صورة
شخصية

جامعة جـــــــــرش
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
طلب التحاق ببرنامج الماجستير
)

رقم طلب االنتساب( :

الرقم الجامعي( :

الفصل:
التخصص المطلوب----------- ------------ -------------------- :
االسم من أربع مقاطع -------------------- ------------------------------------ ------------------ ---------------- :
الجنسية ---------------------- :الرقم الوطني (لألردنيين فقط) ------------------------ :اسم األم----------------- :
/
تاريخ الوالدة/ :
م مكانها --------------- ----------- :محافظة السكن-------------------------- :
عنوان اإلقامة ---------------------------------------- -------------- :قم هاتف الطالب--------------- ----------- :
العمل الحالي ومكانه ---------- ----------------- -------------------- :رقم هاتف العمل---------------------- :
البريد اإللكترونيE-mail: ------------------------------------------------------------------------------------- :
------------ -------------------------

العام الجامعي:

)

 02م

/02
قسم------------------------------------------- :

المؤهالت العلمية:
الدرجة العلمية

اسم الجامعة أو الكلية أو
المعهد  /البلد

التخصص

المعدل

سنة وفصل
التخرج

التقدير

طبيعة الدراسة
(انتساب/انتظام)

البكالوريوس
بيانات الثانوية
العامة

بلد الحصول عليها

فرع الثانوية

مجموع
العالمات

المعدل

رقم الجلوس

سنة الحصول
عليها

ألغراض الطلبة المنتقلين من جامعات أخرى (برنامج الماجستير):
اسم الجامعة ------------- --------------- :التخصص ------------------- :آخر فصل درسه بالجامعة--------------- :
 02م
/
عالمة االمتحان الوطني ------------------------------ ------------ :تاريخها/ :
إقرار من الطالب
أتعهددب بددلت ألتددفم بلاشددع التلددريعام التددي تددنمم مددن برجددع الماجسددتير شددي جامعددع جددري أتحمددي المس د ليع ال ان نيددع المالي دع
المترتبع شدي حالدع قبد لي شدي تصصدم مصدالت لتعليمدام مجلد التعلديم العدالي البحدل العلمدي هيئدع االعتمداب ،أت الجامعدع ييدر
مس لع قان نيا ً ماليا ً عت هذه المصالفع ،لما أتعهب ببشع الرس م الم ررة شي م اعيبها المحببة ،على ذلك أ قع.
االسم ----------------------------------------------- :التوقيع --------------------------- :التاريخ:
اسم مستلم الطلب ------------------------------------ :التوقيع ------------------------- :التاريخ:

/
/

/
/

 022م
 022م

الستعمال الطالب:

أنا  -------------------------------الطالب أتعهد بااللتزام بقرارات مجلس التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة االعتمااد كماا أقار با ن
قبول طلبي لدى دائرة القبول والتسجيل يعد قبوالً أوليا ً لحين الموافقة النهائية من قبل لجنة الدراسات العليا
 02م
/
/
التاريخ:
توقيع الطالب------------------------------ :
مالحظة :تخضع عملية القبول للتعليمات الصادرة عن مجلس التعليم العالي
نموذج قبول في برنامج الماجستير (الستعمال الرسمي فقط)
الستعمال دائرة القبول والتسجيل:
مالحظات :
.................................................................................................................................

.............................................................. ...................................................................
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جامعة جـــــــــرش
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
...............................................................................................................

أرجو دراسة الطلب المرفق حسب األصول واقتراح ما ترونه مناسبا ً

مدير القبول والتسجيل :

-----------------------------

الستعمال العميد المعني:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

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

الموافقة

عدم الموافقة

تنسب لجنة الدراسات العليا في قسم  ---------------------------------------بالقرار اآلتي:
على قبول الطالب  -------------- ------------------------في برنامج الماجستير /تخصص -------------------- ------
بإعفاء بتكليف الطالب دراسة المساقات االستدراكية التالية:
تاريخ 02 / /م  ،وينسب
الساعام
عن ات المساق
رقم المساق
------------ --------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 1
---------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 0
----------------------------------------- ------------ --------------------------------------------------------- 3
02م
/
/
التاريخ:
التوقيع-------------- -------------------- ---------- :
الستعمال عميد البحث العلمي والدراسات العليا:
لجنع البراسام العليا شي عمابة البحل العلمي البراسام العليا:

الموافقااة

ينسااب عميااد البحااث العلمااي والدراسااات العليااا للجنااة الدراسااات العليااا بااالقرار اآلتااي:
على قبول الطالب ------------------------------- :في برنامج الماجستير تخصص--------------------------- :
التاريخ:

/

/

02م

عميب البحل العلمي البراسام العليا:

عاادم الموافقااة

-------------- -------------------

مكتب خدمة العلم /مالحظات:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مالحظات:

يعب طلب االلتحاق ونموذج القبول على نسختين ،تحفظ نسخة في ملف الطالب في عمادة البحاث العلماي والدراساات العلياا،
ونسخة في دائرة القبول والتسجيل ويرفق بكل منها الوثائق المطلوبة حسب األصول
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