
 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج طلب التحاق بالجامعة

 درجة البكالوريوس
 

 رقم الطالب 
 )الستخدام عمادة القبول والتسجيل(

           

 

     :بالعربيةـم االسـ

 

     ة:باالنجليزي ماالس

 

  -: الجـنســـيـــة

 

 

 

  سنـــة الثانـوية    فصل االلتحاق 

  رقم الجلوس   التـــخـــصـص

  بــلـــد الثانوية    لــــــيـــــة الكـــ

  مسائي  O        صباحي  O نــوع الدراسة 
  محافظة الثانوية 

  فـــرع  الثـانوية    الجــــــــــــــنس

 أعزب  O  الحالة االجتماعية
  معــــدل الثانوية  

 علوم بحتةOهندسي  Oطبي صحي  O  مسار الفرع العلمي   

  0011من مجموع    

 

 

 

        بــــلد الوالدة   /                  /      تاريخ الوالدة 

)الشخصري  الررقم الوطني    اســــــــم االم

 غير االردنيين(
          

  الــــديــــانـــة     مدينة الوالدة

 

 

  البريد االلكتروني    البــلـــــــــــد 

  الهاتف   الــمـــدينــــة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالب:                                                    التوقيع:

 بيانات الشهادة الثانوية العامة  البيانات االكاديمية

 البيانات الشخصية

 وانـــــــــــــــــــالعن

 -العنوان المفصل :

 الستعمال الطلبة المنتقلين من جامعات اخرى :اظر            غير مناظر      :           من الستعمال طلبة التجسير
 

 اسم الجامعة :                                                            التـــخــصـص:

           معدل الشامل :                 سنة التخرج:

 التــخصـص :                   مات من معدل الشامل المطلوب( عال5يستثنى الطلبة غير األردنيين بحد اقصى)

 

 

صورة 

 شخصية

 ة األردنيين الذكور )يرفق واحد من الوثائق التالية(:بللطل بيانات خدمة العلم

 حضار الموافقة بإتعهد   ن  يشهادة التعيين والموافقة للعسكري   دفتر الخدمة مؤجال           شهادة اإلخراج العسكرية        

O متزوج 

 

O انثى 
 

O ذكر 



 للطلبة المستجدين: الوثائق المطلوبةأواًل:  
 .ةاالنجليزيباللغة كشف عالمات الثانوية العامة باللغة العربية )االصلي(.وصورة عن كشف الثانوية  .1
 شهادة الميالد ودفتر العائلة. كل من صورة مصدقة عن .2
 صورتان شخصيتان . .3
 .للطلبه الذكور او شهادة الخدمة االحتياطية او انهاء او اعفاء من الخدمة ،األردنيينللطلبة  دفتر خدمة العلم )مؤجاًل( .4
 الموافقة من قبل الجهات المختصة للعسكريين الراغبين بالدراسة. .5

 :ىالطلبة المنتقلين من جامعات أخرثانيا: 
 (.5 -1. المطلوب في أوال من )1
 من وزارة التعليم العالي. ا. كشف عالمات الجامعة المنتقل منها مصدق2
 . حسن سيرة وسلوك من الجامعة المنتقل منها.3

 طلبة التجسير )كليات المجتمع(:ثالثا: 
 (.5 -1. المطلوب في أوال من )1
 العالي. . صورة عن مصدقة الدبلوم مصدقة من وزارة التعليم2
 من وزارة التعليم العالي. االكلية مصدق عالمات . صورة عن كشف3

 ) للساعة المعتمدة( بالدينار االردني الرسوم الدراسية:  رابعا
 .(كات الحاسوب، شباألشياء، ذكاء االعمال، انترنت والضريبية  ، العلوم الجمركية، هندسة البرمجياتالتصميم الجرافيكيالعلوم الطبية المخبرية )( 06)  .1
 .(علم الحاسوب( )55) .2
 (.، الموارد البشرية، المحاسبة، تكنولوجيا معلومات االعمال( )االعالم وتكنولوجيا االتصال56) .3
 ، والتربوي، االرشاد النفسي ، الرياضياتاللغة االنجليزية وآدابها، التربية الخاصة، إدارة االعمال، التسويق، الترجمة، العلوم المالية والمصرفية( )46) .4

 (، القانون، العلوم السياسيةاالسري واالرشاد اإلصالح
 ( ) اللغة العربية وآدابها(.25) .5
 .(هندسة االتصاالت والحاسوب)( 06) .0
 .(الهندسة المدنية)( 06 ( .0
 (. ، هندسة الطاقة المتجددة( )الصيدلة06)  .0
 ( )التاريخ(.35) .0

 ( )رياض األطفال، التربية الرياضية(.45) .16
 :فصلية اإلضافية بالدينار االردنيال رسومال

  .والثانيااالول  من الفصل لكل رسوم التسجيل( 275) .1
  .للفصل الصيفيرسوم التسجيل ( 256) .2
 .( تأمينات50)  .3

 ( عن كل فحص يخضع له الطالب من فحوصات المستوى التالية )اللغة االنجليزية، الحاسوب، اللغة العربية(25) .0

 .( دينارا للفصل الصيفي01و) والثانياصل االول فمن الكل لني ( رسوم التعليم االلكترو01) .5

 .الصيفي (01)اووالثاني افصل األول ال من كلتدفع ل نشطة طالبية( أ01) .0

 تعليمات هامة:  خامسا

 ال تسترد الرسوم المدفوعة في حالة ترك الطالب للدراسة او عدم التحاقه بها مهما كانت االسباب. .0

 الذمم المالية للجامعة   تسديد، ولن يسمح له بالتسجيل إال بعد دفعاتم ما تبقى من رسوم الفصل بعد التسجيل على تدر ان يقس َّيجوز للطالب غير المق .0

 .ةل السابقوللفص

 .في حال انسحاب الطالب من الجامعة عليه دفع فرق الخصم المالي )خصم االستقطاب( الذي حصل عليه اثناء دراسته3

 (فأكثر %01األردنية بمعدل   : )خصم تفوق الثانوية العامةرسوم الساعات المعتمدةالخصومات على :سادسا
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 : تعهد للطلبة من الجنسيات األخرىثامنا

 فسيتم مخاطبة الجهات المختصة  أو عدم االستمرار بالتسجيل ألي فصل الحق، فلقد تم إعالمي من قبل الجامعة انه في حال رغبتي في ترك الجامعة 

 صلت عليها بموجب تسجيلي في جامعة جدارا، واتحمل المسؤولية المترتبة )وزارة الداخلية، اإلقامة والحدود، مديرية األمن العام(، إللغاء اإلقامة التي ح

 على ذلك.

 ............رقم جواز السفر:..                                               الجنسية:...............                                                              :.................والتوقيع االسم

 مالحظة مهمة:

 وعدم التحاقه بالدوام أو عدم استكمال تصديق وثائق القبول حسب المطلوب للجامعة الحقالمواد  وتسجيل قبول الطالب وحصوله على رقم جامعي في حال

 .الرسوم المترتبة حسب التعليمات بإلغاء قبوله والزامه بدفع كافة 

 توقيع الطالب:                                       اسم الطالب:                    


