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 المواعيد

تنسيق  وحدةعلى جميع الطلبة المرشحين للقبول في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية، واعلنت اسماؤهم من قبل  
االوراق الثبوتية الالزمة والرسوم  الستكمال إجراءات قبولهم مصطحبين معهم شخصيا   الجامعةالقبول الموحد مراجعة 

 تأخر يعتبر مستنكفا  ويفقد حقه في مقعده.حسب التوزيع التالي، وكل من ي،الجامعية المقررة

  التخصصات الساعة اليوم والتاريخ

 9/9/3102االثنين 

  االنتاج الحيواني, االنتاج النباتي, التربة والري 9.00 - 10.00

تكنولوجيا صناعة االسنان، الفيزياء، هندسة الطيران، السمع والنطق  10.30 - 11.30
 والنطق/ نطق.السمع والنطق/ سمع, السمع 

 

  الرياضيات، نظم المعلومات الحاسوبية, االدارة والسياسات الصحية 12.00 - 1.00

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية، الهندسة الطبية الحيوية,الهندسة  1.30 - 2.30
 النووية.

 

 01/9/3102الثالثاء 

  الوظيفي.الطب والجراحة، طب وجراحة االسنان، العالج  9.00 - 10.00

  الهندسة الكهربائية، علوم طب االسنان المسانده، دكتور صيدلة. 10.30 - 11.30

  الهندسة المدنية، العلوم الجنائية، الصيدلة. 12.00 - 1.00

 00/9/3102األربعاء 

  الهندسة الكيميائية، هندسة وأمن شبكات الحاسوب، االسعاف والطوارىء. 9.00 - 10.00

  الهندسة الميكانيكية، البصريات، التغذية وتكنولوجيا الغذاء. 10.30 - 11.30

  هندسة الحاسوب، الهندسة الصناعية, علوم الحاسوب. 12.00 - 1.00

 03/9/3102الخميس 

  التمريض، هندسة البرمجيات، العلوم الطبية المخبرية. 9.00 - 10.00

  التخطيط الحضري، الكيمياء.التصميم والتواصل البصري،  10.30 - 11.30

  اللغة االنجليزية واللغويات، العالج الطبيعي، تكنولوجيا االشعة. 12.00 - 1.00

   الطلبة المتأخرين من جميع التخصصات. 9.00 - 3.00 01/9/3102األحد 
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 العملية

عندددد صددددور قبدددوالت الطلبدددة مدددن مكتدددب قبدددول التنسددديق الموحدددد  البرندددامق العددداد   يقدددوم مو ددد  مدددن وحددددة القبدددول  .1

والنسدددخة الورقيدددة التدددي تحتدددو  علدددى  CDوالتسدددجيل بالدددلهاب الدددى وزارة التعلددديم العدددالي والبحددد  العلمدددي الح دددار 

 اسماء الطلبة المقبولين.

ت فددددي الجامعددددة لمعالجددددة بياناتدددده و ترحيلدددده الددددى ن ددددام وحدددددة الددددى مركددددز الحاسددددوب والمعلومددددا  CD يددددتم اعطدددداء  .2

 القبول والتسجيل 

تصدددوير النسدددخة الورقيدددة الدددى عددددة نسدددخ وارسدددال نسدددخه الدددى كدددل مدددن رددددي  الجامعدددة وندددواب الدددردي  ومددددير وحددددة  .3

 وان.الرداسة ومدير وحدة القبول والتسجيل و المدراء في الوحدة والمو فين المسؤولين عن القبول ونسخة للدي

يقدددددوم مو ددددد  مدددددن وحددددددة القبدددددول والتسدددددجيل بالتددددددقيق علدددددى المعلومدددددات المرحلدددددة مدددددن قبدددددل مركدددددز الحاسدددددوب  .4

والمعلومددددات بأخددددل عينددددة عشددددوادية مددددن كددددل تخصددددا يوجددددد بدددده قبددددول والتأكددددد مددددن مطابقددددة المعلومددددات المرحلددددة 

 بالنسخة الورقية من حي  التخصا ومحدد الرسوم وبيانات الطالب في الثانوية العامة.

يسددددتكمل الطلبددددة المقبددددولين  ددددمن قددددوادم التنسدددديق الموحددددد إجددددراءات قبددددولهم  بحيدددد  يكددددون دفددددع الرسددددوم الجامعيددددة  .5

 المقررة بإحدى الطريقتين التاليتين كما يلي:

الددددفع المباشدددر فدددي الجامعدددة فدددي قاعدددة اسدددتقبال الطلبدددة المسدددتجدين ممدددم عمدددادة شدددؤون الطلبدددة فدددي المبندددى الجديدددد  - أ

والتسدددجيل حيددد  يتوجددده الطالدددب ألحدددد الصدددناديق الماليدددة المتواجددددة فدددي نفددد  القاعدددة حسدددب مقابدددل وحددددة القبدددول 

توجيهددددات المشددددرفين علددددى تن دددديم دخددددول الطلبددددة  مددددو في شددددؤون الطلبددددة   لدددددفع الرسددددوم الجامعيددددة المقددددررة 

سدددداعات معتمددددده  وهددددله الرسددددوم معلندددده علددددى موقددددع الجامعددددة  9 رسددددم القبددددول ل رسددددوم الفصددددل ل رسددددم 

 بالتفصيل.

الددددفع االلكتروندددي بواسدددطة بطاقدددة الفيدددزا: حيددد  يسدددتطيع الطلبدددة المقبدددولين عدددن طريدددق التنسددديق الموحدددد دفدددع  - ب

 الرسوم الجامعية المطلوبة عن طريق بطاقة الفيزا.

 ( ساعات وفقا لتخصصه.9الرسوم التي يتم استيفائها من الطالب عند القبول اضافة الى رسوم )* 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الماليددددة يتوجدددده الطلبددددة االردنيددددون الددددلكور الددددى مندددددوبي خدمددددة العلددددم المتواجدددددين بجانددددب مددددو في وحدددددة الشددددؤون  .6

 لتأجيل دفتر خدمة العلم.

 الرسوم بالدينار بيان الرسوم

رسددوم كدددل فصددل دراسدددي  مدددا 

عدددا الفصددل الدراسددي الصدديفي 

تسددددددددتوفى نصدددددددد  الرسددددددددوم 

 الملكورة 

 1 رسم التأمين على الحياة

 7 رسم التأمين الطبي

 5 رسم مطبوعات ونشرات

 1 رسم هوية جامعية 

 5 رسم نشاط طالبي

 1 رسم صندوق بريد

 25 رسم خدمات تكنولوجية

 5 رسم مكتبة

 15 رسم قبول تستوفى في القبولرسوم  

 22 رسم تأمين  مسترد 

 12 رسم امتحان مستوى الحاسوب رسوم امتحان مستوى

 5 رسم امتحان مستوى اللغة اإلنجليزية

 122 المجموع
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يتوجددده الطالدددب المقبدددول الدددى الطبيدددب المتواجدددد فدددي الصدددالة للحصدددول علدددى شدددهادة خلدددو امدددرا  الا كدددان الطالدددب  .7

 لي  لديه شهادة خلو امرا .

يتوجدددده الطالددددب الددددى مددددو في وحدددددة القبددددول والتسددددجيل المسددددؤولين عددددن اسددددتالم الوثددددادق المطلوبددددة مددددن الطالددددب و  .8

الطالدددب علدددى شاشدددة االعتمددداد النهاديدددة الا كاندددت جميدددع الوثدددادق المطلوبدددة مدددن الطالدددب مكتملدددة وفدددت  اعتمددداد ملددد  

 مل  للطالب .

 يتوجه الطالب لمو في شؤون الطلبة في قاعة اخرى إلصدار الهوية الجامعية. .9

قبدددل شدددؤون إتمدددام اإلجددراءات لإدخدددال عندددوان و بياندددات الطالددبل المفصدددلة فدددي البروشدددور المددوزع مدددن علددى الطالدددب  .12

 الطلبة 

علدددى الويدددب لعمدددل مدددا www.just.edu.jo/regيقدددوم الطالدددب بالددددخول إلدددى الموقدددع اإللكتروندددي لخددددمات الطالدددب  .11

 يلي من خالل الخدمات اإللكترونية التالية :

 تعهد الطالب : - أ

 ل غط على الزر الموجود أسفل هله الخدمة .قراءة بنود التعهد ومن ثم عمل إقرار الكتروني با 

 خدمة اعتماد المعلومات:  - ب

يقدددوم الطالدددب بالددددخول الدددى هدددله الخدمدددة و اإلطدددالع علدددى معلوماتددده فيهدددا و التأكدددد منهدددا و فدددي حدددال وجدددود ا  خطدددأ 

فيهدددا عليددده مراجعدددة مسدددجل التخصدددا فدددي مبندددى وحددددة القبدددول و التسدددجيل لتصدددويب و دددع معلوماتددده معدددززا للددد  

بالوثدددادق التدددي تؤكدددد التعدددديل المطلدددوب  و يف دددل أن يدددتمم للددد  خدددالل نفددد  يدددوم إتمدددام إجدددراءات القبدددول فدددي حدددال 

 تمكن الطالب من الدخول الى الخدمات اإللكترونية أثناء وجوده في الجامعة .

و بددددأ  حددددال سددددواء كانددددت المعلومددددات صددددحيحة أو قددددام بتصددددويبها مددددن خددددالل مسددددجل التخصددددا علددددى الطالددددب 

 ار الى نهاية اليوم الى حين بناء بريد إلكتروني رسمي.اإلنت 

 البريد اإللكتروني: - ت

بعدددد السددداعة الثانيدددة عشدددرة لددديال  مدددن نفددد  يدددوم إتمدددام إجدددراءات القبدددول يقدددوم الطالدددب بالددددخول علدددى هدددله الخدمدددة 

اإلنجليزيدددة صدددحي  لإلطدددالع علدددى معلومدددات بريدددده اإللكتروندددي الرسدددمي  الدددل  يعتمدددد بنددداؤه علدددى وجدددود إسدددم باللغدددة 

 و كامل  و يتم اإلطالع علي اإلسم من خالل الخدمة السابقةلإعتماد المعلوماتل 

و علدددى الطالدددب ان يقدددوم بتفعيدددل بريدددده اإللكتروندددي الرسدددمي بإتبددداع الخطدددوات المفصدددلة فدددي البروشدددور المدددوزع مدددن 

 لتفعيل البريد االلكتروني 2قبل شؤون الطلبة لإجراء رقم 

ات يقدددوم الطالدددب بالددددخول الدددى خدمدددة لإعتمددداد المعلومددداتل و مشددداهدة جميدددع معلوماتددده الصدددحيحة بعدددد هدددله اإلجدددراء

بمدددا فيهدددا بريدددد اإللكتروندددي الرسدددمي و يقدددوم بعمدددل إعتمددداد للمعلومدددات و بدددلل  يصدددب  مدددؤهال  للددددخول الدددى إمتحدددان 

 المستوى حسب المواعيد المحدد له.

االسددددتقبال بعددددد أن يكددددون الطالددددب قددددد أعتمددددد التعهددددد ومعلوماتدددده اليددددوم التددددالي مددددن التقدددددم المتحانددددات المسددددتوى فددددي  .12

 .إلكترونيا  

حصددددول الطلبددددة المسددددتجدين علددددى جددددداولهم الدراسددددية والتعددددديل عليهددددا بعددددد التقدددددم المتحددددان المسددددتوى مددددن خددددالل  .13

وللمزيددددد   reg\www.just.edu.joالدددددخول الددددى صددددفحة تسددددجيل الطالددددب علددددى االنترنددددت علددددى الموقددددع التددددالي: 

مددددن المعلومددددات يرجددددى مراجعددددة إجددددراءات الحصددددول علددددى الجدددددول الدراسددددي مددددن خددددالل الموقددددع المددددلكور أعدددداله 

 حسب المواعيد المحددة لكل تخصا.

 

http://www.just.edu.jo/reg
http://www.just.edu.jo/reg
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 الوثائق الثبوتية المطلوبة
 شهادة الثانوية العامة: .1

 أو صورة مصدقة عنه . عالمات لشهادة الثانوية العامة االردنية  االصلكش   - أ
 كش  عالمات الثانوية الصادر من الدول العربية  األصل أو صورة مصدقة  مصدقمن وزارة التربية والتعليم األردنية. - ب

 :شهادة الثانوية االجنبية او الشهادات الصادرة عن غير وزارة التربية والتعليم في الدول العربية .2
 ة التربية والتعليم األردنية.وثيقة معادلة الشهادة األجنبية من وزار - أ
الطلبة غير االردنيين: وثيقة معادلة الشهادة من وزارة التربية والتعليم في الدول العربية اذا كانت بلد الدراسة بلدعربي  - ب

 مصدقة من وزارة التربية والتعليم األردنية.
 المدنية للطلبة االردنيين.صورة عن بطاقة األحوال المدنية  الهوية الشخصية  مصدقة من دادرة األحوال  .3
 صورة عن جواز السفر مصدقة من جهة اإلصدار للطلبة غير االردنيين. .4
 يحمل جواز سفر فلسطيني.ال اثبات الجنسية الفلسطينية للطالب الفلسطيني الل   .5
 شهادة خلو من االمرا  السارية معتمدة من الجهات الرسمية داخل أو خارج المملكة االردنية الهاشمية. .6
 فتر خدمة العلم للطلبة االردنيين اللكور.د .7
 سم. 6×4  صور شخصية قيا  3  .8

 
 شاشة اإلشكاالت

يقوم المو   المكل  بإدارة شاشة اإلشكاالت بعمل التعديالت الالزمة على معلومات الطالب الل  له خصوصية في معلومات لم ترد من 
 ة : التنسيق الموحد حي  تكون مسؤوليته بعمل التعديالت التالي

  تعديل جهة االنفاق قبل حصول الطالب على رقم جامعي الا وجد كتاب بعثة  و في حال حصول الطالب على رقم جامعي فان
 تحديد جهة االنفاق   تصب  من مسؤولية المسجل المعني وال تفعل جهة االنفاق اال بعد بناء البكق واستقرار تسجيل الطالب 

  رقم جامعي الا كان هنا  خطأتعديل اسم الطالب بعد الحصول على 

  تعديل حالة ابناء العاملين لمنقبولهم لي  ابناء عاملين قبل حصوله على رقم جامعي عند اح اره لكتاب رسمي بلل 

 توجيهالطلبة المتقدمين المتحان المستوى خارج الجامعة الى كيفية معادلتها 

  عليه التقدم الى تعهد عدم التقدم المتحانات المستوى من خالل خدمات التو ي  للطالب الل  ال يرغب بتقديم امتحانات مستوى ان
 الطالب على موقع الجامعة اإللكتروني.
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 الرسوم المطلوبة في البرنامج العادي بالدينار األردني
رسم  التخصص

 الساعة
الرسوم  ساعات 9رسوم 

 األخرى
 المجموع 

 424 100 324 36 الطب والجراحة

 388 100 288 32 والسياسات الصحيةاالدارة 

 388 100 288 32 العلوم الطبية المخبرية

 388 100 288 32 اإلسعاف والطوارئ

 388 100 288 32 تكنولوجيا األشعة

 388 100 288 32 السمع والنطق/سمع

 388 100 288 32 السمع والنطق/نطق

 316 100 216 24 تكنولوجيا صناعة األسنان

 316 100 216 24 األسنان المساندةعلوم طب 

 388 100 288 32 البصريات

 388 100 288 32 العالج الطبيعي

 388 100 288 32 العالج الوظيفي

 388 100 288 32 السمع والنطق

 289 100 189 21 الهندسة الكيميائية

 289 100 189 21 الهندسه المدنية

 289 100 189 21 الهندسة الكهربائية

 289 100 189 21 الهندسة الميكانيكية

 289 100 189 21 الهندسة الطبية الحيوية

 397 100 297 33 الهندسة الصناعية

 550 100 450 50 هندسة الطيران

 397 100 297 33 الهندسة النووية

 289 100 189 21 الصيدلة

 523 100 423 47 دكتور صيدلة

 370 100 270 30 التمريض

 379 100 279 31 األسنان طب و جراحة

 244 100 144 16 اإلنتاج الحيواني

 244 100 144 16 اإلنتاج النباتي

 244 100 144 16 التغذية وتكنولوجيا الغذاء

 244 100 144 16 التربة والري

 334 100 234 26 الطب والجراحة البيطرية

 469 100 369 41 هندسة الحاسوب

 397 100 297 33 علوم الحاسوب

 397 100 297 33 نظم المعلومات الحاسوبية

 469 100 369 41 هندسة وأمن شبكات الحاسوب

 397 100 297 33 هندسة البرمجيات

 226 100 126 14 اللغة االنجليزية واللغويات

 244 100 144 16 الرياضيات

 244 100 144 16 الكيمياء

 244 100 144 16 الفيزياء

والهندسة التقانات الحيوية 
 الوراثية

32 288 100 388 

 388 100 288 32 العلوم الجنائية

 397 100 297 33 العمارة

 397 100 297 33 التخطيط الحضري

 397 100 297 33 التصميم والتواصل البصري
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 مالحظات خاصة بامتحانات المستوى
يتقدمون المتحان المستوى في هله المساقات ويخفقون ثم   للطلبة اللين 122، ن م 111و ل ز 299يجوز معادلة مساقات  ل ز ال .1

 يتقدمون بطلب المعادلة.
الا تقدم الطالب المتحانات المستوى في جامعة اخرى او كلية جامعية وكانت نتيجته  ناج   عليه التقدم بطلب معادلة وعدم التقدم  .2

 المتحانات المستوى في جامعة العلوم والتكنولوجيا.
  من التقدم المتحان المستوى في اللغممة االنجليزية،للا عليه 522بدرجة ال تقل عن   TOEFLحاصل على شهادة اعفاء الطالب ال .3

 تقديم نتيجة االمتحان لقسم اللغة االنجليزية في كلية العلوم واآلداب الجراء عملية المعادلة.
متحان المستوى في اللغة االنجليزية  للا عليه تقديم   من التقدم ال5بدرجة ال تقل عن   IELTSإعفاء الطالب الحاصل على شهادة  .4

 نتيجة االمتحان لقسم اللغة االنجليزية في كلية العلوم و اآلداب إلجراء المعادلة.
من التقدم المتحان مستوى الحاسوب، للا عليه تقديم نتيجة االمتحان لكلية تكنولوجيا  ICDLاعفاء الطالب الحاصل على شهادة  .5

 .ء عملية المعادلةالحاسوب الجرا
من TOEFLاو شهادة  IELTSو شهادة والمعلومات  من قبل كلية تكنولوجيا الحاسوب ICDLفي حال تم اعتماد امتحان شهادة  .6

يتوجب على الطالب  مراجعة مسجل التخصا الل  قبل فيه لعمل حركة المعادلة  في كلية العلوم واآلداب قبل قسم اللغة االنجليزية
 على ن ام وحدة القبول والتسجيل.

 .ال يقوم الطالب بدفع رسوم امتحان المستوى عند تغيير تخصصه أثناء القبول .7
مستوى في التخصا القديم حي   الطالب الل  يغيير تخصصه أثناء القبول ال يتقدم إلمتحان المستوى الا كان قد تقدم بامتحان .8

 يرحل امتحان المستوى الى الرقم الجديد تلقاديا .
على  وعلى الطالب الدخول الى التسجيل بعد التقدم المتحانات المستوى يتم بناء البكق للطالب من قبل مسؤول الجدول الدراسي .9

ل االول ويستطيع الطالب التعديل على جدوله محا راته للفص واماكن حصول وطباعة البكق لمعرفة مواعيدلل موقع الجامعة
 مواد الا كان ال يعمل لل  تعار  في جدوله وحسب  الشعب المتاحة للمواد. بالسحب فقط او التعديل على شعبة مادة/
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 مواعيد تقديم امتحانات المستوى للغة اإلنجليزية ومهارات الحاسوب
 

 01/9/3102الثالثاء 

 المبنى المختبرات الساعة التخصص

 االنتاج الحيواني

12.00 – 10.00 

LAB 10H3 

 مبنى طب االسنان

 االنتاج النباتي

 السمع والنطق

 السمع والنطق/ سمع
LAB 10H4 

 السمع والنطق/ نطق

 تكنولوجيا صناعة االسنان
LAB NB63 

 مجمع القاعات الصفية
 هندسة الطيران

 الفيزياء
LAB NB66 

 والريالتربة 

 الرياضيات

2.30 – 12.30 

LAB 10H3 

 نظم المعلومات الحاسوبية مبنى طب االسنان
LAB 10H4 

 االداره والسياسات الصحية

 التقانات الحيوية والهندسة الوراثية
LAB NB63 

 الهندسة الطبية الحيوية مجمع القاعات الصفية

 LAB NB66 الهندسة النووية

 

 00/9/3102االربعاء 

 المبنى المختبرات الساعة التخصص

 الطب والجراحة

12.00 – 10.00 

LAB NB63 
 مجمع القاعات الصفية

 LAB NB66 طب وجراحة االسنان

 LAB 10H3 العالج الوظيفي
 مبنى طب االسنان

 LAB 10H4 الهندسة المدنية

 الصيدله

2.30 – 12.30 

LAB NB63 

 صيدله دكتور مجمع القاعات الصفية
LAB NB66 

 العلوم الجنائية

 LAB 10H3 علوم طب االسنان المسانده
 مبنى طب االسنان

 LAB 10H4 الهندسة الكهربائية
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 03/9/3102الخميس 

 المبنى المختبرات الساعة التخصص

 الهندسة الكيميائية

12.00 – 10.00 

LAB 10H3 
 مبنى طب االسنان

 الحاسوبهندسة وامن شبكات 
LAB 10H4 

 الهندسة الميكانيكية
LAB NB63 

 البصريات مجمع القاعات الصفية

 LAB NB66 التغذية وتكنولوجيا الغذاء

 االسعاف والطوارئ

2.30 – 12.30 

LAB 10H3 
 مبنى طب االسنان

 LAB 10H4 هندسة الحاسوب

 LAB NB63 الهندسة الصناعية 
 مجمع القاعات الصفية

 LAB NB66 علوم الحاسوب

 

 01/9/3102االحد 

 المبنى المختبرات الساعة التخصص

 التمريض

12.00 – 10.00 

LAB 10H3 
 هندسة البرمجيات مبنى طب االسنان

 LAB 10H4 العلوم الطبية المخبرية

 LAB NB63 التصميم والتواصل البصري

 التخطيط الحضري مجمع القاعات الصفية
LAB NB66 

 الكيمياء

 اللغة االنجليزية واللغويات

2.30 – 12.30 

LAB 10H3 
 مبنى طب االسنان

 LAB 10H4 العالج الطبيعي

 LAB NB63 تكنولوجيا االشعة

 العماره مجمع القاعات الصفية
LAB NB66 

 الطب البيطري
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 المتأخرين عن إمتحان المستوى
 

 01/9/3102االثنين 

 المبنى المختبرات الساعة التخصص

 10.00 – 12.00 جميع التخصصات

LAB 10H3 

 مبنى طب االسنان

LAB 10H4 

LAB NB63 

 مجمع القاعات الصفية
LAB NB66 

 12.30 – 2.30 جميع التخصصات

LAB 10H3 

 مبنى طب االسنان

LAB 10H4 

LAB NB63 
 مجمع القاعات الصفية

LAB NB66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 

  حصول الطلبة المستجدين على جداولهم الدراسية والتعديل عليهامواعيد و إجراءات 
 
 

 المواعيد .0
على جداولهم الدراسية  3102/3102المقبولين على الفصل الدراسي األول حصول الطلبة المستجدين تبدأ فترة      

 التالي:من خالل االنترنت، حسب حسب التوزيع  والتعديل عليها
 

 التخصصــات والتاريـخ اليـوم
 

 ولغاية  51/9/3152( صباح يوم االحد الموافق 9الساعة )
 . 51/9/3152( صباح يوم االثنين الموافق 9الساعة )

 
سدديتم ايقددا  الخدمددة علددى االنترنددت للطلبددة مددن السدداعة  مالحظةةة 
 لغايات بناء الحزم. مساء   ولغاية الساعة الثامنة مساء  الرابعة 

االنتاج الحيواني، االنتاج النباتي، التربة والر ، تكنولوجيا صناعة 
االسنان، الفيزياء، هندسة الطيران، السمع والنطق، السمع 
والنطق/سمع، السمع والنطق/نطق، الريا يات   ن م المعلومات 
الحاسوبية، االدارة والسياسات الصحية، التقانات الحيوية والهندسة 

 الطبية الحيوية، الهندسة النوويه. الوراثية، الهندسة

 
 ولغاية  51/9/3152الموافق  االثنين( صباح يوم 9الساعة )
 . 51/9/3152الموافق  الثالثاء( صباح يوم 9الساعة )

 
سدديتم ايقددا  الخدمددة علددى االنترنددت للطلبددة مددن السدداعة  مالحظةةة 
 لغايات بناء الحزم. مساء   ولغاية الساعة الثامنة مساء  الرابعة 

الطب والجراحة، طب وجراحة االسنان، العالج الو يفي،الهندسة 
المدنية، الصيدله، دكتور صيدله، العلوم الجنادية، علوم طب 

 االسنان المسانده، الهندسة الكهربادية.

 
 ولغاية  51/9/3152الموافق  الثالثاء( صباح يوم 9الساعة )
 . 51/9/3152الموافق  االربعاء( صباح يوم 9الساعة )

 
سدديتم ايقددا  الخدمددة علددى االنترنددت للطلبددة مددن السدداعة  مالحظةةة 
 لغايات بناء الحزم. مساء   ولغاية الساعة الثامنة مساء  الرابعة 

الهندسة الكيميادية، هندسة وأمن شبكات الحاسوب، الهندسة 
الميكانيكية، البصريات، التغلية وتكنولوجيا الغلاء، االسعا  

 الحاسوب، الهندسة الصناعية، علوم الحاسوب.والطوارئ، هندسة 

 
 ولغاية  51/9/3152الموافق  االربعاء( صباح يوم 9الساعة )
 . 59/9/3152الموافق  الخميس( صباح يوم 9الساعة )

 
سدديتم ايقددا  الخدمددة علددى االنترنددت للطلبددة مددن السدداعة  مالحظةةة 
 لغايات بناء الحزم. مساء   ولغاية الساعة الثامنة مساء  الرابعة 

التمري ، هندسة البرمجيات، العلوم الطبية المخبرية، التصميم 
والتواصل البصر ، التخطيط الح ر ، الكيمياء،اللغة االنجليزية 
واللغويات، العالج الطبيعي، تكنولوجيا االشعة، العماره، الطب 

 البيطر .
 

 
 ولغاية  59/9/3152الموافق  الخميس( صباح يوم 9الساعة )
 . 33/9/3152الموافق  االحد( صباح يوم 9الساعة )

 
سيتم ايقا  الخدمة على االنترنت للطلبة من الساعة  مالحظة 
 لغايات بناء الحزم. مساء   ولغاية الساعة الثامنة مساء  الرابعة 

 الطلبة المتأخرين من جميع التخصصات.

 

 
الدراسي للطلبة المستجدين ويمكن للطالب مشاهدة جدوله الدراسي بعد هذه الفترات محددة للتعديل على الجدول مالحظة: 

 الفترة المخصصة له من خالل صفحة خدمات الطالب.
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 العملية: .3
تقدم بعد دفع الطالب للرسوم الجامعية المقررة، وحصوله على الرقم الجامعي والكلمة السرية المثبتة على الوصل المالي وفتح ملف الطالب، وال 

 المتحان المستوى تكون إجراءات الحصول والتعديل على الجدول الدراسي للطلبة المستجدين كما يلي:

 (، حسب المواعيد المحددة لكل تخصص.www.just.edu.jo/ regالرئيسية لموقع التسجيل )يقوم الطالب بالدخول على الصفحة  2-1

 ليتوجه به إلى صفحة إدخال رقم الطالب وكلمة السر كما في الشكل التالي: رابط تسجيل الطالبيقوم الطالب باختيار 2-2 

  

 :الحزمالتسجيل حسب نظام 3-2  
 :تعديل اوقات الشعب 1-3-2

بعد إدخال الرقم الجامعي والكلمة السرية بالشكل الصحيح ستفتح لك شاشة المساقات المسجلة، وهنا يستطيع الطالب مشاهدة         

المستجد ، وال يمكن للطالب تغيير الشعبةجدوله الدراسي وتعديل اوقات الشعب ضمن الشعب المفتوحة فقط من خالل خدمة 

 اضافة اي مساق من خارج خطته االسترشادية.

 

http://www.just.edu.jo/reg
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 (:AR-P06-F20حذف مساق من المساقات المسجلة في جدول الطالب )2-3-2 
يمكن للطالب حذف مساق من خالل الضغط على زر حذف في جدول المساقات المسجلة بشرط أن ال يقل العبء الدراسي للطالب      

 ال يجوز سحب المساقات التي تكون متطلب سابق او متزامن مع مساق اخر.ساعات( معتمدة، كما انه  9عن )

 

يجب على الطالب بعد مشاهدة وطباعة جدوله الدراسي مراجعة الصندوق المالي لدفع فرق الرسوم زيادة عن العبء المدفوع  3-2-2 

 ساعات(. 9سابقا )

: يكون تسجيلهم على اإلنترنت حسب المواعيدد المحدددة لهدم )حسدب مساقاتطلبة التجسير والدراسات العليا والطلبة الذين لهم معادلة   3-2

 التخصص(.

 طلبة البرنامج التحضيري:  3-5
تكون عملية تسجيلهم حسب نظام الحزم، وعليهم إتباع الخطوات المذكورة سابقا للحصول على جداولهم الدراسية وال يستطيع الطالب  

قرار مجلس العمداء الذي ينص على انه " ال يسمح للطالب  حاب من اي مساق وذلك حسبفي البرنامج التحضيري القيام بعملية االنس

 في البرنامج التحضيري باالنسحاب من المواد ويعامل من يقوم بذلك معاملة الطالب الراسب في المساق".

 

 مالحظات هامة:  3-6

 أثناء وقت أ  في كان استفسار أل  لمسجله طالب كل مراجعة يرجى  الطالب خدمة في دادما والتسجيل القبول وحدة - أ
 .الرسمي الدوام ساعات

عند قيام الطالب بمشاهدة جدوله الدراسي وطباعته يصبح الطالب ملزماً بجدوله الدراسي وعليه المبادرة لحضور  - ب

 المحاضرات لتجنب حرمانه بسبب الغياب.

المفتوحة وال يجوز ألي طالب التسجيل في الشعب المغلقة التعديل على الجداول الدراسية للطلبة المستجدين فقط في الشعب  - ت

 مهما كانت األسباب.

يجب على الطالب بعد االنتهاء من عملية التسجيل مراجعة الصندوق المالي لدفع فرق الرسوم زيادة عن العبء المدفوع  - ث

 ساعات(. 9سابقا )

 ي ومعرفة النتائج في نهاية الفصل الدراسي.معرفة الطالب لكلمته السرية ضرورياً لعملية استالم الجدول الدراس - ج

 ال يجوز للطالب التسجيل لمساق خارج خطته االسترشادية والدراسية مهما كانت األسباب. - ح

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

رسالة )مطلوب لخدمة العلم( لذلك عليهم مراجعة مكتب خدمة العلم إلتمام الطلبة غير المؤجلين لخدمة العلم ستظهر لهم  - د

 عملية التأجيل.

 
 22/9/2213تبدأ الدراسة صباح يوم األحد الموافق 

 

 مالحظات خاصة ببناء الحزم للطلبة المستجدين

  العاد  والمواز  معا.للبرنامجين  13/9/2213يتم بناء الحزم للطلبة المستجدين اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 

  يوميا بعد ترحيل عالمات امتحانات المستوى. 15/9/2213يتم بناء الحزم اعتبارا من يوم االحد الموافق 

 .متابعة تقارير االخطاء الخاصة ببناء الحزم يوميا قبل البدء بعملية بناء الحزم 
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 وأحكام عامة مالحظات
  قوادم القبول الموحد ال يستوفى منهم رسم طلب التحاق  عند القبولالطلبة المقبولين  من. 

 لن يتاح للطالب الل  لم يعتمد معلوماته والتعهد بالتقدم المتحانات المستوى. 

  لمستجدينالطلبة ا ستقبالجهة إنفاق اعفاء جسيم خالل فترة إال يجوز تفعيل. 

  األردنيات خالل فترة اإلستقبال للمستجدينال يجوز تفعيل ميزة دفع الرسوم حسب رسوم أبناء 

 للطلبة من الجنسيات غير العربية ودرسو في مدار  غير عربية. مساق اللغة العربية لغير الناطقين 

  كل طالب سبب قبوله لو  احتياجات خاصة في البرنامق العاد  تعتبر جهة االنفاق وبشكل آلي عند تحميل بيانات التنسيق الموحد
% من رسوم الساعات المعتمده باال افة الى 12على لشؤون االشخاا المعاقينلوفي هله الحاله يستوفى من الطالب لالمجل  اال

 رسوم القبول والرسوم الفصلية.

  كل طالب سبب قبوله ابناء عاملين برنامق عاد   ادار  تكنولوجيا،.......  يدخل له وبشكل آلي حالة ابناء عاملين تسم  له
 رسوم ابناء العاملين. باالستفاده من

  كل طالب سبب قبوله ابناء عاملين برنامق عاد  لي   ادار  تكنولوجيا،.......  لالستفاده من رسوم ابناء العاملين عليه اح ار
ون كتاب رسمي من الجامعة التي يعمل بها والده/والدته بلل  ويتم بعد لل  تعديل حالة ابناء العاملين من خالل شاشة االشكاالت ود

 تعديل محدد الرسوم.
 

 
 

 

 التحويل أثناء القبول للطلبة الذين لهم أرقام جامعية

وحصدددلوا علدددى قبدددول فدددي التنسددديق الموحدددد يسدددتطيع تغييدددر تخصصددده عدددن طريدددق فدددي الجامعدددة الطلبدددة علدددى مقعدددد الددددر  

ثددم اختيددار طلدددب التحويددل مددن ثددم يختددار ادخددال رقددم طلددب القبددول حيددد   خدددمات الطالددب مددن خددالل خدمددة تغييددر التخصددا

يجددب علدددى الطالددب ادخدددال رقددم الجلدددو  فددي الثانويدددة العامددة الا كدددان نددوع قبولددده الجديددد فدددي البرنددامق العددداد  أو ادخددال رقدددم 

 الطلب الموجود على طلب االلتحاق  للتخصا الجديد  وبعدها ال غط على موافق التمام االجراء.

تم بعددددها ارسدددال رسددداله الكترونيدددة علدددى عندددوان الطالدددب المثبدددت مسدددبقا علدددى رقمددده القدددديم تت دددمن الوصدددل المدددالي الدددل  ويددد

 يحتو  على الرقم الجامعي الجديد والكلمة السرية.

 بعد اتمام عملية التحويل من خالل االنترنت وبناء رقم جامعي يمر الطالب بأحد االجراءات التالية:

 علدددى الطالدددب مراجعدددة الصدددندوق المدددالي للحصدددول علدددى وصدددل تحويدددل وطلدددب التحددداق  ردنةةةي ذكةةةر اذا كةةةان الطالةةةب ا

وتعهددد ومددن ثدددم مراجعددة منددددوب خدمددة العلدددم ثددم مراجعدددة مسددجل التخصدددا لفددت  ملددد  جديددد مصدددطحبا معدده الدددرقم 

 الجامعي الجديد.

  م الجددددامعي لفددددت  ملدددد  جديددددد مصددددطحبا معدددده الددددرق علددددى الطالددددب مراجعددددة مسددددجل التخصددددااردنةةةةي ذكةةةةر  لةةةةيس

 الجديد.
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وعندددد مراجعدددة الطالدددب لمو ددد  القبدددول والتسدددجيل لفدددت  الملددد  الا كدددان الطالدددب قدددد سدددلم االوراق الثبوتيدددة كاملددده لمسدددجل 

التخصددددا القددددديم ال يقددددوم المسددددجل الجديددددد بأخددددل اوراق ثبوتيددددة جديددددده مددددن الطالددددب  باسددددتثناء طلددددب االلتحدددداق للطالددددب 

ل شاشدددة اعتمددداد الوثدددادق فدددإلا  هدددرت جميدددع الوثدددادق علدددى االردندددي الدددلكر مختومدددا مدددن خدمدددة العلدددم  ويتبدددين للددد  مدددن خدددال

الشاشدددة فدددإن الطالدددب لدددم يسدددلم ملفددده الدددى مسدددجل التخصدددا القدددديم وإلا  هدددر فقدددط وصدددل التحويدددل وطلدددب التحددداق التحويدددل 

 يكون الطالب قد سلم جميع وثادقه الى مسجل التخصا القديم. 

يدددة المثبتددده مسدددبقا  علدددى رقمهدددم القدددديم بنسدددخة الكترونيدددة مدددن حيددد  يدددتم إرسدددال رسدددالة الكترونيدددة علدددى عنددداوينهم االلكترون

الوصددل المددالي يحتدددو  علددى الدددرقم الجددامعي الجديددد والدددرقم السددر  ومدددن ثددم مراجعددة وحددددة الشددؤون الماليدددة الصدددار وصدددل 

 التحويل وطلب التحاق التحويل

لصددددالة للحصددددول علددددى شددددهادة خلددددو ومددددن ثددددم الددددلهاب الددددى خدمددددة العلددددم للددددلكور االردنيددددون ومراجعددددة الطبيددددب المتواجددددد با

 امرا  

ومددددن ثددددم مراجعددددة مو دددد  وحدددددة القبددددول والتسددددجيل لفددددت  الملدددد  و الا كددددان الطالددددب قددددد سددددلم االوراق الثبوتيددددة لمسددددجل 

و يتبدددين للددد   بمدددا فدددي للددد  تأجيدددل خدمدددة العلدددم و الفحدددا الطبدددي التخصدددا القدددديم النقدددوم بأخدددل اوراق ثبوتيدددة جديدددده منددده 

الوثددادق فددالا  هددرت جميددع الوثددادق علددى الشاشدده يكددون الطالددب لددم يسددلم ملفدده الددى تخصصدده القددديم مددن خددالل شاشددة اعتمدداد 

 والا  هر فقط وصل التحويل و طلب التحاق التحويل يكون الطالب قد سلم جميع وثادقه بالتخصا القديم.
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 مخطط سير الطالب المستجد أثناء عملية القبول
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 3102/3102توزيع القبوالت للعام الجامعي 
 القبول نوع االسم ت

 ويكون والتكنولوجيا اليرموك لجامعتي( الرسوم وكامل الرسوم نصف والموازي العادي) العاملين ابناء صالح حجازي .1
 جاهزة بقوائم المتقدمين وحصر النت على الطلبات تقديم موقع على الطلبات تقديم متابعة عن مسؤول

 طالب لكل للتخصصات الخيارات تكون ان على للتأكيد اليرموك لجامعة كتاب واعداد الطلب عند
 القبول بعملية يتعلق ما وكل الثانوية شهادة ومعلومات االمر لولي الوظيفي الوصف وكذلك واضحة
 . للقبول وسريعة سهلة الية وتجهيز

( cd) على للحصول والتعليم التربية لوزارة كتاب اعداد عن مسؤولة وتكون( العادي البرنامج)تجسير عال هنداوي .2
 يدويا ادخالها الى الحاجة دون النظام الى لترحيلها وذلك تجسير المقبولين بيانات يخص بما الخاص

  . بقبولهم يتعلق ما كل ومتابعة للتجسير القبول اسس ومراجعة
 من الورادة الكتب متابعة عن مسؤول ويكون المستشفى في والعاملين والدبلوماسيين السريرين ابناء زهير السعيدين .3

 مطابقة الواردة الكتب بان التاكد مع لها الرجوع يسهل  كقائمة وتفريغها الطلبات وحصر المعنية الكلية
 ضرورة على التأكيد مع لقبولهم وسريعة سهلة الية وتجهيز االردنية العالي التعليم وزارة قبول السس
 .االلتحاق طلب رسم دفع

  الواردة الكتب متابعة عن مسؤولة وتكون اليرموك جامعة عدا االخرى الجامعات من العاملين ابناء وصال الرجوب .4
 في االردني العالي التعليم قبول السس مطابقة بانها ابنائهم قبول بخصوص الجامعات رؤساء من

 القبول شاشة الى طلباتهم وادخال لهم المعينة والتخصصات المقاعد عدد حيث من االولى الدرجة
 . بقبولهم البدء عند القبول اجراء الستكمال

 الموحد التنسيق لطلبة االختيار سوء وطلبات اخرى جامعة من االنتقال طلبات عن مسؤوله تكون
 .االلكترونية االستدعاءات خالل من برمجتها على والعمل

 ذلك يخص بما الطلبة شؤون عمادة اعالنات متابعة عن مسؤول ويكون والفني الرياضي التفوق طلبة هاني ابو حطب .5
 المقبولين كتاب ورود عند والتأكد الكترونيا االلتحاق طلبات ادخال بامكانية الطلبة شؤون مخاطبة مع
 . لقبولهم وسريعة سهلة الية وتجهيز االردنية العالي التعليم وزارة قبول السس مطابق العدد ان

( cd) على للحصول والتعليم التربية لوزارة كتاب اعداد عن مسؤول ويكون حظا   واالقل العشائر ابناء عماد شطناوي .6
 الى لترحيلها وذلك العشائر وابناء حظا اقل المقبولين العامة الثانوية كشوف بيانات يخص بما الخاص
  . لقبولهم وسريعة سهلة الية وتجهيز بقبولهم البدء قبل يدويا ادخالها الى الحاجة دون النظام

 متابعة عن مسؤول ويكون(  االردنيين للطلبة والموازيالعادي البرنامج في العماره(و البيطري الطب مشهور هياجنه .7
 بخصوص الكليتين مع والتنسيق للتخصص التقدم مواعيد بخصوص الجامعة موقع على االعالن
 خالل من قبولهم شروط من والتأكد االمتحان انعقاد واماكن القبول امتحان انعقاد مواعيد عن االعالن
 . المقبولين الطلبة قوائم ورود عند االردني العالي التعليم قبول اسس

 وفي, العادي للبرنامج الكلية خالل من التقديم يكون البيطري الطب بان العلم مع
 التقديم يكون والعمارة( اردني غير اردني،) الطلبة لجميع مباشر قبول الموازي البرنامج

 للطلبة الكلية خالل من فيكون الموازي البرنامج أما العادي، للبرنامج الكلية خالل من
 .األردنيين لغير مباشر ويكون األردنيين

مسؤول عن التباداللثقافيويكون مسؤول عن متابعة الكتب الواردة من التعليم العالي االردني  .1 حارث القضاة .8
اما مجموعة او فردية ويجب التركيز على مطابقة بخصوص قبولهم حيث ترد قوائم باسمائهم 

شهادة الثانوية من حيث االسم والمعدل والجنسية بما هو وارد في كتب التعليم العالي االردني 
 وتجهيز الية سهلة وسريعة لقبولهم .

 يعميل فانيه الخاصية االحتياجيات ذوي القبيول سيبب يكيون عنيدما لبرمجية عصيام السييد مع التنسيق.2
 نسيبته ميا الرسيوم محيدد تحدييد مباشيرة سيتم وعندها الطالب بيانات في الخاص المربع في تك تلقائي
 .للتخصص المعتمدة الساعه رسم من% 11
 .الموازي البرنامج لقبوالت للمسجلين واالستكرز الملفات تسليم ياسين السيد مع المتابعة.3

 .االجنبية الشهادات قبول عن مسؤول. 1 اياد ملكاوي .9
 لهيم لمين الماليية ليدى مباشيرة المسيتوى امتحانيات رسيوم لترصييد الحسن السيدعصام مع التنسيق.2

 .هاني بني صبا اآلنسة مع بالتعاون معادلة
 الوثائق على ذلك ينعكس هل عاملين أبناء ليس قبولهم هم لمن العاملين أبناء حالة تحديد عند التأكد.3

 .النهائي االعتماد شاشة في والموجودة الطالب قبل من تسليمها المطلوب
 .الموحد التنسيق بقبول الخاص( CD) لطلب والتعليم التربية لوزارة كتاب إعداد. 4

 المقارنة و للطلبة القبول اجراءات استكمال قبل األخطاء تقرير تشغيلcdال احضار عند مسؤولة تكون ميرفت المومني .11
 خصوصا الثانوية معدل يخص بما المقبولين الطلبة وبيانات والتعليم التربية وزارة بيانات بين ما

 .القبوالت بدء قبل األخطاء هذه معالجة على والعمل
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 .الحسن عصام السيد مع بالتنسيق القبول فترة أثناء المحول للطالب المشتركة المساقات ترحيل إلغاء غسان الوديان .11
 (البلبيسي عبدهللا السيد مع المتابعة قيد)

 المسجل المعني .12

 رئيس الشعبة المعني

 المدير المعني

 الفصييل علييى والمقبييولين المسييتجدين الطلبيية إجييراءات واسييتكمال اسييتقبال لجنيية فييي مشيياركتكم قييررت
 الثبوتييية االوراق علييى للتييدقيق قاعييات مييراقبين( 6) إلييى باإلضييافة م،2113/2114 األول الدراسييي
 :وهم الملف في ووضعها للطالب
 . القضاه وليد السيد .1
 .العمري وليد السيد .2
 .العمري محمد السيد .3
 .رمضان عامر السيد .4
 .مياس اسامه السيد .5
 .القضاه حسين السيد .6
 :وهم التخصصات وفرز الستكرز للصق قاعات مراقبين( 3) الى باالضافة
 .بركات رائد السيد .1
 .عناب محمد السيد .2
 .القضاه الفتاح عبد السيد .3

 كيل وعليى ،المسيتجدين الطلبية السيتقبال المعد البرنامج حسب بالحضور االلتزام الزمالء جميع وعلى 
 .القبول ظروف تتطلبه ما حسب الموظفين بتوزيع التنسيق مدير

 المسيتجدين الطلبية اسيتقبال صيالة فيي المتواجد والتسجيل القبول مندوب مهام بان العلم يرجى صدام عكاليك .13
 المستجدين إستقبال إجراءات في محدد في هو ما حسب والتسجيل القبول في اإلشكاالت لحل

14. 

 

  واحفيياد وابنيياء  السييابقين او العيياملين العييالي التعليييم مجلييس اعضيياء واحفيياد ابنيياء قبييوالت خوال القاسم
 عيين مسييؤولة وتكييون الجامعيية مجلييس وابنيياء  السييابقين او العيياملين االمنيياء مجلييس اعضيياء
 االردنيي العيالي التعلييم قبيول اسيس ميع بالمطابقية التأكيد مع بخصوصهم الواردة الكتب متابعة

  القبول شاشة على طلباتهم وادخال ذلك بخصوص

 .المقررة االعداد حسب للقبوالت للمسجلين واالستكرز الملفات تسليم ياسين عبابنه 15.

 بالتسجيل، الخاصة االستفسارات أو اإلشكاالت لحل الدراسي الجدول عن مندوبة وتكون اشراق المومني  .16

 اليى وادخالهيا العميداء مجليس مين اقرارهيا حييث مين الصيحية والسياسات االدارة خطة متابعة منصور رحاب .17
 .المقبولين للطلبة الطالب بيانات شاشة على لتنعكس لها االسترشادية الخطة وادخال النظام

 

 

 

 

 مدير وحدة القبول والتسجيل ق.أ

 امجــــــــــد وحشـــــــــــة                  


