جامعة البترا

صورة

عمادة القبول والتسجيل
طلب التحاق (بكالوريوس)
نوع
الدراسة

الرقم
الجامعي:

دراسة خاصة

صباحية

االسم باللغة العربية ( حسب شهدة الثانوية العامة)
األب:

اإلسم األول:

العائلة:

الجد:
االسم باللغة االنجليزية

Family:
تاريخ الميالد:

/

الجنس :
ذكر

Grand Father:

Father:

مكان الوالدة:

/
الجنسية:

First Name:

اسم األم:
رقم جواز السفر:

الرقم الوطني لالردنيين

أنثى

تأشيرة دخول:
نعم

من ذوي االحياجات الخاصة؟

ال

ال

نعم

شهادة الثانوية العامة
المصدر /البلد:

المحافظة:

معدل الثانوية:

فرع الثانوية:

نوع المدرسة :

سنة الحصول على الثانوية:

حكومية

خاصة

شهادة الدبلوم او ما يعادلها التي تؤهل الطالب اكمال دراستة الجامعية (لطلبة التجسير)
المصدر /البلد:

اسم الكلية:

معدل الدبلوم:

التخصص بالدبلوم:

سنة الحصول على الشهادة:

التخصص الذي يرغب الطالب بدراستة :
الرغبة الثانية:

الرغبة األولى:

الجامعات التي انتقل منها الطالب والتي يرغب بمعادلة مواد منها
اسم الجامعة:

شهادة ICDL

التخصص:

البلد:

المعدل التراكمي:

عدد الساعات المجتازة:

حسن سير وسلوك:

شهادة او مؤهالت يحملها الطالب
شهادات آخرى :
شهادة TOEFL
الوثائق المرفقة بالطلب

نوع الشهادة:

االصل:

نسخة مصدقة:

نسخة

تاريخ االستالم:
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عنوان الطالب في االردن
صندوق البريد:

المدينة:
هاتف المنزل:

مكان وهاتف العمل:

هاتف الخلوي:

البريد االلكتروني :
معلومات عن ولي امر الطالب( وهو المخول باالطالع على معلومات الطالب اضافة الى الوالدة)
هاتف المنزل:

االسم:
المدينة:

هاتف الخلوي:

البريد االكتروني:

هاتف العمل:
المعرفون ( الذين من الممكن االتصال بهم في حالة الطوارىء)
الهاتف:
صلة القرابة:

االسم:

اعالنات الصحف

االسم:

مكتب خدمات

كيف عرفت عن الجامعة ؟
الموقع االلكتروني

العنوان:

صديق  /قريب

أخرى

توقيع الطالب على صحة المعلومات الواردة في الطلب وموافقته على القبول في التخصص ( المشروط ان وجد)
التاريخ:
التوقيع:

الستخدام عمادة القبول والتسجيل
نوع الدراسة:

يقبل الطالب في تخصص :

يعتبر القبول الغيا بعد الشهر االول من بدء التدريس اذا لم يزودنا الطالب باالتي:
-6
-9
-9

-2
توقيع مسؤول القبول:

توقيع الطالب:

التاريخ:

*يجب على الطالب المنتقل من الجامعات االخرى تزويدنا بوثيقة حسن سير وسلوك.
* ال يقبل الطالب المفصول اكاديميا المنتقل من الجامعات الخاصة.
*على منتسبي القوات المسلحة االردنية احضار موافقة خطية بالسماح لهم بالدراسة بالجامعة قبل قبولهم .
جامعة البترا – هاتف  5567970666000فاكس_5567970620069
ص.ب  672969عمان  22267االردن -طريق مطار الملكة علياء الدولي

www.uop.edu.jo

Registrar@uop.edu.jo
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