فتح باب التقدم بطلبات االلتحاق بالبرنامج الموازي لمرحلة البكالورٌوس فً جامعة
آل البٌت على الفصل الدراسً الثانً للعام الجامعً (2020/2019م).
تعلن جامعة آل البٌت عن البدء باستقبال طلبات االلتحاق فً البرنامج الموازي لدرجة البكالورٌوس للفصل
الدراسً الثانً للعام الجامعً (9191/9102م) للطلبة األردنٌٌن الحاصلٌن على الثانوٌة العامة أو ما
ٌعادلها بمعدل ( )%56فما فوق والطلبة غٌر االردنٌٌن حسب ما هو موضح أدناه  ،وذلك حسب الشواغر
المتاحة فً التخصصات التالٌة:
الكلٌة

التخصص

السعر بالدٌنار -
اردنً

السعر بالدوالر -لغٌر
االردنً

الشرٌعة

الفقه واصوله
اصول الدٌن

01دٌنار
01دٌنار

51دوالر
51دوالر

اآلداب

اللغة العربٌة وآدابها
اللغة واالدب/فرنسً انجلٌزي
الجغرافٌا التطبٌقٌة

01دٌنار
01دٌنار
06دٌنار

011دوالر
011دوالر
011دوالر

العلوم

الرٌاضٌات
الفٌزٌاء
العلوم الحٌاتٌة
العلوم الطبٌة المخبرٌة

01دٌنار
01دٌنار
01دٌنار
06دٌنار

011دوالر
011دوالر
011دوالر
011دوالر

االقتصاد والعلوم االدارٌة

اقتصاد المال واالعمال
نظم المعلومات المحاسبٌة
نظم المعلومات المالٌة والمصرفٌة

01دٌنار
06دٌنار
61دٌنار

011دوالر
091دوالر
091دوالر

الهندسة

هندسة العمارة
الهندسة المدنٌة
هندسة المساحة
هندسة الطاقة المتجددة

61دٌنار
61دٌنار
61دٌنار
01دٌنار

096دوالر
096دوالر
096دوالر
911دوالر

علوم االرض والبٌئة

علوم االرض والبٌئة التطبٌقٌة
نظم المعلومات الجغرافٌة واالستشعار
عن بعد

01دٌنار
56دٌنار

011دوالر
061دوالر

كلٌة تكنولوجٌا المعلومات

نظم المعلومات الحاسوبٌة
نظم المعلومات االدارٌة

61دٌنار
61دٌنار

011دوالر
011دوالر

*ٌجت رعجئخ أرثع خٍبراد يخزهفخ نهزخصصبد انًطهٕة االنزحبق ثٓب نًحذٔدٌخ
انًقبعذ انشبغزح فً ثعض انزخصصبد.
ٌبدأ تقدٌم طلبات االلتحاق إنكترووٍاً فقط اعتبارا من صباح ٌوم االربعاء الموافق ، 9102/09/00
وحتى نهاٌة دوام ٌوم الخمٌس الموافق .9191/0/23
مرفقاً بها جميع األوراق الثبىتية اآلتية فقط:


صىرة عه كشف عالماث انثاوىٌت انعامت األصهً أو ما ٌعادنها بانهغت

انعربٍت او شهادة انشامم نطهبت انتجسٍر او صىرة عه معادنت انثاوىٌت
انعامت غٍر االردوٍت مه وزارة انتربٍت وانتعهٍم االردوٍت( نهطهبت االردوٍٍه
انحاصهٍه عهى انثاوىٌت انعامت مه خارج االردن).


صىرة عه هىٌت األحىال انمدوٍت نهطهبت األردوٍٍه أو صىرة عه جىاز

انسفر ساري انمفعىل نهطهبت غٍر األردوٍٍه.

ٌ رجى تحمٌل جمٌع الوثائق المطلوبة أعاله حسب أي نوع من األنواع التالٌة ( word, pdf,
.)gif, jpg
( مالحظة هامة جداًٌ :جب أن ال ٌزٌد حجم الملف المرفق عن .) 7MB

 شروط القبىل واألوراق الثبىتيت المطلىبت في البرنامج المىازي:
أوالً  :الشروط الالزمت للقبىل:
 .1انحذ األدَى نهقجٕل حظت أطض انقجٕل انًعزًذح يٍ يجهض انزعهٍى انعبنً نهطهجخ انحبصهٍٍ عهى انثبٌَٕخ
انعبيخ أ يب ٌعبدنٓب:


( )%80فً رخصصبد انُٓذطخ.



( )%75فً رخصصبد انشزٌعخ.



( )%70فً رخصص انعهٕو انطجٍخ انًخجزٌخ



( )%65فً ثبقً انزخصصبد.

 . 2انحذ األدَى نهقجٕل حظت أطض انقجٕل انًعزًذح يٍ يجهض انزعهٍى انعبنً نهطهجخ انحبصهٍٍ عهى درجخ
انذثهٕو/شبيم:



( )%70فً انزخصصبد انُٓذطٍخ



( )%68نجبقً انزخصصبد

ثانياً :األوراق الثبىتيت الالزمت عند التسجيل في الجامعت (غير مستردة)  -بعد قبىل الطالب قبىالً نهائياً:
 .1كشف عاليبد انثبٌَٕخ انعبيخ األصهً ثبنهغخ انعزثٍخ أ صٕرح يصذقخ عُّ نهحبصهٍٍ عهى انثبٌَٕخ
انعبيخ األردٍَخ.
 .2كشف عاليبد انثبٌَٕخ انعبيخ نهطهجخ انحبصهٍٍ عهى انثبٌَٕخ غٍز األردٍَخ يصذق يٍ ٔسارح انززثٍخ
ٔانزعهٍى األردٍَخ.
 .3صٕرح عٍ شٓبدح انٕالدح حذٌثخ يثجذ عهٍٓب انزقى انٕطًُ ٔيصذقخ يٍ دائزح األحٕال انًذٍَخ نهطهجخ
األردٍٍٍَ.
 .4صٕرح عٍ انٌٕٓخ انشخصٍخ طبرٌخ انًفعٕل ٔيصذقخ يٍ دائزح األحٕال انًذٍَخ نهطهجخ األردٍٍٍَ.
 .5صٕرح يصذقخ عٍ جٕاس انظفز طبري انًفعٕل ٔشٓبدح انٕالدح نهطهجخ غٍز األردٍٍٍَ.
 .6صٕررٍٍ شخصٍزٍٍ.
 .7دفزز خذيخ انعهى نهطهجخ االردٍٍٍَ انذكٕر (يؤجم).

ثالثاً :مـالحظاث أُخـــري:
.1
.2
.3
.4
.5

ال ٌجٕس أٌ ٌظجم انطبنت فً ثزَبيجٍٍ دراطٍٍٍ فً انجبيعخ فً آٌ ٔاحذ يعبً فً أٌخ يزحهخ يٍ يزاحم دراطزّ.
ٌزحًم انطبنت يظؤٔنٍخ عذو اَطجبق انشزٔط عهٍّ ،أٔ عذو رحذٌذِ نهزخصص انًطهٕة ثذقخ ربيخ.
نالطالع عهى انزخصصبد انزً رطزحٓب كهٍبد ٔيعبْذ انجبيعخ نًزحهخ انجكبنٕرٌٕص اضغط ُْب.
نالطالع عهى رطٕو انظبعبد انًعزًذح اضغط ُْب.
نًشٌذ يٍ انًعهٕيبد ٌزجى يزاجعخ دائزح انقجٕل ٔانزظجٍم فً انجبيعخ/يذٌُخ انًفزق أٔ االرصبل عهى ْبرف
انجبيعخ ( )026297000فزعً (.)4017( ٔ )4022

مدير دائرة القبول والتسجيل

سليم علي المناعي

