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 الموازي في البرنامج الحاصلين على الثانوية األردنيةللطلبة  إعالن بدء تقديم طلبات االلتحاق

 الموازي البرنامجفي  تعلن جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية عن فتح باب تقديم طلبات االلتحاق لدرجة البكالوريوس

 الخميسولغاية يوم  22/8/2021الموافق  األحد اعتبارا من يوم 2022-2021من العام الجامعي  األولللفصل الدراسي 

 ، وذلك وفق الشروط التالية:9/9/2021الموافق 

ي )دكتور في الطب، طب وجراحة األسنان( للطلبة الحاصلين على الثانوية من صلتخصال يجوز تقديم الطلبات  .1

 .فما قبل( 2020) السنوات السابقة

 المعيدين في الثانوية األردنية. للطلبة المقاعدسيتم تخصيص نسبة من  .2

 طريقة تقديم الطلبات:

اسم  علىالحصول و https://services.just.edu.jo/applicالدخول على موقع تقديم طلب االلتحاق اإللكتروني 

 تسجيل المعلومات الشخصية الخاصة بالطالب.ثم المستخدم وكلمة السر ورقم الملف 

طلب االلتحاق بأحد ويمكن للطلبة دفع رسم ، لكل تخصص يرغب الطالب باختيارهوذلك  دفع رسم طلب االلتحاق -أ

 الطرق التالية:

 عن طريق بطاقة الفيزا. الدفع اإللكتروني .1

 .eFAWATERcomمن خالل خدمة  .2

علما انه يمكن االطالع على البرامج والتخصصات المتاحة ، ثم اعتماد الطلب اختيار البرنامج والتخصص من القائمة -ب

 .قبل دفع رسم طلب االلتحاق من خالل تاب التخصصات المتاحة
 

 استكمال اجراءات القبول للطلبة المقبولين والحصول على الرقم الجامعي:

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

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

القبول ان الطالب غير مستوفي لشروط القبول وفي هذه الحالة يفقد الطالب حقه في القبول وال يحق له المطالبة بأية 

 رسوم يدفعها.

 يمكن دفع الرسوم للطلبة المرشحين للقبول كما يلي: -ب

 عن طريق بطاقة الفيزا. الدفع اإللكتروني .1

 .eFAWATERcomمن خالل خدمة  .2

 .والكلمة السريةحيث سيتم إرسال رسالة الكترونية للطالب تحتوي على الوصل المالي مثبتا عليه الرقم الجامعي 

 :)للطلبة المقبولين( الوثائق المطلوبة

 للطالب بالوثائق المطلوبة حسب البيانات المدخلة حال تقديم طلب االلتحاق. رسالة الكترونية إرسالسيتم 

 المواعيد:

سيتم  2021/2022موعد بدء الدراسة للفصل الدراسي األول من العام الجامعي وفترة تسجيل المواد للطلبة المستجدين 

 .تحديدها الحقا

 امتحانات المستوى:

 -خدمات الطالب  ( من خالل099، ن م 099التقدم بطلب لمعادلة مساقات )ل غ  أو حجز موعد للتقدم المتحانات المستوى

 ى مع مالحظة ما يلي:امتحانات المستو

https://services.just.edu.jo/applic
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( للطلبة الذين يتقدمون المتحان المستوى في هذه المساقات 099، ن م 099ال يجوز التقدم بطلب لمعادلة مساقات )ل غ  .1

 (.099، ن م 099ستوى في حال وجود طلب لمعادلة مساقات )ل غ في الجامعة، كما ال يجوز التقدم المتحانات الم

يمكن للطلبة الذين تقدموا بامتحانات المستوى في الجامعات األردنية الرسمية األخرى ونجحوا بها التقدم بطلب لمعادلة  .2

 .(099، ن م 099)ل غ  مساقات

بدرجة ال تقل عن  (IELTS) أو شهادة (500بدرجة ال تقل عن ) (TOEFL) يتم إعفاء الطالب الحاصل على شهادة .3

 .(، ولن يتم اعتماد الشهادة المحليةUNESCOالصادرة من أل ) (ICDL) ( أو شهادة5)

 .ال يقوم الطالب بدفع رسوم امتحان المستوى عند تغيير تخصصه أثناء القبول .4

المتحان المستوى في التخصص  الطالب الذي يغير تخصصه أثناء القبول ال يتقدم المتحان المستوى إذا كان قد تقدم .5

 .الرقم الجديد تلقائيا   إلىالقديم حيث يرحل امتحان المستوى 

 من قبوله فقط حسب الجلسات المعلنة. األوليمكن للطالب التقدم المتحانات المستوى خالل الفصل  .6

 معادلة مساقات من خارج الجامعة:

)بعد الحصول على الرقم في الكلية التي قبل بها التقدم بطلب معادلة  أخرىيمكن للطلبة الذين درسوا مساقات في جامعات 

 الجامعي(.

 

  applic@just.edu.joالحساب يرجى التواصل على البريد:  إنشاء أوفي حال وجود أي مشكلة في تقديم الطلبات 

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