
 الجامعة األردنٌــة 

 كلٌة الدراسات العلٌا

 ـــــــــــــــــــــــقسـم التخصص: 

 ـــــــــــــــــــــــدر القسم: ـــــاص
 /         /    التارٌــــخ: 

 (8ع /نموذج رقم ) 
 ماجستٌرلطلبة ال طلب منحة المساعدة فً التدرٌس

 (                        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(
 

 الهاتف: رقم                                                                االسم )أربعة مقاطع(: 

 الرقم الوطنً )لألردنٌٌن(:                      الجنسٌة:                                     الرقم الجامعً:

 :البرنامج                                           قسم التخصص:                       الكلٌة:

 (        فً درجة البكالورٌوس ) المعدل التراكمً                        اذكرهاال    نعم            خرٌج الجامعة األردنٌة 

 دولً تبادل ثقافً             منحة                   نفقة خاصة        صفة القبول :

 الرسالةسة مواد واعداد درا     الرسالةإعداد  دراسة مواد                        المرحلة الدراسٌة الحالٌة:

 ال نعم        ؟  الرسالة هل تم إقرار عنوان وخطة 

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

 
 التسجٌل :القبول  وحدة*  معلومات 

 

)        ( سبباعة معتمببدة بمعببدل  دراسببة  أنهببى،(       ام الجببامعً )       /  مببن العبب، (      الطالببب مسببجل منببذ الفصببل )    
 عدد الساعات التً سجلها هذا الفصل )           ( ساعة معتمدة.، (     تراكمً )  

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

 الفصل: )                 (  العام الجامعً )       /       (                                  

 ______ ، __________________________________________ ، ______________االنذارات: 

 /     التارٌخ:     /   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقٌع وختم مسجل الكلٌة: 

 

 

 /  التارٌخ:     /      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: مدٌر وحدة القبول والتسجٌل توقٌع 

 

 

 *ـد التـزامــتعه*

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورقمً الجامعً:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنا الطالب: 

 
 . أتعهد بأن أنفذ ما ٌطلبه القسم أو الكلٌة أو الجامعة منً ضمن تعلٌمات منح كلٌة الدراسات العلٌا.1
 الً دفعه واحدة فً الحاالت التالٌة:. وأن أكون معرضاً للمسائلة القانونٌة وتلغى منحتً وٌسترد المبلغ الذي دفعته لً الجامعة كام2

 أ. إذا ثبت أننً حاصل على منحة أخرى غٌر مسموح بها.    
 ب. إذا خالفت أٌاً من شروط المنحة األخرى.   
 . وأوافق على أن توقف منحتً إذا:3

 أ.  انسحبت من الفصل الذي حصلت فٌه على المنحة أو انقطعت عن الدراسة خالل الفصل الدراسً الحالً.     
 ب. ألغً قبولً أو ألغً تسجٌلً أو فصلت من الجامعة ألي سبب خالل الفصل الدراسً الحالً.     

 
 :    /        / التارٌخ                                                                       التوقٌع:       

 



-2- 

 

 المختص: القسمفً * تنسٌب رئٌس لجنة الدراسات العلٌا 

حصل الطالب على المنحة )        ( مرات خالل الفصول السابقة وكان أداؤه  -

_______________________________________________________________________ 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي سٌقوم به الطالب خالل الفصل الحالً:العمل الذ -
  
 

 تنسب اللجنة بما ٌلً: -

 نصف منحة منحة كاملة           :.   الموافقة على إعطاء الطالب1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى إعطاء الطالب المنحة بسبب:  .   عدم الموافقة 2

 /  التارٌخ:      /    ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقٌع رئٌس اللجنة:     

 

 فً كلٌة التخصص:* تنسٌب رئٌس لجنة الدراسات العلٌا 

 غٌر موافق        موافق         تنسب اللجنة بما ٌلً:  -

 التارٌخ:      /      / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقٌع رئٌس اللجنة:     

 

 

 الدراسات العلٌا:  * توصٌة لجنة مجلس كلٌة

 

    موافق           لالسباب التالٌة: ،غٌر موافق 
___________________________________________ 

 
 التارٌخ:   /     /  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقٌع رئٌس اللجنة:    
 

 
 
 

 لٌة الدراسات العلٌا(:تدقٌق المعلومات )استعمال ك  

    .جمٌع المعلومات الواردة أعاله صحٌحة ودقٌقة 

 ______________________________________________________________مالحظات اخرى:    
 التارٌخ:  /     /     ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــــ التوقٌع : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم الموظف   
 

 *شروط الحصول على المنحة*
 
 . أن ٌكون قد مضى على تسجٌل الطالب فً الجامعة فصل واحد على األقل.1
 ( نقطة.3.43. أن ال ٌقل معدله التراكمً فً مواد الدراسات العلٌا حٌن تقدمه للمنحة وخالل فترة حصوله علٌها عن )2
 أن ال ٌكون الطالب منذراً فً الفصل الذي ٌحصل فٌه على المنحة.. 3
 أن ال ٌكون موفدا على حساب أي جهة خارجٌة أو حاصالً على منحة أخرى غٌر مسموح بها.  .4
( سبباعات 8لمنحببة كاملببة )ا  عٌاً فببً حالببةو( سبباعة اسببب16. أن ٌلتببزم الطالببب بالقٌببام بمببا ٌوكلببه إلٌببه القسببم أو الكلٌببة أو الجامعببة مببن أعمببال بمعببدل )5

 أسبوعٌا فً حالة النصف منحة.
 فصول عادٌة. أربعة. تعطى المنحة للطالب لمدة ال تزٌد عن 6
 .(}كتاب السفاره او الملحقٌة للطالب غٌر االردنً {كتاب الضمان االجتماعً+ الخدمة المدنٌة إرفاق)  ومتفرغاً للمنحة . أن ٌكون قادرا على التدرٌس7
 الرسوم الفصلٌة مدفوعة عند تقدٌم طلب المنحة.. أن تكون 8

 


