
 

  
  
  
  
  
  

                                                                           
  

  
  

   اسم الجد                اسم العائلة                         األب  اسم        االسم األول                        :) رباعي ( الطالـباسم
                                    _________________          __________________          _________________        ____________________  

  ________________:          التخصص _______________:الرقم الجامعي السابق            ال          نعم       :   عمان سابقاًجامعة هل التحقت ب

  ______________________:        اسم الوالدة           أنثى  ذكر :        الجنس          _______________________ :ـــة الجنسي

  __________________:   تاريخ االنتهاء ______ _______:   تاريخ الصدور_ ___________:      رقمها__________________: الجنسية إثباتوثيقة 

  ________ ___________________) :خاص باألردنيين( الرقم الوطني                ___________________________________:لوالدة مكان وتاريخ ا

_________________________منزل رقم          ___________________ شارع         ________________________المدينة:  أثناء الدراسة اإلقامة

  __________________________: فاكس           _________________: خلوي          ______________________   :اتفه       

  _________________________________________ المدينة                      ______________________________________البلد :  الدائمة اإلقامة

  _____________________ب .  ص                ____________________فاكس            _____________________هاتف                  

  :شهادة الثانوية 

  ____________________________المعدل  *         _________________________نوعها *        ________________________فرع الشهادة * 

  ________________سنة الحصول عليها *       ____________________    اسم المدرسة *           __________________________  مصدرها* 

 __________________________________________________________: احتياجات خاصة *           _______________________  رقم الجلوس* 
 
  

  

  

  

  
 
  

  
  

  
  +)٦ (٥٣٣٥١٦٩:  فاكس –) سبعة خطوط (٠٥٣٥٠٠٢١١/٢١٧ : هاتف

:Internet Home Page Address  
http://www.ammanu.edu.jo 

E-mail address : registrar@amman.edu.jo   

  

  )خاص بطلبة التجسير(شهادة الدبلوم
  ____________في الكليةالمعدل *           ___________________  الشاملمعدل*       __________________التخصص * 

 __________________مصدرها *                ______________سنة الحصول عليها *      ____________    ______اسم الكلية * 

  خاص بالمنقولين من جامعات أخرى

  __________________________ تاريخ االنقطاع عن الدراسة*           ____                      _______________________اسم الجامعة * 

 __________________فترة االنقطاع عن الدراسة *          _________________ اسم الدولة مصدر الشهادة *

  
 صورة شخصية

  الرقم الجامعي                  

___________________________ 

  __________________   التخصص 
  _______    تاريخه ______________رقم كتاب االستثناء 
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  تعهـــد
  

  في تخصص قبلت أننيعمان األهلية وحيث  ة في جامع وتعليمات منح درجة البكالوريوسلى شروط القبول في التخصصات المعتمدة عاإلطالعبعد 

   :أتعهد والتزم بما يلي  رغبتي،  وبناء على لي، ـــــــــــــــــــ وتم حجز مقعد 
  .جامعة عمان األهلية  بالقوانين والتعليمات وقرارات المجالس المعمول بها فيالتقيد التام  -١

إحضار كشف عالمات الثانوية العامة األصلي مصدقاً حسب األصول من وزارة التربية والتعليم األردنية وإحـضار كافـة الوثـائق الالزمـة                        -٢

 .الستكمال قبولي في الجامعة خالل شهر من تاريخ بدء  الفصل الدراسي الملتحق به في الجامعة
 قبل نهاية الـشهر األول      األجنبية  الثانوية شهادة من وزارة التربية والتعليم األردنية وتصديق         األجنبية الثانويةإحضار معادلة شهادة الدراسة      -٣

 .من الفصل األول اللتحاقي في الجامعة
 لبحـث مصدق من وزارة التعلـيم العـالي وا       ) المنقول منها  (األصلي كشف عالمات الجامعة     بإحضار أتعهدفي حال انتقالي من جامعة أخرى        -٤

  معادلة المواد قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني اللتحاقي في الجامعة وال يحق لي المطالبة بمعادلة أي مادة بعد                  بإجراء وأتعهدالعلمي األردنية   

 على أن احضر كتاباً صادراً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية يفيد أن الجامعة المنتقل منها والتخـصص معتـرف                      هذا الموعد 

 .ذلك بهما وبخالف ذلك ال تعتمد معادلة المواد وال تتحمل الجامعة أي مسؤولية قانونية مترتبة على 
 مصدقاً حسب األصول من وزارة التعليم العالي        األصلي) كلية المجتمع ( عالمات الدبلوم     مصدقة وكشف  بإحضار أتعهد) تجسيراً(في حال قبولي     -٥

في موعد  ) خاص بالدبلوم الصادر من خارج األردن     ( معادلة شهادة الدبلوم     بإحضار وأتعهد يعد تسجلي الغيا، كما      وإالوالبحث العلمي األردنية    

 .جامعة شهر من بدء الفصل الدراسي الملتحق به في الأقصاه
 . بأي بند مما ورد أعالهإخالليفي حال  مسؤولية قانونية أو مالية يترتب على إلغاء قبولي في الجامعة أيةال تتحمل الجامعة  -٦
 ).للطلبة األردنيين الذكور فقط( دفتر خدمة العلم عند تسجيل المواد بإحضار أتعهد -٧
 عدم صحة أي منهـا     المسؤولية المترتبة على     أتحملوة في هذا الطلب صحيحة،      اعترف بان البيانات الوارد   كما  و على هذا التعهد     وأوافقأقر   •

     /التاريخ /                            التوقيع /                                  اسم الطالب : وعليه أوقع
___________________________________________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________________ :الجهة التي تنفق على الطالب 

  E-mail        فاكس     شخصي : طريقة القبول 

  _______________________________________/  بواسطة وكيل معتمد         

___________________________________________________________________________________________________________  

                                                                             الستخدام دائرة القبول والتسجيل

  

  ______________ :توقيعه  ____________________________ : المسجلأسم

  ______________ :توقيعه  ___________________:  المسجل مدخل البياناتأسم

  ______________________ : وتوقيع مدير دائرة القبول والتسجيلأسم

  

  ال يعتبر التسجيل رسمياُ إال بتوقيع مدير دائرة القبول والتسجيل * 
  

  
  

  الرسوم
  الثانوية األردنية

  دينار

  الثانوية غير األردنية

  والر أمريكيد

      القسط الفصلي

      

رسوم إضافية في كل 

  فصل

    

  الستخدام الدائرة المالية

  ___________________ :المبلغ/  قبوضةالرسوم الم

  _________: تاريخ______________  :سند قبض

  _______________________: رسم طلب التسجيل

  _________: تاريخ______________  :سند قبض

  _________________:  وتوقيع أمين الصندوقأسم

      المجمـــوع
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  الستخدام مكتب االقامة وخدمة العلم
  _________________: االسم

  ________________:التوقيع 

  ________________:التوصية


