
 طلب التحاق في برنامج الماجستير

 في الصحافة واإلعالم الحديث
 2019/2020العام الجامعي 

 

 القبول والتسجيل مكتب
 

 رقم الطلب

   
 

 2 من 1 صفحة
 

 بيانات االسم 
 

 

 

 

 

 

 
                           

 البيانات الشخصية 

 الشخصية إثباتبيانات 

 نوع الوثيقة
 ردنيين()لألمدنية  أحوالهوية  

 غير األردنيين(ل)جواز سفر  

 الرقم الوطني لألردنيين  رقم الوثيقة

             بلد اإلصدار

 بيانات عنوان المراسلة المعتمد

داخل 

 األردن

  رقم المنزل  الشارع  الحي  المدينة

  2خلوي   1خلوي   هاتف  ص. ب.

خارج 

 األردن

  ص. ب.  المدينة  الدولة

  2خلوي   1خلوي   هاتف

   (E-mailالبريد اإللكتروني )

 المعرفون من األقارب

 هاتف خلوي أرضي هاتف صلة القرابة االسم

(1)    

(2)    
 

 بيانات شهادة الثانوية العامة

  المعدل  الفرع  الدولة

 المعتمدة للتقدم لبرنامج الماجستير() شهادة البكالوريوسبيانات 

  )إن وجد(الفرعي   التخصص  اسم الجامعة  بلد الشهادة

  لغة التدريس  مدة الدراسة  التقدير  المعدل  سنة التخرج

 ن وجدت()إ خرىالشهادات العلمية األ

 التقدير تاريخ التخرج التخصص سم الجامعةا بلد الشهادة الدرجة العلمية

      

      

 * )تعتمد فقط المراكز من داخل األردن( معلومات شرط اللغة

 : )حدد( أخرى       االمتحان المكافئ               IBT          IELTS     االمتحاننوع 

  تاريخ الحصول عليه  العالمة  مكان التقديم

 .الترشح للبرنامجفي فقد حقي أوبخالف ذلك  ،والمعلنة من قبل المعهدقبل نهاية فترة تقديم طلبات االلتحاق لهذا الموسم  األجنبيةأتعهد أنا مقدم الطلب بتحقيق شرط اللغة  *

 بالعربية
 حسب وثيقة إثبات الشخصية 

 العائلة الجد األب االسم األول

    

 باإلنجليزية
 حسب جواز السفر 

Family Name Grandfather’s Name Father’s Name First Name 

    

  ةالحالة االجتماعي  تاريخ الوالدة  الوالدةمكان 

 ذكر                أنثى             الجنس  الجنسية

 

 

 

 صورة شخصية



 طلب التحاق في برنامج الماجستير

 في الصحافة واإلعالم الحديث
 2019/2020العام الجامعي 

 

 القبول والتسجيل مكتب
 

 رقم الطلب

   
 

 2 من 2 صفحة
 

 )إن وجدت( الخارج إلىاالبتعاث  أوالزيارات العلمية  أوبرامج الزمالة      

 السنة الدولة المضيفة المؤسسة المبتعثة اسم البرنامج

    
  

 )إن وجدت(البرامج والدورات التدريبية     

 تاريخ الحصول عليها المدة الزمنية الجهة التدريبية رةالدو /عنوان البرنامج

    

    

    

 

 أوالً( األحدث –يرجى إدراج الخبرات العملية وفقاً لتاريخها ) العملية الخبرات   

 المدة الزمنية المسمى الوظيفي مكان العمل

 إلى من

    

    

    

 

 (اعتماد المسار يتم بناء على الشواغر والترتيب العام في القبول)   الرسالة   االمتحان الشامل   :حاق بهما هو مسار الخطة الدراسية الذي ترغب بااللت 

  قبل:مرشح من  أنانعم     ال     معينة:مرشح من قبل جهة  أنتهل _________________________________________ 

  ًنعم    ال    :  لتحاق ببرنامج الماجستير في معهد اإلعالم األردنيلال هل تقدمت سابقا 

  الكتب الرسمية  التعريفية  الزيارات  طلبة المعهد    اإللكترونيالموقع  الصحف    اإلذاعة     التلفزيون   المعهد:عن  علمتكيف 

 اإلجمالية، علما بأن التكلفة هل أنت مستعد لتغطية تكاليف الرسوم الدراسية )أو المشاركة بجزء منها( بنفسك إذا لم يتسنى للمعهد توفير منحة دراسية لك 

       تكاليف ةال أستطيع دفع أي ____ %      أستطيع المشاركة بنسبة نعم       : دينار أردني( 14,000) للدراسة في المعهد هي

 بأن: أدناهالموقع  الطالبنا أقر وأتعهد أ 

قبولي  المترتبة على ذلك ومنها إلغاءوالمالية ومات الواردة في هذا الطلب صحيحة، وإذا تبين عكس ذلك أتحمل كافة التبعات القانونية جميع المعل .1

 وفقدان حقي بالمطالبة بالرسوم التي دفعتها.

 ع األوراق المقدمة صحيحة.جمي .2

 .نتسابباال باالنتظام وليسكانت  في مرحلة البكالوريوس جميع مراحل دراستي .3

 المرفقة بهذا الطلب هي ملك للمعهد وغير مستردة.  وراقجميع الوثائق واأل .4

 جميع الرسوم المدفوعة غير مستردة. .5

 ____________________ التاريخ:____________________    التوقيع:___________________________   :مقدم الطلباسم 

 

 قق من توفر جميع شروط القبول ومراجعة األوراق الثبوتية المرفقة وهي:تم التح :وحدة القبول والتسجيل الستعمال

 :مصدقة التخرج للبكالوريوس  :الصور الشخصية 

 :كشف العالمات للبكالوريوس  :كتب التوصية 

 :كشف عالمات الثانوية العامة  إثبات الشخصية: 

 :شهادة التوفل أو ما يعادله  شهادة الميالد: 

 :السيرة الذاتية  )إن وجدت(:  أعمال صحافية 

 مالحظات:  رسم تقديم الطلب: 

 __________________ التاريخ:__________________    التوقيع:________________________   :مسؤول القبول والتسجيل


	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	First NameRow1: 
	Fathers NameRow1: 
	Grandfathers NameRow1: 
	Family NameRow1: 
	fill_29: 
	fill_30: 
	fill_32: 
	undefined: 
	fill_33: 
	fill_34: 
	fill_36: 
	fill_38: 
	fill_39: 
	fill_41: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_45: 
	fill_47: 
	fill_48: 
	fill_50: 
	fill_15: 
	fill_51: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	fill_25: 
	fill_26: 
	fill_27: 
	fill_28: 
	fill_52: 
	fill_10_2: 
	fill_14_2: 
	fill_18_2: 
	fill_22_2: 
	fill_2_2: 
	fill_31: 
	fill_3100: 
	Group1: Off
	Group2: Off
	fill_35: 
	fill_3500: 
	1: 
	2: 
	fill_40: 
	fill_4022: 
	1_2: 
	1_233: 
	fill_43: 
	fill_5: 
	fill_544: 
	fill_4355: 
	fill_4366: 
	fill_4399: 
	fill_44: 
	fill_4444: 
	fill_46: 
	fill_4644: 
	Group3: Off
	fill_5300: 
	fill_49: 
	fill_4966: 
	Group4: Off
	Group5: Off
	Group6: Off
	Group7: Off
	Group8: Off
	C1: Off
	C2: Off
	C3: Off
	C4: Off
	C5: Off
	C6: Off
	C7: Off
	C8: Off
	C9: Off
	C10: Off
	C11: Off
	C12: Off
	12222: 
	1111: 
	456yy: 
	456yyee: 
	234444: 
	456yygg: 
	2344rrr: 
	456y87678: 
	ffff: 
	ffffrrrrr: 
	rreerr: 
	rree555444: 
	fill_53: 
	fill_56: 
	fill_55: 
	fill_59: 
	fill_58: 
	fill_57: 
	fill_60: 
	fill_61: 
	fill_62: 
	fill_63: 
	fill_64: 
	fill_65: 
	fill_66: 
	fill_67: 
	fill_68: 
	fill_69: 
	fill_70: 
	fill_71: 
	fill_72: 
	fill_73: 
	fill_74: 
	fill_75: 
	fill_76: 
	fill_77: 
	fill_78: 
	fill_79: 
	fill_80: 
	fill_5113: 


