طلب ترشيح لاللتحاق يف مدرسة اليوبيل
( للقبول يف الصف التاسع ) الوطني
( يعبأ هذا الطلب من قبل الطالب/ة وويل األمر )
اسم املحافظة:

اسم املديرية:

اسم املدرسة:

نوعها  (:ضع إشارة)

حكومية

خاصة

التاريخ _______/_____/_____ :

وكالة غوث الالجئني

ثقافة عسكرية

اسم الطالب/ة ( :أربعة مقاطع كام هو يف شهادة امليالد)____________ ____________ ____________ ____________:
اسم الطالب/ة باللغة االنجليزية ________________________________________________________ :

الجنس:

ذكر

الخلوي للطالب/ة___________________ :

أنثى

			
الرقم الوطني للطالب/ة ________________________ :
تاريخ الوالدة____ / __ / ___:

جنسية الطالب/ة____________________:

مكان الوالدة ( املدينة أو القرية )___________________ :

يل األمر)__________________:
يل األمر _________________ :الخلوي (و ّ
اسـم ويل األمر ________________:مهنة و ّ
			
اسم األم_____________________________ :
هل سبق وأن تقدّم الطالب/ة إلختبار الترسيع األكادميي ؟

نعم

الخلوي (لألم)_____________________ :

ال

اذا كانت االجابة نعم  ,هل تم الترسيع ويف اي صف ؟
أنا ويل أمر الطالب/ة املذكور أعاله أصادق عىل صحة املعلومات الواردة

التوقيع:

مالحظة :رسوم تقديم طلب الرتشيح ( )35ديناراً غري مسرتدة تدفع (إما عن طريق التسديد لدى املحاسب يف مدرسة اليوبيل ،أو

التسديد عن طريق البنك العريب فرع الشميساين تحت حساب رقم 0118 /246641/ 4/502باسم مؤسسة امللك الحسني  /مركز
التميز الرتبوي ).

يرفق مع هذا الطلب :

• صورتان شخصيتان للطالب /ة غري مسرتدتني ويكتب االسم عليهام من الخلف  ،وصورة عن دفرت العائلة.

• صور عن الشهادات املدرسية آلخر  5فصول :

الصف السادس  /الصف السابع  /الصف الثامن الفصل األول .

• صورة عن اإلقامة لغري األردنيني

تشهد ادارة املدرسة أن الطالب/ة ________________________________________________________

ملتحق /ملتحقة بالصف الثامن األسايس ،وقد قام/قامت بدفع مبلغ ( )35دينارا ً كرسوم للجلوس إلختبار القبول ملدرسة اليوبيل

وسلم  /سلمت كافة املرفقات املطلوبة .
توقيع املدير/املديرة

خاتم املدرسة
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منوذج ترشيح لاللتحاق مبدرسة اليوبيل
للقبول يف الصف التاسع
(يعبأ سجل التحصيل الدرايس من قبل إدارة املدرسة ،أو ترفق صور مصدقة للشهادات )
اسم الطالب \ة --------------------------------------------------------- :
اسم املدرسة ---------------------------------------------------------------- :
نوعها:

حكومية

خاصة

وكالة غوث الالجئني

ثقافة عسكرية

اسم املديرية ----------------------------------------------------- :

سجل التحصيل الدرايس آلخر خمسة فصول :

معدل الصف السادس

املادة

معدل الصف السابع

معدل الصف الثامن

الرتبية الدينية
اللغة العربية
اللغة االنجليزية
الرياضيات
العلوم االجتامعية
العلوم
املعدّل العام
اسم املرشد/ة-------------------------------------------- :

التوقيع -------------------------------- :

التاريخ ---------/-----/------- :
اسم املدير/ة --------------------------------------------- :

التوقيع --------------------------------- :

خاتم املدرسة

مالحظة :النهاية العظمى للمواد توضع كام هي يف كشف وزارة الرتبية والتعليم
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 /فصل اول

كشف بأسامء الطلبة املرشحني
كشف بأسامء الطلبة املرشحني:
املدرسة …………:املديرية...………………:
اسم مدير /مديرة املدرسة..........………………:
التوقيع........................................................:
هاتف املدرسة............................……………:

الرقم

اسم الطالب/الطالبة

رسوم االلتحاق

املبلغ اإلجاميل
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