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 وضمان جودتها التعليم العاليهيئة اعتماد مؤسسات 

 تحديد )مجال معرفي( ألعضاء الهيئة التدريسية طلب  نموذج 

  شهاداتهم لغايات التدريس في الجامعات األردنية واعتماد

 

 : الرقم الوطني                 االسم من أربعة مقاطع:                                        

 مكان العمل:                                          الجنسية:                                
 الخلوي : الهاتف                                                العنوان في األردن: :            

 :E-mail)البريد االلكتروني )
 

 مالحظة: يرجى تعبئة الجدول بدقة حسب ما ورد في الشهادات: 

الشهادات والدرجات 
 العلمية الممنوحة

التخصص العلمي المذكور في 
 الشهادة

 الجامعة/المعهد
عنوان الرسالة )الماجستير/ 

 الدكتوراه(

    البكالوريوسشهادة 

    شهادة الماجستير

    شهادة الدكتوراه

 
  )المجال المعرفي المراد تدريسه 

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

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

 

 

  إقرار : في حال تبين أن سبق وان تقدمت بطلب لتحديد المجال المعرفي لنفس الشهادة من قبلي أو من ينوب عني فيعتبر
 هذا الطلب الغيا وال يحق لي استرداد الرسوم. 

 رية أنا الموقع أدناه اشهد أن جميع المعلومات الواردة في هذا الطلب صحيحة وأتحمل كامل المسؤولية القانونية واإلدا
 المترتبة علي بخالف ذلك.

 ________________اسم مقدم الطلب )صاحب الشهادة(__________________ توقيعه 

 __________اسم وكيل صاحب الشهادة بموجب وكالة خاصة)أو هوية أحوال مدنية(: ___________ توقيعه 
 

 (1صفحة رقم)
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  ألعضاء الهيئة التدريسية لغايات التدريس في الجامعات األردنية المجال المعرفيتحديد المطلوبة ل الوثائق

 المرفقات:
 صورة مصدقة عن معادلة الدكتوراه من وزارة التعليم العالي.   -1

 الدكتوراه )مستردة(، أو ملخص مترجم ومعتمد باللغة العربية أو اللغة االنجليزية.  أطروحة -2

 صورة مصدقة عن شهادة الدكتوراه.  -3

 مصدقة عن كشف العالمات للدكتوراه.صورة  -4

 صورة مصدقة عن شهادة الماجستير.  -5

 صورة مصدقة عن كشف العالمات للماجستير. -6

 صورة مصدقة عن شهادة البكالوريوس مع كشف العالمات. -7

 صورة شخصية وكتابة االسم بقلم حبر جاف خلف الصورة. -8
 .هالدكتوراه مع ارفاق في اي قاعدة بيانات منشوربعد حصوله على  مصنفةبحاث منشورة في مجالت أ -9

 ارفاق وصف مساق من الماجستير والدكتوراه ذات العالقه بالمجال المعرفي المطلوب .   -10

 السيرة الذاتية بحيث يبين فيها خبراته العملية.                                                             -11

 .( دينارا  20رسوم مالية ) -12

                                                                                                                                                                                                        
خالل مدة ال تتجاوز األسبوعين من تاريخ علمه يجوز لعضو هيئة التدريس إن يعترض على قرار المجلس،     

      بالقرار، ويكون قرار المجلس بنتيجة االعتراض قطعيا .

 

  المساقات من الماجستير والدكتوراه ذات العالقة بالمجال المعرفي المطلوب

 عدد الساعات المساق رقم

 

 عدد الساعات المساق رقم

1      

2      

3      

4      

5       

6       

 
انا الموقع ادناه اشهد بأن االبحاث المقد مه من قبلي مع الطلب هي ابحاث منشوره بعد حصولي على شهادة 

 الدكتوراه ، وغير مستله من رسالة الدكتوراه او رسالة الماجستير او الدبلوم العالي . 
    

 
 

  
 

 
 (2صفحة رقم)

 اسم المدقق اسم مقدم الطلب

  

 
 


