إعالن صادر عن جامعة آل البيت

مواعيد استكمال إجراءات القبول والتسجيل للطلبة المقبولين في الجامعة عن طريق لجنة تنسيق
القبول في الجامعات األردنية للفصل األول من العام الجامعي 2018/2017م
 .1تدعو جامعة آل البيت الطلبة المقبولين عن طريق لجنة تنسيق القبول في الجامعات األردنية على الفصل الدراسي األول
للعام الجامعي  2018/2017مراجعة الموقع اإللكتروني للجامعة الستخراج األرقام الجامعية أو اضغط هنا اعتباراً من يوم
االثنين الموافق .2017/9/18
 -2القيام بطباعة قسيمة البنك والتي تحتوي على (الرقم الجامعي ،المبلغ المطلوب شاملا رسوم الساعات ورسم التسجيل).
 -3التوجه بالقسيمة إلى أحد فروع البنوك اآلتية أو الجهات المذكورة والمشتركة في خدمة الدفع االلكتروني فواتيركم ليتم دفع
الرسوم:
البنك العربي.
البنك العربي اإلسلمي الدولي.
بنك القاهرة عمان.
بنك اإلسكان للتجارة والتمويل.
البنك اإلسلمي األردني.
بنك االستثمار العربي األردني.
بنك األردن.
بنك عودة.
بنك األردن دبي اإلسلمي.
بنك لبنان والمهجر.
مصرف الراجحي.
البنك األهلي.
محلت الصرافة.
مكاتب البريد األردني.
ملحظة :لمعرفة البنوك المشتركة كافة في الخدمة اضغط هنا.
 -4مراجعة الجامعة حسب المواعيد المبينة أدناه إزاء كل تخصص الستكمال اجراءات القبول مصطحبين الوصل المالي ووثيقة
بيانات الطالب باإلضافة إلى الوثائق الثبوتية التالية:








كشف عالمات الثانوية العامة األصلي باللغة العربية للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة األردنية.
صورة عن كشف عالمات الثانوية العامة مصدقا من وزارة التربية والتعليم للحاصلين عليها من خارج األردن.
شهادة والدة أصلية أو صورة مصدقة عنها (مثبتا عليها الرقم الوطني).
دفتر خدمة العلم للطلبة الذكور (بحيث يكون الطالب مؤجال للخدمة).
صورة مصدقة عن هوية األحوال المدنية أو صورة مصدقة عن جواز السفر للطلبة غير االردنيين.
صور شخصية ملونة حديثة قياس ( ،)6×4عدد (.)2

ويفضل إرفاق ( )CDيشمل الوثائق السابقة (كل وثيقة على حدة) مخزنة على ملف من نوع ( )PDFلتسهيل وتسريع
إجراءات القبول.
 -5مراجعة الطلبة الذكور لمندوبي خدمة العلم لتأجيل الخدمة وتثبيت التأجيل حاسوبياا.
 -6تسليم الوثائق المطلوبة أعله مع الـ ( )CDلمندوبي دائرة القبول والتسجيل وحسب المواعيد في الجدولين اآلتيين:
أ) مبنى مجمع قريش( :للوصول إلى المبنى اضغط هنا)

التاريخ

الوقت

التخصص

الثالثاء

19/9/2017

2 - 8.30

الهندسة المدنية ،هندسة المساحة ،هندسة الطاقة ،التمريض ،نظم المعلومات
الحاسوبية ،الفقه واصوله ،القانون.

األربعاء

20/9/2017

2 - 8.30

نظم المعلومات اإلدارية ،علم الحاسوب ،الرياضيات ،الكيمياء،أصول الدين،
الفيزياء.

*الخميس

21/9/2017

2 - 8.30

العلوم الحياتية ،العلوم الطبية المخبرية ،نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار
عن بعد ،اإلمامة والوعظ واإلرشاد ،علوم األرض والبيئة التطبيقية.

االثنين

25/9/2017

2 - 8.30

المستنكفون

اليوم

*في حال تقرر تعطيل المؤسسات والدوائر الحكومية اعمالها يوم الخميس ترحل القبوالت إلى يوم األحد الموافق 24/9/2017

ب) مبنى دائرة القبول والتسجيل( :للوصول إلى المبنى اضغط هنا)

التاريخ

الوقت

التخصص

الثالثاء

19/9/2017

2 - 8.30

إدارة األعمال ،التمويل و المصارف ،المحاسبة  ،اللغة الفرنسية وآدابها ،التاريخ،
التربية الخاصة.

األربعاء

20/9/2017

2 - 8.30

نظم المعلومات المحاسبية ،المحاسبة وقانون األعمال ،العلوم السياسية ،االيطالي،
االسباني ،التربية البدنية.

اليوم

21/9/2017
2 - 8.30
اللغة العربية وآدابها ،اللغة االنجليزية وآدابها ،تربية الطفل ،معلم الصف.
*الخميس
25/9/2017
2 - 8.30
المستنكفون
االثنين
*في حال تقرر تعطيل المؤسسات والدوائر الحكومية اعمالها يوم الخميس ترحل القبوالت إلى يوم األحد الموافق 24/9/2017

 -7تسليم صورة شخصية لمندوبي عمادة شؤون الطلبة من أجل طباعة الهوية الجامعية والحصول على كلمة السر.
 -8التقدم المتحانات المستوى في( :اللغة العربية ،واللغة االنجليزية ،والحاسوب) في مختبرات مركز اللغات في الجامعة في
نفس يوم التسجيل أو في اليوم الذي يليه من الساعة (10صباحا ً – 2مساءا ً) أو معادلة امتحان/امتحانات المستوى (في حال
كان الطالب قد درس تلك المساقات الخاصة بامتحان المستوى في جامعة أخرى أو حصل على شهادة (( .)ICDLللوصول
إلى مركز اللغات اضغط هنا):

مالحظات مهمة:


سوف يتم تسجيل حزمة المواد المعدّة مسبقا ا من قبل دائرة القبول والتسجيل (تسجل تلقائيا ا للطالب) ،بحيث يمكن للطالب
االطلع أو طباعة جدوله الدراسي من بوابته االلكترونية اضغط هنا للوصول إلى بوابة الطالب.



بعد االنتهاء من إجراءات القبول والتسجيل يرجى زيارة موقع الجامعة اإللكتروني للطلع على دليل الطالب والتعليمات
الخاصة بمنح درجة البكالوريوس على الرابط اآلتي.)www.aabu.edu.jo( :
لمزيد من المعلومات
االطالع على موقع الجامعة على العنوان التالي www.aabu.edu.jo :
أو االتصال بالهاتف رقم ( )02/6297000فرعي 4004/4001

متمنيا ا لجميع الطلبة النجاح والتفوق،،،

