
 

 

ملء الشواغر  المقبولين في مفاضلة الطالبتسجيل إعالن 

 :2022/2023عام الدراسي لل

ملء بدء تثبيت الطالب المقبولين في مفاضلة عن  الخاصة تعلن جامعة الجزيرة

ويستمر  5/11/2022 السبت يوم من  اعتبارا   2022/2023عام الدراسي الشواغر لل

  .8/11/2022 الثالثاءيوم إلى 

 

 

  تييناآل كزينحد المرأفي  تثبيت التسجيليمكن: 

 الطريق الواصل لساحة الحجاز  –خلف قيادة الشرطة  –شارع خالد بن الوليد  -1

 غباغب  –طريق درعا  -2

 

 األوراق المطلوبة لتثبيت التسجيل في الجامعة: 

   سوريـةإذا كانت شهادة الدراسة الثانوية: 

 الشهادة الثانوية األصلية.  

 /6/   قة عن الشهادة الثانويةصور مصد.  

 + صورة عن جواز السفر )إن وجد( صورة عن الهوية الشخصية. 

 /6/   3نة صور شخصية ملوX  4. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

  األوراق المطلوبة لتثبيت التسجيل في الجامعة على أساس شهادة المعهد أو

 اإلجازة الجامعية:

 الشهادة الثانوية األصلية.  

 /6/   الثانويةقة عن الشهادة صور مصد.  

 + صورة عن جواز السفر )إن وجد( صورة عن الهوية الشخصية. 

 /6/   3نة صور شخصية ملوX  4. 

 كشف عالمات رسمي 

 /6/   كشف العالمات قة عن صور مصد 

   ج أصليةوثيقة تخر 

 /6/   جوثيقة التخر  قة عن صور مصد  

   راتتوصيف مقر 

 ورقة ترقين قيد من الجامعة المنقول لها 

 

 

 

  ة: هم  ممالحظة 

 :اآلتي هندسة المعلوماتية وتالفيا  لالزدحام نطلب البالنسبة للطالب المقبولين باختصاص 

يوم  70إلى رقم  1يتم تثبيت الطالب المقبولين وتسليم الوثائق المطلوبة من رقم  -1

 .5/11/2022السبت 

يوم  140إلى رقم  71يتم تثبيت الطالب المقبولين وتسليم الوثائق المطلوبة من رقم  -2

 .6/11/2022األحد 

بعد           وما 141يتم تثبيت الطالب المقبولين وتسليم الوثائق المطلوبة من رقم  -3

 .7/11/2022يوم االثنين 

 

 



 :2022/2023للعام الدراسي  ينتسجيل الطالب المستجد  رسوم 

 ونالطالب السوري: 

رسوم تسجيل الطالب السوريين 
 / ل.س260,000المقيمين / 

+ بطاقة  100.000+ رسم فصل  100.000رسم حجز مقعد    

  20.000تأمين صحي  + 30.000+ فحص طبي   10.000جامعية 

 الكلية
كلية الهندسة 

 المدنية

كلية الهندسة 

 المعمارية

كلية الهندسة 

 المعلوماتية

كلية إدارة 

 األعمال

 رسم الساعة الواحدة
110,000 110,000 90,000 65,000 

 رسوم التسجيل /سا +12رسوم 
1,580,000 1,580,000 1,340,000 1,040,000 

 

 ينغير المقيم ونالطالب السوري: 

رسوم تسجيل الطالب      

 المقيمين السوريين غير

 / ل.س285,000/ 

+ بطاقة  100.000+ رسم فصل  125.000رسم حجز مقعد    

   20,000 تامين صحي +30.000+ فحص طبي   10.000جامعية 

 الكلية
كلية الهندسة 

 المدنية

كلية الهندسة 

 المعمارية

كلية الهندسة 

 المعلوماتية

كلية إدارة 

 األعمال

 30$ 40$ 45$ 40$ رسم الساعة الواحدة

 360$ 480$ 540$ 480$ رسوم التسجيل /سا +12رسوم 

 

 :الطالب العرب واألجانب 

لعرب رسوم تسجيل الطالب ا     

 واألجانب

 / ل.س285,000/ 

+ بطاقة  100.000+ رسم فصل  125.000رسم حجز مقعد    

   20,000تامين صحي +30.000+ فحص طبي   10.000جامعية 

 الكلية
كلية الهندسة 

 المدنية

كلية الهندسة 

 المعمارية

كلية الهندسة 

 المعلوماتية

كلية إدارة 

 األعمال

 50$ 80$ 95$ 95$ رسم الساعة الواحدة

 600$ 960$ 1,140$ 1,140$ التسجيلرسوم  /سا +12رسوم 

 


