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  201   /     201       العام الدراسي                
      

 

  

  اسم الطالبرقــــــم الجــلــــــــوس                                                     
  

  إلسم باللغة ا                                                   الرقم الوطني للطالب االردني

  اإلنجليزيةرقم جواز السفر لغير االردني                                                     

   
  

   جنسية الشھادة                                                  الثانوية العامة  سنة الحصول على                                                   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          ندقي    ف -9                            

  محافظة                                        مكـــان                                                                    تاريخ                                    
  الوالدة                      الوالدة                                                                                          لوالدة                                ا  

  

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

  :مجموع الساعات المعتمدة التي درستھا ولھا عالمة رقماً وتدخل في معدلي التراكمي
  

    :ام السنوات ــظـن دـمـتـعـت اتــعـامـي جـدرس فـن يـة لمــــنوات الدراسيـــــــدد الســـع
  

   :التقديـــــــر                                                         :ي ـــــدل التراكمــــلمعا
  

  

  

  :التخصص الذي يرغب باالنتقال إليه

  
  

     ............................................ :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  

  قبولي  وال تعاد لي الرسوم المستحقه التي دفعتھا وما يتبعھا من اضرار معنوية في اي وقت  يلغى : تعھد
  

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

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

      

  201     /        /     :  التاريخ                                                                                                                   

  :الستعمال قسم القـبول 
  : (                )دير جيد جدا حقق شرط التق ..........: ساعة معتمدة بنجاح تدخل في معدله التراكمي ) 30(نھى الطالب أ

  مدير دائرة القبول والتسجيل                                                      : ................................................... الستعمال لجنة القبـــول

  201/       /    التاريخ      

  : جامعة اليرموك  /الستعمال مكتب شؤون خدمة العلم 

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

  ........................................... :إسم الضابط المسؤول 

  ........................................ :قيع و الخاتم الرسمي التو

  201/       /    التاريخ       

  :األوراق الثبوتية المطلوبة عند تقديم الطلب 

 .لمن يحملھا األصلي باللغة العربية االردنية كشف عالمات الثانوية العامة .1
 .العربيـة وباللغـةة ـاألردني مـأو صورة مصدقة عنه من وزارة التربية والتعليغير االردنية االصلي  كشف عالمات الثانوية العامة .2
  .مثبت عليھا الرقم الوطني  )حديثة(الوالدة ادة ـشھصـورة مصـدقـة عـن  .3
  . المدنية من دائرة األحوال الشخصية الھويةصورة مصدقة عن  .4
  ) .عند القبول (ر دفتر خدمة العلم للطلبة األردنيين الذكو .5
 .صورتين شخصيتين  .6
 س فيھا مصدق حسب االصولكشف العالمات االصلي من الجامعة التي يدر .7

 محددا فيھا سب القبولللبرنامج العادي فقط  وثيقة اثبات طالب من الجامعات األردنية .8
  )الجامعات غير االردنية(من الدوام الرسمي بالجامعة التي تأخذ بنظام السنوات %) 70(وثيقة تثبت ان الطالب داوم  .9

  
 

  

  
  صورة شخصية 
  

 انتقـــــال مــن جـامعـــــة    

  :شروط االنتقال من جامعات اخرى الى اليرموك
ان يكون معدل الطالب في الثانوية العامة مقبول تنافسيًا في جامعة اليرموك . 1

  )مهم جداً (لتخصص الذي يرغب االنتقال اليه في ا
ساعة في تخصصه و تدخل  30ان يكون الطالب قد درس ما ال يقل عن . 2

والعلوم  في المعدل التراكمي من غير امتحانات المستوى والمواد االستدراكية
 .العسكرية

 .ان يكون معدله التراكمي في الجامعة ال يقل عن جيدجداً . 3

 لشروط الثالثة السابقة يبقى توفر الشاغرفي حال توفر ا. 4

 .من كل عام) 8(تقديم طلبات االنتقال في بداية شهر آب . 5


