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  الطلبة استقبال مواعيد

ستكمال , (الصالة الرياضية)شخصياً  الجامعةعلى جميع الطلبة المرشحين للقبول في جامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنية، مراجعة  •
  وكل من يتأخر يعتبر مستنكفاً ويفقد حقه في مقعده. )أدناه(الرجاء التقيد بالموعد  إجراءات قبولھم حسب التوزيع التالي،

  التخصصات  الساعة اليوم والتاريخ

الث&ثاء 
٢٥/٩/٢٠١٨  

١٠.٣٠ - ٩.٠٠  
ا>سعاف والطوارئ، تكنولوجيا ا�شعة، الع=ج الطبيعي، ا>نتاج النباتي، 

  ا>نتاج الحيواني.

١٢.٣٠ - ١١.٠٠  
ا>دارة والسياسات الصحية، التمريض، القبالة، التغذية وتكنولوجيا الغذاء، 

  التربة والري.

  اللغة ا>نجليزية واللغويات، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، البصريات.   ١٤.٣٠ - ١٣.٠٠

ا-ربعاء 
٢٦/٩/٢٠١٨  

  الھندسة الكيميائية، الھندسة الكھربائية، الھندسة الميكانيكية  ١٠.٣٠ - ٩.٠٠

١٢.٣٠ - ١١.٠٠  
ندسة والھالھندسة النووية، ھندسة الحاسوب، الھندسة المدنية، التقانات الحيوية 

  الوراثية.

  .الھندسة الطبية الحيوية، الھندسة الصناعية، ھندسة الطيران، الصيدلة  ١٤.٣٠ - ١٣.٠٠

الخميس 
٢٧/٩/٢٠١٨  

١٠.٣٠ - ٩.٠٠  
الع=ج الوظيفي، العلوم الطبية المخبرية، السمع والنطق، دكتور صيدلة، 

  المساندة ا�سنان، علوم طب ا�سنانتكنولوجيا صناعة 

١٢.٣٠ - ١١.٠٠  
ھندسة البرمجيات، التصميم والتواصل البصري، نظم المعلومات الحاسوبية، 

  ، علوم الحاسوبھندسة وأمن شبكات الحاسوب

  ا�سنانالسنة التحضيرية للطب وطب   ١٤.٣٠ - ١٣.٠٠

ا-حد   
٣٠/٩/٢٠١٨  

   الطلبة المتأخرين من جميع التخصصات  ١٥.٠٠ - ٩.٠٠

  

   ٢٣/٩/٢٠١٨الموافق  ا-حدتبدأ الدراسة يوم  •
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 ا5جراءات

 يتوجه الطالب لدفع رسوم القبول كما يلي: دفع الرسوم الجامعية: .١

i.  ي فيا>لكترونحيث يستطيع الطلبة الدخول على موقع طلب ا,لتحاق  بواسطة بطاقة الفيزا: ا5لكترونيالدفع 

عن طريق الرقم الوطني ورقم الجلوس لمعرفة التخصصات التي قبلوا بھا عن طريق  ا�نترنتالجامعة على 
التنسيق الموحد ودفع الرسوم الجامعية المطلوبة عن طريق بطاقة الفيزا حيث يتم إرسال رسالة الكترونية لھم 

لرقم السري بنسخة الكترونية من الوصل المالي يحتوي على الرقم الجامعي وا ا>لكترونيةعلى عناوينھم 
  ويستكملوا باقي ا>جراءات.

ii.  حد الصالة الرياضية –الطلبة المستجدين  استقبالالدفع المباشر في الجامعة في قاعة�، حيث يتوجه الطالب 
 الصناديق المالية المتواجدة في نفس القاعة حسب توجيھات المشرفين على تنظيم الدخول.

iii. ساعات ٩ نار ا-ردني =الرسوم المطلوبة في البرنامج العادي بالدي x إلى با>ضافة رسم الساعة المعتمدة 

طالب  إثبات(في حال عدم الحاجة @ستخراج  طالب إثبات+ دينارين بدل خدمات  دينار) ١٠٠(رسوم القبول 
 .تبقى في الرصيد)

  مجموع الرسوم المطلوبة  رسم الساعة المعتمدة التخصص

 426 36  سنة تحضيرية للطب وطب ا�سنان

 390 32 ا>دارة والسياسات الصحية

 390 32 العلوم الطبية المخبرية

 390 32 ا>سعاف والطوارئ

 390 32 تكنولوجيا ا�شعة

 318 24 تكنولوجيا صناعة ا�سنان

 318 24 علوم طب ا�سنان المساندة

 390 32 البصريات

 390 32 الع=ج الطبيعي

 390 32 الع=ج الوظيفي

 390 32 السمع والنطق

 291 21 الھندسة الكيميائية

 291 21 الھندسة المدنية

 291 21 الھندسة الكھربائية

 291 21 الھندسة الميكانيكية

 291 21 الھندسة الطبية الحيوية

 399 33 الھندسة الصناعية

 552 50 ھندسة الطيران

 399 33 الھندسة النووية

 291 21 الصيدلة

 525 47 دكتور صيدلة

 372 30 التمريض

 372 30 القبالة

 246 16 ا>نتاج الحيواني

 246 16 ا>نتاج النباتي

 246 16 التغذية وتكنولوجيا الغذاء
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 246 16 التربة والري

 336 26 الطب والجراحة البيطرية

 471 41 ھندسة الحاسوب

 399 33 علوم الحاسوب

 399 33 نظم المعلومات الحاسوبية

 471 41 شبكات الحاسوبھندسة وأمن 

 399 33 ھندسة البرمجيات

 228 14 اللغة ا>نجليزية واللغويات

 246 16 الرياضيات

 246 16 الكيمياء

 246 16 الفيزياء

 390 32 التقانات الحيوية والھندسة الوراثية

 399 33 العمارة

 399 33 التصميم والتواصل البصري

 

صفحة خدمات الطالب واختيار خدمة  إلى كان الطالب له قبول سابق في الجامعة (في البرنامج الموازي مث=) يقوم بالدخول إذا .٢
 القبول والحصول على رقم جامعي جديد. أثناءتغيير التخصص ومن ثم تغيير التخصص 

 خطأ.اذا كان ھناك  ا,سمتعديل  مثل الطالبفي حال وجود مشكلة عند ) ا>شكا,تمراجعة مندوب القبول والتسجيل (شاشة حل  .٣

 .مبا,س

 مندوبي خدمة العلم المتواجدين بجانب موظفي وحدة الشؤون المالية لتأجيل دفتر خدمة العلم. إلىالذكور  ا�ردنيونيتوجه الطلبة  .٤

 جل خدمة علم).ؤلم ي إذا(@ يستطيع الطالب مشاھدة جدوله الدراسي 

  مندوب البعثات العسكرية  إلى نفقة المكرمة الملكية السامية المبعوثين علىيتوجه الطلبة  .٥

قاعة امتحان المستوى بدون  إلى@ يستطيع الطالب الدخول ( شؤون الطلبة >صدار الھوية الجامعية عمادة موظفيالتوجه إلى  .٦
 .الھوية الجامعية)

  لعمل ما يلي: /https://services.just.edu.jo/studentservicesالدخول إلى الموقع ا>لكتروني لخدمات الطالب  .٧

شؤون الطلبة (خاص عمادة المفصلة في البروشور الموزع من قبل  إدخال عنوان وبيانات الطالبو تغيير الكلمة السرية  -أ
 بعمادة شؤون الطلبة) 

على معلوماته فيھا والتأكد منھا وفي حال وجود  وا,ط=عھذه الخدمة  إلىحيث يقوم الطالب بالدخول  اعتماد المعلومات:  -ب
خطأ فيھا عليه مراجعة مندوب وحدة القبول والتسجيل لتصويب الخطأ معززا ذلك بالوثائق التي تؤكد التعديل  أي

 المطلوب 

ھذه  سفلى الزر الموجود أقراءة بنود التعھد ومن ثم عمل إقرار الكتروني بالضغط علب حيث يقوم الطالب :تعھداعتماد ال  -ت
  .الخدمة

 (للطلبة المطلوب منھم فتح ملف).لفتح الملف  وحدة القبول والتسجيل يمندوبمراجعة  .٨

بعد أن يكون الطالب قد أعتمد التعھد ومعلوماته  حسب الجدول ال=حق التقدم ,متحانات المستوى في اليوم التالي من ا,ستقبال .٩
 ,متحانات المستوى:مع م=حظة ما يلي قبل التقدم  إلكترونياً 

 .الجامعة في المستوى ,متحان يتقدمون الذين للطلبة) ٠٩٩ م ن ، ٠٩٩ غ ل(  مساقات لمعادلة بطلب التقدم يجوز , •

 من ةمعادل بطلب التقدم بھا ونجحوا ا�خرى الرسمية ا�ردنية الجامعات في المستوى ,متحانات المتقدمين للطلبة يمكن •
اذا تمت الموافقة  الجامعة في ل=متحانات أخرى مرة التقدم منھم مطلوب وغير ا>لكترونية الطالب خدمات صفحة خ=ل

  .على المعادلة
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 أو) ٥٠٠( عن تقل , بدرجة) TOEFL( شھادة على حاصل كان إذا المستوى ,متحانات التقدم من الطالب إعفاء يتم •
الصادرة من  أو )UNESCO( من الصادرةالدولية ) ICDL( شھادة أو) ٥( عن تقل , بدرجة) IELTS( شھادة

 صفحة خ=ل من معادلة بطلب التقدم فعليه المحلية الشھادة اعتماد يتم ولن )،ECDL FOUNDATIONمؤسسة (
  .ا>لكترونية الطالب خدمات

  .مستوى امتحانات لھم ليس ا>ضافي البرنامج وطلبة التجسير طلبة •

  .القبول أثناء تخصصه تغيير عند المستوى امتحان رسوم بدفع الطالب يقوم ,  •

 صصالتخ في المستوى ,متحان تقدم قد كان إذا المستوى ,متحان يتقدم , القبول أثناء تخصصه يغير الذي الطالب  •
  .تلقائياً  الجديد الرقم إلى المستوى امتحان يرحل حيث القديم

 قديمت عليه المستوى بامتحانات الخاصة المساقات بدراسة ويرغب المستوى ,متحانات بالتقدم يرغب , الذي الطالب  •
 .ا>لكترونية (خدمة معادلة المساقات) الطالب خدمات صفحة خ=ل من طلب

  الجامعة خارج من مساقات معادلة .١٠

 التقدم بطلب معادلة الكتروني من خ=ل صفحة خدمات الطالب أخرىيمكن للطلبة الذين درسوا مساقات في جامعات 

 https://services.just.edu.jo/studentservices المعادلة إجراءاتومراجعة عميد الكلية المعني ,ستكمال.   

  من الطالب الوثائق الثبوتية المطلوبة
:القبول الموحد الطالب المقبول ضمن قوائم ١-٠١  

 الذكور. ا�ردنييندفتر خدمة العلم للطلبة  •

 .لعمل الھوية الجامعية (خاصة بعمادة شؤون الطلبة فقط) ةشخصي ةصور •
 .أردنيةللطلبة الحاصلين على ثانوية عامة غير  أمراضشھادة خلو  •

ن م للحاصلين على الثانوية العامة العربية ا�ردنيةمن معادلة الشھادة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم  مصدقةصورة  •
 .الدول العربية

 .ا�جنبيةكشف الع=مات والمعادلة لمن يحمل شھادة الثانوية العامة من  مصدقةصورة  •

 .ا�ردنيةالمدنية للحاصلين على الثانوية العامة غير  ا�حوالمصدقة عن ھوية صورة  •
 

  لمعرفة الوثائق المطلوبة الرجوع إلى إيميل القبول المبدئي الذي وصل للطالب. الطلبة المقبولين من الفئات ا-خرى: ٢-١٠
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  واعيد تقديم امتحانات المستوى للغة ا5نجليزية ومھارات الحاسوبم
  

  المختبرات  التخصصات  الساعة اليوم والتاريخ

  ا-ربعاء
٢٦/٩/٢٠١٨  

١١.٠٠ - ٩.٠٠  
ا>سعاف والطوارئ، تكنولوجيا ا�شعة، الع=ج الطبيعي، ا>نتاج النباتي، 

  ا>نتاج الحيواني.

LAB NB63  
LAB NB66 

LAB SA1  
LAB 10H4  

١٣.٠٠ - ١١.٠٠  
ا>دارة والسياسات الصحية، التمريض، القبالة، التغذية وتكنولوجيا 

  الغذاء، التربة والري.

LAB NB63  
LAB NB66 

LAB SA1  
LAB 10H4  

  اللغة ا>نجليزية واللغويات، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، البصريات.  ١٥.٠٠ - ١٣.٠٠

LAB NB63  
LAB NB66 

LAB SA1  
LAB 10H4  

  الخميس
٢٧/٩/٢٠١٨  

  الھندسة الكيميائية، الھندسة الكھربائية، الھندسة الميكانيكية  ١١.٠٠ - ٩.٠٠

LAB NB63  
LAB NB66 

LAB SA1  
LAB 10H4  

١٣.٠٠ - ١١.٠٠  
الھندسة النووية، ھندسة الحاسوب، الھندسة المدنية، التقانات الحيوية 

  والھندسة الوراثية.

LAB NB63  
LAB NB66 

LAB SA1  
LAB 10H4  

  .الھندسة الطبية الحيوية، الھندسة الصناعية، ھندسة الطيران، الصيدلة  ١٥.٠٠ - ١٣.٠٠

LAB NB63  
LAB NB66 

LAB SA1  
LAB 10H4  

  ا-حد
٣٠/٩/٢٠١٨  

١١.٠٠ - ٩.٠٠  
الع=ج الوظيفي، العلوم الطبية المخبرية، دكتور صيدلة، السمع والنطق، 

  .صناعة ا,سنان، علوم طب ا,سنان المساندةتكنولوجيا 

LAB NB63  
LAB NB66 

LAB SA1  
LAB 10H4  

١٣.٠٠ - ١١.٠٠  
ھندسة البرمجيات، التصميم والتواصل البصري، نظم المعلومات 

  .، علوم الحاسوبالحاسوبالحاسوبية، ھندسة وأمن شبكات 

LAB NB63  
LAB NB66 

LAB SA1  
LAB 10H4  

  التحضيرية للطب وطب ا,سنانالسنة   ١٥.٠٠ - ١٣.٠٠

LAB NB63  
LAB NB66 

LAB SA1  
LAB 10H4  

  
  ا@ثنين

١/١٠/٢٠١٨  

١١.٠٠ – ٩.٠٠  

  الطلبة المتأخرين من جميع التخصصات

LAB NB63  
LAB NB66 

LAB SA1  
LAB 10H4 

١٣.٠٠ - ١١.٠٠  
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١٥.٠٠ – ١٣.٠٠  

  

  
  جدول الدراسيالحصول على الإجراءات 

  

 https://services.just.edu.jo/registeration/RegClosed.aspx التسجيل لموقع الرئيسية الصفحة على الدخول .١
  :التالية للشروط محقق يكون أن على ٢٦/٩/٢٠١٨اعتبارا من مساء يوم ا-ربعاء الموافق 

 المستوى.متقدم ,متحانات  •

 اردني ذكر مؤجل لخدمة العلم. •

 ).للطالب المطلوب منه فتح ملفالملف مستلم من قبل المسجل ( •

 البيانات معتمدة من قبل الطالب. •

 التعھد معتمد من قبل الطالب. •

  .مدخل العنوان الخاص بالطالب •

 به ليتوجه https://services.just.edu.jo/sturegistration/Login.aspx?cookieCheck=true الطالب تسجيل رابط اختيار .٢

  :التالي الشكل في كما السر وكلمة الطالب رقم إدخال صفحة إلى

 

  :الشعب أوقات تعديل .٣

بعد إدخال الرقم الجامعي والكلمة السرية بالشكل الصحيح ستفتح لك شاشة المساقات المسجلة، وھنا يستطيع الطالب مشاھدة         
يمكن للطالب المستجد و، تغيير الشعبةالشعب ضمن الشعب المفتوحة فقط من خSل خدمة  أوقاتجدوله الدراسي وتعديل 

يزيد العبء الدراسي للطالب عن  أ�فقط من مساقات الجامعة ا�ختيارية بشرط  ا�سترشاديةمساق من خارج خطته  إضافة
  ) ساعة معتمده.١٨(
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  ):AR-P06-F20(حذف مساق من المساقات المسجلة في جدول الطالب  .٤

يقل العبء الدراسي للطالب عن  أ�يمكن للطالب حذف مساق من خSل الضغط على زر حذف في جدول المساقات المسجلة بشرط    
  .أخرمتزامن مع مساق  أوساعات) معتمدة، كما انه � يجوز سحب المساقات التي تكون متطلب سابق  ٩(

 

 :ھامة م&حظات .٥

يسمح للطالب تسجيل مساق واحد فقط من كل مجموعة من مساقات الجامعة ا�ختيارية وفي حسب تعليمات الخطة الدراسية   -أ
 مساق زائد. اeخرمن مساق لنفس المجموعة سيتم احتساب مساق واحد فقط واعتبار  أكثرحال تسجيل 

عند قيام الطالب بمشاھدة جدوله الدراسي وطباعته يصبح الطالب ملزماً بجدوله الدراسي وعليه المبادرة لحضور   -ب
 المحاضرات لتجنب حرمانه بسبب الغياب.

فقط في الشعب المفتوحة و� يجوز eي طالب التسجيل في الشعب المغلقة  التعديل على الجداول الدراسية للطلبة المستجدين  -ت
 مھما كانت اeسباب.

 معرفة الطالب لكلمته السرية ضرورياً لعملية استSم الجدول الدراسي ومعرفة النتائج في نھاية الفصل الدراسي.  -ث

  الطالب عن خطته الدراسية.ينصح بعدم سحب المساقات التي تكون متطلب سابق لمساقات أخرى لتجنب تأخر   -ج

الطلبة غير المؤجلين لخدمة العلم ستظھر لھم رسالة (مطلوب لخدمة العلم) لذلك عليھم مراجعة مكتب خدمة العلم +تمام   -ح
 عملية التأجيل.

 


