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 طلب االلتحاق ببرنامج دراسات عليا
  (ماجستير)

 
 
 

 رسالة
 ماجستير

شامل  
 

 :ارشادات.1
 .يرجى كتابة المعلومات بخط واضح وبدقة  -
 .يحق للطالب التقدم بطلب مستقل ألكثر من برنامج  -
 .يين وغير األردنييندينار أردني للطلبة األردن( 52)يرفق بكل طلب إيصال من الدائرة المالية بقيمة   -
 .يسلم الطلب إلى عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي  -

 

 :.........................................التخصص المراد اإللتحاق به .2
 

 :المعلومات الشخصية .3
 :االسم الكامل باللغة العربية

 : .....................العائلة: ................  الجد...........  : ..........األب: ..........................  االسم األول
 :االسم الكامل باللغة اإلنجليزية حسب جواز السفر

........................... ......................... ....................... ....................... ...................... 
 أعزب    متزوج            :الحالة االجتماعية   أنثى       ذكر      :الجنـس

 : ......................الجنسية: ................. السنة: ................... الشهر.................  اليوم : تاريخ الوالدة
 : ..................................دة باللغة اإلنجليزيةمكان الوال: .............................. مكان الوالدة باللغة العربية

            (:لألردنيين فقط)الرقم الوطني 
 ......: ...............................................................الشارع والحـي: ............................. العنوان

 .....: .....................................المحافظـة: ............................. نةالمدي (:يرجى الدقة ألجل المراسلة)
 ...................: .................صنـدوق البريد: ....................... الرمز البريدي 
 ................: ......................رقم الفاكــس: .......................... رقم الهاتف 
 ..: .......................................................................لكترونيالبريد اإل  

 

 :البرنامج المطلوب التسجيل به .4
 
 

 العام الجامعي فصل االلتحاق اسم البرنامج
   

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

 اسم البرنامج الرقم
1.  
2.  

 صورة
 شخصية
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 :المؤهل. أ .5
 جيـد              مقبـول       ممتاز           جيد جدًا            :      بكالوريوس/ التقدير العام 

 ................................( ..............يرجى تحديد ذلك كتابة)غير ذلك                                     
  النقاط. ب  العالمة المئوية.  أ :المعدل العام  
 .....................: ..................................................................................اسم الدولـة          
 ..............: ........................................الكلية.......  : ................................اسم الجامعـة 
 ..........: ..........................................................................................اسم التخصص 
 ...........................................: ....................................تاريخ الحصول على الدرجة العلمية 
  :إلى عام   :من عام :عدد سنوات الدراسة 
      

 

 ممتاز           جيد جدًا            جيـد           متوسـط            مقبـول        :    العالي الدبلوم/ التقدير العام 
 .................................( ......................ك كتابةيرجى تحديد ذل)ير ذلك غ                                     

  النقاط. ب       العالمة المئوية.  أ :المعدل العام 
 : ................................................................تاريخ الحصول على الدرجة العلمية

  :إلى عام   :من عام :عدد سنوات الدراسة
 

 :الخبرة العملية للطالب. ب
1. ....................................................................................................................... 
2. ....................................................................................................................... 
0. ....................................................................................................................... 

 
 :الوثائق المطلوبة .6

 (.غير مستردة)يرفق بطلب االلتحاق األوراق الثبوتية اآلتية، وهي 
 (.الليسانس/ البكالوريوس) صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية األولى  .1
 (.إن وجد)صورة مصدقة عن شهادة الدبلوم   .2
 .كشوف مصدقة لعالمات السنوات الدراسية في البكالوريوس والدبلوم  .3
 .صورة مصدقة عن شهادة الوالدة األصلية وعليها الرقم الوطني  .4
 .ثالث صور شخصية  .5
 .مصدقة من دائرة األحوال المدنية( لألردنيين فقط)عن هوية األحوال المدنية صورة مصدقة   .6
 .فما فوق 1989صورة عن دفتر خدمة العلم بالنسبة للطلبة األردنيين الذكور من مواليد عام   .7
خـرى تشـترط عدم ممانعة  للدراسة للطلبة الذين يعملون في مؤسسات رسمية أو حكومية أو القـوات المسـلحة وأيـة جهـات أ  .8

 . حصول الطالب على الموافقة المسبقة للدراسة
معتمـدة مـن وزارة التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي ( الليسانس /البكالوريوس)الحصول على معادلة الشهادة الجامعية األولى   .9

 .لخريجي الجامعات غير األردنية
 .أو ما يعادله( التوفل)شهادة امتحان اللغة االنجليزية  .11
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 :لطلبة غير األردنيينا .7

 .على الطلبة الذين يرغبون بااللتحاق ببرامج الدراسات العليا من خالل الملحقيات الثقافية إبراز كتاب االبتعاث .1
الطلبــة الــذين يدرســون علــى نفقــتهم الخاصــة فيمكــنهم التقــدم بطلبــاتهم معــززة بالوثــائق المطلوبــة مصــدقة حســب األصــول  .2

 .اسات العليا والبحث العلمي في جامعة عمان األهليةمباشرة إلى عمادة الدر 
 (.الليسانس/ البكالوريوس)صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية األولى     .3
 (.إن وجد)صورة مصدقة عن شهادة الدبلوم  .4
 .الليسانس/ صورة مصدقة عن كشف البكالوريوس.      5
 وزارة التعليم العالي أو من يقوم    ) عن الجهة المختصة في بلد الطالب وثيقة معادلة الشهادة معتمدة ومصدقة صادرة   .  6

 .للطلبة المتخرجين من جامعات غير أردنية( مقامها
 .ثالث صور شخصية   .    7
 .صورة عن جواز السفر   .    8
 .أو ما يعادله( التوفل)شهادة امتحان اللغة االنجليزية      .9
 

 

 :إقرار من الطالب .8
ذا تبـين عكـس ذلـك أتحمـل كافـة التبعـات القانونيـة المترتبـة أ .1 قر أن جميع المعلومات الواردة فـي هـذا الطلـب صـحيحة، وات

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

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

 .أقر أنني لست مسجاًل في أي برنامج آخر في جامعة عمان األهلية في الوقت الحالي .3
أتعهد بالحضور إذا طلب منـي عبـر الوسـائل المتاحـة للتقـدم ألي امتحـان أو ألي أمـر متعلـق بقبـولي فـي الوقـت المحـدد  .4

ذا لم أحضر افقد حقي في التنافس للقبول في البرنام. لذلك  .ج الذي أريد االلتحاق بهوات
 
 
 

 التاريخ التوقيع االسم
 

................................... ................................... ................................... 
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 لالستعمال الرسمي فقط

 
           

 
 

 مقبول غير احتياط مقبول تنسيب لجنة الدراسات العليا في قسم التخصص
    

 

 :المواد االستدراكية المطلوب دراستها في البرنامج
 رقم المادة اسم المادة الرقم

1.   
2.   
3.   

 القسم الدراسات العليا في توقيع رئيس لجنة
............................................ 

 :التاريخ
 

 

 التخصص كليةتنسيب لجنة الدراسات العليا في 
 غير مقبول حتياطا مقبول

   
 لدراسات العليا في الكليةاتوقيع رئيس لجنة 

........................................... 
 :التاريخ

 

 

 قرار مجلس الدراسات العليا
 غير مقبول احتياط مقبول

   
 عميد الدراسات العليا والبحث العلميتوقيع 

........................................... 
 :التاريخ

 

_____________________________________________________________________ 
 

 تعهد من الطالب بعد صدور قبوله في البرنامج
 
 .مواد)         ( اطلعت على المواد االستدراكية المدرجة أعاله المطلوب مني دراستها وعددها  .1

 .واد قبل نهاية العام الجامعي األول اللتحاقي بالدراسة في الجامعةنه يتوجب علي دراسة جميع هذه المأعلم أ .2
 

 : .......................................................................التوقيع
 

 : .....................................التاريخ
 


