
جامعت اليرموك 
عمادة البحث العلمي 

 والدراساث العليا

بسم اهلل الرحمه الرحيم 

 

 

   

 

: ............................... الرقن الوطني لألردني

:.............................. (لغير األردني)الجنــسيح 

م ......../........العام الجاهعي ............. طلة التحاق تثراهج الذكتوراج للفصل 

: .............................. قسن: .................. التخصص الوطلوب

.....................  انعبئهخ : ......................... انجذ: .............................. األة:  ....................... االسى األول

: ...........................  يكبَهب: ........................ ربرَخ انىالدح

: ..........................  رلى انهبرف: ............................................................................... عُىاٌ اإللبيخ

: ...................  رلى هبرف انعًم: ..................................................................... انعًم انحبنٍ ويكبَه

 ال ، عهًًب ثأٌ انزبيٍُ انصحٍ إججبرٌ نًٍ نُس نه رأيٍُ □ َعى    □هم رزغت ثبالشززان ثبنزأيٍُ انصحٍ 
. آخز

: المؤهالث العلميت

انذرجخ 
انعهًُخ 

اسى انجبيعخ أو انكهُخ أو 
انًعهذ 

انزمذانًعذل انزخصص 
َز 

سُخ 
انزخزج 

صفخ االنزحبق 
اَزسب/اَزظبو)

 (ة

      انجكبنىرَىس 

      انًبجسزُز 

      أخزي 

 (رزفك َسخخ يٍ رمزَز عاليخ انزىفم): ............................ ربرَخهب: ...................... عالمت التوفل

:  ....  .......................................  .........................................................  عنوان رسالت الماجستير
 

إقرار هن الطالة 

. ألز ثأٌ جًُع انًعهىيبد انزٍ أوردرهب فٍ هذا انطهت صحُحخ، وأرحًم يسؤونُخ أٌ خطأ فُهب -1

 .ألز ثأٍَُ غُز يهزحك ثأٌ يٍ ثزايج جبيعخ انُزيىن أو انزٍ رمذيذ نالنزحبق ثهب فٍ هذا انطهت -2

 فٍ انجبيعخ، وكبٌ رلًٍ انجبيعٍ ......  فصهذ يٍ ثزَبيج □ اَسحجذ □ فمذد يمعذٌ □ألز ثأٍَُ كُذ لذ   -3

: .........................................  انزبرَخ............................................ انزىلُع : ..................................... االسى

: .........................................  انزبرَخ: ........................................... انزىلُع: ................... اسى يسزهى انطهت
 

إرشاداخ هاهح للطالة 
. َعجأ انطهت عهً َسخزٍُ ورزاعً انذلخ وانىضىح فٍ رعجئزه -1

، ودرجخ "جُذ"َشززط فٍ انًزمذو نجزَبيج انذكزىراح أٌ َكىٌ حبصاًل عهً درجخ انجكبنىرَىس ثزمذَز ال َمم عٍ  -2
 انًبجسزُز ثزمذَز ال َمم 

 ".جُذ جذًا"عٍ 

 .َسهى انطهت إنً عًبدح انجحث انعهًٍ وانذراسبد انعهُب فٍ جبيعخ انُزيىن -3

يصذلخ وكشف انعاليبد نذرجخ ): رزفك يع انطهت صىرربٌ شخصُزبٌ وصىرربٌ يصذلزبٌ عٍ كم يٍ انىثبئك انزبنُخ -4

 .(انجكبنىرَىس وانًبجسزُز أو يب َعبدنهًب، شهبدح والدح، جىاس سفز، ونألردٍَ دفزز خذيخ انعهى أو اإلعفبء يٍ انخذيخ

 .َزفك ثبنطهت إَصبل يٍ انذائزح انًبنُخ فٍ انجبيعخ ثمًُخ خًسخ عشز دَُبرًا -5
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