إعــالن صـادر عن جامعة آل البيـت
فتح باب تقديم طلبات االلتحاق ببرنامج الدبلوم العالي
للطلبة األردنيين و الوافدين
على الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2021/2020م
تعلن عمادة الدراسات العليا في جامعة آل البيت عن فتح باب تقديم طلبات
االلتحاق ببرنامج الدبلوم العالي للطلبة األردنيين و الوافدين على الفصل الدراسي
الثاني من العام الجامعي 2021/2020م ،حسب اآلتي:
أوالً :التخصصات:
خارج أوقات الدوام الرسمي (سبت فقط)
 – 1الدبلوم العالي في التربية .
 – 2الدبلوم العالي في اإلدارة المدرسية.
 – 3الدبلوم العالي في صعوبات التعلم .
 – 4برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها.

أثناء أوقات الدوام الرسمي (أيام األسبوع)
 – 1الدبلوم العالي في التربية .
 – 2الدبلوم العالي في اإلدارة المدرسية.
 – 3الدبلوم العالي في صعوبات التعلم .

ثانيا ً :يبدأ تقديم الطلبات إلكترونيا ً عن طريق رابط تقديم الطلبات على الصفحة االلكترونية
لعمادة الدراسات العليا على موقع جامعة آل البيت االلكتروني ،اعتبارا من يوم األحد الموافق
 2020/12/20ويستمر استقبال الطلبات إلى مساء يوم الخميس الموافق .2021/1/7
ثالثا ً :يشترط في المتقدم لاللتحاق أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من
جامعة تعترف بها الجامعة .
رابعاً :األوراق الثبوتية الالزمة عند تقديم الطلب:
 .1صورة عن الشهادة الجا معية (ليسانس أو بكالوريوس) مصدقة من وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي.
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كشف عالمات البكالوريوس مصدق من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

صورة عن هوية األحوال المدنية للطلبة األردنيين ،أو صورة عن جواز السفر لغير
األردنيين.

مالحظه :جميع هذه األوراق يجب أن يتم تحميلها كصور (يفضل من نوع  )JPEGفي ملف واحد من نوع
مايكروسوف وورد  Microsoft Wordليتم أرفاقها عند تقديم طلب االلتحاق.
لتقديم طلبات اإللتحاق أنقر هنا او من خالل رابط "طلبات االلتحاق" الموجود في أعلى الصفحة الرسمية لجامعة آل
البيت
لتحميل دليل االستخدام ومعرفة كيفية تعبئة الطلب يرجى النقر هنا.
لمعرفة كيفية وضع كافة األوراق في ملف واحد من نوع مايكروسوف وورد  Microsoft Wordليتم أرفاقها عند
تقديم طلب االلتحاق يرجى النقر هنا

خامساً :مــالحظات أخــــــــــرى:
 .1يتحمل الطالب مسؤولية عدم انطباق الشروط عليه ،أو عدم تحديده للتخصص المطلوب بدقة.
 .2في حال قبول الطالب العامل في مؤسسات حكومية أو رسمية أو القوات المسلحة األردنية أو أي
جهة تشترط حصول الطالب على الموافقة المسبقة ،عليه إحضار كتاب عدم ممانعة للدراسة في
الجامعة من الجهة نفسها.
 .3يحق للجامعة إلغاء قبول الطلبة في البرنامج الذي لم يكتمل عليه العدد المطلوب.
 .4لالطالع على تعليمات الدراسات العليا في الجامعة و رسوم الساعات المعتمدة يمكن زيارة الصفحة
االلكترونية لعمادة الدراسات العليا على موقع جامعة آل البيت االلكتروني
()www.aabu.edu.jo

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة عمادة الدراسات العليا في مقر الجامعة /المفرق
االتصال على هاتف الجامعة ( )026297000فرعي ()2161
خلوي (/ 0775234926الدكتور :عبدهللا الفواز)
خلوي (/0797164209الدكتور :محمد الشديفات)
من الساعة التاسعة صباحا ً وحتى الثالثة عصرا ً

