
 

 الجامعة األردنٌــة 

 كلٌة الدراسات العلٌا

 ــــــــــــــــــــقسـم التخصص: 

 ــــــــــــــــــــادر القسم: ـــــص

 التارٌــــخ:    /    /

 (11ع / نموذج رقم ) 

 ماجستٌرلطلبة ال التفرغ للمتفوقٌنطلب منحة 

 )        /        ( من العام الجامعً (        )  الفصل 

 

  

 ٌرسل الطلب بعد تعبئته كامال من خالل قسم التخصص إلى كلٌة الدراسات العلٌا )وفق المواعٌد التً ٌعلن عنها(.

 :* معلومات عن الطالب: ) ٌقوم بتعبئتها الطالب(

 

 ـــــــــــــــــــــــالهاتؾ:     ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالسم )أربعة مقاطع(: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالرقم الوطنً )لألردنٌٌن(:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجنسٌة:   ـــــــــــــــــــــــــــــــــالرقم الجامعً: 

 _____________________البرنامج:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم التخصص:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلٌة: 

 فً درجة البكالورٌوس )         ( المعدل التراكمً      اذكرها        ال     نعم                    خرٌج الجامعة األردنٌة  

 دولً تبادل ثقافً             منحة                نفقة خاصة     ........... ......صفة القبول :....

 ال نعم             هل انت متفرغ للدراسة والبحث:  

 : )                          (ال      )اذكر عددها(    نعم       هل حصلت على هذه المنحة سابقاً؟   

 (           جلة للفصل الحالً )  عدد الساعات المس

 

 التسجٌل :القبول  وحدة*  معلومات 

 

    ( ساعة معتمدة بمعدل تراكمً )            )     دراسة  أنهى،(        /         من العام الجامعً )  ، (      الطالب مسجل منذ الفصل )    

 ( ساعة معتمدة. عدد الساعات التً سجلها هذا الفصل )          ، ( 

 )                 (  العام الجامعً )       /       (  التأجٌل، االنسحاب: الفصل:

 )                 (  العام الجامعً )       /       (  الفصل:                       

 ____________________________ ، __________________ ، ________________اإلنذارات: 

 /     /     التارٌخ:     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقٌع وختم مسجل الكلٌة: 

 

 /    /      التارٌخ:    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمسجل العام:  مدٌر وحدة القبول توقٌع

 



 

 *ـد التـزامــتعه*

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــورقمً الجامعً:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنا الطالب: 

 

 احصل فٌها على المنحة كاملة.. أتعهد بأن أتفرغ للدراسة والبحث فً الجامعة طوال المدة التً 1

 . وأن أكون معرضاً للمسائلة القانونٌة وتلؽى منحتً وٌسترد المبلػ الذي دفعته لً الجامعة كامالً دفعه واحدة فً الحاالت التالٌة:2

          أ. إذا اتضح أننً لست متفرؼاً للدراسة والبحث.          

 ب. إذا ثبت أننً حاصل على منحة أخرى ؼٌر مسموح بها.   

 ج. إذا خالفت أٌاً من شروط المنحة األخرى.   

 . وأوافق على أن توقؾ منحتً إذا:3

 أ.  انسحبت من الفصل الذي حصلت فٌه على المنحة أو انقطعت عن الدراسة خالل الفصل الدراسً الحالً.     

 لً أو فصلت من الجامعة ألي سبب خالل الفصل الدراسً الحالً.ب. ألؽً قبولً أو ألؽً تسجٌ     

 

 

 التارٌخ:      /      /     ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتوقٌع:       

 

 

-2- 

 المختص: القسمفً * توصٌة رئٌس لجنة الدراسات العلٌا 

1.    الموافقة على إعطاء الطالب المنحة 

     2     .     :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدم الموافقة على إعطاء الطالب المنحة بسبب 

 

 التارٌخ:      /      /ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقٌع رئٌس اللجنة:     

 

 فً كلٌة التخصص:* تنسٌب رئٌس لجنة الدراسات العلٌا 

 ؼٌر موافق        موافق         تنسب اللجنة بما ٌلً:  -

 التارٌخ:      /      / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقٌع رئٌس اللجنة:     

 



 

 * توصٌة لجنة مجلس كلٌة الدراسات العلٌا: 

 

    موافق           لالسباب التالٌة: ،ؼٌر موافق ___________________________________________ 

 

 ارٌخ:   /     /الت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقٌع رئٌس اللجنة:    

 

 

 

 تدقٌق المعلومات )استعمال كلٌة الدراسات العلٌا(:  

    .جمٌع المعلومات الواردة أعاله صحٌحة ودقٌقة 

 ______________________________________________________________مالحظات اخرى:    

 

 

 /                   /    التارٌخ:  : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتوقٌع ـ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم الموظؾ   

 

 *شروط الحصول على المنحة*

 

 مصلللدقةارفلللاق صلللورة علللن  ( نقطلللة فلللً البكلللالورٌوس لطلبلللة الماجسلللتٌر3.65أن ال ٌقلللل معدلللله التراكملللً علللن )  .1
الملتحقٌن ببرامج الماجستٌر فً الدفعة ارفاق كتاب من دائرة القبول  )أو االول على الطلبة لبٌان التقدٌر البكالورٌوس

 .والتسجٌل(
)إرفاق كتاب الضمان  أن ٌكون متفرؼاً للدراسة والبحث فً الجامعة طوال المدة التً ٌحصل فٌها على المنحة الكاملة .2

 االجتماعً + الخدمة المدنٌة(.
 معتمدة. ( ساعات9أن ال ٌقل عبئه الدراسً عن ) .3
 أن ال ٌكون موفدا على حساب أي جهة خارجٌة أو حاصالً على منحة أخرى ؼٌر مسموح بها.  .4

 .  أن ٌكون قد مضى على تسجٌل الطالب فصل واحد على األقل وأن ال ٌقل معدله عن )امتٌاز( فً ذلك الفصل.5

 .  أن ٌكون مسجالً على البرنامج العادي.6

 د تقدٌم طلب المنحة..  أن تكون الرسوم الفصلٌة مدفوعة عن7

 

 

 

 

 


