
كلية عجلون  شعبة / برنامج الدبلوم العالي في التربية في للقبول المرشحين الطلبة أسماء

  "الثالثة الدفعة"  الجامعية 

 2021/2022 الجامعي العام من األول الدراسي الفصل على

 

 في للقبول المرشحين الطلبة أسماء التطبيقية البلقاء جامعة في العليا الدراسات كلية تعلن

 األول الدراسي الفصل على كلية عجلون الجامعيةشعبة  برنامج الدبلوم العالي في التربية/ 

 .2021/2022الجامعي العام من

 .والتسجيل القبول وحدة قبل من الطلبة تسجيل مواعيد تحديد سيتم بأنه علما  ***

  القفازات  ارتداء حيث من  العامة والصحة السالمة  بشروط االلتزام الطلبة جميع على*** 

 (.11) رقم الدفاع بأمر التزاما   الكمامة  ووضع

 

 من قبل الطلبة. المقدمة الثبوتية الوثائقفي أي نقص  بإحضار مشروط القبول بأن علما  

 الطلبة بنائناأ مصلحة يخدم بما( 32) رقم الدفاع امر تنفيذ على الجامعة من حرصا  *** 

 نأ أو المطعوم بتلقيه تفيد شهادة ابراز يتم لم ما( المستجدين) الطلبة بدخول يسمح لن نهإف

 حال في وذلك ساعة( 72) لمدة المفعول ساري النتيجة سلبي( PCR) فحص بإحضار يقوم

 الثانية، الجرعة موعد عن تخلف وأ االولى الجرعة يتلقى لم
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