
  .........................: الجنسية   ذكر         أنثى         
..........................................................  

 ..........................: مديرية  ..................................
  ....................................................: رقم الجلوس 
  ..................................: تاريخ اإلصدار  ............

  .............................: رقم الهاتف  .................................
 .......................................: مهنته  .....................
  ................................................: ل الدراسة 

  ......................................: اإليميل ..............................
.........................................................................................................  

  ............................................  :لتحاق عام اال

......................................................................................  
...........................................................................................................................................  

  التلفون  عنوان العمل

    
    
    

  الرقم األكاديمي 
 

  من
 

  عن 
 

صورة حديثة 
 6×4  للطالب مقاس

الخ
 ـ

 )تُحفظ مبلف الطالب

   

.................................................................  
............................... ..................................  

.................................................................  
.................................................................  

 : بيانات تُدون من قبل الطالب كما وردت باستمارة الثانوية العامة 
ذكر         أنثى         :  النوع    .........................................................................

............................................................ : محل الميالد   .........................................................................

...............: المدرسة  ............................: العام : تاريخ ومكان الحصول على الثانوية العامة 
رقم الجلوس  .......................................: القسم  ..........................................

...................: المعدل  .....................: من  ................................
.................................: شارع  .........................................

.....................: صلة القرابة  .................................................................
ل الدراسة تمويطرق      خاص             حكومي  ..........................................................

..............................: رقم التلفون  ...........................................................
......................................................................................................... :يُذكر , االلتحاق بإحدى الجامعات 

عام اال..........................................  :كلية ........................................... 
  

..............................: قيمة الخصم : في حال سداد المبلغ كامالً 
.............................................................................................................................

  :مُبتدئًا بويل األمر , اذكر ثالثة مُعرفني وعناوينهم وأعماهلم 
  العمــل  صلة القرابة

      
      
      

تُحفظ مبلف الطالب(م  20    - 20  طلب التحاق للعام اجلامعي    

  

  

 . يتم تعبئة البيانات من واقع استمارة الثانوية العامة 

 
 
 

 

..............................................: الكليــة          
...............................: التخصص      

..............................................: المستوى        
.............................................. :الحالة الدراسية 

  

بيانات تُدون من قبل الطالب كما وردت باستمارة الثانوية العامة 
........................................: الب ــاسم الط

..........................................: تاريخ الميالد 
  : نوعها : بيانات الثانوية   

تاريخ ومكان الحصول على الثانوية العامة 
.................................: محافظة 

..................: الدرجة الحاصل عليها 
.........................................: حـي : محل اإلقامة الحالية للطالب 

........................................: اسم ولي األمر 
......................................: جهة العمل 

.................................: عنوان المنزل 
االلتحاق بإحدى الجامعات في حال أن سبق للطالب 

...........................................  :اسم الجامعة 
  

  : طريقة سداد الرسوم الدراسية 
في حال سداد المبلغ كامالً قسط           قسطين           

............................................................................................................................. :التزام وتعُهد بطريقة السداد 
اذكر ثالثة مُعرفني وعناوينهم وأعماهلم 

   

  االســـم  م
1    
2    
3    
  
  
  
  

  ........................: الفـرع 
  التسلسل

 إدارة القبول والتسجيل
  ........................: الفـرع 

طلب التحاق للعام اجلامعي    

  

  : ة ــــمالحظ
يتم تعبئة البيانات من واقع استمارة الثانوية العامة    



  طالب         خريج         : الموقع اإللكتروني              دعاية خارجية              بروشور                         صديق 

....................................................................................................................................................................  

  . من الرسوم الدراسية فقط 
  . في حال انسحاب الطالب بعد األسبوع الثاني من بدء الدراسة ال يحق له استرجاع أ مبلغ مما تم دفعه 

  . يُسمح للطالب بالتحويل من كلية إلى أخرى خالل األسبوعين األولين من بداية العام الدراسي وبحسب القواعد الُمبينة في الدليل 
  . يف قيده قبل مضي عام دراسي كامل منذ التحاقه بالجامعة وبحسب القواعد الُمتبعة في الدليل 

وإذا تم قبول الطالب فإن توقيعه , توقيع الطالب على هذه االستمارة ال يعني قبوله نهائياً إال بعد تصديق الجامعة عليها 

......................................................  

الموقع اإللكتروني              دعاية خارجية              بروشور                         صديق   

.............................................................................................................................

  . من كل عام جامعي  ديسمبرال يحق للطالب التقدم بطلب سحب الملف إال في شهر 
  . ال تُعاد في حال انسحاب الطالب بأي حاٍل من األحوال 
من الرسوم الدراسية فقط % 50في حال انسحاب الطالب قبل نهاية األسبوع من بدء الدراسة يُعاد له 

في حال انسحاب الطالب بعد األسبوع الثاني من بدء الدراسة ال يحق له استرجاع أ مبلغ مما تم دفعه 
يُسمح للطالب بالتحويل من كلية إلى أخرى خالل األسبوعين األولين من بداية العام الدراسي وبحسب القواعد الُمبينة في الدليل 

يف قيده قبل مضي عام دراسي كامل منذ التحاقه بالجامعة وبحسب القواعد الُمتبعة في الدليل ال يجوز للطالب تأجيل دراسته أو توق

توقيع الطالب على هذه االستمارة ال يعني قبوله نهائياً إال بعد تصديق الجامعة عليها 
  . يعني االلتزام التام بأنظمة ولوائح الجامعة 

....................................................../ اسم الطالب 
  / التوقيع  

   
  كيف تعرفت على اجلامعة ؟ 

  
الموقع اإللكتروني              دعاية خارجية              بروشور                         صديق       :عن طـريق   

  
.............................................................................................................................: أخرى 

  
  

  : تنبيهــات * 
ال يحق للطالب التقدم بطلب سحب الملف إال في شهر  -
ال تُعاد في حال انسحاب الطالب بأي حاٍل من األحوال رسوم التسجيل  -
في حال انسحاب الطالب قبل نهاية األسبوع من بدء الدراسة يُعاد له  -
في حال انسحاب الطالب بعد األسبوع الثاني من بدء الدراسة ال يحق له استرجاع أ مبلغ مما تم دفعه  -
يُسمح للطالب بالتحويل من كلية إلى أخرى خالل األسبوعين األولين من بداية العام الدراسي وبحسب القواعد الُمبينة في الدليل  -
ال يجوز للطالب تأجيل دراسته أو توق -
  
  
  
  

توقيع الطالب على هذه االستمارة ال يعني قبوله نهائياً إال بعد تصديق الجامعة عليها 
يعني االلتزام التام بأنظمة ولوائح الجامعة 

  
  
  
  
  


