 3صور
شخصية
كلية الدراسات العليا

دائرة القبول والتسجيل
أنموذج رقم ()1/1

طلب التحاق بالدراسات العليـا
❑ شامل
ماجستير ❑ :رسالة

 .1إرشــادات :
-

يرجى كتابة المعلومات بخط واضـح وبدقة.
يحق للطالب التقدم بأي عد ٍد من الطلبات المستقلة.
يُرفق بكل طلب إيصال من الدائرة المالية بقيمة ( )15دينارا ً أردنيا ً للطلبة األردنيين.
يتحمل الطالب مسؤولية عدم تحديد التخصص المطلوب بدقة أو عــدم تقديمه المعلومات الدقيقة.
يُسلم الطلب إلى  :مسجل الدراسات العليا.

 .2المعلومات الشخصية:

الرقم الوطني (لألردنيين
فقط):

االسم الكامل باللغة العربية:
االسم األول:

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

األب:

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

الجد:

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

العائلة:

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

االسم الكامل باللغة اإلنجليزية (حسب جواز السفـر) :
..................................................................................................................................................................................................... ....................................

الجــــــــــن :

❑

تــــــــــــــاري
الــــــــــوالدة:

اليوم:

ذكر

❑

أنثى

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

الحالة االجتماعية:
الشهر:

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

السنة:

❑

❑

متزوج
...........................

أعزب

الجنسية:

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

.

مكـــــــــــان الـــــــــــوالدة باللغـــــــــــة العربيـــــــــــة :مكــــــــــــــان الــــــــــــــوالدة باللغــــــــــــــة
........................................................
االنجليزيـــــــــــــة..................................................:
عنـــــــــــــــــــــــــــوان اإلقامـــــــــــــــــــــــــــة:

الشـــــــــــــــــــــــــــار والحـــــــــــــــــــــــــــي:

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

(يرجى الدقة
ألجل المراسلة)

القريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة – ا المحافظـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
لمدينة...................................................................... .....................................................:
رقم الهاتف.........................................:
صندوق البريد...................................:
البريد اإللكتروني.............................................:
..................................:
رقم الفاك

 .3الفصل الدراسي....................................................................:العام الجامعي:
 .4التخصــــــــــــــــــــــص المطلــــــــــــــــــــــوب االلتحــــــــــــــــــــــاق بــــــــــــــــــــــه:

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

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

تقدمت بطلبات لبرامج أخرى هــي :

.
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الرقم

رقم البرنامج

اسم البرنامج

1
2
3

 .5الدراسات السابقة والمؤهالت العلمية للطالب:
( أ ) درجة البكالوريو :
 .1اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :رقم الدولة:
...............................................................
رقم الجامعة:

 .2الجامعة.................................. :
 .3الكلية.................................. :

 .3اســـــــــــــــــــــــــــــــــــم التخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــص :رقم التخصص:
....................................................
 .4التقدير العام:

❑

ممتاز

❑

جيد جداً

❑

جيـد

❑

حسن

 .5المعدل العـام :أ .العالمــــــــــــة
المئوية

❑

متوسط

❑

مقبول

ب .النقاط

 .6تاري الحصول على الدرجـة العلميـة:
مــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــام :إلــــــــــــــــى عــــــــــــــــام:
...............................
...............................

 .7عدد سنوات الدراسة:

( ب ) درجة الدبلــــوم :
 .1اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :رقم الدولة:
...............................................................
رقم الجامعة:
 .2الجامعة.................................. :
 .3الكلية................................. :
 .3اســـــــــــــــــــــــــــــــــــم التخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــص :رقم التخصص:
..................................................................
 .4التقدير العام:

❑

ممتاز

❑

جيد جداً

❑

جيـد

❑

حسن

❑

متوسط

❑

مقبول

❑ غيــــــــــــــر ذلــــــــــــــ ( يرجـــــــــــــــى تحديــــــــــــــد ذلــــــــــــــ كتابـــــــــــــــةً):
................................................................................

 .5المعدل العـام :أ .العالمــــــــــــة
المئوية

ب .النقاط

 .6تاري الحصول على الدرجـة العلميـة:
مــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــام :إلــــــــــــــــى عــــــــــــــــام:
 .7عدد سنوات الدراسة:
............................... ..................................

6
 .الوثائق المطلوبـة :

يرفق بطلب االلتحاق األوراق الثبوتية التالية،
المطلوب:
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وهي (غير مستردة) ضع إشارة



في المربع

الوثائق المطلوبـة :
يرفق بطلب االلتحاق األوراق الثبوتية التالية (غير مستردة) ،وهي:
 .1وصل رسم طلب قبول للماجستير من الدائرة المالية في جامعة آل البيت.
 .2صورة مصدقة عن كشف الثانوية العامة (أو ما يعادلها).
 .3صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية األولى(البكالوريوس /الليسانس) بتقدير ال يقل عن جيد.
 .4صورة مصدقة عن شهادة الدبلوم (إن وجد).
 .5كشوف مصدقة بعالمات السنوات الدراسية في البكالوريوس والدبلوم.
 .6صورة مصدقة عن شهادة الوالدة األصلية وعليها الرقم الوطنــي.
 .7ثالث صـــور شخصية حديثة (ملونة) قياس (.)64
 .8معادلة شهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لخريجي الجامعات غير األردنية.
 .9نظام عالمات الجامعة التي درس بها الطالب من خريجي الجامعات األردنية وغير األردنية.
 .10صورة عن دفتر خدمة العلم بالنسبة للطلبة األردنيين الذكور من مواليد عام 1989م فما بعد أو صورة عن
شهادة إنهاء الخدمة أو اإلعفاء منها.
 .11صورة عن جواز السفر للطلبة غير األردنيين مصدقة من سفارة بلدهم.
 .12صورة عن هوية األحوال المدنية للطلبة األردنيين مصدقة من دائرة األحوال المدنية.
 .13صورة عن شهادة الميالد مصدقة (مثبتا ً عليها الرقم الوطني لألردنيين).
 .14إحضار عدم ممانعة لمنتسبي القوات المسلحة األردنية من الجهة المختصة.
 .15في حال قبول الطالب العامل في مؤسسات حكومية أو رسمية أو أي جهة تشترط حصول الطالب على
الموافقة المسبقة ،عليه إحضار كتاب عدم ممانعة للدراسة في الجامعة من الجهة نفسها.
 .16على خريجي الجامعات األردنية الرسمية والخاصة إرفاق إثبات من الجامعة التي حصل فيها على درجة
البكالوريوس أنه لم توقع عليه خالل مدة دراسته العقوبات حسب تعليمات عمادة شؤون الطلبة.
 .17على خريجي الجامعات غير األردنية توقيع تعهد خطي بأنه لم توقع عليه أي من عقوبات حسب تعليمات
عمادة شؤون الطلبة.
 .18الطلبة غير األردنيــيـن :
أ ) على الطلبة الذين يرغبون بااللتحاق ببرامج الدراسات العليا من خالل اتفاقيات التبادل الثقافي (بين
األردن ودولهم) تقديم طلباتهم إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عمان معززة بالوثائق
المطلوبة ومصدقة حسب األصول.
ب) أما الطلبة الذين يرغبون في الدراسة على نفقتهم الخاصة فيمكنهم التقدم بطلباتهم معززة بالوثائق
المطلوبة ومصدقة حسب األصول مباشرة إلى كلية الدراسات العليا في جامعة آل البيت.
 )19إقـرار الطالب :
أ ) أقر أن جميع المعلومات الواردة في هذا الطلب صحيحة ،وإذا تبين عكس ذلك أتحمل كافة التبعات
القانونية المترتبة على ذلك ومنها إلغاء قبولي وفقدان حقي بالمطالبة بالرسـوم التي دفعتها.
االســــــــــــــــم
...............................

التاريـ
التوقيـــع
................................... ............................................
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لالستعمال الرسمــي فقــط
تنسيب مجل

القسم العلمي

مقبول

احتياط

غيرمقبول

الــمــواد االستدراكية المطلوب دراستها في البرنامج
رقم المــــادة
اســــــــــــــــــم المــــــــــــــــــــادة

الرقم
1
2
3
4
5

توقيع رئي

التاري :

القسم العلمي

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

تنسيب مجل

الكلية  /المعهد

مقبول

توقيع عميد الكلية  /المعـهــد

احتياط

غيرمقبول

التاري :
.............................................

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

قــرار مجل

الدراسات العليا

مقبول

احتياط

غيرمقبول

توقيع عميد الدراسات العليا والبحث العلمي

التاري :

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

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

تعبأ من قبل الطالب بعــد صــدور قرار قبوله في الجامعة
اسم الطالب

البرنامج الذي قُبل فيه

) مواد.
 .1اطلعت على المواد االستدراكية المدرجة أعــاله المطلوب مني دراستها وعددها (
 . 2أعلم أنه يتوجب علي دراسة جميع هذه المواد قبل نهاية العام الجامعي األول اللتحاقي بالدراسة في
الجامعة.
التوقيع ................................:التاري ................................................. :
حورية العجلوني/خمس 2009/1/8م

