جامعة البترا

الصورة

عمادة القبول والتسجيل
طلب التحاق
الرقم الجامعي
معلومات شخصية (تعبأ من قبل الطالب)
التخصص المطلوب:
الرغبة األولى:

الدرجة:

الرغبة الثانية:

االسم باللغة العربية ( كما ورد في شهادة الثانوية )
الجــد:
األب:

االسم األول:

العائـلـة:

اإلسم باللغة اإلنجليزية ( كما ورد في شهادة الثانوية أو جواز السفر )
Family:
/
/

تاريخ الميالد:
الجنس:

Grandfather:
مكان الوالدة:
الجنسية:

ذكر

أنثى

البلد:

المحافظة:

الرقم الوطني
لألردنيين:

Father:
اسم األم:
رقم جواز السفر
لغير األردنيين:

First Name:

تأشيرة دخول:
نعم

ال

من ذوي االحتياجات
الخاصة:
ال
نعم

معلومات شهادة الثانوية العامة
معدل الثانوية:

سنة الحصول على
الثانوية:

فرع الثانوية:

نوع المدرسة:

إسم المدرسة:

حكومية

خاصة

معلومات شهادة الدبلوم أو ما يعادلها التي تؤهل الطالب من إكمال دراسته الجامعية (لطلبة التجسير)
البلد:

معدل الدبلوم:

اسم الكلية:

التخصص بالدبلوم:

سنة الحصول على الشهادة:

معلومات المؤهالت العلمية (لطلبة الماجستير)
إسم الجامعة:

البلد:

التخصص:

لغة التدريس:

التقدير والمعدل:

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

البلد:

التخصص:

عدد الساعات المجتازة:

المعدل التراكمي:

حسن سيرة وسلوك:

إمتحان اللغة االنجليزية ILTES,TOFEL ) :اإلمتحان األردني المكافئ) أو شهادات أخرى )(ICDL
نوع اإلمتحان:
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تاريخ اإلمتحان:

عنوان الطالب في األردن
صندوق البريد:
مكان وهاتف العمل:
البريد اإللكتروني:

المدينة:
هاتف المنزل:
هاتف الخلوي:

معلومات عن ولي أمر الطالب ( المخول باإلطالع على معلومات تخص الطالب ) باإلضافة إلى الوالدين
هاتف المنزل:
هاتف الخلوي:
هاتف العمل:

اإلسم:
المدينة:
البريد اإللكتروني:

المعرفون ( الذين من الممكن االتصال بهم في حالة الطوارئ )
صلة القرابة:

اإلسم:

العنوان:

الهاتف:

كيف عرفت عن الجامعة؟
مكتب الخدمات

إعالنات الصحف

الموقع اإللكتروني

صديق  /قريب

أخرى (إن كان الجواب أخرى)
كيف؟

تعهد وإقرار
أتعهد بااللتزام بما يلي:
 .1قوانين الجامعة وأنظمتها وتعليماتها.
.2المعايير األخالقية واألمانة العلمية.
.3اإللتزامات المالية (ال تسترد الرسوم المدفوعة إال وفق األنظمة المالية المعمول بها في الجامعة).
كما أقر بأنني اطلعت على األسس والشروط واإلجراءات الخاصة بقبول طلبة درجة البكالوريوس أو الماجستير (حسب درجتي) ودراستهم في جامعة البترا وقد استلمت نسخة عنها
(دليل الطالب) علما ً بأنها متوفرة أيضا ً على الموقع اإللكتروني للجامعةwww.uop.edu.jo :

اإلسم :ــــــــــــــــــــــــــــــ

التوقيع :ـــــــــــــــــــــــــــــــ

التاريخ:ـــــــــــــــــــــــــ

الستخدام عمادة القبول والتسجيل
يقبل الطالب في تخصص:

يعتبر القبول الغيا ً بعد الشهر األول من بدء التدريس إذا لم يزودنا الطالب بما يلي:
-1
-2
التاريخ:

توقيع رئيس قسم القبول:

*يجب على الطلبة المنتقلين من الجامعات األخرى تزويدنا بوثيقة حسن سيرة وسلوك.
* ال يقبل الطلبة المفصولين أكاديميا ً المنتقلين من الجامعات الخاصة.
*على منتسبي القوات المسلحة األردنية إحضار موافقة خطية بالسماح لهم بالدراسة بالجامعة قبل قبولهم.
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