
 مالحظات وإرشادات هامة

يتحمل مقدم الطلب صحة البيانات التي يتم إدخالها، وفي حال تبين أن أي جزء من البياناات يياص صاحيت ياتم إل ااء  -1

. وال يحق له تعديل طلبه أو املطالبة باستصداد أي جزء من املبالغ التي دفعها.
ً
 طلبه فورا

، ومن ثم تتم عملية دفع الرسوم. -2
ً
 أوال

ً
 يتم تقديم الطلب إلكترونيا

  هي (غير مستردةورسوم كل طلب التحاق )يمكن تقديم أكثص من طلب التحاق،  -3

 (15دينار ) للطالب األردني أردني  

 (50 دوالر )لطالب غير األردنيل  

مان تصصا ع يلياخ اختياار تلاخ التصصصاات ، وفاي حاال ريباا بالتقادم  كثاص ماة  واحاد  فقا يتم تعبئة البياناات  -4

 ".تقديم الطلب/متابعة الطلبفي الئحة "

يلاات تااارلح الحصااول يلاات امتحااان مقاادر  الل ااة ا جستيااة )امتحااان م ااتو  أو مااا  سننيتي يجااب أن ال ينااون ضااد م اا    -5

 أي أ  ال يكنننننننننننو  االمتينننننننننننا    ننننننننننن  تنننننننننننار  )  2020/2021 الثاااااااااااا  يعادلاااااااااااه( مااااااااااان تاااااااااااارلح بداياااااااااااة ال صااااااااااال الدرا ااااااااااا ي 

 لن يتم ايتماد نتيجة 10/10/2019
ا

 واملعلن ينها. املراكز املعتمدة، وأن ينون التوفل من أحد االمتحان(، وإال

 ( من الجامعات ا ردنية.404يمكن تقديم طلب ملن حصل يلت بةنامج تأهيلي )ل.ز  -6

 من مركز اللغات في جامعة اليرموك فقط.  -7
ا

 ال يعتمد امتيا  مستوى اللغة اإلنجليزية إال

( الخااااذ بااا وي االحتياجاااات 10/1/1712بالن ااابة للطاااين الااا ين يسطباااق يلااالهم ضاااةار مجلااا) التعلااايم العاااا ي رضااام ) -8

تقةلة مان الجهاة املعسياة فاي  الخاصة )اإلياضة البصةلة، اإلياضة ال معية، اإلياضة الدمايية(ع فعللهم الحصول يلت

م تشاا ا الجامعااة ا ردنيااة أو م تشاا ا امللااخ يباادا املاساا) بالحالااة املةنااية التااي يعااا   منهااا معتمااد ماان يميااد 

 البحث العلمي والدراسات العليا، وإرفاضه بالطلب. 

لاب، كماا لان تاتمكن مان لن تتمكن من ت ييص التصص  املةاد التقدم إليه، أو ح فه بعد يملية دفع رساوم لها ا الط -9

تعاااديل البياناااات ا خاااة  التاااي أدخلتهاااا )املعلوماااات ا ساسااااية، معلوماااات الدرجاااة العلمياااة ال اااابقة، الو اااائق، تقااااديم 

 الطلب/متابعة الطلب(.

 يملية دفع الةسوم ستنون متاحة ين طةلق: -10

 .الدائة  املالية في جامعة اليصموك 

 .فةوع بسخ القاهة  يمان في اململكة 



  اي واتيصكمخدمة 

، ولان ياتمكن مقادم الطلاب مان الادفع بعاد املعلنن عهانا فقنط* يجب أن تتم يملياة الادفع خايل فتاص  تقاديم الطلباات 

 إنتهاء التارلح املعلن.

 يجب يلت املتقدمين ال ين يقومون بعملية الدفع ين طةلق الحواالت التأكد مما يلي: -11

( دوالر للطالاب يياص 150( ديساار للطالاب ا رد ا ،  )30أن املبلغ ال ي سيصل ح اان جامعاة اليصماوك هاو  ) -

 ا رد  ، دون اإلضتطايات وال وائد التي تقتطعها البسوك الوسيطة.

 الطلب من جهة إصدار الحوالة بضةور  إظهار البيانات التالية يلت الحوالة:  -

  ال ي سيظهة لخ بعد اإلنتهاء من تقديم طلب اإللتحاق. الر م املرجعيكتابة 

 كما تم إدخاله في بيانات تقديم الطلب. اسم املتقدمبة كتا 

   رسوم طلب التياق/ دراسات عليا".كتابة يبار" 

 ح ان جامعة اليصموك هو: -13

 

 حساب جامعة اليرموك للراغ ي  الدفع عن طر ق الحوالة من خارج اململكة هو: -

Account Number: 090003424722 $ 

Beneficiary Name: Yarmouk University  

Beneficiary Bank : Cairo Amman Bank 

Branch Name: Yarmouk University Branch 

IBAN: JO53CAAB1200000000090003424722 

 

 PDF  ( File1.pdf  .)الو ائق املطلون إرفاضها يجب أن تنون بصي ة  -14

."الحوالة املالية"أو  "االيصال املالي"يجب اإلحت اظ بالنسخة ا صلية من  -15
ً
 ، حيث سيتم طلبها الحقا

 التااأمين الصاايي سااينون  -16
ً
لجميااع طلبااة الدراسااات العليااا،  ااةلطة أن يثتااا الطالااب أنااه مشاامول بتااأمين  اختيار ننا

 صيي آخة. 

 


