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إجراءات القبول 
 

 اآللية التي يتم بيا قبول الطمبة 
 .استقبال الطمبة وتزويدىم بالنشرة التعريفية الخاصة بالتخصصات المطروحة في الجامعة .1

 . وتعبئة نماذج القبولقبول الطمبة بناًء عمى التعميمات الصادرة من وزارة التعميم العالي والبحث العممي .2

 :يتم استالم جميع األوراق الثبوتيو والنماذج وترتيبيا كما يمي  .3

رفا ( الخصمدبطاقة البيانات، التعيد المالي، تعو)النماذج معبئة بالطريقة الصحيحة  . أ صورة  قوا 
 .عن بطاقة األحوال المدنية، شيادة الميالد

الغير ) حالة الثانوية األجنبية يكشف عالمات الثانوية العامة أو صورة مصدقة عنو، وفاستالم  . ب
 . يشترط عمل معادلة ليا من وزارة التربية والتعميم األردنية (عربية

ُيفتح الممف لمطالب ويتم إعطائو الرقم الجامعي الموجود عمى دفتر أرقام الطمبة مع تحديد نوع  . ت
 .الدراسة إما صباحية أو مسائية

 :ةتتم عممية تطبيق إدخال بيانات الطالب من شاشة القبول السريع مع مراعاة التالي .4

 
بعد فتح الممف يتم عممية إدخال البيانات الخاصة بالطالب في شاشة القبول السريع والتي  . أ

 .تتضمن اسمو ومعدلة في الثانوية والتخصص الذي سجمو الطالب

إدخال اسم الطالب كما ىو في كشف عالمات الثانوية العامة ألنيا الوثيقة المعتبرة من قبل  . ب
. وزارة التعميم العالي والبحث العممي

إدخال البيانات المتعمقة بمعدل الطالب وفرع الثانوية العامة وفي حالة الطمبة المجسرين يجب  . ت
إدخال معدلو وتخصص في الشيادة الجامعية المتوسطة وتحديد طبيعة التجسير بالمناظر أو 

الغير مناظر، أما في حالة انتقال الطالب من جامعة اخرى إلى جامعتنا يجب إدخال اسم 
الجامعة المنتقل منيا أو الجامعة الحاصل منيا عمى درجة البكالوريوس إذا كان من يريد أن 

 .يدرس بكالوريوس ثاني
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 :إدخال بيانات الطالب عمى نظام القبول العادي والذي يتضمن  .5

 

 

مصدر الثانوية، المحافظة، رقم البطاقة الشخصية، الرقم )إدخال جميع البيانات المتعمقة بالطالب 
 .(الوطني، تاريخ الميالد، مكان الميالد، أرقم ىواتف الطالب وولي أمره وأسماء ثالث معرفين

 
 .يرسل الطالب لممالية لتسديد جزء من الرسوم المطموبة عمى النموذج المالي لمطالب .6
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: وتكون الفاعمية الناتجة عن االجراءات والتطبيق عمى الحاسب االلي االمور التالية
الجدول  (إضافة/تسجيل سحب)عند عودتو يتم تسجيل المواد لمطالب المستجد عن طريق شاشة المواد *

المغة العربية والمغة )الدراسي لمطالب، ومن ثم يوجو الطالب لتقديم امتحانات المستوى لممواد التالية 
حسب المواعيد المطروحة والتي تكون موضحة في جدولو الدراسي الذي  (اإلنجميزية وميارات الحاسوب 

 .حصل عميو من موظف القبول والتسجيل

 

 
 

أما الطمبة المنتقمين أو المجسرين أو الحاصمين عمى بكالوريوس ثاني ، يوجيوا إلى كمياتيم  ألخذ الموافقة *
عمى طمب االنتقال أو التجسير ومن ثم يحدد رئيس القسم المواد التي يمكن أن يسجميا الطالب وما ىي 

المواد التي يمكن أن تعادل لمطالب ، بعد ذلك يتم عممية التسجيل المواد لمطالب حسب ما حدده لو مرشده 
 .األكاديمي في نموذج تسجيل المواد

 .وفي النياية نطمب من الطالب الذىاب إلى عمادة شؤون الطمبة لمحصول عمى اليوية الجامعية*

المستجدين،  المجسرين ، )يتم التنسيق مع لجنة التعميم العالي والبحث العممي لمتدقيق عمى ممفات الطمبة *
. الذين تم قبوليم مع لجنة من دائرة القبول  (والمنتقمين 


