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 ر(ماجستيدراسات عليا )طلب االلتحاق ببرنامج 
 

 
 
 

 

 

 رشادات:إ .1
 يرجى كتابة المعلومات بخط واضح وبدقة.  -
 يحق للطالب التقدم بطلب مستقل ألكثر من برنامج.  -
 ( دينار أردني.25يرفق بكل طلب إيصال من الدائرة المالية بقيمة )  -
 ا والبحث العلمي.يسلم الطلب إلى عمادة الدراسات العلي  -

 
 

 المعلومات الشخصية: .2
 االسم الكامل باللغة العربية:

 ..................... العائلة:  ... .................... الجد:  .....................  األب:  ............... االسم األول:
 

 االسم الكامل باللغة اإلنجليزية حسب جواز السفر:
............................................................................................................................. 

 

 أعزب    متزوج            الحالة االجتماعية:   أنثى       ذكر      الجنـس:
 

 ...................... :السنة  ... .................... :الشهر  .....................  :اليوم  :تاريخ الوالدة
     ................... :الجنسية

 

 .............................. :باللغة االنجليزيةمكان الوالدة  ............................  :مكان الوالدة باللغة العربية
 

            الرقم الوطني )لألردنيين فقط(:
 

 ..................................... الشارع والحي  .. .............................................................نالعنوا
 ..........................................المحافظة  .............................. )يرجى الدقة ألجل المراسلة(: المدينة

 ................................. رقم الهاتف. ......................صندوق البريد .................... ...الرمز البريدي 
 .....................................................البريد اإللكتروني  .......................................رقم الفاكس 

  
 به:اللتحاق برنامج المطلوب اال      .3

  

 العام الجامعي فصل االلتحاق المسار اسم البرنامج
    

 هل تقدمت بطلبات التحاق لبرامج أخرى في الجامعة؟ إن كانت اإلجابة نعم، يرجى تعبئة الجدول اآلتي:
 

 اسم البرنامج الرقم
  
  

 

 صورة
 شخصية
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 أ. المؤهل: .4
 مقبـول متوسـط             جيـد              د جدًا  جي           ممتاز                : ، وبتقديربكالوريوسأواًل: ال

 ......................................... غير ذلك )يرجى تحديد ذلك كتابة(                                               
  

  ب. النقاط  أ.  العالمة المئوية المعدل العام:  
 

 .................................................................................................................... الدولـة:

 ............................................................................................... :)مصدر المؤهل( الجامعـة

 ............................................................................................................... التخصص:

 .................................................................................... تاريخ الحصول على الدرجة العلمية:
 

  إلى عام         من عام          عدد سنوات الدراسة:  
 

 

 مقبـول متوسـط             جيـد              د جدًا  جي    ممتاز                      : بتقدير العالي الدبلوم: ثانياً 
 

 ........................................ ك كتابة(غير ذلك )يرجى تحديد ذل                                                
 

  ب. النقاط  أ.  العالمة المئوية المعدل العام:  
 

 .................................................................................... تاريخ الحصول على الدرجة العلمية:
 

  إلى عام         من عام         عدد سنوات الدراسة: 
  

 

 الخبرة العملية للطالب: ب.
 

1. ......................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................... 

3. ......................................................................................................................... 
 

 :)الطلبة األردنيون( الوثائق المطلوبة .5
 يرفق بطلب االلتحاق األوراق الثبوتية اآلتية، وهي )غير مستردة(.

  صورة مصدقة حسب األصول عن شهادة الثانوية العامة.     .1
 .)مصدقة البكالوريوس( صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية األولى .2
 صورة مصدقة عن شهادة الدبلوم )إن وجد(.  .3
 .حسب األصول السنوات الدراسية في البكالوريوس والدبلوم مصدقعالمات ف كش  .4
 .هاصورة مصدقة عنشهادة الميالد األصلية أو   .5
 ثالث صور شخصية.  .6
 صورة مصدقة عن هوية األحوال المدنية مصدقة من دائرة األحوال المدنية.  .7
 فوق. فما 1989عام الذكور من مواليد  فتر خدمة العلم بالنسبة للطلبةصورة عن د  .8
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عــدم ممانعــة  للدراســة للطلبــة الــذين يعملــون فــي مؤسســات رســمية أو حكوميــة أو القــوات المســلحة وأيــة جهــات أخــر  تشــترط   .9
 حصول الطالب على الموافقة المسبقة للدراسة. 

ــيم العــالي والبحــث العلمــي الليســانس( معتمــدة مــن وزارة التع الحصــول علــى معادلــة الشــهادة الجامعيــة األولــى )البكــالوريوس  .10 ل
 لخريجي الجامعات غير األردنية.

وزارة )حسـب تعليمـات  االمتحان الوطني للغـة اإلنجليزيـة.أو ( IELTS)أو امتحان ( TOEFLشهادة امتحان اللغة االنجليزية ) .11
 والبحث العلمي(. التعليم العالي

 
 

 :(الطلبة غير األردنيينالوثائق المطلوبة ) .6
 .ما يثبت ابتعاثهممن خالل الملحقيات الثقافية إبراز )ماجستير( الذين يرغبون بااللتحاق ببرامج الدراسات العليا  على الطلبة .1
  صورة مصدقة حسب األصول عن شهادة الثانوية العامة.     .2
 صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية األولى)البكالوريوس  الليسانس(.    . 3 

 ة الدبلوم )إن وجد(.صورة مصدقة عن شهاد .3
 صورة مصدقة عن كشف البكالوريوس  الليسانس..      4
أو من يقوم  والبحث العلمي الجهة المختصة في بلد الطالب ) وزارة التعليم العالي منوثيقة معادلة الشهادة معتمدة ومصدقة    .   5

 مقامها( للطلبة المتخرجين من جامعات غير أردنية.
 شخصية.ثالث صور    .    6
 صورة عن جواز السفر.   .    7
          )حســـب تعليمـــات  .االمتحـــان الـــوطني للغـــة اإلنجليزيـــةأو ( IELTS)أو امتحـــان ( TOEFLشـــهادة امتحـــان اللغـــة االنجليزيـــة )    . 8  

 والبحث العلمي(. وزارة التعليم العالي
 

 

 إقرار من الطالب: .7
ذا تبــين عكــس ذلــكأقــر أن جميــم المعلومــات الــواردة فــي هــ .1  والماليــة أتحمــل كافــة التبعــات القانونيــة ،ذا الطلــب صــحيحة، وات

 وفقدان حقي بالمطالبة بالرسوم التي دفعتها. ،المترتبة على ذلك ومنها إلغاء قبولي
 أقر أنه لم يسبق لي:  .2

 أن التحقت بالبرنامج المذكور أعاله في الجامعة. -
 أن فصلت منه ألي سبب كان.  -

 نني لست مسجاًل في أي برنامج آخر في جامعة عمان األهلية في الوقت الحالي.أقر أ .3
وقــت المحــدد أتعهــد بالحضــور إذا طلــب منــي عبــر الوســائل المتاحــة للتقــدم ألي امتحــان أو ألي أمــر متعلــق بقبــولي فــي ال .4

ذا لم أحضر  به.قد حقي في التنافس للقبول في البرنامج الذي أريد االلتحاق أف ،لذلك. وات
 
 
 
 
 

 التاريخ التوقيع االسم
 

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



 جامعة عمان األهلية
 

Al-Ahliyya Amman University 

 لعلميعمادة الدراسات العليا والبحث ا                                
 

 

SR-27-01-F083, Rev. e 

Ref.: 01/17/2016  - 2017 

Date: 12/01/2017 
 

 

                        4-4 
 

 

 

 لالستعمال الرسمي فقط

           
 
 

 ير مقبولغ احتياط مقبول في قسم التخصصوالبحث العلمي تنسيب لجنة الدراسات العليا 
    

 

 :المواد االستدراكية المطلوب دراستها
 رقم المادة اسم المادة الرقم
   
   
   

 القسم فيوالبحث العلمي الدراسات العليا  توقيع رئيس لجنة
 

 التاريخ:
 

 

 التخصص كليةفي والبحث العلمي تنسيب لجنة الدراسات العليا 
 غير مقبول احتياط مقبول

   

 في الكليةوالبحث العلمي لدراسات العليا الجنة  توقيع رئيس
 التاريخ:

 

 

 قرار مجلس الدراسات العليا
 غير مقبول احتياط مقبول

   

 عميد الدراسات العليا والبحث العلميتوقيع 
 التاريخ:

 

   _____________________________________________________________________ 
 

 

 عد صدور قبوله في البرنامجتعهد من الطالب ب
 
 اطلعت على المواد االستدراكية المدرجة أعاله المطلوب مني دراستها وعددها )         ( مواد. .1

 نه يتوجب علي دراسة جميم هذه المواد قبل نهاية العام الجامعي األول اللتحاقي بالدراسة في الجامعة.أعلم أ  .2

ير الذي قبلت به في الفصل األول من التحاقي بالجامعـة )للطلبـة الـذين قبلـوا وتقـديرهم ( مواد من برنامج الماجست3أتعهد بتسجيل ) .3
 في درجة البكالوريوس مقبول(.

 التاريخ:  التوقيع: 

 
 


