
 
 

 یجب إرفاق المستندات التالیة مع طلب القبول  :

  صورة مصدقة عن شهادة المیالد.-

 صورة عن جواز السفر.-

 صورة عن دفتر العائلة (لألردنیین فقط).-

 صورة عن بطاقة التطعیم.-

 أربع صور حدیثة.-

 صورة عن اإلقامة ساریة المفعول (لغیر األردنیین).-

 الشهادات الرسمیة / تقاریر المدرسة (من السنوات الثالث الماضیة).-

 مراجع خاصة (للصف السادس فما فوق).-

 تعبئة النموذج الطبي وخطاب تعهد/ ضمان.-

 * مالحظة: ال تحتفظ المدرسة بالطلبات المرفوضة. قد یختار الوالدان إعادة تقدیم طلب كامل في العام التالي.

 

 متطلبات وزارة التربیة والتعلیم :

 أ. الطالب المنتقلون إلى كلیة دي ال سال من مدارس أخرى في األردن :

 سیتم تزویدهم برسالة قبول إلعطائها للمدرسة السابقة.1.

الذي2. التعلیم إدارة معلومات نظام وهو (OPEN EMES) عبر إلكترونًیا الطالب ملف نقل السابقة المدرسة من ُیطلب أن                    یجب

 تستخدمه وزارة التربیة والتعلیم في األردن.

إلى3. لتسلیمها الطالب وملف الوزارة عن صادر عالمات تقریر وأحدث النقل برسالة األمور أولیاء تزوید السابقة المدرسة على                    یجب

 كلیة دي ال سال.

 ب. یجب على الطالب الذین تم نقلهم من خارج األردن تقدیم تقاریر مدرسیة معتمدة من السلطات التالیة وبالتسلسل التالي:

 وزارة التربیة والتعلیم (في الدولة التي یصل منها الطالب).1.

ملحقیة2. أو سفارة هناك یكن لم إذا األردنیین). (لغیر الخارجیة وزارة أو (لألردنیین) األردنیة الثقافیة الملحقیة أو األردنیة                    السفارة

 ثقافیة ، فإن وزارة الخارجیة األردنیة سوف تعترف وتقر بكفایة الشهادة من وزارة التربیة والتعلیم في بلد المنشأ.

 عند الوصول إلى األردن: وزارة الخارجیة (عمان / هاتف: 06573150).3.

 دائرة االمتحانات واالختبارات (جبل اللویبدة / هاتف: 064624814) لمعادلة التقریر.4.

 مدیریة التربیة الخاصة (جبل الحسین / هاتف: 06469603) لكتاب القبول الرسمي.5.

 * ملحوظة: دائرة االمتحانات واالختبارات ومدیریة التربیة الخاصة ستطلبان جواز السفر وصورة عنه

 باإلضافة إلى كتاب القبول من كلیة دي ال سال  وإقام ساریة المفعول للطالب غیر األردنیین.

هاتف: / عمان (جبل البریطاني الثقافي المجلس من تقاریرهم تصدیق بریطانیة مدرسة عالمات كشف على الحاصلین الطالب على یجب *                   

 064603420) ، ثم القیام بالخطوتین 4 و 5 فقط.

 

 


