
  

 

 

 جامعة البلقاء التطبيقية

 وحدةالتقييم واالمتحانات العامة

 الجامعية المتوسطةامتحان الشهادة 

  2020لعام  الصيفيةطلب اشتراك للدورة 

 بيانات المتقدم لالمتحان:

 .................................................................................................................اسم المتقدم من اربعة مقاطع:  1:

 ...................اسم المتقدم باللغة االنجليزية: .............................................................................................. 2:

 

 ........الجنسية: ................................ الرقم الوطني )للطلبة االردنين فقط(: ............................................... 3:

 الوالدة:....................ريخ امكان الوالدة: .......................... مكان الوالدة باالنجليزي: .............................. ت 4:

 ....................................................................الجنس:                     ذكر                       انثى     الديانة :  5: 

 ...........................................................................الكلية: .................................................................. 6:

 ........................................................................................................................................التخصص:  7:

 ............................سنة التخرج من الكلية: ................. العام الجامعي: ........................... الفصل الدراسي :  8:

 وهي:               عدد االوراق التي سيتقدم لها )كتابة(:  اخر رقم جلوس :                                            9:

 االولى                        الثانية                  الثالثة                                   

 

 ......................................بلد الثانوية:............................  فرع الثانوية:.................... معدل الثانوية العامة:  10:

 .......................... رقم الهاتف )اقرب هاتف(:..................................................................  عنوان المتقدم: 11:

 .......................... توقيع المتقدم :                                          /      / 2020        تاريخ تقديم الطلب :       

            أصادق على صحة البيانات أعاله وأن المتقدم )صاحب هذا الطلب( قد انهى بنجاح المتطلبات المقررة لتخصصة                           

 بموجب التعليمات 0202 الصيفيةفي هذه الكلية ويحق له التقدم إلمتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة                             

 /    / 2020: ....................... التوقيع: ................... التاريخ:        اسم المسجل       سارية المفعول .                            

 

 رقم الوصل المالي :                                  

 2020 /    / المحاسب:االسم: ...................................... التوقيع: ...................................... التاريخ:       

 

        تعليمات تعبة الطلب: 

 يمأل المتقدم هذا النموذج شخصيا وبخط واضح على ان يكون االسم مطابقا لوثائقه الرسمية المحفوظة في ملفه في الكلية.1-

   صورة عن كشف عالمات الثانوية العامة والتي قبل المتقدم بموجبها في الكلية مصدقة حسب االصول. -ب    /الوصل المالي. -يرفق بالطلب: أ -2

         يقوم المسجل بتسليم المتقدم نسخة من طلب االشتراك كما تم ادخاله على الحاسوب لتدقيقها والتوقيع على صحة البيانات الواردة فيها. -3

 شتراك مختوما بعد استكماله االجراءات الالزمة حسب االصول في الكلية.يقوم المسجل بحفظ طلب اال 4-

 دينار بغض النظر عن عدد االوراق.  250ضمن هذه الفئة رسم االشتراك للمتقدم  5:

 قسم التسجيل

 لمحاسبة قسم ا

 ورة حديثةص

 للمتقدم مصدقة

 من الكلية

 )وفقا لكشف عالمات الثانوية العامة ( 

0 0 

هذا الطلب خاص بالطلبة 

 الشتويةالناجحين في الدورة 

ويرغبون في رفع  فقط 0202

معدلهم حيث يسمح لهم بإعادة 

 ورقة او اكثر

 بإستثناء االمتحان العملي
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