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  ــاقـــــــب التحـــــطلـــ                
  ) شھادات أجنبية(                

  الصيفي -3   الثاني  -2  األول   -1الفصل                                                          

  201   /  201 العام الدراسي                          
      

 

  اسم الطالب                                             رقم الجلوس

  

  إلسم باللغة ا الرقم الوطني                                            

  اإلنجليزية                                                                    
  

  

  :نوع الشھادة 
  

  : لذي ترغب باإللتحاق به حسب األفضلية لكرتب إختياراتك للتخصص ا

  :اإلختيار الثاني                                                          :إلختيار األول

   :بعاإلختيار الرا                                                          :اإلختيار الثالث

  
   جنسية الشھادة                               سنة الحصول على الثانوية العامة                           العامة ةالمعدل في الثانوي

      

                         محافظة المدرسة                                                                                            المدرسة                                    

     )فما قبل 2007لطلبة ( تمريضي -6         زراعي -5          صناعي -4          اري      ــجـت -3     علمي      -2  ي    ـــــــأدب -1 :    فرع الشھادة 

   تعليم صحي شامل -18                اإلدارة المعلوماتية -17      د منزلياصـاقت -13   شرعي    -12      فندقي     -9                      
  

  محافظة      ان                                         ـــمك            تاريخ                                                    
  الوالدة      الوالدة                                                       الوالدة                                                

  

انثى  - 1ذكــر               - 0:         الجنس          .......................... الديانــة...........................         الجنسية
 

  ............................................. : رقم الھاتف ......    ..............................................................................: .............. عنوان السكن
  ...................................................................................................................................................البريد اإللكتروني

  

 

   :إذا كنت قد قبلت سابقاً في أي من البرامج في جامعة اليرموك ، أذكر الرقم الجامعي القديم إن وجد وسبب ترك الجامعة 
                                                             

  ............................... :سبب ترك الجامعة ..  .............................. :الرقم الجامعي القديم ................................ ....... :التخصص القديم 

  رار معنوية في اي وقت ضقبولي  وال تعاد لي الرسوم المستحقه التي دفعتھا وما يتبعھا من ا يلغى : تعھد
  

  واذا تبين باني لم انجح في المواد االساسية لفروع الثانوية المھنية  -2          ئق المطلوبة مني مصدقة حسب االصول احضر الوثاذا لم ا - 1      
  واذا لم احترم االنظمة والتعليمات الصادرة من الجامعة  - 4اذا كان فرع الثانوية ال يؤھلني للقبول في التخصص الذي قبلت فيه -3     

  
  

  جميع المعلومات اعاله صحيحة واتحمل مسؤولية اي خطأ   اقر بان
     : ...................................................... توقيع الطالب                                                او نقص فيھا سواء كان متعمدا او غير متعمد

      

  201     /        /     :  التاريخ                                                                                                                       
 

 

  : جامعة اليرموك  /الستعمال مكتب شؤون خدمة العلم 
...................................................................................

................................................................................... 

  ............................................: .........ط المسؤول إسم الضاب

  .........................: .........................سمي التوقيع و الخاتم الر

201/       /    التاريخ                                    

 

  :األوراق الثبوتية المطلوبة عند تقديم الطلب 
  

 .األردنيـةم ـوزارة التربية والتعليوتصـديق كشـف العالمـات من ة ـادة الثانويـة الشھـمعادل .1
  .مثبت عليھا الرقم الوطني  )حديثة(الوالدة ادة ـشھصـورة مصـدقـة عـن  .2
  . المدنية مصدقة من دائرة األحوال الشخصية الھويةصورة عن  .3
  . )عند القبول ( ر دفتر خدمة العلم للطلبة األردنيين الذكو .4
 .صورة مصدقة عن جواز السفر وشھادة الميالد لغير األردنيين  .5
  .صورتين شخصيتين  .6
  

  

  

  
  صورة شخصية 
 ـــوكــــــة اليرمـــــــجــامعـ  

  

 دائـــرة القبــول والتسجيـــل


