
 جــامـعـة جـــرش 
القبول والتسجیل رةدائ  

  طلب انتقال من قسم الى قسم
  

          : الطالب الستعمال

        .......................................................: الرقم الجامعي ...................................................................................................................................... :االســـم  

  ................................................................ ):للطلبة األردنیین فقط(الرقم الوطني     ................................................................: )وجد إن(الرقم القدیم

........................................................... .... : الجدید/التخصص المطلوب   ........................................................................ : التخصص الحالي     

.......................................................:  أخرىھل سبق أن انتقلت من جامعة **    ...................................كلیة مجتمع  /قبلت تجسیر إنھل سبق **   

...........................: فصلت من التخصص المطلوب  أو أنذرت ھل سبق ان**  ..................................: آخر  إلىھل سبق ان انتقلت من قسم **   

نقص فیھا سواء أكان متعمدا أم غیر  ن جمیع المعلومات الواردة في ھذا الطلب صحیحة ووافیة وأتحمل مسؤولیة أي خطأ أوأقر واعترف بأ  -

ى  ،متعمداً  ومھ أعل ى تخصص رس ل إل ة التحوی ة نتیج ا المترتب ول بھ وم الدراسیة المعم رق الرس ة وأتعھد بدفع ف ؤولیة القانونی ل المس واتحم

ي حال ة ف ویلي اوالمالیة المترتب ى تخصص مخالفة تح ؤولة ل ل ر مس ة غی ي وأن الجامع ي االردن الي والبحث العلم یم الع ات وزارة التعل تعلیم

  .المخالفة وعلى ذلك أوقع  ھذه عنقانونیاً ومالیاً 

م            /     /          : التاریخ   ............................................................. :الھاتف/رقم الموبایل................................................................ : توقیع الطالب  
 

ً على فرع الثانویة العامة لمعرفةارجو االنتباه الى ظھر الورقة، : مالحظة .ومعدلھ  رسوم الساعات والتخصصات التي یسمح الدراسة بھا بناء  
 

 

 الستعمال دائرة القبول والتسجيل :

.......................................................................... :جنسیة الطالب ............  ................................................. : برقمه الحالي فصل وسنة القبول *  

)      (   المعدل التراكمي)        :(   ساعات المجتازة الناجح بھا )          ( :)فحص المستوى/ مواد معادلة ( مجموع الساعات *  

................ :جنسیة الشھادة ............ ..........: سنة الحصول على الثانویة............  .......... :فرع الثانویة .......................:المعدل في الثانویة العامة*   

...................... :خطة الطالب في التخصص الجدید سنة *                     ..................................... :)وجدن إ (الرقم القدیم *  

.............................................. : )التخصص المطلوب( فصل وسنة التحویل *   .................................. :آخر  إلىمن قسم انتقل ھل  *  

.................................................................. )ن وجدإاذكر (: )التخصص المطلوب(في تخصصھ الحالي أو ھل حصل على إنذار أكادیمي *  

    . ) ............   ............   (  :لسنوات التخرج  األعلىتجاوز الحد ھل  *

:أسم وتوقیع المسجل....................................................................................................................................................................................    

  .:(         )ھل الطالب محقق لشروط االنتقال -

سم وتوقیع المدیرأ  ......................................................................................................................................... :مالحـــظــــــات -   

 
G    

  :الستعمال الكلية 
  

  ..................................................................................................................................................: قرار مجلس الكلیة المنتقل إلیھا الطالب   -
  ............................................................................... : الرسميالتوقیع والختم         م                     /      /                     : التاریخ 

            
 

 

  الستعمال الدائرة املالية :

(            )الجدید  التخصصالساعات في  رسم )           : ( الساعات في التخصص القدیم رسم   

لتوقیع والختمااسم و           .......................................................................................................................................................................................................................... ..............   
 

  اسم وتوقيع املخول بالتحويل :      (دائرة القبول والتسجيل)
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