
 متحان القبول في تخصصات كلية العمارة والتصميمإلية آ
جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

  
 

 :لقبول في تخصصات كلية العمارة والتصميم والتي تعتمد على امتحان القبول كشرط أساسيالية فيما يلي آ

  التخطيط العمارة وللتقدم لدراسة تخصصي يعتبر تخصص الفرع العلمي في الثانوية العامة شرط

أي المؤهلة للتقدم للقبول في دراسة وعلى أن يتم  تحديد فروع الثانوية العامة   الحضري وتخطيط المدن

 .لقسم الذي يمنح شهادة ذلك التخصصفي كلية العمارة والتصميم في حال استحداث ذلك ا تخصص آخر

   سواء داخل األردن أو خارجه حاصل على  بالفرع العلمييحق لكل طالب حاصل في الثانوية العامة

ي أو ما يعادلها التقدم بطلب المتحان القبول المعّد لهذه الغاية  ف% 08معدل في الثانوية العامة على 

، والذي سيتم اإلعالن عنه على موقع الجامعة تخصصي العمارة والتخطيط الحضري وتخطيط المدن

 .لبات الالزمة لهوالمتطوفي الصحف المحلية وحيث يحدد فيه التاريخ 

  يتم تعبئة النموذج الخاص لاللتحاق في تخصصات كلية العمارة والتصميم في وحدة القبول والتسجيل بعد

 (.دينار 08)دفع رسم طلب االلتحاق ويقترح أن يكون المبلغ 

 عداد المتحان بعد انتهاء المدة المحددة الستقبال الطلبات تحول إلى كلية العمارة والتصميم للتجهيز واإل

يتم إصدار هوية مؤقتة . القبول حيث يعلن عن الموعد والمكان في الصحف المحلية وعلى موقع الجامعة

لكل متقدم من نسختين األولى يبرزها الطالب يوم االمتحان والثانية تكون لدى القسم لمطابقة البيانات 

 (.الوالدةة واالسم وتاريخ ومكان الصور)

 المعتمدة في جامعة العلوم  ضمن فئات وقوائم القبول سنوياولين أو نسب القبول يتم تحديد عدد المقب

يتم إعداد امتحان قبول خاص لكل قسم من أقسام كلية العمارة والتصميم والذي يتضمن  -والتكنولوجيا

 (.امتحان قدرات، ومقابلة شخصية، وأي محاور تحدد بقرار من مجلس كلية العمارة والتصميم الحقا)

 عالمة الطالب في ل الباقية%  08 من عالمة القبول لهذا االمتحان فيما تحتسب أل% 08د نسبة حدت

 . الثانوية العامة
يتم اإلعداد لهذا االمتحان وعقده وتصحيحه  من خالل لجان تتعامل بسرية تامة مع محتويات االمتحان   -

ى انه وثيقة محمية يعاقب القانون على والمتقدمين له وأي إجراءات تتعلق به ويعامل هذا االمتحان  عل

 .تسريبها أو اإلخالل بسير إجرائها

 تم امتحان كل مجموعة من فئات القبول المعتمدة على حدهي. 

  ومن خارجها حسب طبيعة الجزء / الكلية أو/  لغايات االمتحان سيتم تشكيل لجان من داخل الجامعة

وبقرار من عميد كلية العمارة والتصميم بحيث تعامل هذه الخاص باالمتحان  بتنسيب من رئيس القسم  

 .اللجان من حيث أسماء المشاركين ومواقع عملهم بسرية تامة

  27ة القبول والتسجيل بالنتائج خالل من قبل اللجان المشكلة لهذه الغاية وتزويد وحديتم تصحيح االمتحان  
العمارة والتصميم النتائج من قبل عمادة كلية ، بعد أن يتم المصادقة على هذه االمتحانساعة من عقد 

 .حيث تعتبر النتائج بعد ذلك قطعية، ورئاسة الجامعة

 72يتم إعالن نتائج االمتحان وأسماء الطلبة المقبولين من قبل وحدة القبول والتسجيل في الجامعة خالل 
 .ساعة من استالمها النتائج المصادقة عليها
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