بسم هللا انرحمه انرحيم

جبمعت انبهمبء انتطبيميت
وحدة القبول والتسجيل

البرنامج الجامعي المتوسط
طلب التحاق خاص بأبناء اعضاء الهيئتين التدريسية واالدارية العاملين في جامعة البلقاء
التطبيقية والراغبين بالدراسة في الجامعة  /البرنامج الجامعي المتوسط
الفصل الثاني للعام الجامعي ()2017/2016

أوالً :بيانات الطالب
اسم الطالب
مكان الوالدة :
الجنس:

االول

االب

المدينة

المحافظة  /المواء

العائمة

الجد
تاريخ الميالد
/

ذكر

انثى

ًْع الشِبدة الثبًْيت :

الديانة  :ـ ـ ـ ـ ـ
اردًيت

/

الجنسية  :ـ ـ ـ ـ ـ ـ

غير اردًيت (أذكرُب) ــــــــــــــــــــــــــــــ

_______________________________________________________________________________________________________

أخرٓ ( اذكرُب )
أدبي
علوي
فـــــــرع الشِــــبدة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)%
الوعدل الوئْي ( :
سٌت الحصْل عليِب :
رقـــــن الـجـلــــْس :
انتخصصبث انتي يرغب انطبنب دراستهب مرتبت حسب انرغبت :ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انرلم
-1
-2
-3

انتخصص

اسم انكهيت

انرلم
-4
-5
-6

انتخصص

اسم انكهيت

العٌْاى البريدي  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقــــن الِــبتف  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقن الفبكس اى ّجد  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* اقر بأى جويع الوعلْهبث الْاردة في ٍ ذا الطلب صحيحت ّ ،اتحول هسؤّليت أي خطب أّ ًقص فيِب سْاء اكبى هتعوداً ام
غير هتعود ّعليَ اّقع  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االسن  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التبريخ / / :

بويب ًا  :تعبأ مه لبم انكهيت  /انىحذة  /انذائرة انتي يعمم بهب وني امر انطبنب
االسم انكبمم
نىانذة  /نىانذ انطبنب
مكبن انعمم:

االول

مصبدلت عميذ انكهيت  /مذير انىحذة  /انذائرة :

انثبوي

انرابع

انثبنث
انىظيفت:

انتىليع:

انتبريخ2017 / / :

بنثب ًا :تذليك شؤون انعبمهيه  /انمركز
 – 1أعضبء انهيئت انتذريسيت :
انرتبت األكبديميت:

تبريخ انحصىل عهى انرتبت األكبديميت:

تبريخ انتعييه ببنجبمعت :
مالحظبث :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 2أعضبء انهيئت اإلداريت :
انمسمى انىظيفي :

تبريخ انتعييه :

مالحظبث  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 3انمعبريه :
عذد سىىاث اإلعبرة :
معيه مه تبريخ :

إنى تبريخ :

مالحظبث  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم انمىظف :

انتىليع:

انتبريخ:

انخبتم انرسمي:

يرفك ببنطهب االوراق انثبىتيت انتبنيت :
1ـ صْرة هصدقت عي كشف عالهبث الثبًْيت العبهت .
2ـ صْرة هصدقت عي ُْيت االحْال الودًيت .
3ـ ايصبل هبلي بقيوت ( )3دًبًير اردًيت ّذلك بدل رسن طلب التحبق ( لورحلت الدبلْم ) .

