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الوثائق املطلوبة
1. يتم ارسال االسم الرباعي والرقم الجامعي عىل واتس الجامعة رقم 0797850909  لتسهيل التواصل معك.

2. صورة جواز السفر : صفحة املعلومات ، الصفحة امللصق عليها ليبيل الحدود الرقم الشخيص + ختم الدخول 
لألردن ( صالح ملدة 6 اشهر .

3. معاملة التجديد يرفق صورة عن اإلقامة السنوية األردنية السابقة .
4. الخروج والعودة لحملة الوثائق الفلسطينية املقيمني يف السعودية صالح ملدة التقل عن 6 أشهر .

5. صورة هوية اإلقامة لحملة الوثائق الفلسطينية يف بلد االقامة صالحة ملدة التقل عن 6 أشهر.
6. معاملة نقل كفالة اإلقامة يرفق صورة عن براءة الذمة من الجامعة املنتقل منها  مختومة بالختم الرسمي /أو 
صورة اإلقامة  السنوية وصورة الجواز للكفيل السابق عىل أن يكتب الكفيل عدم مامنعة عىل صورة الجواز 

نصها  ) المانع لدى من نقل كفالة االقامة للطالب.. لطرف جامعة فيالدلفيا (  .
7. معاملة طلب اللوحة األردنية يضاف ماييل ) اثبات طالب ، رخصة قيادة أردنية ، البطاقة األمنية للجالية 

السورية و كرت االقامة للجالية الفلسطينية حملة جواز السلطة ( .

             

             

                          

             

اسم النموذج  : الخدمات املساندة )خدمات الوافدين (

الجهة املصدرة : عامدة شؤون الطلبة 

الجهة املدققة : عامدة ضامن الجودة
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تاريخ اإلصدار :    2021/10/25  

عدد صفحات النموذج :
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لالستعامل الرسمي - رقم معاملة الداخلية :

الرقم الجامعي :    

             

الوثائق املطلوبة إلقامة حملة البطاقة الخرضاء أو الزرقاء
ختم   + الشخيص  الرقم  الحدود  ليبيل  عليها  امللصق  الصفحة   + املعلومات  : صفحة  السفر  جواز  1. صورة 

الدخول لألردن ( صالح ملدة 6 اشهر . 
الفلسطيني  السفر  أو جواز  املؤقت  األردين  السفر  / ترصيح مقديس مع جواز  االحتالل  ترصيح سلطات   .2

لحامله .
صورة عن الهوية الفلسطينية / الهوية املقدسية لحاملها + امللحق .   .3

صورة بطاقة الجسور الخرضاء  أو الزرقاء من الجهتني  .   .4
وصل الرسوم الدراسية املدفوعة للجامعة  .  .5

السنوية االقامة  رسوم   _ معاملة       تقديم  رسوم   _    . الخرضاء  البطاقة  لحملة  املطلوبة  الرسوم   .6 



معلومات اضافية  : 

بلد القدوم :                                                                             

هل سبق أن زرت األردن :           نعم            ال        تاريخ اخر زيارة لألردن ) عام ( : 

معلومات اسم األم للطالب / للطالبة  : 

اسم األم الرباعي :  

جنسية األم:                                                     

 الرقم الوطني لألم أردنية الجنسية:

الجنـــــــــــــــــــــــــــــس:                    ذكر                 انثى          

مكان امليـــــــــــــــــالد:                                                            

تاريــــــــــــخ  امليالد : 

الحالة اإلجتامعية:               اعزب           متزوج              

اذا كان االختيار ) متزوج ( يجب ذكر املعلومات التالية 

 االســـــــــــــــم األول :       اســـــــــــــــــــــم األب :     اســـــــــــــــــــــم الجد :     اسم العائلة/اللقب :

 اسم الزوج / الزوجة كام  ورد يف  جواز السفر :

جنسية الزوج / الزوجة :

الـجنسيــــة : 

 االســـــــــــــــم األول :       اســـــــــــم األب :                   اســـــم الجد :               اسم العائلة/اللقب :    

   

 االسم كام ورد يف جواز السفر  : 



عنوان االهل خارج األردن :

 الدولة :

رقم هاتف األهل خارج األردن مع املفتاح الدويل :  

عنوان اإلقامة للطالب  يف  اململكة األردنية الهاشمية  :

املــديـــــنـــة / الحي  :                                                                      

 اسم الشارع الرسمي  :                                                                     

 رقم البناية أو اسم البناية  : 

رقم هاتف الطالب يف األردن :

معلومات اعىل شهادة علمية  حصلت عليها قبل االلتحاق يف جامعة فيالدلفيا   :      

       دبلوم               بكالوريوس           ماجستري              دكتوراة           

 اسم املعهد  / الجامعة :                                                                  

  الـــــتـــــــخـــــصص:

عام الحصول عىل الشهادة:                         

معلومات  شهادة الثانوية العامة   :

املــدرســــــــــة :                                                                      

 فرع الثانوية العامة :                   علمي          اديب             فروع مهنية                  

عام الحصول عىل شهادة الثانوية  : 

هل حصل أي من افراد عائلة الطالب / الطالبة عىل  إقامة أردنية  بكفالة الطالب  :

               نعم    ) اذا كانت االجابة يجب ارفاق صورة من هوية االقامة وجواز السفر الفراد العائلة (

               ال



 اتعهد واوقع انا  الطالب / الطالبة  مقدم  الطلب  مباييل : 

1. أقر بصحة املعلومات الواردة  يف الطلب تحت طائلة املسؤولية  القانونية .
2. اتعهد بتحمل املسؤولية القانونية يف حال مخالفة قانون اإلقامة يف األردن .

3. عىل الطالب / الطالبة  تزويد الدائرة بالعنوان أو رقم الهاتف يف حال تغري أي منهام .
4. اتحمل اي رسوم رسمية مدفوعة الستكامل اجراءات املعامالت .

5. سيتم تسديد ملف االقامة السنوية يف حال )االنسحاب ،االنقطاع،التخرج ( من الجامعة .

       توقيع : الطالب / الطالبة مقدم الطلب عىل التعهد املذكور اعاله

اليوم  والتاريخ :                                       التوقيع  :

يتم تجديد اإلقامة  قبل شهر من موعد االنتهاء

اسم الشخص مقدم الطالب اذا كان غري الطالب  ) يرفق صورة عن الجواز /الهوية ( :

االسم الرباعـــــــــــي :

الجنسيــــــــــــــــــة :

رقــــــــــــــم الهاتف : 

الصلة بالطــــــــــالب : 

العنـــــــــــــوان :

املــديـنـــة / الــحي  :                                                                      

 اسم الشارع الرسمي  :                                                                     

 رقم البنــــــــــــاية  : 


