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 الصيفي:   الثاني:        : األول :   الفصل الدراسي  م20       /20        مطلب التحاق بالجامعة لعا

          الرقم الجامعي 

 الرجاء القيام بتعبئة بيانات الطلب كاملة

   الرقم الجامعي ال يعني التحاق الطالب بالجامعة ما لم يسجل الطالب على المواد وبعكس ذلك يعتبر القبول الغيا   إذا لم تتوافر مقاعد جامعية بالتخصص المطلوب
 

)حسب الثانوية العامة أو جواز السفر( أوال: البيانات األساسية  

 إسم الطالب اإلسم إسم األب إسم الجد العائلة

     بالعربية

                                                   

Name Father G.Father Surname  إسم الطالب

     باإلنجليزية

 ثبات الشخصيةثانيا: بيانات إ

 جواز سفر  نوع الوثيقة
في حال كان الطالب يحمل جنسية أخرى 

 ....................يرجى ذكرها

شقاء في نفس الجامعة على مقاعد الدراسة هل لديك أ

:............................................  

 عدد االخوة  حوال المدنيةهوية األ............................... 
 

 ...…….......................……Email،  ...........................هاتف خلوي .........................................................العنوان الكامل  العنوان  

 ونالمعرف

 Emailُ   هاتف خلوي اإلسم

   

   

  ثالثا: البيانات العلمية

 بيانات الثانوية العامة: 

 %...................المعدل  ........................... سنة الحصول عليها ........................الشهادة فرع  ......................... بلد الشهادة

 .......................................................................................... اسم المدرسة

  لدبلوم لطلبة التجسيرابيانات 

 %............معدل الشامل ...........................سنة الحصول عليها  ............................ التخصص ........................ بلد الشهادة

  رالبكالوريوس لطلبة الماجستيبيانات 

 %...................المعدل  ........................... سنة الحصول عليها ........................فرع الشهادة  ......................... بلد الشهادة

 .......................................................................................... الجامعةاسم 

 الماجستير لطلبة الدكتوراهيانات ب 

 %...................المعدل  ........................... سنة الحصول عليها ........................فرع الشهادة  ......................... بلد الشهادة

 .......................................................................................... الجامعةاسم 

 بيانات الطلبة المنقولين من جامعات أخرى 

 %...................المعدل  ........................................ التخصص .........................إسم الجامعة  ........................بلد الجامعة 

 ....................... التقدير ....................... عدد الساعات المجتازة .............................................................سبب ترك الجامعة 

 ....................................................................................................................................... سبب اختياري لجامعة العلوم والتكنولوجيا:

 ...........................................................................    المرحلة: ............................................................:  التخصص المطلوب 

 المطلوبة المرفقات: 

  صورة جواز السفر/ الهوية

 الشخصية

 الثانوية العامة 

 

 /شهادة الدبلوم 

 نظام التجسير 

 أو المحولين من جامعة أخرى. الشهادات كاملة لطلبة الدراسات العليا 

 
 

 التاريخ توقيع الطالب

  

 والتسجيل فقط إلستعمال دائرة القبول

      دراسة حرة   منقول من جامعة أخرى  الشهادات كاملة لطلبة الدراسات العليا نظام التجسير شهادة الدبلوم/  الثانوية العامة  :يقبل على أساس

 ....................................................التوقيع والتاريخ: 

www.ustedu.org – Email:  info@ustedu.org Tel: + 25263474878 

 

 ............................ مكان الوالدة:

 ............................تاريخ الوالدة 

 .................................. الجنسية

 ....................................الديانة 

 أنثى ذكر           الجنس     

 الحالة اإلجتماعية ......................

 إسم األم ..................................

http://www.ustedu.org/
mailto:info@ustedu.org

