خطوات استكمال إجراءات القبول لطلبة
البكالوريوس المقبولين عن طريق
التنسيق الموحد
.1
.2
.3
.4
.5

الدخول إلى الموقع اإللكتروني للجامعة الستخراج األرقام الجامعية أو اضغط هنا.
بعد الدخول إلى الموقع يرجى الضغط على رابط برنامج الطلبة المستجدين الستخراج
األرقام الجامعية.
القيام بطباعة وثيقة بيانات الطالب وقسيمة البنك والتي تحتوي على (الرقم الجامعي ،المبلغ
المطلوب شامالً رسوم الساعات ورسم التسجيل).
التوجه بالقسيمة إلى أحد فروع البنوك أو الجهات المشتركة في خدمة الدفع االلكتروني
فواتيركم ليتم دفع الرسوم (لمعرفة البنوك و الجهات المشتركة كافة في الخدمة اضغط
هنا).
مراجعة الجامعة حسب المواعيد المحددة إزاء كل تخصص (حسب اإلعالن) الستكمال
إجراءات القبول مصطحبين الوصل المالي ووثيقة بيانات الطالب باإلضافة إلى الوثائق
الثبوتية التالية:
·
·
·
·
·
·

كشف عالمات الثانوية العامة األصلي باللغة العربية للطلبة الحاصلين على
الثانوية العامة األردنية.
صورة عن كشف عالمات الثانوية العامة مصدقا ً من وزارة التربية والتعليم
للحاصلين عليها من خارج األردن.
شهادة والدة أصلية أو صورة مصدقة عنها (مثبتا ً عليها الرقم الوطني).
دفتر خدمة العلم للطلبة الذكور (بحيث يكون الطالب مؤجالً للخدمة).
صورة مصدقة عن هوية األحوال المدنية أو صورة مصدقة عن جواز السفر
للطلبة غير االردنيين.
صور شخصية ملونة حديثة قياس ( ،)6×4عدد (.)2

مالحظه :يفضل إرفاق ( )CDيشمل الوثائق السابقة (كل وثيقة على حدة) مخزنة على ملف
من نوع ( )PDFلتسهيل وتسريع إجراءات القبول.
 .6مراجعة الطلبة الذكور لمندوبي خدمة العلم لتأجيل الخدمة وتثبيت التأجيل حاسوبياً.
 .7تسليم الوثائق المطلوبة أعاله مع الـ ( )CDلمندوبي دائرة القبول والتسجيل.
 .8تسليم صورة شخصية لمندوبي عمادة شؤون الطلبة من أجل طباعة الهوية الجامعية
والحصول على كلمة السر.

 .9التقدم المتحانات المستوى في( :اللغة العربية ،واللغة االنجليزية ،والحاسوب) في مختبرات
مركز اللغات في الجامعة في نفس يوم التسجيل أو في اليوم الذي يليه من الساعة
(10صباحا ً – 2مسا ًء) أو معادلة امتحان/امتحانات المستوى (في حال كان الطالب قد
درس تلك المساقات الخاصة بامتحان المستوى في جامعة أخرى أو حصل على شهادة
(( .)ICDLللوصول إلى مركز اللغات اضغط هنا).
مالحظات مهمة:
سوف يتم تسجيل حزمة المواد المعدّة مسبقا ً من قبل دائرة القبول والتسجيل (تسجل تلقائيا ً
للطالب) ،بحيث يمكن للطالب االطالع أو طباعة جدوله الدراسي من بوابته االلكترونية اضغط
هنا للوصول إلى بوابة الطالب.

