
 الجامعة األردنية                                                                                                 التاريخ:
 كلية الدراسات العليا

 

 نموذج طلب منحة ساساكاوا للقادة الشباب                                            

 لطلبة الدراسات العليا في حقول العلوم االجتماعية واالنسانية

  (2018/2019للعام الجامعي )              

 

بإشراف مؤسسة طوكيو   Nippon Foundationاليابانمنحة ساساكاوا للقادة الشباب هي منحة تقدمها مؤسسة 

ومركز نية واالجتماعية لطلبة الدراسات العليا في حقول العلوم اإلنسا  (Tokyo Foundation)اليابانية 

تغيير المجتمعات،  في واإلنسانيةاالجتماعية  وذلك إيمانًا من مؤسس صندوق المنحة بدور العلومدراسات المرأة، 

تكون ضمن أحد محاور المضمون العام اآلتي:  لبة الحاصلين على المنحة يجب أنبحاث جميع الطومن هنا فإن أ

التغير الثقافي واالجتماعي واالقتصادي: األصالة والحداثة والدين، والذين تتعلق أبحاثهم بالتنمية المستدامة في 

 األردن والمنطقة.

 الدراسات العليا )وفق المواعيد التي يعلن عنها(لى كلية إعبئته كامال من خالل قسم التخصص يرسل الطلب بعد ت*

 -شروط الحصول على المنحة:

 أن يكون المتقدم مقبوال في برنامج الماجستير أو الدكتوراه .1
 أن يكون أردني الجنسية .2
 .أن اليكون حاصالً على منحة من أية جهة .3
وأن ال ( ساعات في الفصل على األقل طوال المدة التي يحصل فيها على المنحة 6أن يكون مسجالً ) .4

 نقاط. 4نقطة من  3.4يقل معدله التراكمي عن 
التغير الثقافي واالجتماعي واالقتصادي:  أن يكون موضوع بحثه ضمن إطار فلسفة المنحة التالي: .5

 .  والذين تتعلق ابحاثهم بالتنمية المستدامة في األردن والمنطقة األصالة والحداثة والدين"
 .االلتزام التام بتعليمات المنحة .6

 معلومات الطالب: )يقوم الطالب بتعبئتها(

 الرقم الوطني:                                                                () أربعة مقاطع االسم:  .1

 الهاتف المحمول:                                                      تاريخ الوالدة:         .2

 قسم التخصص:                                                            البريد االلكتروني: .3

 الكلية:  .4

 البرنامج:                                                                        .5

 معدل الثانوية العامة:          .6

                                              معدل البكالوريوس: .7

 معدل الماجستير )إن وجد(: .8

 /االمتحان الوطني: TOEFL/IELTS اللغة االنجليزية امتحاننتيجة  .9

 ال⬚     عم           ن  ⬚               هل أنت متفرغ كليًا للدراسة           .10

 ال   ⬚نعم              ⬚:  /األطروحةهل تم إقرار عنوان وخطة الرسالة .11

 فاذكره(/األطروحة )اذا كان قد تم إقرار عنوان الرسالة 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 تعهد التزام:

 أتعهد بأن----------------لجامعيا ورقمي-----------------------------------------الطالب أنا

 وفقًا لتعليمات منحة ساساكاوا. يأنفذ ما يطلبه القسم أو الكلية أو الجامعة منأ.  

ساءلة القانونية وتلغى منحتي ويسترد المبلغ الذي دفعته لي الجامعة كاماًل ودفعة واحدة ممعرضًا للأكون . ب

 في الحاالت التالية:

 إذا ثبت أنني حاصل على منحة أخرى. -

 إذا خالفت أيًا من شروط المنحة األخرى. -

  :وأوافق على أن توقف منحتي -ج

 إذا لم يكن أدائي األكاديمي مقبواًل -

 ( 3.4التراكمي عن ) يإذا انخفض معدل -

 

 ----------------------------------التاريخ-------------------------------------------------التوقيع



 الجامعة األردنية                                                                                                 التاريخ:
 كلية الدراسات العليا

 معلومات دائرة التسجيل:
 الطالب مسجل منذ الفصل )        ( من العام الجامعي )          /         ( .1

 معتمدة بمعدل تراكمي )         (أنهى )          ( ساعة  .2

 عدد الساعات التي سجلها هذا الفصل )          ( ساعة معتمدة .3

 حصل على إنذار )                 ( في الفصل )               ( من العام الجامعي )      /     ( .4

 ....................)التأجيل،االنسحاب،االنقطاع(:  الفصل................................ العام .5

  توقيع المسجل العام :.............................. التاريخ :    /      / .6
 

  إن وجد( المشرفرأي ( 

 نوع العمل الذي سيقوم به الطالب خالل الفصل الدراسي الحالي : )وصف مختصر لما سيقوم به الطالب في البحث(
....................................................................................................................
....................................................................................................................

................................................................................................................ 
 اسم المشرف:......................................توقيعه:.......................التاريخ:        /        /

 

 

 تدقيق المعلومات ) الستعمال كلية الدراسات العليا (
 جميع المعلومات الواردة أعاله صحيحة       
 مالحظات أخرى        

 اسم الموظف................................التوقيع..........................التاريخ:         /        /   
 

 الستعمال لجنة منحة ساساكاوا
 اعلى:...................................( كحد %20العالمة الممنوحة بناء على المقابلة الشخصية للطالب ) .1

 القرار..................................................................................................... .2

 

 السبب..................................................................................................... .3

 
 

 المطلوبة: الوثائق
 شهادة الميالد .1

 نسخة من كشف عالمات الثانوية العامة .2

 نسخة من كشف عالمات البكالوريوس  .3

 نسخة من كشف عالمات الماجستير )ان وجد( .4

 /االمتحان الوطني TOEFL/IELTSالتوفل  اللغة االنجليزية نتيجة امتحان .5

 *نتيجة امتحان الكفاية للغة العربية .6

 باللغة االنجليزية تبين صفات وقدرات الطالب القياديةرسالة دافعية  .7

التغير المنحة التالية:  بفلسفةكلمة يوضح فيه المتقدم للمنحة كيفية ارتباط موضوع الرسالة/األطروحة الحالية او المتوقعة  500ملخص بما ال يزيد عن  .8
 تعلق أبحاثهم بالتنمية المستدامة في األردن والمنطقة.الثقافي واالجتماعي واالقتصادي: األصالة والحداثة والدين".  والذين ت

 

 سيتم تحديد موعد امتحان الكفاية للغة العربية الحقًا. مالحظة :*
 * الطالب المتفرغ: الطالب الذي ال يتقاضى راتبًا لقاء عمل من أي جهة حكومية أو خاصة.*

 من أي جهة حكومية أو خاصة. الطالب غير المتفرغ: الطالب الذي يتقاضى راتبًا لقاء عمل    


