
 

 

  (1منوذج رقم )               

  وضمان جودتها التعليم العاليهيئة اعتماد مؤسسات  
 ألعضاء اهليئة التدريسية حتديد )جمال معريف( طلب  منوذج 

  واعتماد شهاداتهم لغايات التدريس يف اجلامعات األردنية
 

 : الرقم الوطين                                                                       :االسم من أربعة مقاطع

 :مكان العمل                   اجلنسية:                                                                                   
 :اخللوي  اهلاتف      :                                                                         العنوان يف األردن: 

 :E-mail)الربيد االلكرتوني )
 

 بدقة حسب ما ورد يف الشهادات:  اجلدولمالحظة: يرجى تعبئة 

الشهادات والدرجات 
 العلمية املمنوحة

 عنوان الرسالة )املاجستري/ الدكتوراه( اجلامعة/املعهد التخصص العلمي املذكور يف الشهادة

    شهادة البكالوريوس

    شهادة املاجستري

    شهادة الدكتوراه

 
  )اجملال املعريف املراد تدريسه 

1) .....................:..................................................).. 

2) ).......................................................................... 

 

 الغيا وال حيق وب عين فيعترب هذا الطلب نمن ي أوالشهادة من قبلي  لنفس اجملال املعريفلتحديد سبق وان تقدمت بطلب  أن: يف حال تبني  إقرار
  لي اسرتداد الرسوم.

 اإلدارية املرتتبة علي خبالف ذلكمجيع املعلومات الواردة يف هذا الطلب صحيحة وأحتمل كامل املسؤولية القانونية و أناملوقع أدناه اشهد  أنا. 

 )توقيعه __________________اسم مقدم الطلب )صاحب الشهادة________________ 

 يعهتوق ___________ )أو هوية أحوال مدنية(:اسم وكيل صاحب الشهادة مبوجب وكالة خاصة__________ 

1



 

  ألعضاء اهليئة التدريسية لغايات التدريس يف اجلامعات األردنية اجملال املعريفتحديد املطلوبة ل الوثائق

 املرفقات:
  . التعليم العالي من وزارةدكتوراه صورة مصدقة عن معادلة ال -1

  .اللغة العربية أو اللغة االجنليزيةبمعتمد مرتجم و، أو ملخص الدكتوراه )مسرتدة( أطروحة -2

  .الدكتوراهصورة مصدقة عن شهادة  -3

 .للدكتوراه كشف العالماتصورة مصدقة عن  -4

  .صورة مصدقة عن شهادة املاجستري -5

 .صورة مصدقة عن كشف العالمات للماجستري -6

 .عالماتالمع كشف  صورة مصدقة عن شهادة البكالوريوس -7

 .بقلم حرب جاف خلف الصورةوكتابة االسم صورة شخصية  -8

 حباث منشورة يف جمالت معرتف بها بعد حصوله على الدكتوراه.أ -9
                                                             السرية الذاتية حبيث يبني فيها خرباته العملية. -11

                                                                                                                                                                                                        دينارًا. (31)مالية رسوم  -11

علمه بالقرار، ويكون قرار اجمللس   األسبوعني من تاريخ مدة ال تتجاوز  خالل، اجمللسجيوز لعضو هيئة التدريس إن يعرتض على قرار     
      .بنتيجة االعرتاض قطعيًا

املساقات من املاجستري والدكتوراه ذات العالقة باجملال املعريف املطلوب

 عدد الساعات املساق رقم

 

 عدد الساعات املساق رقم
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 اسم املدقق اسم مقدم الطلب
  

  


