
 ـــوكــــــة اليرمـــــــجــامعـ
 دائـــرة القبــول والتسجيـــل

 

 
 

 
 

  

 العاملين في جامعة اليرموكبناء أنمــوذج                                                            
 

 

 اسم الطالب                                                                  رقم الجلوس 

 

                                             لوطني          االرقم 

 الــب :ــالستعمال ولي أمــر الط                                  

  ..…..…….…………………………………… اسم الموظــف :

 .……...…………… :الوظيفة ................…… ... : الرقم المحوسب

                                 ………………………التي عمل / يعمل بها : / مركز / دائرةالكلية /  

 …..................... : ـــعــــتوقيال                ..................… تلفـــون  :

 

 Email..............................البريد االلكتروني للطالب................

 
 :الموارد البشرية دائرةالستعمال 

 : وظيفة ولي أمر الطالـــب 

 …………..…………………………………… 
 

 022/         /               إلــــى     91:       /     /        نـــــخ التعيين مـــــتاري 

 

   (     سنة  /   سنوات...  ………  ) : رقما عدد سنوات الخدمة الفعلية المحسوبة 

 

 ........................…………………………: مالحظـــــــــــــــات 

 

 

 

 الموارد البشرية دائرةتوقيع مدير ختم و          الموظف المسؤول  سم وتوقيعا

 

                                                                

 

 

 الستعمال قسم التأمين الصحي : 

 

                         ./ ..........               ...... رقم المنتفع في التأمين الصحي : 

 رئيس قسم التأمين الصحي                                                      
  

     022التاريخ  :        /       /      
            

                                                                                     : 

                                                                                      

 

 

  هادةـــجنسية الش                                           سنة الحصول على الثانوية العامة                                               العامة ةالمعدل في الثانوي

 

  محافظة المدرسة                                                                                                                                                       المدرسة 

                            

       شرعي -90         فندقي -1      تمريضي -6         زراعي -5          صناعي -4          اري      ــجـت -3        علمي      -0  ي    ـــــــأدب -9 :    فرع الشهادة  

         تعليم صحي شامل -91        اإلدارة المعلوماتية -91      د منزلياصـاقت -93                       

 محافظة                مكـــان                                                                                                      تاريخ                

 الوالدة               الوالدة                                                                                                        لوالدة                ا  

 انثى              -9                ذكــر      -2الجنس  :                                                                                        الديانــةالجنسية                                                             

 من البرامج في جامعة اليرموك ذا كنت قد قبلت سابقاً في أيا 

                                                             أذكر الرقم الجامعي القديم إن وجد وسبب ترك الجامعة :

 ...... ..........التخصص القديم : .............................. 

 ... ..................الرقم الجامعي القديم : .................... 

 ......................................سبب ترك الجامعة : .... 

 قبولي  وال تعاد لي الرسوم المستحقه التي دفعتها وما يتبعها من اضرار معنوية في اي وقت  يلغى : تعهد
 

 في المواد االساسية لفروع الثانوية المهنية  واذا تبين باني لم انجح -0اذا لم احضر الوثائق المطلوبة مني مصدقة حسب االصول   -9

  واذا لم احترم االنظمة والتعليمات الصادرة من الجامعة -4اذا كان فرع الثانوية ال يؤهلني للقبول في التخصص الذي قبلت فيه  -3
 

 ر متعمداقر بان جميع المعلومات اعاله صحيحة واتحمل مسؤولية اي خطأ او نقص فيها سواء كان متعمدا او غي
 
     

  : ...................................................... توقيع الطالب                                                        022     /        /     التاريخ :   

 جامعة اليرموك :  /الستعمال مكتب شؤون خدمة العلم 

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

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

 ..........................قيع و الخاتم الرسمي : ...................توال

 

 022التاريخ      /       /     

 

 :األوراق الثبوتية المطلوبة عند تقديم الطلب 

 

 لمن يحملها. األصلي باللغة العربية االردنية كشف عالمات الثانوية العامة .9

ألصلي أو صورة مصدقة عنه من وزارة التربية العربية لمن يحملها ا كشف عالمات الثانوية العامة .0

 العربيـة. وباللغـةة ـاألردني مـوالتعلي

 م الوطني .مثبت عليها الرق الوالدة )حديثة(ادة ـشهصـورة مصـدقـة عـن  .3

 . المدنية من دائرة األحوال الشخصية الهويةصورة مصدقة عن  .4

 ر )عند القبول ( .دفتر خدمة العلم للطلبة األردنيين الذكو .5

 صورتين شخصيتين . .6
 

ة ـللطلباألردنيـة م ـوزارة التربية والتعليوتصـديق كشـف العالمـات من ة ـادة الثانويـة الشهـمعادل .1

 غير العربية .نوية العامة ثاالى ـلين علـالحاص

 صورة مصدقة عن جواز السفر وشهادة الميالد لغير األردنيين . .1

FSB018 

 

 

 صورة شخصية 

 

 إلسم باللغة ا

 اإلنجليزية

 االختيارات التي  
 لبيرغب بها الطا

 ً   :أوالً  : ثانيا

 رابعاً : ثالثاً :


