
 

 

Al-Zaytoonah University of Jordan 

Department Admission and Registration  

 

"Quality and Tradition" 

 

 
 
 
 

 ت الـزيتـونــــت األردنيــتـجـامع

 دائرة القبول والتسجيل
 

 "عراقت وجودة"

 QF40/0101-3.0 دائرة القبول والتسجيل االلتحاق بالجامعة /  إجراءات –البكالوريوس  برنامج -بالجامعة نموذج طمب التحاق 
  

QF40/0101– page 1/2 

 

 برنامج البكالوريوس –طمب التحاق بالجامعة 

 )تعبأ من قبل الطالب( :شخصيةالمعمومات ال
 إسم الطالب:

 (كما ورد في كشف الثانوية)

 

 ذكر                أنثى             :الجنس  :الجنسية
  المدينة:  مكان الوالدة:)الدولة(

  :إسم األم   :تاريخ الوالدة
 : الثانوية العامةمعمومات شهادة 

  : الفرع   معدل الثانوية العامة:
  سنة الحصول عميها:    رقم الجموس:

   :مكان الحصول عميها  :مصدر الشهادة
  :إسم المدرسة

 )في حال طمب التجسير(: الدبموممعمومات شهادة 
  التخصص   معدل امتحان الشامل/التقدير

  سنة الحصول عميها   مصدر الدبموم
  اسم الكمية

 ) في حال طلب االنتقال من جامعة أخرى( معلوماث الدراست:

  المجتازة عدد الساعات  اسم الجامعة
  التراكمي المعدل  عدد الفصول

 (، لغير األردنيين جواز السفر)لألردنيين بطاقة األحوال المدنية معمومات إثبات الشخصية:
  رقمها  شخصيةالوثيقة نوع ال

  اإلنتهاءتاريخ   تاريخ اإلصدار
  )لألردنيين فقط(الرقم الوطني   مكان اإلصدار

 

 اسم الوكيل  وكيل  شخصي  :طريقة القبول في الجامعة
 عنوان الطالب:

  هاتف  داخل األردن
  فاكس  ص.ب

  هاتف  خارج األردن
  فاكس  ص.ب

   (             يعبأ من قيل دائرة القبول والتسجيل      )    :الرقم الجامعي
    

    :معمومات عامة
  :العام الجامعي  :الفصل الدراسي

  :التاريخ  :الكمية
  :التخصص
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 أسماء المعرفين:
 الهاتف طبيعة العالقة االسم ت
1    
2    

 

 اقرارو  تعهد
 أتعهد بالتقيد التام بالتعميمات التالية:

 .اإللتزام الكامل بأنظمة الجامعة وتعميماتها وقراراتها 
 .معادلة شهادة الثانوية العامة األجنبية من وزارة التربية والتعميم األردنية 
 جرااات التأديبية ومنها للغاا تسجيمي من الجامعة.لمجامعة الحق باتخاذ االيبيًا من أي جامعة أخرى وغير ذلك اإلقرار بأنو لم يسبق لي أن فصمت تأد 
 .تقديم معادلة مواد من الجامعة المنتقل منها أو الدبموم  بداية الفصل الدراسي  اللتحاقي بالجامعة 
 .التقيد بتقديم امتحانات المستوى خالل الفصمين االول والثاني من التحاقي بالجامعة 
 الية المترتبة عمي في حال االنسحاب أو االنقطاع عن الدراسة.حقات المااللتزام بتسديد كامل المست  

تونة األردنية واستممت نسخة أقر بأنني اطمعت عمى األسس والشروط واالجرااات الخاصة بقبول طمبة البكالوريوس في جامعة الزيو 
  www.zuj.edu.joعممًا بأنها متوافرة أيضًا عمى موقع الجامعة االلكتروني من خالل الرابط  ،عنها

تبميغ ألي وأقر بأن كافة المعمومات المدونة في الطمب صحيحة ودقيقة وأن العنوان المذكور أعاله والمزود من قبمي يعتبر وسيمة قانونية من أجل ال
 من القضايا األكاديمية أو اإلدارية، وعميو أوقع.

 
  التوقيع والتاريخ  اسم مقدم الطمب

 وفق االنظمة المعمول بها في الجامعة(عمى ) مالحظة: ال تسترد الرسوم المدفوعة لال 
 

   التوقيع والتاريخ  اسم المسجل
 الوثائق المرفقة:

 .كشف مصدق عن الثانوية العامة أو ما يعادلها 
  مصدق حسب األصول. الدبمومكشف درجة 
  مصدقة حسب األصول. الدبموم مصدقة 
 .الطمبة األردنيون الحاصمون عمى دبموم من خارج األردن إحضار اقرار معادلة من وزارة التعميم العالي والبحث العممي األردنية 
  ،الطمبة غير األردنيون الحاصمون عمى دبموم من خارج األردن إحضار كتاب اعتراف دولهم بالمؤسسات التعميمية التي تخرجوا فيها

 هاداتها.وش
 .كشف درجات الجامعة المنتقل منها الطالب مصدق حسب األصول 
  من الجامعة المنتقل منهاإثبات عدم فصل تأديبي. 
 .صورة عن هوية األحوال المدنية 
 .صورة عن جواز السفر 
 .صورة عن شهادة الميالد 
 ( 2صور شخصية عدد.) 
 .)دفتر خدمة العمم وصورة عنه لألردنيين ) الذكور 

 

http://www.zuj.edu.jo/

