
 

 إعــلان صـادر عن جامعة آل البيـت

  ببرنامج الدبلوم العاليفتح باب تقديم طلبات االلتحاق 

   للطلبة األردنيين و الوافدين

 م2017/2018لفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي على ا
 مقر الجامعة/ المفرق

 عمان مكتب ارتباط الجامعة/  
 

 
 
 
 

 

معة آل البيت عن فتح باب تقديم طلبات تعلن عمادة الدراسات العليا في جا

لفصل الدراسي على  اللطلبة األردنيين و الوافدين  العالي الدبلومبرنامج االلتحاق ب

 م، حسب اآلتي:2017/2018الثاني من العام الجامعي

 

 أوالً: التخصصات التي سيفتح باب القبول فيها:
 دبلوم التربية .  – 1

 دبلوم اإلدارة المدرسية.  – 2

 دبلوم صعوبات التعلم .  – 3

 ً : يتم  تقديم الطلبات لجميع التخصصات المبينة أعاله ـ مرفقاا  بااا يمياع ااقرال التبوتياة ثانيا

م، قحتا  هااياة دقام ياوم 3/12/2017اعتبارا  من صباح يوم ااحاد الموافا   -الالزمة

حتا  السااعة  قالنصف صاباحا   م، من الساعة التامنة ق18/12/2017 ااثنين المواف 

 الواحدة ظارا ، قذلك في دائرة القبول قالتسجيل في مقر الجامعة في مدينة المفـرل.  

 ً يشترط في الطالب المتقدم لاللتحال أن يكون حاصال  عل  درية البكالوريوس أق ما : ثالثا

 من يامعة تعترف باا الجامعة . ايعادلا

 

 الطلب )غير مستردة(: رابعاً: األوراق الثبوتية الالزمة عند تقديم

صورة عن المصدقة الجامعية )ليساهس أق بكالوريوس( مصدقة من قزارة التعليم العالي  .1

 قالبحث العلمي.

قالبحث  البكالوريوس مصدل من قزارة التعليم العاليكشف بعالمات السنوات الدراسية في  .2
 العلمي.

م فما 1958من مواليد عام  صورة عن دفتر خدمة العلم بالنسبة للطلبة ااردهيين الذكور .3

 بعد أق صورة عن شاادة إهااء الخدمة أق اإلعفاء مناا.

 صورة عن يواز السفر للطلبة غير ااردهيين مصدقة من سفارة بلدهم. .4

 صورة عن هوية ااحوال المدهية للطلبة ااردهيين مصدقة من دائرة ااحوال المدهية. .5

 صورة عن شاادة الميالد )متبت علياا الرقم الوطني( مصدقة من دائرة ااحوال المدهية. .6



معادلة شاادة معتمدة من قزارة التعليم العالي قالبحث العلمي لخريجي الجامعات غير  .7

 ااردهية.

قاامن العام قالدفاع المدهي من الجاة  لمنسوبي القوات المسلحة ااردهيةإحضار عدم مماهعة  .8
 مختصة.ال

 (.6  4ثالث صور شخصية حديتة )ملوهة( قياس ) .9

تشترط   إذا كاهت هذه الجاة (الملحقية التقافية أق السفارة المعنية)إحضار موافقة الجاة المعنية  .10

 الوافدين(.للطلبة )المتقدم عل  موافقتاا المسبقة  حصول
  (.للطلبة السوريين)إحضار بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية  .11

 

 خامساً: مــالحظات أخــــــــــرى:

يتم الحصول عل  هماذج طلبات االلتحال من دائرة القبول قالتسجيل في مقــر الجامعة،  .1
 مقابل رسم طلب التحال قيمته خمسة عشر دينارا  أردهيا  غير مستردة.

قة ، أق عدم تحديده للتخصص المطلوب بدمسؤقلية عدم اهطبال الشرقط عليهيتحمل الطالب  .2

 تامة.

في حال قبول الطالب العامل في مؤسسات حكومية أق رسمية أق القوات المسلحة ااردهية  .3

أق أي ياة تشترط حصول الطالب عل  الموافقة المسبقة، عليه إحضار كتاب عدم مماهعة 

 للدراسة في الجامعة من الجاة هفساا.

 
 

 

 

 الجامعة/ المفرق  مقر في يد من المعلومات يرجى مراجعة عمادة الدراسات العليازلم

 ( 2161)، و  (4016فرعي ) (026297000) الجامعة تصال على هاتفالا

 (حامـد الـشـرعـهد ـمـحـم الدكتور /0799888641)خلوي  

 راً عصرابعة حتى ال من الساعة التاسعة صباحاً و 
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