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مالحظ ة :يرسل الطلب بعد تعبئته كامال من خالل قسـم التخصـص ىلـم عمـادة البحـث العلمـي والدراسـات العليـا (وفـد المواعيـد التـي
يعلن عنها).

 معلومات عن الطالب ( :يقوم بتعبئتها الطالب)
اسم الطالب (أربعة مقاطع):

الرقم الجامعي:

الهاتـــــــــــف:

الجنسيـــة:

الرقم الوطنـي (لألردنيين):

الكليــــة:

قســـــــم التخصص:

البرنامـــج:
 ال

خريج جامعة فيالدلفيــــــــا؟

 نعم

صفة القبـــــــــــــول:

 نفقة خاصة

هل انت متفرغ كلياً للدراســــة؟

 نعم

المرحلة الدراسية الحاليــــــة:

 دراسة مواد

المعدل التراكمي في درجة البكالوريوس
 منحة

(

 تبادل ثقافي

)

 دولي

 ال
 ىعداد الرسالة

هل تم ىقرار عنوان وخطة الرسالة ؟

 نعم

 ال

هل حصلت علم هذه المنحة سابـقاً؟

 نعم

 ال

(اذكر عددها) :

 دراسة مواد واعداد الرسالة
)

(

 معلومات عمادة القبول والتسجيل:
الطالب مسجل منذ الفصـــــــل:

من العام الجامعـي:

أنهم دراســـــــــــــة:

(

)

ســــاعة معتمدة

عدد الساعات التي سجلها هذا الفصل:

(

)

ســــاعة معتمدة

/
بمعدل تراكمي:

(

التأجيل ،االنسحاب ،االنقطاع:


الفصل:

(

)

العام الجامعي:

(

)



الفصل:

(

)

العام الجامعي:

(

)

االنذارات:
توقيع مسجل الدراسات العليا:

التاريخ:

/

/

توقيع عميد القبول والتسجيل:

التاريخ:

/

/

1

)

 تعهـــد التـزام:
ورقمي الجامعـي:

أنا الطالـب:

 .1أتعهد بأن أتفرغ لدراستي وعملي في الجامعة وأن ال أعمل لدى أية جهـة أخـرى ،وأن أنفـذ مـا يطلبـه القسـم أو الكليـة أو الجامعـة منـي
ضمن تعليمات منح عمادة البحث العلمي و الدراسات العليا.

 .2وأن أكون معرضاً للمسائلة القانونية وتلغم منحتي ويسترد المبلغ الذي دفعته لي الجامعة كامالً دفعه واحدة في الحاالت التالية:
أ.

ىذا اتضح أنني أعمل ولست متفرغاً كلياً للدراسة.

ب.

ىذا ثبت أنني حاصل علم منحة أخرى.

ت.

ىذا خالفت أياً من شروط المنحة األخرى.

 .3وأوافد علم أن توقف منحتي ىذا:
أ.

انسحبت من الفصل الذي حصلت فيه علم المنحة أو انقطعت عن الدراسة خالل الفصل الدراسي الحالي.

ب.

ألغي قبولي أو ألغي تسجيلي أو فصلت من الجامعة ألي سبب خالل الفصل الدراسي الحالي.
التاريـــــخ:

التوقيـــع:

/

/

 تنسيب رئيس لجنة الدراسات العليا في القسم المختص:
حصل الطالب علم المنحة

)

(

مرات خالل الفصول السابقة وكان أداؤه:

العمل الذي سيقوم به الطالب خالل الفصل الحالي:

تنسب اللجنة بما يلي:
 منحة كاملة

 .1الموافقة علم ىعطاء الطالب:

 نصف منحة

 .2عـدم الموافقة علم ىعطاء الطالب المنحة بسبب:

التاريـــــخ:

توقيع رئيس اللجنة:

/

/

 تنسيب رئيس لجنة الدراسات العليا في كلية التخصص:
تنسب اللجنة بما يلي:

 موافد

 غير موافد
التاريـــــخ:

توقيع رئيس اللجنة:

2

/

/

 قرار مجلس الدراسات العليا:
 موافد

 غير موافد ،لألسباب التالية:

التاريـــــخ:

توقيع رئيس المجلس:

/

/

 الستعمال عمادة البحث العلمي والدراسات العليا:
 جميع المعلومات الواردة أعاله صحيحة ودقيقة
 مالحظات أخرى

 شروط الحصول علم المنحة:
 oأن يكون الطالب مسجال" ( )6ساعات معتمدة علم األقل طوال المدة التي يحصل فيها علم المنحة ومتفرغاً للدراسة في الجامعـة وأن ال
يقل معدله التراكمي عن ( )%80نقطة.

 oأن ال يكون الطالب منذ ارً في الفصل الذي يحصل فيه علم المنحة.
 oأن يكــون قــد مضــم علــم تســجيل الطالــب فــي الجامعــة فصــل واحــد علــم األقــل ،ويجــوز اســتثناء خريجــي جامعــة فيالدلفيــا الــذين ال يقــل
تقديرهم عـــن( جيد جداً) في البكالوريوس وتقدير ممتاز لحملة الدبلوم العالي.

 oأن يلتزم الطالب بالقيام بما يوكله ىليه القسم أو الكلية أو الجامعة مـن أعمـال بمعـدل عشـرين سـاعة أسـبوعياً فـي حالـة المنحـة كاملـة
وعشر ساعات اسبوعياً في حالة النصف منحة.

3

