إعــالن صـادر عن جامعة آل البيـت
فتح باب تقديم طلبات االلتحاق
ببرنامج الدبلوم العالي
للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 2017/2016م
في مكتب ارتباط الجامعة/عمان
تعلن عمادة الدراسات العليا في جامعة آل البيت عن فتح باب تقديم طلبات
االلتحاق بالدبلوم العالي للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 2017/2016م،
حسب اآلتي:
أوالً :التخصصات التي سيفتح باب القبول فيها:
 – 1دبلوم التربية.
 – 2دبلوم اإلدارة المدرسية.
 – 3دبلوم صعوبات التعلم.
لمزيد من المعلومات عن برامج الدبلوم العالي اضغط هنا
ثانيا ً :يتتم تقتديم الطلبتات لجميتت التتصصتات المبينتة عتفق ً مرفقتا ي باتا جميتت ا وراق
الثبوتيتتة الفزمتتة -اعتبتتارا ي متتن صتتباا يتتوم ا حتتد المواف ت 2017/5/21م ،وحت ت
نااية دوام يوم التميس 2017/6/22م ،من الساعة الثامنة والنصف صباحا ي وحت
الساعة الواحدة ظاراي ،وذلك في:
 دائرة القبول والتسجيل في مقر الجامعة في مدينة المفًًًًرق.


أو مكتب ارتباط جامعة آل البيت في عمان /طبربور – تلف دوار
المشاغل -مقابل الجامعة العربية المفتوحة هاتف:

 ،065055220للذهاب إل

الموقت اضغط هنا.

ثالثا ً :يشترط في الطالب المتقدم لفلتحاق ن يكون حاصفي عل درجة البكالوريوس و
ما يعادله من جامعة تعترف باا الجامعة.
رابعا ً :األوراق الثبوتية الالزمة عند تقديم الطلب (غير مستردة):
 .1صورة عن المصدقة الجامعية (ليسانس و بكالوريوس) مصدقة من وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي.

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

كشف بعفمات السنوات الدراسية في البكالوريوس مصدق من وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي.
صورة عن دفتر تدمة العلم بالنسبة للطلبة ا ردنيين الذكور من مواليد عام 1958م
فما بعد و صورة عن شاادة إنااء التدمة و اإلعفاء مناا.
صورة عن جواز السفر للطلبة غير ا ردنيين مصدقة من سفارة بلدهم.
صورة عن هوية ا حوال المدنية للطلبة ا ردنيين مصدقة من دائرة ا حوال
المدنية.
صورة عن شاادة الميفد (مثبت علياا الرقم الوطني) مصدقة من دائرة ا حوال
المدنية.
معادلة شاادة معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتريجي الجامعات
غير ا ردنية.
إحضار عدم ممانعة لمنتسبي القوات المسلحة ا ردنية وا من العام والدفاع المدني من
الجاة المتتصة.
ثفث صور شتصية حديثة (ملونة) قياس (.)6  4

خامساً :مــالحظات أخــــــــــرى:
.1

يتم الحصول عل نماذج طلبات االلتحاق من دائرة القبول والتسجيل في مقًًر
الجامعة أو مكتب ارتباط جامعة آل البيت في عمان ،مقابل رسم طلب التحاق قيمته
تمسة عشر دينارا ي ردنيا ي غير مستردة.

.2

يتحمل الطالب مسؤولية عدم انطباق الشروط عليه ،و عدم تحديدق للتتصص المطلوب
بدقة تامة.

.3

في حال قبول الطالب العامل في مؤسسات حكومية و رسمية و القوات المسلحة
ا ردنية و ي جاة تشترط حصول الطالب عل الموافقة المسبقة ،عليه إحضار
كتاب عدم ممانعة للدراسة في الجامعة من الجاة نفساا.

.4

لمزيد من المعلومات يرج :
 مراجعة دائرة القبول والتسجيل في الجامعة/مدينة المفرق و االتصال
عل هاتف الجامعة ( )026297000فرعي (.)4016
 مراجعة مكتب ارتباط جامعة آل البيت في عمان /طبربور – تلف دوار
المشاغل -مقابل الجامعة العربية المفتوحة هاتف.065055220 :

