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 برنامج الماجستير –طمب التحاق بالجامعة 

 )تعبأ من قبل الطالب( :معمومات الشخصيةال
 إسم الطالب:

 (أربعة مقاطع)

 

 ذكر                أنثى             الجنس:  الجنسية:
  المدينة:  مكان الوالدة:)الدولة(

  إسم األم:   تاريخ الوالدة:
 (، لغير األردنيين جواز السفر)لألردنيين بطاقة األحوال المدنيةمعمومات إثبات الشخصية: 

  رقمها  نوع الوثيقة الشخصية
  تاريخ اإلنتهاء  تاريخ اإلصدار
  )لألردنيين فقط(الرقم الوطني   مكان اإلصدار

 
 معمومات شهادة الثانوية العامة :

  أدبي، عممي، ميني...الخ: الفرع   معدل الثانوية العامة:
  سنة الحصول عميها:   رقم الجموس:

   :مكان الحصول عميها  مصدر الشهادة:
  إسم المدرسة:

 :(البكالوريوسالعممية )درجة  ت المؤهال
   عميهاسنة الحصول   :في الشهادة التخصص
  :التقدير   المعدل:

  :مصدر الشهادة   :اسم الجامعة المانحة
 :إن وجد( الدبموم العاليالمؤهالت  العممية )
   عميهاسنة الحصول   :التخصص في الشهادة

  :التقدير     المعدل:
  :مصدر الشهادة  :اسم الجامعة المانحة
 ) في حال طمب االنتقال من جامعة أخرى( معمومات الدراسة:

  في الماجستير التخصص  اسم الجامعة
  المعدل   عدد الفصول  عدد الساعات المجتازة

   (        يعبأ من قيل دائرة القبول والتسجيل      )    :الرقم الجامعي
    

    :معمومات عامة
  :العام الجامعي  :الفصل الدراسي

  :التاريخ  :الكمية
  :التخصص
  شامل  رسالة                 نوع المسار
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 االمتحانات المغوية والتخصصية:

 نوع االمتحان
 TOFEL IBT   االمتحان

 غير ذلك  GRE  GMAT الوطني
 .....(.........(  TOFEL ITP 

  ةً العالمة رقمًا وكتاب
  مصدر االمتحان  تاريخ االمتحان
 :)داخل األردن( عنوان الطالب
  هاتف خموي   العنوان البريدي

  فاكسرقم ال  البريد االلكتروني
  أرضي هاتف  المدينة/ الشارع/البناية

  هاتف العمل  )الجهة( مكان العمل
  فاكس العمل  عنوان العمل البريدي 
  الوظيفة التي يشغمها
 أسماء المعرفين:

 رقم الهاتف االسم ت
1   
2   

 

  من صدرت بحقو عقوبة الفصل التأديبي في مرحمة البكالوريوس.مالحظة: ال يقبل في البرنامج من كان قد فصل منو أو 

 قرارا  تعهد و 
 أتعيد بااللتزام  بالتعميمات اآلتية:

 .قوانين الجامعة  وأنظمتيا وتعميماتيا 
 .المعايير األخالقية  واألمانة العممية 
 .االلتزامات المالية 

عميا في جامعة الزيتونة والمواد االستدراكية المطموبة بقبول طمبة الدراسات الوأقر بأنني اطمعت عمى األسس والشروط واالجراءات الخاصة 
 www.zuj.edu.joواستممت نسخة عنيا عممًا بأنيا متوافرة أيضًا عمى موقع الجامعة االلكتروني من خالل الرابط األردنية 

ي الطمب صحيحة ودقيقة وأن العنوان المذكور أعاله والمزود من قبمي يعتبر وسيمة قانونية من أجل التبميغ وأقر بأن كافة المعمومات المدونة ف
 .ألي من القضايا األكاديمية أو اإلدارية، وعميو أوقع

 

  التوقيع والتاريخ  اسم مقدم الطمب
 الجامعة() مالحظة: ال تسترد الرسوم المدفوعة إال وفق االنظمة المعمول بيا في 

 مالحظات دائرة القبول والتسجيل

بداء الرأي في  تدقيق البيانات وا 
 صحتها من قبل المسجل

 
 
 

  التوقيع والتاريخ  اسم المسجل
  التوقيع والتاريخ  مدير دائرة القبول والتسجيل

http://www.zuj.edu.jo/
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 رأي رئيس القسم
 السبب(ال )بيان   نعم  الطالب مستوفي لمشروط ويمكن قبوله في برنامج الماجستير

 
 
 
 

 )ان وجدت(المواد االستدراكية 

1- 
 

2- 
 

3- 
 

 

 المواد المطموبة لمعدل المقبول في البكالوريوس

1- 
 

2- 
 

3- 
 

 
 

  التوقيع والتاريخ  رئيس القسم
 

  التوقيع والتاريخ  عميد الكمية
 

  التوقيع والتاريخ  عميد البحث العممي والدراسات العميا
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 الوثائق المرفقة:
 كشف مصدق عن الثانوية العامة أو ما يعادليا 
 كشف درجة البكالوريوس مصدق حسب األصول 
 مصدقة البكالوريوس مصدقة حسب األصول 
 اثبات عدم فصل تأديبي خالل فترة الدراسة في البكالوريوس 
 )كشف الدبموم العالي مصدق حسب األصول )ان وجد 
  نتيجة امتحان المغة 
  درجات الجامعة المنتقل منيا الطالب مصدق حسب األصولكشف 
 اثبات عدم فصل تأديبي من الجامعة المنتقل منيا 
  صورة عن ىوية األحوال المدنية 
 صورة عن جواز السفر 
 صورة عن شيادة الميالد 
 ( 2صورة شخصية عدد) 

 
 
 

 


