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ن ضمن قوائم القبول الم دليل   وازي إجراءات القبول اآللي للطلبة المقبولي 
 

ة استكمال إجراءات قبوله    إتاحة الذي تم    المستجد الب  الط  يقوم .1 حسب الجدول المعلن من قبل دائرة القبول  فتر

/ البكالوريوس  إل نظام  الدخول  والتسجيل، ب ي
ونن (  /https://talabat.yu.edu.jo)تقديم طلبات االلتحاق االلكتر

ي تقديم طلب االلتحاق  ما استخدمه  نالخاصة به الذي  مرور ال كلمة  و   مستخدمال  إسمباستخدام  
ن
ي  ف

ن
، وكما هو موضح ف

 :  الشكل التالي

 

الطالب   .2 يقوم المستجديقوم  ثم  الشخصية"،  "البيانات  زر  صورته   باختيار  وتحميل  الشخصية  بياناته  بإدخال 

  (، ثم الضغط عىل زر "حفظ"،  MB 5الشخصية )لغايات الهوية الجامعية( عىل أال يزيد حجم الصورة عىل )
ً
علما

: بأن جميع الحقول إجبارية،  ي الشكل التالي
ن
 وكما هو موضح ف

  

https://talabat.yu.edu.jo/
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ثم يقوم بنسخ رقم الدفع ، " من القائمة الرئيسيةديم طلبات/ متابعة الطلبق"تزر  باختيار يقوم الطالب المستجد  .3

ي 
ونن ي دفع الرسوم المستحقة عليهefawateer)  للقبول  االلكتر

ن
    ( لغايات استخدامه ف

ً
ونيا ي الجدول و الكتر

ن
  المبينة ف

ي )من خالل  
ونن االلكتر الدفع  القبض ومحالت الرصافة    من )(  efawateercomخدمة  البنوك ومراكز  خالل فروع 

كم ) أنقر هنا  (، يمكن زيارة هذا الرابط الخاص بهم:  efawateercomالمعتمدة لهذه الغاية. لمعرفة وكالء اي فواتت 

امن مع ا ن : (للبحث عن أقرب وكيل لموقعك  (Ctrlلضغط عىل مفتاح )بالتر ي الشكل التالي
ن
 ، وكما هو موضح ف

 

 

 

 

 

ي   .4
ن
ي أجراها ستبقر محفوظة ف

ي قام الطالب المستجد بحفظها أو اإلجراءات التر
 بأن البيانات التر

ً
نظام تقديم طلبات علما

/ البكالوريوس ) ي
ونن ي أوقات  /https://talabat.yu.edu.joااللتحاق االلكتر

ن
الحقة  ( وبإمكانه الدخول إل النظام ف

 الستكمال إجراءات قبوله. 

 

"إشعار القبول  "طباعة  سديد الرسوم المستحقة عليه  بإمكان الطالب المستجد الذي قام بت .5 ي
من خالل اختيار    النهان 

ي زر "طباعة إشعار القبول"  
ن
ي    الموجود ف

ن
الذي يتضمن معلومات  ،  "تقديم طلبات/ متابعة الطلب"صفحة  الجدول ف

وإسم  وكل  القبول  التسجيل(  المستخدم  )نظام  الطلبة  معلومات  نظام  بحساب  الخاصة  المرور  مة 

(https://sis.yu.edu.jo ) ي الرسمي وكلمة المرور الخاصة به
ونن يد االلكتر )نفس كلمة المرور لحساب  وحساب التر

: نظام معلومات الطلبة(،  ي الشكل التالي
ن
 وكما هو موضح ف

 

 

ي )
ونن ( إال بعد تعبئة البيانات efawateercom** ال يمكن للطالب المستجد الحصول عىل رقم الدفع االلكتر

 الشخصية وحفظها. 

 

https://www.efawateercom.jo/Portal/WhereToPay
https://www.efawateercom.jo/Portal/WhereToPay
https://talabat.yu.edu.jo/
https://sis.yu.edu.jo/
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ي الجامعة هو ) .6

ن
ي الرسمي للطالب ف

ونن يد االلكتر يد    (StudentNumber@ses.yu.edu.joحساب التر ، وهو التر

ي المعتمد لغايات التواصل والتخاطب مع الطالب من قبل الجامعة واعضاء الهيئة التدريسية الجامعة.  
ونن االلكتر

استخدامه كما   الطالب  بإمكان  لذا  العالمية،  جوجل  كة  من شر مقدم  هذا  ي 
ونن اإللكتر يد  التر بأن حساب  علما ً 

ع تعريفه  يمكنه  لجوجل، كما  اخر  حساب  اي  تعريفه يستخدم  طريقة  بنفس  )الموبايل(  النقال  هاتفه  ىل 

 لحسابات جوجل األخرى. 

ي أعاله مواعيد وأوقات وأماكن امتحانات المستوى لكل من مهارات اللغة العربية   .7
سيظهر عىل إشعار القبول النهان 

ي تتيح للطالب الذي يجتاز أي من أو كل هذه  
ية والحاسوب والتر ن االمتحانات عدم دراسة المساقات  واللغة اإلنجلت 

( استدراكي  عربية  لغة  )AL099التالية:  استدراكي  ية 
ن انجلت  ولغة   )EL099  استدراكي حاسبو  ومهارات   )

(Comp099  لذا يرجر التقيد بحضور هذه االمتحانات لما فيه مصلحة الطالب، وكل من لم يستطع التقدم ،)

ي هذه المواعيد فبإمكانه حجز مواعيد جديدة أ
ن
خرى ألي من أو كل امتحانات المستوى المذكورة من خالل  ف

التسجيل( ) الطلبة )نظام  أيقونة https://sis.yu.edu.joالدخول إل بحساب نظام معلومات  ( والنقر عىل 

 "حجز امتحان مستوى" واختيار مواعيد جديدة. 

  

mailto:StudentNumber@ses.yu.edu.jo)ن
mailto:StudentNumber@ses.yu.edu.jo)ن
mailto:StudentNumber@ses.yu.edu.jo)ن
https://sis.yu.edu.jo/
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المستجد   .8 الطالب  )يقوم  التسجيل(  )نظام  الطلبة  معلومات  نظام  إل  (  https://sis.yu.edu.joبالدخول 

أيقونة  واختيار   ،" ي
النهان  القبول  "إشعار  ن عىل  المثبتي  به  الخاصة  المرور  وكلمة  المستخدم  اسم  باستخدام 

ي الشكل التالي   " وكما "نظام معلومات الطلبة
ن
 : هو موضح ف

 
 

9.  : ي الشكل التالي
ن
 يقوم الطالب المستجد باختيار أيقونة "تسجيل المواد"، وكما هو موضح ف

 

  

https://sis.yu.edu.jo/


5 
 

 

10.  : ي الشكل التالي
ن
 يقوم الطالب المستجد بالضغط عىل زر "تسجيل حزمة دراسية"، وكما هو موضح ف

 

 يظهر للطالب جدوله الدراسي للمواد المسجلة عىل الفصل 
ً
، وبإمكانه طباعته،  الحالي  الدراسي بعد االنتظار قليال

 : ي الشكل التالي
ن
 وكما هو موضح ف

 

 بالضغط  (،  https://sis.yu.edu.joبعد االنتهاء من استخدام نظام معلومات الطلبة )نظام التسجيل( ) .11
ً
ينصح دائما

 عىل بيانات الطالب "خروج"عىل زر 
ً
 للعبث بها. ، حفاظا

ً
 وخصوصيته ومنعا

 والصحة والسالمة  نتمتن لكم التوفيق والنجاح

https://sis.yu.edu.jo/

