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 والدولي الموازي ينإعالن بدء تقديم طلبات االلتحاق في البرنامج

تعلن جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية عن فتح باب تقديم طلبات االلتحاق لدرجة البكالوريوس الكترونيا على العنوان 

https://services.just.edu.jo/applic  حسب وذلك م، 2020-9201 من العام الجامعي األولللفصل الدراسي

 للطلبة من الفئات التالية:المواعيد المحددة 

 الطلبة األردنيين في البرنامج الموازي:

وزارة التربية والتعليم في الصادرة عن األجنبية + ) من السنوات السابقةالطلبة الحاصلين على الثانوية العامة  .1

 :+ الثانوية العامة األردنية( الدول العربية الشقيقة

بارا اعت (األسنانوجراحةوطب  والجراحة لطبتخصصي ا)باستثناء لجميع التخصصات يكون موعد تقديم الطلبات 

 .م 2019/  8/  1الموافق  الخميسمساء يوم لغاية و 2019/  7/  7من يوم االحد الموافق 

 م:2019الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في الدول العربية الشقيقة لسنة  .2

ولغاية مساء يوم  2019/  7/  7يكون موعد تقديم الطلبات لجميع التخصصات اعتبارا من يوم االحد الموافق 

 م. 2019/  8/  1الموافق  الخميس

 (غير وزارة التربية والتعليم في الدول العربية الشقيقة منالصادرة ) األجنبيةالطلبة الحاصلين على الثانوية العامة  .3

 م:2019لسنة 

ولغاية مساء يوم  2019/  8/  11يكون موعد تقديم الطلبات لجميع التخصصات اعتبارا من يوم االحد الموافق 

 م. 2019/  8/  29الخميس الموافق 

لحصول على شهاداتهم في الثانوية ومعادلة الشهادات من وزارة التربية لوذلك لمنح الفرصة لجميع الطلبة 

 .وخصوصا الطلبة من حملة الشهادة البريطانية األردنيةوالتعليم 

 م:2019لسنة  )التوجيهي( األردنيةالطلبة الحاصلين على الثانوية العامة  .4

 التخصصات بعد اعالن نتائج الثانوية بيومين ولمدة اسبوع.يكون موعد تقديم الطلبات لجميع 

 الطلبة غير األردنيين في البرنامج الدولي:

مساء يوم  ولغاية 2019/  7/  7يكون موعد تقديم الطلبات لجميع التخصصات اعتبارا من يوم االحد الموافق 

 م. 2019/  8/  29الخميس الموافق 

 كيفية القبول للطلبة المتقدمين:

البريد  )حسب اإللكترونيةبكل تخصص حيث يتم إبالغ الطلبة على عناوينهم  الشواغر المتوفرةحسب القبول يكون 

استكمال  هوآليالمدخل في الطلب( بنتيجة طلبهم وإعالمهم بالوثائق المطلوبة والرسوم الجامعية المقررة وموعد  اإللكتروني

لدفعة الثانية ل اإلعالن، وفي حال استنكف بعض الطلبة خالل المدة المعلنة يتم إجراءات قبولهم في حال الموافقة على قبولهم

 وهكذا.

 طريقة تقديم الطلبات:

وتسجيل  https://services.just.edu.jo/applicالدخول على موقع تقديم طلب االلتحاق اإللكتروني  -أ

 .ورقم الملف المعلومات الشخصية الخاصة بالطالب ثم الحصول على اسم المستخدم وكلمة السر

 ي:كما يل حيث يكون رسم طلب االلتحاق يرغب الطالب باختيارهلكل تخصص دفع رسم طلب االلتحاق وذلك  -ب
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 .األردنيةين على الثانوية العامة الحاصل األردنيينللطلبة  أردنيدينار  (30) .1

 .األردنيةالحاصلين على الثانوية العامة غير  األردنيينللطلبة  أردني( دينار 40) .2

 .األردنيينللطلبة غير  أمريكي( دوالر 75)  .3

 االلتحاق بأحد الطرق التالية: طلب ويمكن للطلبة دفع رسم

 عن طريق بطاقة الفيزا. اإللكترونيالدفع  .1

في أي فرع من فروع بنك القاهرة عمان في  أوفي الجامعة مباشرة )الصندوق المالي(  الوصل المالي .2

 المملكة.

علما انه يمكن للطلبة االطالع على البرامج اختيار البرنامج والتخصص الذي يرغب به الطالب من القائمة،  -ج

 .متاحةقبل دفع رسم طلب االلتحاق من خالل تاب التخصصات اللطالب والتخصصات المتاحة ل

 

 استكمال اجراءات القبول للطلبة المقبولين والحصول على الرقم الجامعي:

سيكون القبول واستكمال اجراءات القبول للطالب الكترونيا بناء على المعلومات التي ادخلها ويتحمل الطالب كامل  -أ

بعد  تبينمتعمد او غير متعمد( و )سواء كان الخطأ المسؤولية في حال كانت المعلومات التي ادخلها غير صحيحة

ة حقه في القبول وال يحق له المطالبالطالب فقد هذه الحالة ي يوفمستوفي لشروط القبول  ان الطالب غير القبول

 بأية رسوم يدفعها.

 للطلبة المرشحين للقبول كما يلي: دفع الرسوميمكن  -ب

كترونية رسالة ال إرسال، حيث سيتم بواسطة بطاقة الفيزا اإللكترونيدفع الرسوم الكترونيا عن طريق الدفع  .1

امتحان المستوى وتسجيل المواد وبدء  الرقم الجامعي ومواعيدمثبتا عليه  للطالب تحتوي على الوصل المالي

 .األولالدراسة للفصل الدراسي 

حيث يستلم الطالب الوصل المالي مثبتا عليه الرقم الجامعي ومواعيد امتحان : مباشرةدفع الرسوم في الجامعة  .2

 .األولالمستوى وتسجيل المواد وبدء الدراسة للفصل الدراسي 

 :)للطلبة المقبولين( الوثائق المطلوبة

 شهادة الثانوية العامة: .1

للطلبة الحاصلين على الثانوية للسنوات ما  (او صورة مصدقة األصلي)كشف عالمات الثانوية العامة األردنية  .1-1

 .2011قبل 

 ( مصدق من وزارة التربية والتعليم األردنية.صورة مصدقة) غير االردنيةكشف عالمات الثانوية العامة  .1-2

 من وزارة التربية والتعليم األردنية.)السعودية(   العربيةات غير األردنية لشهادلوثيقة المعادلة  .1-3

ين الحاصل األردنيينصورة عن بطاقة األحوال المدنية )الهوية الشخصية( مصدقة من دائرة األحوال المدنية للطلبة  .2

 .على الثانوية غيراالردنية

طيني الجنسية الفلسطينية للطالب الفلس وإثبات األردنيينصورة عن جواز السفر مصدقة من جهة اإلصدار للطلبة غير  .3

 .(او فلسطيني مؤقت أردنييحمل جواز سفر ال الذي )

لبة العام للط األمنفي مديرية  األمنيةالتعريفية )الممغنطة( الصادرة عن المراكز  األمنيةصورة مصدقة عن البطاقة  .4

 السوريين.

ير الهاشمية للطلبة غ األردنيةالسارية معتمدة من الجهات الرسمية داخل أو خارج المملكة  األمراضشهادة خلو من  .5

 األردنية من خارج المملكة. غير األردنيين والطلبة األردنيين الحاصلين على الثانوية

 مكتب خدمة العلم(.خاص بالذكور ) األردنييندفتر خدمة العلم للطلبة  .6

 .األردنيينكتاب عدم ممانعة من منتسبي القوات المسلحة للطلبة  .7
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 عمادة شؤون الطلبة(. –سم )الخدمات الطالبية  6×4( صور شخصية قياس 2) .8

 

 مالحظة: سيتم ارسال رسالة الكترونية للطالب بالوثائق المطلوبة حسب البيانات المدخلة حال تقديم طلب االلتحاق.

 

 المواعيد:

 .فترة تسجيل المواد للطلبة المستجدين سيتم تحديدها الحقا .1

الثالث من شهر ايلول )يوم بداية االسبوع  م2019/2020موعد بدء الدراسة للفصل الدراسي األول من العام الجامعي  .2

 .(األحد

 مع مالحظة ما يلي: سيتم تحديدها الحقافترة تقديم امتحان المستوى للطلبة المستجدين  .3

  ( للطلبة الذين يتقدمون المتحان المستوى في 099، ن م  099ال يجوز التقدم بطلب لمعادلة مساقات ) ل غ

 الجامعة.

  المتحانات المستوى في الجامعات األردنية الرسمية األخرى ونجحوا بها التقدم بطلب يمكن للطلبة المتقدمين

 معادلة من خالل صفحة خدمات الطالب االلكترونية وغير مطلوب منهم التقدم مرة أخرى لالمتحانات في الجامعة.

 ( يتم إعفاء الطالب من التقدم المتحانات المستوى اذا كان حاصل على شهادةTOEFLبدر ) جة ال تقل عن

( ولن يتم UNESCO( الصادرة من )ICDL)  ( أو شهادة5( بدرجة ال تقل عن )IELTS( أو شهادة )500)

( الدولية، فعليه التقدم بطلب معادلة من خالل صفحة خدمات الطالب IC3او شهادة )  اعتماد الشهادة المحلية

 االلكترونية.

 امتحانات مستوى. طلبة التجسير وطلبة البرنامج االضافي ليس لهم 

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

  الطالب الذي يغير تخصصه أثناء القبول ال يتقدم إلمتحان المستوى اذا كان قد تقدم المتحان المستوى في

 التخصص القديم حيث يرحل امتحان المستوى الى الرقم الجديد تلقائياً.

 لذي ال يرغب بالتقدم المتحانات المستوى ويرغب بدراسة المساقات الخاصة بامتحانات المستوى عليه الطالب ا

 تقديم طلب من خالل صفحة خدمات الطالب االلكترونية.

 معادلة مساقات من خارج الجامعة: .4

  قم على الر)بعد الحصول يمكن للطلبة الذين درسوا مساقات في جامعات اخرى التقدم بطلب معادلة الكتروني

 .المعادلةمن خالل صفحة خدمات الطالب ومراجعة عميد الكلية المعني الستكمال اجراءات الجامعي( 

 

  applic@just.edu.joفي حال وجود أي مشكلة في تقديم الطلبات او انشاء الحساب يرجى التواصل على البريد: 

 admission@just.edu.joلالستفسار عن أي موضوع يخص القبول يرجى التواصل على البريد 
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