حول على نفس ا إذا ةالخارجي

الموقةا اإللكترونةي لةوزارة التعلةيم  مةن نةالليتم اإلعةالن عةن أسةماء الطلبةة المرشةحين  .12

)الةراب  الخةاب بةنعالن نتةائا المةنح الخارجيةة مةن نةالل ادنةال  العالي والبحا العلمي

 . واي وسيلة انرى ممكنةالرقم الوطني( 

 التوال المدنلة.يتحمل الطالب مسؤولية صحة بيانات ا .13

 للةوزارة يمن تاريخ اعالن النتائا على الموقةا اإللكترونة ( ساعة24يمنح الطالب مهلة ) .14

( سةاعة 24لقبةول أو رفةا الترشةيح الكترونيةاً وأي تةأنر بةالرد عةن ) مديرية البعثةات /

 يعتبر مستنكفاً عن الترشيح وال يتم ترشيح  دي منحة انرى.

لن يتم ترشيح  دي منحة فسواء كان قرار الطالب بالقبول أو الرفا للمنحة المرشح لها  .15

 نارجية أنرى.

، افقتة  علةى الترشةيحومةن م يومي عمل ( ساعة48نالل ) باستكمال وةائق يلتزم الطالب  .16

يفقةد حقة  بالترشةيح دي منحةة نةالل هةذه المةدة فيعتبةر مسةتنكفاً و وإذا لم يسةتكمل وةائقة 

 حيا تشمل هذه الوةائق: أنرى،

 .الكفالة العدلية 

 ة.يشهادة عدم محكوم 

 .)نموذج التعهد )موقا من الطالب 

 رير االردنية. تكشا عالمات الثانوية العامة او معادلة الثانوية العامة للشهادا 

 .)الوةائق الشخوية للطالب )صورة عن شهادة ميالد، صورة عن جواز السفر 

 لة المانحة.الوةائق المطلوبة من الدو 

  .يمكةنشهادة نلو من ادمراض السارية والمعدية باللغتين العربيةة واالنجليزيةة( 

 أن يتم تزويدنا بها الحقاً قبل السفر(.

بعةةد تسةةليم الكفالةةة  عةةدم التحةةاق الطالةةب بمقاعةةد الدراسةةة فةةي البلةةد المرشةةح إليةة  فةةي حةةال .17

ة الماليةة المترتبةة خوةوب المطالبةفللجنة البعثات العلمية اتخاذ القرار المناسةب بالعدلية 

 على عدم التحاق الطالب بالدراسة.

 

 مالحظة هامة:

علىىى انىى  يجىىب علىىى الطالىىب حىىال ترشىىيح  ا لتىى ام   -فىىي  ىىئ جامحىىة كورينىىا  -تؤكىىد الىىوزارة 

بشريط يتعليمات ي رارات الديلة التي رشح لاا الخاصة بآليىات السىفر يالىدخول لاىا ي طريقىة 

 لدياا.  التدريس المعتمدة
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 شريط الديل المانحة
 

 الشريط المطلوبة من الديلة المانحة الديلة

 

 جماورية مصر العربية

 منحة / طب بشري  30)

 منحة / طب اسنان  12)

 منح / ذكاء اصطناعي  8)

% بعىىىىد حىىىىغ  مىىىىادتي 75يجىىىىب ان   يقىىىىئ المعىىىىدل عىىىىن  -

التربيىىىىة ايسىىىىالمية يتىىىىاريص األردن لتخصصىىىىي الطىىىىب يطىىىىب 

 ان.ا سن

لتخصصىىىىىىي الطىىىىىىب يطىىىىىىب    سىىىىىىنوات5مىىىىىىدة الدراسىىىىىىة ) -

 ا سنان.

يسىىىىىمح لطلبىىىىىة الفىىىىىري العلمىىىىىي يالعلمىىىىىي طبىىىىىي يالعلمىىىىىي  -

هندسىىىىىي يالعلمىىىىىي علىىىىىوم بحتىىىىىة التقىىىىىدم لتخصىىىىىو الىىىىىغكاء 

 ا صطناعي.

 لتخصو الغكاء ا صطناعي.   سنوات4مدة الدراسة ) -

 .لية الدراسة اللية ا نجلي ية -

 الجماورية التونسية

 / طب اسنان  ةمنح 15)

 السنة التحضيرية  +  سنوات 6مدة الدراسة ) -

 لية الدراسة اللية الفرنسية -

 المملرة الميربية

 منحة / طب بشري  12)

 منح / طب اسنان  3)

 +  سىىىىنوات لتخصىىىىو الطىىىىب البشىىىىري 7مىىىىدة الدراسىىىىة ) -

 السنة التحضيرية 

 +  سىىىىىنوات لتخصىىىىىو طىىىىىب ا سىىىىىنان 6مىىىىىدة الدراسىىىىىة ) -

 ة التحضيريةالسن

 لية الدراسة اللية الفرنسية -

 ارمينياجماورية 

 منحة / طب بشري  25)

 +  سىىىىنوات لتخصىىىىو الطىىىىب البشىىىىري 6مىىىىدة الدراسىىىىة ) -

 السنة التحضيرية 

 ا نجلي يةلية الدراسة اللية  -

 ريمانياجماورية 

 طب بشري  /منح 10)

 منح / هندسة  10)

 +البشىىىىري    سىىىىنوات لتخصىىىىو الطىىىىب6مىىىىدة الدراسىىىىة ) -

 السنة التحضيرية

+  تخصصىىىىىىات الاندسىىىىىىيةل  سىىىىىىنوات ل4مىىىىىىدة الدراسىىىىىىة ) -

باسىىىىىتثناء الاندسىىىىىة المعماريىىىىىة مىىىىىدة  ، السىىىىىنة التحضىىىىىيرية

   سنوات + السنة التحضيرية.6الدراسة )

يىىىىىىىدرب الطالىىىىىىىب مىىىىىىىواد عامىىىىىىىة فىىىىىىىي السىىىىىىىنة ا يلىىىىىىىى   -

للتخصصىىىىىات الاندسىىىىىية ييىىىىىت  دراسىىىىىة مىىىىىواد ا ختصىىىىىا  

فتىىىرة الدراسىىىة يحسىىىب رغبىىىة الطالىىىب ي بشىىىرئ متىىىدر  خىىىالل 

 .نتامج  ا كاديمية

 لية الدراسة اللية الريمانية -
 


