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 جامعة البلقاء التطبيقية 

 وحدة القبول والتسجيل
 مقاعد الجامعات االخرى

 بناء اعضاء الهيئة االداريةأل
 

االلتحااق بيقية والراغبين في جامعة البلقاء التطب االداريةالهيئة بأبناء اعضاء طلب التحاق خاص 
وتخصصاي   األردنياةفي الجامعة  مقعد واحد( دكتور صيدلة /مقعد واحد  األسنانطب بتخصصي )

للعاام   ةاألردنياالعلوم والتكنولوجيا جامعة في )طب األسنان مقعد واحد /دكتور صيدلة مقعد واحد( 
لطاب للطلبة الحاصلين علا  مقعاد دكتاور فاي اعلمًا بأنه ال يجوز التقدم  (2021/2022الجامعي )

 في جامعة البلقاء التطبيقية البرنامج )النظامي، او الموازي(
 
 بيانات الطالب  : اوالً 

 اسم الطالب
 العائلة الجد االب االول

    
 

 مكان الوالدة :
 تاريخ الميالد المحافظة / اللواء المدينة

/     /   
 

 الجنسية : ـــــــــــ الديانة : ــــــــــ الجنس:       ذكر        انثى
 

 

 غير اردنية )أذكرها( ــــــــــــــــــــــــــــــ           نوع الشهادة الثانوية :              اردنية   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 علمي                  أدبي                 أخرى ) اذكرها (             فـــــــرع الشهــــادة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ي للطالب :                          الرقـــــم الوطن

 (      : )      لمئويرقـــــم الـجـلــــوس :                   سنة الحصول عليها :                 المعدل ا

 

 التخصصات التي يرغب الطالب دراستها مرتبة حسب الرغبة :ـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 اسم الجامعة التخصص الرقم اسم الجامعة التخصص الرقم

1-   3-   

2-   4-   

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعنوان البريدي : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقــــم الهــاتف : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم الفاكس ان وجد :ـــــــــــ

 

 
* اقر بأن جميع المعلومات الواردة في هذا الطلب صحيحة ، واتحمل مسؤولية أي خطا أو نقص فيها سواء اكاان مععماداا اغ غيار 

 ــ العاريخ :   /     /    مععمد وعليه اوقع : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االسم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مقاعد الجامعات االخرى
 بناء اعضاء الهيئة االداريةأل

 

 

 

 العامل بالجامعة ولي امر الطالب تعبأ من قبل:  ثانيا  

 

 االسم الكامل

 لوالد / لوالدة  الطالب

 الرابع الثالث الثاني االول

 

 

   

 مكان العمل:

 

 -الرقم الوظيفي :

 

 الوظيفة:

 

 الوطني : الرقم 

 2021التاريخ:      /   /                                التوقيع:                

 

 

 

 شؤون العاملين / المركزدائرة : تدقيق ثالثا  

 

 تاريخ التعيين بالجامعة :                                                          نوع الهيئة :

 

 راتب :    بدون إجازةعلى  حصلهل 

 

     تاريخ المباشرة بعد االجازة :

                            

 : تاريخ انهاء الخدمة

 

 طريقة انهاء الخدمة :
 

 االسم:

 

 

 التاريخ:

 التوقيع:

 

 

 الخاتم الرسمي:

 

 

 

 

 يرفق بالطلب االوراق الثبوتية التالية : 

 

 .كشف عالمات الثانوية العامةصورة عن ـ 1  

 مصدقة عن هوية االحوال المدنية  رةـ صو2  

 ( دنانير اردنية وذلك بدل رسم طلب العحاق .5ـ ايصال مالي بقيمة )3  

 

 

 


