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 وزارة التربية والتعليم         
 نموذج طلب االلتحاق بالجامعات األردنية الرسمية

 الخاص بأبناء المعلمين المستفدين من
 ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢المكرمة الملكية السامية للعام الدراسي 

 
 

 :الطالبة / معلومات عن الطالب :     أوال                   
 

 _________________: الجنسية ______________________________ : لطالبة رباعيا ا/ اسم الطالب                   
                   

 __________________: الفرع _____________ : المعدل____________________ :                   رقم الجلوس 
  

 أردنية ، غير أردنية : نوع الشهادة____________ ______:                      سنة الحصول على الثانوية العامة
 

 __________:  الطالبة الصف الثاني الثانوي/                 المدرسة التي أنهى فيها الطالب 
 

 ____________المحافظة  _____________                     اللواء    
 

 : الطالبة /  الطالب                 مديرية التربية والتعليم التابع لها
 

 :معلومات عن الوالدين :      ثانيا                 
 

 _________________________: اسم الوالدة___________________________________ :  اسم الوالد                
 

                
 ____________________________: جنسيتها ____________________________________ :                جنسيته 

 
 

 )اذا كانت من مالك وزارة التربية والتعليم:(مركزعملها الحالي) كان من مالك وزارة التربية والتعليمإذا:(عمله الحالي              مركز 
 

_____________    ________________________________________                           __________________ 
 
 

 _____________________:رقم ملفها في وزارة التربية________________________ :              رقم ملفه في وزارة التربية 
 
 

 ___________________:تاريخ تعيينها في وزارة التربية______________________ :              تاريخ تعيينه في وزارة التربية
 
 

 ___________________:تاريخ تقاعدها من وزارة التربية______________________ :             تاريخ تقاعده من وزارة التربية
 
 

 ____________________: تاريخ تقاعدها من التعليم العالي_____________________ :              تاريخ تقاعده من التعليم العالي
 
 
 
 

                                           
 

                                                                   ١/٢ 



Form # QF0919-3 rev. b 

 وزارة التربية والتعليم 
 نموذج طلب االلتحاق بالجامعات األردنية الرسمية

 دين من يالخاص بأبناء المعلمين المستف
  ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢المكرمة الملكية السامية للعام الدراسي 

 
 :مالحظات هامة:    ثالثاً   
 

 طالبة من أبناء المعلمين الراغبين باإلفادة من مقاعد المكرمة الملكية السامية في الجامعات / على كل طالب      
  او ممن حصل٢٠٠٢     األردنـية الرسمية ممن حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها لعام 

 ٦٥ بمختلف فروعها وبمعدل ال يقل عن ٢٠٠١لعام ) الدورة الشتوية(      علـى شهادة الدراسة الثانوية العامة 
 : بما يلي التقيد       %  

 
 :الطالبة بطلبين / أن يتقدم الطالب  .١

 لطالبةا/ خاص بالمكرمة الملكية ويتقدم به عن طريق مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب : األول
 .عند الحصول على كشف عالمات شهادة الدراسة الثانوية العامة 

 
 

  خاص بلجنة تنسيق القبول الموحد في الجامعات األردنية ويقدم عن طريق مكاتب البريد، وذلك:الثاني
 عـند إعـالن مكتـب التنسيق الموحد عن البدء بتقديم مثل هذه الطلبات وفي حال عدم التقدم بالطلب

 .ي لن ينظر في الطلب األول المقدم عن طريق مديرية التربية والتعليم  الثان
 

 الطالبة للجنة تنسيق القبول الموحد من حيث/ سـيتم اعـتماد الخـيارات التـي سـيتقدم بها الطالب  .٢
 التخصـص والجامعـة وذلك للدخول في المنافسة على مقاعد المكرمة الملكية السامية لكل محافظة ،

 .تفي بتعبئة المعلومات الواردة في البندين اوال وثانيا في الصفحة األولى ولهذا يك
 

 على الطلب في المكان) خط ارضي  ( علـى الطالب أو ولي أمره أن يكتب رقم الهاتف المعتمد لديه  .٣
 .المخصص وذلك لالتصال به عند الضرورة 

 
 :ية يرفق بالطلب المقدم لمديرية التربية والتعليم الوثائق التال .٤
 

  او٢٠٠٢  صـورة عن كشف عالمات شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها لعام  
   .٢٠٠١       صورة عن كشف عالمات الدورة الشتوية لعام 

 ).الطالبة المنتفع من المكرمة/ الوالدة، الطالب/ صفحات الوالد(     صورة عن دفتر العائلة  
 الوالدة أو صورة عن شهادة الخدمة من وزارة التربية /     صـورة عن قرار تقاعد الوالد 

 ) .للمتقاعدين فقط (         والتعليم 
    صـورة عن شهادة الخدمة في وزارة التربية والتعليم للعاملين في وزارة التعليم العالي 

  وصورة عن١/١/١٩٨٦        حالـيا ممن كانوا اصال من مالك وزارة التربية والتعليم قبل 
 .        قرار التقاعد أو صورة عن شهادة الخدمة في وزارة التربية والتعليم للمتقاعدين منهم

  الخاص بلجنة٢٠٠٣ / ٢٠٠٠   صورة عن طلب االلتحاق المقدم للجامعات األردنية لعام  
 .رغباتها /         تنسيق القبول الموحد مبينا فيه رغباته 

 .رة عن لجنة تنسيق القبول الموحد    صورة عن القسيمة المالية الصاد 
 

 :اسم الطالب:                                         اسم الموظف الذي قام بتدقيق الطلب  
 

 توقيعه:                                                                         توقيعه
 :                                 تاريخ تقديم الطلب:                                       وظيفته

 :                                                                                رقم الهاتف 
 

                                                   ٢/٢ 


