دليل تقديم طلبات االلتحاق
ا
أول :الدخول إىل موقع تقديم الطلبات المشار إليه يف اإلعالن.
ثانيا:
 -1إذا كنت مستخدم جديد:
أ-

إنشاء حساب جديد.
 الضغط عىل زر "إنشاء حساب جديد".ر
ون صحيح تستخدمه (مثال .)yarmouk@mail.com :
 اسم المستخدم :إدخال أي بريد إلكت ي -كلمة المرور :إدخال كلمة مرور جديدة خاصة بك.

ب-

تفعيل الحساب.
ر
ر
ون – اسم
التموك إىل ر
ون ستصلك رسالة من جامعة ر
التيد اإللكت ي
 بعد إنشاء الحساب اإللكت يُ
المستخدم – تعلمك بأنه تم إنشاء الحساب الخاص بك ،ولتفعيل الحساب وتعبئة الطلب ر
يرج
الضغط عىل الرابط "رابط التفعيل" ،بعد الضغط عىل رابط التفعيل تظهر لك شاشة محتواها:
للنتقال لموقع تقديم الطلبات "أنقر هنا" ،حيث سيتم نقلك إىل صفحة الدخول لموقع تقديم
الطلبات.

ج-

الدخول إىل حسابك.
(يتم الدخول إىل حسابك عن طريق اسم المستخدم ،وكلمة المرور)

د-

تعبئة المعلومات المطلوبة:
يف هذه الشاشة هناك أرب ع قوائم:
وه:
❖ المعلومات األساسية :يتم إدخال جميع المعلومات ،ي
▪ البيانات األساسية:
األردنيي.
الوطن للطلبة
 يجب إدخال الرقمر
ي
األردنيي.
غت
 يجب إدخال رقم جواز سفر ساري المفعول للطلبة رر
▪ بيانات الثانوية العامة:
 يجب إدخال ثالث خانات فقط (مثال :المعدل ُ : 78.6يدخل .)786▪ بيانات امتحان مقدرة اللغة األجنبية
وف حال عدم وجود امتحان لمقدم الطلب
 يجب أن تكون المعلومات المدخلة صحيحة ،ياليموك) من
عليه إدخال علمة ( )1يف خانة العلمة ،واختيار (امتحان مستوى  -جامعة ر
خانة نوع االمتحان ،وإدخال تاري خ ( )2019/12/31يف خانة تاري خ االمتحان.

طب ينطبق عليهم قرار
▪ يف حال وجود إعفاء من امتحان اللغة
ر
اإلنجليية لمن يملك (تقرير ي
العاىل رقم ( )1712/1/10الخاص بذوي االحتياجات الخاصة (اإلعاقة
مجلس التعليم
ي
اليموك
البرصية ،اإلعاقة السمعية ،اإلعاقة الدماغية معتمد من اللجنة الطبية يف جامعة ر
العلم والدراسات العليا) :عىل مقدم الطلب إدخال عالمة ( )2يف خانة
من عميد البحث
ي
التموك) من خانة نوع االمتحان ،وإدخال تاري خ
العالمة ،واختيار (امتحان مستوى  -جامعة ر
( )2019/12/31يف خانة تاري خ االمتحان.
▪ معلومات العنوان
 يتم إدخال العنوان ورقم الهاتف (يرج إدخال رقم هاتف صحيح وفعال للتواصل معكالعلم والدراسات العليا
تغيت رقم الهاتف عليك إبالغ عمادة البحث
عند الرصورة) ،وعند ر
ي
برقم الهاتف الجديد.
 بعد االنتهاء من تعبئة جميع المعلومات؛ يتم الضغط عىل زر "حفظ ومتابعة" أسفلالصفحة .ولن يتم تخزين معلوماتك إذا لم تضغط عىل زر حفظ ومتابعة.
❖ المؤهلت العلمية السابقة
وه معلومات درجة البكالوريوس،
 يتم اختيار وتعبئة معلومات المؤهالت العلمية السابقة ،يللمتقدمي رلتامج
والماجستت
الماجستت ومعلومات البكالوريوس
للمتقدمي رلتامج
ر
ر
ر
ر
الدكتوراه.
الثان سنة  ،2013ففصل التخرج هو:
 فصل التخرج :مثال :إذا تخرج الطالب خالل الفصل يالثان  .2013 / 2012وهكذا.
ي
 يتم إضافة مؤهل علم واحد فقط ،وال يجوز إدخال رعلم إذا كان مقدم
أكت من مؤهل
ي
ي
ر
الطلب حاصل عىل ر
الماجستت.
أكت من درجة بكالوريوس ،أو أكت من درجة
ر
 يجب أن تكون الدراسة يف البكالوريوس عن طريق االنتظام. يف حال عدم وجود اسم الجامعة أو التخصص يف القوائم المتاحة يمكنك االتصال عىلر
وف حال عدم الرد بسبب ضغط العمل ر
اآلن
يرج التواصل ر
عت االيميل ي
الهواتف أدناه ،ي
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❖ تحميل الوثائق
ضوئ ( )Scanningللوثائق المطلوبة ،وتخزين كل وثيقة لوحدها يف ملف
 يتم عمل مسحي
منفرد من نوع .PDF
▪ خطوات تحميل الوثائق:

 اختيار نوع الوثيقة المراد تحميلها من القائمة المنسدلة. الضغط عىل زر " "Choose Fileواختيار الوثيقة المراد تحميلها. الضغط عىل زر "تحميل". للتأكد من إجراء عملية التحميل بنجاح تظهر عبارة "تمت عملية التحميل بنجاح" ،كماأنه بإمكان مقدم الطلب تتيل وثيقة معينة للتأكد من صحة عميلة التحميل.
▪ ملحظات
ر
الن تم تحميلها
 يجب أن تكون جميع المعلومات المرفقة صحيحة ،وأن تكون الوثائق يواضحة وصحيحة ،وعدا ذلك سيتم إلغاء طلبك.
ينته باالمتداد (.)Filename.pdf
 يجب أن يكون نوع الملف المراد تحميله نوع ، PDFي
ً
 يجب أن يكون اسم الملف المراد تحميله ،متوافقا مع نوع الوثيقة المراد تحميلها ،وأن يكونالملف المرفق ملف واحد فقط لكل درجة علمية حصل عليها بغض النظر عن عدد
الصفحات.
مثال :إذا أردت تحميل وثيقة كشف عالمات بكالوريوس ،يجب أن يكون اسم الملف "كشف
عالمات البكالوريوس." pdf.
الماىل إذا كانت عملية الدفع عن طريق الحوالة فقط.
 إرفاق صورة عن اإليصالي
الحاصلي عىل درجة الدبلوم (بعد البكالوريوس) :تحميل كشف عالمات الدبلوم
المتقدمي
ر
ر
لغايات عدم تكليف الطالب بدراسة المساقات االستدراكية المطلوبة إذا كان قد درسها خالل
الماجستت.
برنامج الدبلوم حال تم قبوله يف برنامج
ر
المتقدمي الذين دفعوا عن طريق الحوالة فقط ومن خارج المملكة :بعد عملية الدفع
ر
ا
يجب الرجوع إىل حسابك وتحميل صورة عن وصل الحوالة ،وإّل لن يتم اعتماد طلبك.
❖ التعهد
ً
 اقرأ التعهد جيدا ،ثم اضغط عىل زر (أقر وأتعهد) الضغط عىل زر "حفظ ومتابعة".❖ تقديم الطلب  /تعديل الطلب
▪ خطوات اختيار التخصص المراد دراسته:
 يتم اختيار الدرجة العلمية المراد التقدم لها. اختيار التخصص المراد التقدم له. -الضغط عىل زر "حفظ".

▪ خطوات دفع رسوم طلب االلتحاق:
التموك ،أو من خالل
 يمكن دفع رسوم طلب االلتحاق من خالل الدائرة المالية يف جامعة رر
كالتاىل:
األردنيي) ،أو من خالل الحوالة،
ون باستخدام ( eFawateerللطلبة
ر
الدفع االلكت ي
ي
المرجع ،حيث يتم استخدام هذا الرقم يف الدائرة
بعد الضغط عىل زر حفظ يظهر لك الرقم
ي
التموك ،أو يف أي فرع من فروع بنك القاهرة عمان يف المملكة ،ومن ثم دفع
المالية يف جامعة ر
المرجع.
رسوم طلب االلتحاق /الدراسات العليا عن طريق الرقم
ي
المرجع ،وإبالغ موظف الدائرة المالية ،أو موظف البنك بأنك تريد
 ضورة استخدام الرقمي
دفع "رسوم طلب التحاق دراسات عليا".
ر
فواتتكم) للطلبة
ون (إي
ر
 كما يمكن دفع رسم طلب االلتحاق من خالل بوابة الدفع االلكت ير
االلكتونية
األردنيي ،من خالل الدخول اىل صفحة "دفع رسم الطلب من خالل البوابة
ر
المرجع المراد الدفع له ،ثم اضغط عىل زر "تشكيل
 ،EFAWATEERومن ثم اختيار الرقم
ي
رقم فاتورة لدفع الرسم" ،استخدم رقم الفاتورة الظاهر يف الجدول لدفع الرسم من خالل
ر
قنوات الدفع (منصات الخدمات المرصفية عت ر
اإللكتونية وتطبيقات
اإلنتنت (المواقع
ر
الهاتف المحمول) ،ومحافظ  JoMoPayالنقالة ،فضال عن العديد من نقاط البيع والوكالء
الفواتت المدفوعة.
يف جميع أنحاء األردن) ،بعد دفع الفاتورة ستظهر يف جدول
ر
اغبي الدفع عن طريق الحوالة من خارج المملكة هو:
 حساب جامعة ال رتموك للر ر$ Account Number: 090003424722
Beneficiary Name: Yarmouk University
Beneficiary Bank : Cairo Amman Bank
Branch Name: Yarmouk University Branch
IBAN: JO53CAAB1200000000090003424722
▪ ملحظات:
 لن يتم اعتماد طلبك إال بعد عملية دفع رسوم الطلب.ا
وف نفس المكان الذي
فيه،
دفعت
الذي
اليوم
نفس
ف
إّل
ي
 لن تتمكن من إلغاء عملية الدفع يدفعت من خلله (الدائرة المالية إذا دفعت عن طريقها أو فرع البنك الذي دفعت عن
طريقه).
مرجع عند استخدام الدفع
 عند التقدم ألكي من طلب يجب تشكيل فاتورة لكل رقمي
ر
وئ باستخدام  ،eFawateerواستخدام رقم الفاتورة لدفع رسوم كل طلب.
االلكي ي

يىل:
يجب عىلر
المتقدمي الذين يقومون بعملية الدفع عن طريق الحواالت التأكد مما ي
األردئ)50( ،
اليموك هو ( )15دينار للطالب
أن المبلغ الذي سيصل حساب جامعة ري
ر
الب تقتطعها البنوك الوسيطة.
غي
دوالر للطالب ر
ي
األردئ ،دون االقتطاعات والفوائد ي
 الطلب من جهة إصدار الحوالة برصورة إظهار البيانات التالية عىل الحوالة:المرجع الذي سيظهر لك بعد االنتهاء من تقديم طلب االلتحاق.
كتابة الرقمي
كتابة اسم المتقدم كما تم إدخاله يف بيانات تقديم الطلب.كتابة عبارة "رسوم طلب التحاق /دراسات عليا".تغيي التخصص المراد دراسته ،أو أي بيانات أخرى بعد عملية الدفع.
 لن تتمكن من را
❖  -إذا رغبت بالتقدم ر
ألكت من تخصص فما عليك إّل اتباع نفس الخطوات السابقة يف بند
(تقديم الطلب  /تعديل الطلب).
 -2اذا كان لديك حسابا مسبقا:
•

الدخول إىل حسابك.

•

التأكد من صحة البيانات ،وتعبئة الحقول الفارغة.
ً
تحميل الوثائق المطلوبة ،كما هو موضح سابقا.

•
▪

ً
اختيار التخصص المراد دراسته ،كما هو موضح سابقا.

ثالثا :دفع رسوم طلب االلتحاق:
-

المرجع الذي سيظهر لك بعد اختيار التخصص المراد دراسته ،ودفع رسوم
استخدام الرقم
ي
طلب االلتحاق أو تشكيل فاتورة لغايات الدفع من خالل خدمة  .eFawateerكما هو موضح
ً
سابقا.

ملحظات:
اذا لم تتذكر كلمة المرور؛ فيمكنك ر
استجاعها عن طريق الضغط عىل رابط "تذكر كلمة المرور"
ر
ر
ون)؛ فعليك
وف حال لم تتذكر اسم المستخدم ر
(التيد االلكت ي
حيث سيتم إرسالها إىل بريدك اإللكت ي
ون .ي
االتصال بإحدى أرقام الهواتف التالية:
❖ هاتف الجامعة00962 2 7211111 :
❖ الهواتف الفرعية)3005 ،2078 ،2059 ،2024 ،3207 ،3097( :
ر
االن:
وف حال عدم الرد بسبب ضغط العمل ر
يرج التواصل ر
عت االيميل ي
ي
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 -التأكد من حفظ المعلومات يف كل خطوة عند تعبئة معلومات الطلب.

للمساعدة االتصال عىل االرقام التالية:
هاتف الجامعة00962 2 7211111 :
التخصصات المسؤول عنها

رقم الهاتف
3097

 -رئيس قسم الدراسات العليا

3207

-

تخصصات كلية تكنولوجيا المعلومات
تخصص ر
التجمة
اإلنجلتية (أدب ونقد)
تخصص اللغة
ر
تخصص علم االجتماع.
ر
تخصصات قسم اإلدارة وأصول التبية

2024

-

تخصصات كلية االقتصاد والعلوم االدارية
تخصصات كلية الفنون الجميلة
تخصص اللغة الفرنسية
تخصص التاري خ
تخصص الجغرافيا التطبيقية
كلية الطب  /تخصص الخدمات الصحية

2059

 تخصصات كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجيةر
 تخصصات قسم علم النفس رالنفس ،علم النفس التبوي،
التبوي (اإلرشاد
ي
القياس والتقويم ،ر
التبية الخاصة).
 -اللغة العربية وآدابها

2078

3005

-

تخصصات كلية السياحة
تخصصات كلية القانون
تخصصات كلية ر
التبية الرياضية
تخصصات قسم المناهج والتدريس

-

تخصصات كلية العلوم
تخصصات كلية ر
الشيعة
ر
واالنتوبولوجيا
تخصصات كلية اآلثار
تخصص العلوم السياسية

