
 الطلب دليل تقديم

 
ا
 : الدخول إلى موقع  تقديم الطلبات املشار إليه في اإلعالن.  أول

 
ا
 : ثانيا

 إذا كنت مستخدم جديد: -1

 إنشاء حساب جديد. -أ 

 ".إنشاء حساب جديدالضغط على زر " -  

 (.yarmouk@mail.comاسم املستخدم: إدخال أي بريد إلكتروني صحيح تستخدمه )مثال :  -  

 كلمة املرور: إدخال كلمة مرور جديدة خاصة بك.  -  

 تفعيل الحساب. -ب 

اسدددددم  –بعدددددد إنشددددداإل اتحسدددددال اإللكتروندددددي ستلدددددلك رسدددددالة مدددددي جامعدددددة ال رمدددددو  إلدددددى ال ريدددددد اإللكتروندددددي  - 

علمك بأنه تدم إنشداإل اتحسدال ات دا، بدكف ولتاعيدا اتحسدال وتعببدة الطلدض ير دى الضدغط  –املستخدم 
ُ
ت

نتقاا  وقعا  لل "ف بعد الضغط على رابط التاعيا تظهر لك شاشدة متتواادا : رابط التفعيلعلى الرابط "

 حيث سيتم نقلك إلى صاتة الدخول ملوقع تقديم الطلبات. تقديم الطلبات "أنقر هنا"،

 الدخق  إلى حسابك. -ج 

 )يتم الدخول إلى حسابك عي طريق اسم املستخدمف وكلمة املرور(

 تعبئة اوعلقمات اوطلقبة: -د 

 في اذه الشاشة انا  أربع قوائم:

 األساسية: يتم إدخا  جمي  اوعلقمات، وهي: اوعلقمات 

  :البيانات األساسية 

 يجض إدخال الرقم الوطني للطلبة األردني ن. -

mailto:yarmouk@mail.com


 يجض إدخال رقم جواز سار ساري املاعول للطلبة غ ر األردني ن. -

  :بيانات الثانقية العامة 

 (.  786: ُيدخا  78.6يجض إدخال ثالث خانات فقط )مثال: املعدل  -

 

 امتحان مقدرة اللغة األجنبية بيانات 

ملقددددم الطلدددض  وفاااي حاااا  وااادم وجاااقد امتحاااانيجدددض أن ت دددون املعلومدددات املدخلدددة صدددحيتةف  -

جامعااة المومااق (  -( فااي خانااة العلمااة، واختيااار  امتحااان مسااتق  1وليااإ إدخااا  ولمااة  

 ( في خانة تاريخ اإلمتحان.1/1/2021من خانة نقع اإلمتحان، وإدخا  تاريخ  

   تقرياار ي ااط ينطباام ولاا  م عاارار وجااقد إوفاااء ماان امتحااان اللغااة اإلنيلمكياة واان يملااك  فاي حااا

( الخاا  باا وال الحتياجااات الخاإلااة  اإلواعااة 10/1/1712ميلا  التعلاايم العااالي رعاام  

البصااارية، اإلواعاااة السااامعية، اإلواعاااة الدما ياااة معتماااد مااان ال  ناااة الطبياااة فاااي جامعاااة 

( 2على مقدم الطلض إدخال عالمة )(: دراسات العلياالمومق  من وميد البحث العلمط وال

جامعددددة ال رمددددو ( مددددي خانددددة نددددو  اإلمتتددددانف  -فددددي خانددددة العالمددددةف واختيددددار )امتتددددان مسددددتو  

 ( في خانة تاريخ اإلمتتان.1/1/2021وإدخال تاريخ )

 معلقمات العنقان 

إلال معاك يرجاى إدخاا  رعام هااتي  احيا ولعاا  للتقايتم إدخال العندوان ورقدم الهدات  ) -

(ف وعند تغي ر رقم الهات  عليك إبالغ عمادة البتث اللعمي والدراسات العليا وند الضرورة

 برقم الهات  اتجديد.

بعدددددد اإلنمنددددداإل مدددددي تعببدددددة جميدددددع املعلومددددداتة يدددددتم الضدددددغط علدددددى زر "حاددددد  ومتابعدددددة" أسددددداا   -

 اللاتة. ولي يتم تخزيي معلوماتك إذا لم تضغط على زر حا  ومتابعة.

   ت العلمية السابقةاوؤهل 

يدددتم اختيدددار وتعببدددة معلومدددات املدددساالت العلميدددة السدددابقةف ولدددي معلومدددات درجدددة الب دددالوريو ف  -

 للمتقدم ن ل رامج املاجست ر ومعلومات الب الوريو  واملاجست ر للمتقدم ن ل رامج الدكتوراه.

تخدر  ادو: ف فالدا ال2013: إذا تخدر  الطالدض خدالل الالدا الثداني سدنة مثاا فلدا التخدر :  -

 . واكذا.2013/  2012الثاني 

ددان مقدددددم  - يدددتم إةدددافة مساددددا علمدددي واحدددد فقددددطف و  يجدددوز إدخدددال أكدددددر مدددي مسادددا علمددددي إذا كد

 الطلض حاصا على أكدر مي درجة ب الوريو ف أو أكدر مي درجة املاجست ر. 



 يجض أن ت ون الدراسة في الب الوريو  عي طريق ا نتظام. -

معدددددة أو التخلددددا فدددددي القددددوائم املتاحددددة يمكندددددك ا تلددددال علدددددى فددددي حددددال عددددددم وجددددود اسددددم اتجا -

ف وفددددي حددددال عدددددم الددددرد بسددددتض ةددددغط العمددددا ير ددددى التواصددددا ع ددددر ا يميددددا ا تددددي أدندددداهالهواتدددد  

Scientificresearch.fac@yu.edu.jo 

 للمساودة التصا  ولى الرعام التالية :

        7211111 2 00962اات  اتجامعة : 

 التخصصات اوسؤو  ون ا رعم الهاتي

 رئيس قسم الدراسات العليا    - 3097

3207 
 تخللات كلية تكنولوجيا املعلومات   -

 تخللات كلية العلوم    -

2024 

 تخللات كلية ا قتلاد والعلوم ا دارية    -

 تخللات كلية الانون اتجميلة -

 كلية ا عالم -

 

2059 

ف علم الناس التربويف القيا  والتقويمف التربيدة  تخللات قسم علم الناس التربوي )اإلرشاد الناس ي -

 ات اصة(. 

2078 
 تخللات كلية القانون    -

 تخللات قسم املناهج والتدريس -

3005 

 تخللات كلية الشريعة     -

 تخللات كلية ا ثار وا ندروبولوجيا  -

3085 

 تخللات كلية اتحجاوي  -

 تخللات كلية السياحة -

 )ماجست ر ودكتوراه(تخلا اللغة العربية وآدابنا  -

2649 

 عدا تخلا اللغة العربية وآدابنا -تخللات كلية ا دال 

  



2036 

 (. ا شراف التربوي ف أصول التربيةف  اإلدارة التربوية) اإلدارة التربوية تخللات قسم  -

 

 

   تحميل القثائم 

( للقثااائم اوطلقبااة، وتخاا ين قاال وثيقااة لقحاادها فااي ملااي Scanningيااتم وماال مواا   ااق     -

 .PDFمنفرد من نقع 

 :خطقات تحميل القثائم 

 اختيار نو  الوثيقة املراد تتميلها مي القائمة املنسدلة. -

 " واختيار الوثيقة املراد تتميلها.Choose Fileالضغط على زر " -

 ".تحميلالضغط على زر " -

"ف كما تمت وملية التحميل بنياحبنجاح تظهر عبارة "للتأكد مي إجراإل عملية التتميا  -

 أنه بإم ان مقدم الطلض تنزيا وثيقة معينة للتأكد مي صحة عميلة التتميا.

 ملحظات 

يجدددددض أن ت دددددون جميدددددع املعلومدددددات املرفقدددددة صدددددحيتةف وأن ت دددددون الوثدددددائق ال دددددي تدددددم تتميلهدددددا  -

 واضحة وصحيتةف وعدا ذلك سيتم إلغاإل طلبك.

 (.Filename.pdfف ينتهي با متداد ) PDF  املل  املراد تتميله نو  يجض أن ي ون نو  -

 مددددع نددددو  الوثيقدددة املددددراد تتميلهدددداف وأن  -
م
يجدددض أن ي ددددون اسددددم امللددد  املددددراد تتميلددددهف متوافقدددا

ي ون املل  املرفق مل  واحد فقط ل ا درجدة علميدة حلدا عل ندا بغدظ النظدر عدي عددد 

 اللاتات.

  عالمات ب دالوريو ف يجدض أن ي دون اسدم امللد  : إذا أردت تتميا وثيقة كشمثا 

 ".pdf "كش  عالمات الب الوريو .



 .طريق اتحوالة فقطإرفاق صورة عي اإليلال املالي إذا كانت عملية الدفع عي  -

)بعددددد الب ددددالوريو (: تتميدددا كشدددد  عالمددددات  اوتقااادممن الحاإلاااالمن ولااااى درجااااة الااادبلقم -

ملسداقات ا سدتدراكية املطلوبدة إذا كدان قدد الدبلوم لغايدات عددم ت ليد  الطالدض بدراسدة ا

 درسها خالل برنامج الدبلوم حال تم قبوله في برنامج املاجست ر.

بعد عمليدة الددفع  ومن خارج اوملكة:  لقطاوتقدممن ال ين دلعقا ون يريم الحقالة  -

 لي يتم اعتماد طلبك.
ا
 يجض الرجو  إلى حسابك وتتميا صورة عي وصا اتحوالةف وإ 

 هد التع 

ف ثم اصغط على زر ) -
م
 (أعر وأتعهدإقرأ التعهد جيدا

 ".حفظ ومتابعةالضغط على زر " -

  تقديم الطلب / تعديل الطلب 

 :خطقات اختيار التخصص اوراد دراستإ 

 يتم اختيار الدرجة العلمية املراد التقدم لها. -

 اختيار التخلا املراد التقدم له. -

 ".حفظالضغط على زر " -

 :خطقات دل  رسقم يلب اإللتحاق 

الددائرة ف حيث يتم اسدتخدام ادذا الدرقم فدي الرعم اورجعيبعد الضغط على زر حا  يظهر لك  -

أو عدددي طريدددق  فدددي اململكدددة بندددك القددداارة عمدددانفدددي جامعدددة ال رمدددو ف أو فدددي أي فدددر  مدددي فدددرو   املاليدددة

العليدددددا عدددددي طريدددددق الدددددرقم ف ومدددددي ثدددددم دفدددددع رسدددددوم طلدددددض اإللتتددددداق/ الدراسدددددات  ايادددددوات ركمخدمدددددة 

 املرجعي.

ةرورة استخدام الرقم املرجعيف وإبالغ موظ  الدائرة املاليةف أو موظ  البنك بأنك تريد دفع  -

 . "رسقم يلب التحاق دراسات وليا"



 :ملحظات 

 لن يتم اوتماد يلبك إل بعد وملية دل  رسقم الطلب. -

 في نف  ال -
ا

 يقم ال ال دلعت ليإ، وفاي نفا  اوناان الا اللن تتمكن من إلغاء وملية الدل  إل

دلعاااات ماااان خللااااإ  الاااادائرة اواليااااة إذا دلعاااات واااان يريقهااااا أو لاااارع البنااااك الاااا ال دلعاااات واااان 

 يريقإ(.

 لن تتمكن من تغيمو التخصص اوراد دراستإ، أو أال بيانات أخر  بعد وملية الدل . -

 -  اتبددددا  ناددددس ات طددددوات السددددابقة فددددي بنددددد 
ا
إذا رغبددددت بالتقدددددم ألكدددددر مددددي تخلددددا فمددددا عليددددك إ 

  تقديم الطلب / تعديل الطلب(

 

2- :
ا
 مسبقا

ا
 اذا قان لديك حسابا

 .الدخول إلى حسابك 

 .التأكد مي صحة البياناتف وتعببة اتحقول الاارغة 

  .
م
 تتميا الوثائق املطلوبةف كما او موضح سابقا

 اختيار .
م
 التخلا املراد دراستهف كما او موضح سابقا

 : دل  رسقم يلب اإللتحاق:
ا
 ثالثا

الددذي سدديظهر لددك بعددد اختيددار التخلددا املددراد دراسددتهف ودفددع رسددوم طلددض  الاارعم اورجعااياسددتخدام  -

.
م
 اإللتتاق. كما او موضح سابقا

 ملحظات:

" حيدددث تااا كر قلماااة اواارورعلددى رابددط "اذا لددم تتددذكر كلمدددة املددرورة فيمكندددك اسددترجاعها عدددي طريددق الضدددغط  -

سددديتم إرسدددالها إلدددى بريدددد  اإللكتروندددي. وفدددي حدددال لدددم تتدددذكر اسدددم املسدددتخدم )ال ريدددد ا لكتروندددي(ة فعليدددك اإلتلدددال 

 بإحد  أرقام الهوات  التالية: 



  : 7211111 2 00962اات  اتجامعة        

 ( : 3085ف 3005ف 2078ف 2059ف 2024ف 3207ف 3097الهوات  الارعية) 

 وفي حال عدم الرد بستض ةغط العما ير ى التواصا ع ر ا يميا ا تي:

Scientificresearch.fac@yu.edu.jo 

 مي حا  املعلومات في كا خطوة عند تعببة معلومات الطلض. التأكد -

 


