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 (2021-2018خالل الفترة ) وحدة القبول والتسجيلانجازات 
 السنة االنجاز #

1.  
لجميع االوضاع االكاديمية  حوسبة براءة الذمة للطلبة الكترونيا  

 )الخريج، منسحب، تحويل التخصص او الكلية(
2021 

2.  
لالمتحانات النصفية  )القهرية، المرضية( االعذارتقديم شاشة حوسبة 

وتحميل العذر الكترونيا وارسالها الى الجهات المختصة حسب والنهائية 
   ية المعني الكترونيا لالعتمادها او رفضها من قبل عميد الكنوع العذر 

2021 

3.  

الكترونيا والخريجين والمتوقع تخرجهم حوسبة تدقيق الطلبة المقبولين 
خالل دائرة التدقيق دون تكلف عناء الذهاب الى اقسام التسجيل  من

بالنسبة للطلبة  من خالل اتمتة نتائج الثانوية االردنية في الكليات
شاملة التفصيلية الدراسية عالمات و الخطة ال، وعمل ماستر المقبولين

 لخريجين جميع المواد للطلبة المتوقع تخرجهم وا

2021 

4.  
حوسبة بواية القبوالت االلكترونية على موقع الجامعة مربوطة بوحدة 
القبول والتسجيل من حيث اجراءات القبول واستفسارات الطلبة والرد 

 عليها وتزويد المعلومات عليها بشكل مستمر 

2020 

5.  

حوسبة طلبات االلتحاق بالبرنامج الموازي لجميع تخصصات 
القبول مباشرة والدفع الكترونيا   لرسوم الطلب ثم البكالوريوس الكترونيا، 

 الصادرة من مجلس التعليم العالي لمن تنطبق عليهم سياسات القبول
 ا.نيإلستكمال اجراءات حجز الساعات ودفع الرسوم الدراسية الكترو 

2020 

6.  

 حوسبة اجراءات استكمال قبول الطلبة المرشحين من وحدة تنسيق
البرنامج النظامي / بكالوريوس بداية القبول الموحد بالتعليم العالي على 

حجز الساعات ودفع من حصول الطالب على الرقم الجامعي وانتهاء ب
 الرسوم الدراسية الكتروينا.

2020 

7.  
للطلبة وربطها بالخدمات   SMSتفعيل نظام خدمات الرسائل القصيرة 

 االلكترونية المقدمة لهم لتأكيد طلب الخدمة.
2020 

8.  
حوسبة طلبات التحاق الدراسات العليا بشكل الكتروني، والدفع الكترونيا   

 .ورسوم االمتحان الوطني لرسوم الطلب
2020 
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9.  
للخطط الدراسية بنظام الكتروني واحد، حيث تم حوسبة نظام مركزي 

الدراسية للتخصصات في كليات الجامعة كافة على نظام  توحيد الخطط
 التسجيل

2020 

10.  
مواعيد االمتحانات النصفية والنهائية بشكل الكتروني بحيث حوسبة 

 تظهر على صفحة المدرس والطالب.
2020 

11.  
حوسبة طلبات االلتحاق إلبناء العاملين بالجامعة لمرحلتي البكالوريوس 

 والدرجة الجامعية المتوسطة
2020 

12.  

حوسبة طلبات التحاق الدرجة الجامعية المتوسطة في كليات الجامعة 
والقبول مباشرة لمن تنطبق عليهم سياسات القبول إلستكمال اجراءات 

 حجز الساعات ودفع الرسوم الدراسية الكتروينا.

2020 

13.  
 (barcode) بالعالمات األمنية اثبات الطالب االلكتروني حوسبة

(QR code.) 
2020 

14.  
نظام التحقق من صحة الشهادات الكترونيا وتقديم الطلبات حوسبة 

 .الكتروينا والرد عليها الكترونيا
2020 

15.  
حة الكترونيا بالخطة االسترشادية تم ربط الجدول الدراسي للمواد المطرو 

 االلكترونية
2020 

16.  
حوسبة شاشة حرمان الغياب الكترونيا كنسبة تنفذ تلقائيا حسب تعليمات 

 الدراسة، وربطها بالتقويم الجامعي.
2020 

17.  

 االتقارير الخاصة به اطب بما فيهال تسجيل خاص بكلية حوسبة نظام
، باالضافة لتقويم نظام التسجيل لكونه نظام سنوي وليس فصلي من

خاص بالسنوات السريرية تتضمن فترة ادخال العالمات النصفية 
 خالل العام الدراسي كامل والنهائية وعالمات المشاركة والغير مكتمل

2020 

18.  
من حيث تقديم الطلب  الكترونيا   االعتراض على العالماتحوسبة 

وتسديد الرسوم  وتثبيت العالمة من قبل المدرس ورئيس القسم 
 االكاديمي وعميد الكلية المعني حتى ارسالها الكترونيا لنظام التسجيل 

2020 

19.  
حوسبة تقارير مراقبة منحيات عالمات المدرسين قبل ترحيلها لشاشات 
الطلبة من حيث توزيع عدد الفئات المتناظرة ونسبة الرسوب والنجاح 

2020 
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لكل مادة، وكذلك قياس مستوى توزيع المنحنى الطبيعي واالنحراف 
 المعياري.

20.  
البلقاء حوسبة تقديم طلبات االنتقال من الجامعات االخرى الى جامعة 

التطبيقية لمرحلة البكالوريوس مع تحميل كافة الوثائق ودفع رسم 
 االلتحاق الكترونيا

2020 

21.  
حوسبة نظام تقديم طلبات االنتقاالت لمرحلة البكالوريوس من تخصص 

 الى اخر او من كلية الى اخرى بشكل دقيق
2019 

22.  
حوسبة تظام ارشفة الكترونيا لحفظ سجالت عالمات كليات الجامعة 

وحتى تاريخه  1951منذ العام  الشهادة الجامعية المتوسطةلمرحلة 
 ما زال جاريا. على اداخال السجالت والعمل 

2019 

23.  
نظام مركزي لألعباء التدريسية وربطه مع الكليات الخارجية حوسبة 

بالخطط الدراسية والرتب  ربطه ، بحيث تمبنظام إلكتروني موحد
 ية واالنصبة الدراسية للمدرسين  االكاديم

2019 

24.  

  كشوف العالمات والمصدقات ضبط وحوسبة
 (العالمات األمنية)بإضافة 

(QR code, barcode , verification code) والهولي جرام 
عند فقط تظهر مشفرة ومخفية عن العين المجردة  عالمةواضافة 

نص مخفي يرى فقط تحت اضافة  وكذلك ة فك التشفيرا استخدام اد
  استخدم فيه اللون السري.يتم  ضوء االشعة فوق البنفسجية

2019 

 2019 الكترونيا عليها والموافقةبديلة  طلبتقديم حوسبة   .25

26.  

حوسبة نظام ارشاد اكاديمي حسب الخطة االسترشادية للخطط الدراسية 
وربطه مع صفحة تسجيل الطالب بحيث  وليس المتطلب السابق فقط

والطالب لغايات  االلكتروني لكترونية بين المرشديتم تبادل الرسائل اال
 اعتماد تسجيل الطالب الكترونيا من قبل المرشد االكاديمي.

2019 

27.  
حوسبة نظام تقويم العالمات للمدرسين تتضمن فترة ادخال العالمات 

 النصفية والنهائية وعالمات المشاركة والغير مكتمل 
2019 
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28.  
حوسبة شاشة احتساب المعدل التراكمي من قبل الطلبة لمساعدتهم 

 عهم لعالمات موادهم بالفصل الفعالقعلى حساب معدلهم بناءا  على تو 
2019 

29.  

من شاشة الطالب تتضمن رقم  او اكثر الكترونيا   مادةحوسبة اسقاط 
تظهر لدى شاشة المدرس حيث  (SMS CODEتاكيد تقديم الخدمة )

وعميد الكلية لتاكيد العملية الكترونيا وترسل الى التسجيل التمامها 
 بشكل نهائي 

2018 

30.  

 بطلبهابحيث يتقدم الطالب  حوسبة التأجيل واالنقطاع الكترونيا  
 SMSتتضمن رقم تاكيد تقديم الخدمة )و  خالل شاشتهالكترونيا من 

CODE ) تتم الموافقة عليها من شاشة العميد وشاشة التسجيل تباعا و
 وحسب تعليمات الدراسة.

2018 

 

لطريقة عن  ا يتم االستغناءبحيث حوسبة اجراءات معادلة المواد تتضمن  2022ضمن خطة تنفيذية تنتهي بعام  العمل جاري

 ام التسجيل واالقسام االكاديمية.المتضمنة المخاطبات الورقية بين اقسالتقليدية 

اعتراض على عالمة، تقديم عذر  تقديم طلب التحاق،تم االستغناء والغاء جميع النماذج الورقية )براءة ذمة، تأجيل، انقطاع،

 غير مكتمل،.......(

 


