جبمعت انبهمبء انتطبٍمٍت

وحدة القبول والتسجيل

برنامج البكالوريوس
طمب التحاق خاص بأبناء اعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية والعاممين في جامعة البمقاء
التطبيقية والراغبين بالدراسة في الجامعة  /برنامج البكالوريوس
الفصل الثاني من العام الجامعي (. )2017/2016

أوالً  :بيانات الطالب
اسم الطالب
مكان الوالدة :
الجنس:

االول

االب

المدينة

المحافظة  /المواء

العائمة

الجد
تاريخ الميالد
/

انثى

ذكر

الديانة  :ـ ـ ـ ـ ـ

/

الجنسية  :ـ ـ ـ ـ ـ ـ

غيس ازدًيت (أذكسهب) _____________
ازدًيت
ًىع الشهبدة الثبًىيت :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخسي ( اذكسهب )
أدبي
علوي
فـــــــسع الشهــــبدة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)%
الوعدل الوئىي ( :
سٌت الحصىل عليهب :
زقـــــن الـجـلــــىس :
انتخصصبث انتً ٌرغب انطبنب دراستهب مرتبت حسب انرغبت :ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انرلم
-1
-2
-3

انتخصص

اسم انكهٍت

انرلم
-4
-5
-6

انتخصص

اسم انكهٍت

العٌىاى البسيدي  :ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زقــــن الهــبتف  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زقن الفبكس اى وجد  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* اقس بأى جويع الوعلىم اث الىازدة في هرا الطلب صحيحت  ،واتحول هسؤوليت أي خطب أو ًقص فيهب سىاء اكبى هتعوداً ام
غيس هتعود وعليه اوقع  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االسن  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التبزيخ / / :

بوٍب ًا  :تعبأ مه لبم انكهٍت  /انىحذة  /انذائرة انتً ٌعمم بهب ونً امر انطبنب
االسم انكبمم
نىانذة  /نىانذ انطبنب
مكبن انعمم:

االول

مصبدلت عمٍذ انكهٍت  /مذٌر انىحذة  /انذائرة :

انثبوً

انرابع

انثبنث
انىظٍفت:

انتىلٍع:

انتبرٌخ2017 / :

بنثب ًا :تذلٍك شؤون انعبمهٍه  /انمركز
 – 1أعضبء انهٍئت انتذرٌسٍت :
انرتبت األكبدٌمٍت:

تبرٌخ انحصىل عهى انرتبت األكبدٌمٍت:

تبرٌخ انتعٍٍه ببنجبمعت :
مالحظبث :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلداري :
ة
 – 2أعضبء انهٍئت
انمسمى انىظٍفً :

تبرٌخ انتعٍٍه :

مالحظبث  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 3انمعبرٌه :
عذد سىىاث اإلعبرة :
معٍه مه تبرٌخ :

إنى تبرٌخ :

مالحظبث  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم انمىظف :

انتىلٍع:

انتبرٌخ:

انخبتم انرسمً:

ٌرفك ببنطهب االوراق انثبىتٍت انتبنٍت :
1ـ صىزة هصدقت عي كشف عالهبث الثبًىيت العبهت .
2ـ صىزة هصدقت عي هىيت االحىال الودًيت .
3ـ ايصبل هبلي بقيوت ( )5دًبًيس ازدًيت وذلك بدل زسن طلب التحبق .

