
 

 
 

 

 

 

 نموذج طلب قبول

 اسم العائلة: ___________________        اسم األب:___________________اسم الطالب:___________________

   
 البیانات الشخصیة للطالب:

 تاریخ الوالدة (الیوم/الشهر/السنة):
 

 مكان الوالدة

 الدیانة:

 الجنسیة: الجنس:

 عنوان السكن: اسم الشارع: رقم العمارة:

 یسكن الطالب مع:
 

 رقم جواز السفر:

 تاریخ االنتهاء:
 

 تاریخ اإلصدار: مكان اإلصدار:

 تقدیم الطلب للسنة الدراسیة: النظام المدرسي و الصف الحالي:

IG            IB/MYP             IB/DP                 SAT               النظام المدرسي الذي سیقدم له الطالب:      المسار الوطني 
 

 

 تفاصیل أولیاء األمور:

 

 الحالة االجتماعیة:       متزوج:                     منفصل:                               مطّلق:                              أرمل:

 

 الوصایة على الطفل (ان وجدت) : ___________________________

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 بیانات األب:

 االسم الكامل:  اللقب (سید/ دكتور/ أخرى):

 مكان الوالدة: الجنسیة:

 الدیانة:

 عنوان السكن:

 رقم جواز السفر:

 تاریخ اإلصدار: مكان اإلصدار: تاریخ االنتهاء:

 مكان العمل: عنوان العمل:

 المسمى الوظیفي: رقم هاتف العمل:

 رقم هاتف البیت: رقم فاكس العمل:

 رقم الهاتف: البرید اإللكتروني:

 بیانات األم
 االسم الكامل: اللقب (سیدة/ دكتورة/ أخرى):

 مكان الوالدة: الجنسیة:

 الدیانة:

 عنوان المنزل:

 رقم جواز السفر:

 تاریخ اإلصدار: مكان اإلصدار: تاریخ االنتهاء:

 مكان العمل:  عنوان العمل:

 المسمى الوظیفي: رقم هاتف العمل:
 رقم هاتف البیت: رقم فاكس العمل:

 رقم الهاتف: البرید اإللكتروني:

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 أشخاص یمكننا االتصال بهم في حالة طوارئ:

 الشخص األول:

 االسم: صلة القرابة:

 رقم هاتف المنزل: رقم الهاتف:

 البرید اإللكتروني:

 الشخص الثاني:

 االسم: صلة القرابة:

 رقم هاتف المنزل: رقم الهاتف:

 البرید اإللكتروني:

 

 معلومات أكادیمیة

 السبب/ األسباب الواجبة
 لترك الطالب لتلك

 المدرسة

 نوع البرنامج الذي درسه
 الطالب في تلك المدرسة

 لغة التوجیهات
 المستخدمة في تلك

 المدرسة

 السنوات التي قضاها في
 تلك المدرسة (من – إلى)

 مدارس سبق للطالب
 الذهاب إلیها (ابدأ بآخر

 مدرسة ذهب إلیها
 الطالب):

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  ملف اللغات التي یتكلّمها الطالب:

 عدد السنوات التي تكلم بها 
 الطالب تلك اللغة

 اللغة األولى التي تعلمها الطالب: 

 عدد السنوات التي تكلم بها 
 الطالب تلك اللغة

 اللغة الثانیة التي تعلمها الطالب: 

 اللغة األكثر استخداًما بین أفراد 
 العائلة:

 التأثیرات اللغویة األخرى مثل 
 اللغة التي تتحدث بها المربیة،
 اللغات التي تمت دراستها في

 المدرسة فقط
 أو اللغات المنطوقة في بلداٍن
  عاش فیها الطفل ولكن ال
  یتم التحدث بها في المنزل

 

 

 بیانات األشقاء (اإلخوة واألخوات)

 الصف المدرسة الحالیة تاریخ الوالدة أسماء اإلخوة

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 



 

 المعلومات األكادیمیة نعم/ال  إذا أجبت بنعم الرجاء تزویدنا بالتفاصیل

 هل سبق البنك/ابنتك  بأن تلقى دعًما تعلیمًیا محدًدا  
 كاللغة اإلنجلیزیة كلغة إضافیة أو كلغة ثانیة أو تعلیم

  الموهوبین وذوي المواهب االستثنائیة؟

 هل لدى ابنك /ابنتك  احتیاجات خاصة للتعلم؟  

 هل یعاني ابنك/ابنتك من تحدیات جسدیة أو عقلیة؟  

 هل سبق البنك /البنتك  أن تخطى سنة دراسیة أو تم  
 وضعه/ها  في صف أدنى من سنه /ها الطبیعي؟

 هل طلب من ابنك/ابنتك  إعادة سنة دراسیة أو رفض  
 أن ُیرّفع؟ إن كانت اإلجابة بنعم فأي سنة كانت ومتى؟

 هل تم منح ابنك/ ابنتك   مقعًدا للعام الدراسي القادم  
 في مدرسته الحالیة؟

 هل لدى ابنك /ابنتك أیة ظروف قد تؤثر على  
 تدریسه/ها؟

 (على سبیل المثال: مشاكل تعلیمیة أو عسر قراءة أو
 عدم انتظام دراسي). الرجاء إرفاق أیة وثائق ذات

 صلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات إضافیة:

 كیف سمعت عن كلیة دي ال سال؟
 

 موقع الكتروني:❏

 ولي أمر:                                                         االسم: __________________________❏

 طالب سابق:                                                 االسم: __________________________❏



 

 (الرجاء التحدید): طریقة ُأخرى:❏

_________________________________ 

 الرجاء تحدید مواهب طفلك أو إنجازاته:

 منجزات أكادیمي❏

 ریاضیة❏

  فنون (مرئي/ موسیقى/ دراما)❏

 أخرى: __________________________❏

 یرجى تقدیم المعلومات التالیة عن الشخص المسؤول عن دفع األقساط و التكالیف المدرسیة:
 االسم: __________________________-

 رقم هاتف البیت: __________________________-

 رقم الهاتف النقال: __________________________-

 العنوان:  __________________________-

 البرید اإللكتروني:__________________________-

  

أن وحیث ودقیقة. صحیحة كلها المقدمة المعلومات مدرستها. في المذكور الطالب لقبول عمان - سال ال دي كلیة إلى أتقدم الطلب، هذا                        بموجب

أو الطلب إلغاء إلى ستؤدي محجوبة أو دقیقة غیر أو مضللة معلومات أي أن أفهم المعلومات، بأحدث وتحدیثها وإعالمها بإخبارها الحق                       للمدرسة

أیًضا أفهم الطلب). (وحسب الفور على المدرسة تطلبه عربون وأي المدرسة رسوم جمیع دفع على أیًضا أوافق المدرسة. من ابنتي / ابني                        سحب

الحافلة ورسوم التسجیل ورسوم الدراسیة (األقساط المدرسیة الرسوم جمیع وأن الكلیة لتقدیر وفًقا للتغییر عرضة المدرسیة الرسوم جمیع                    أن

 ورسوم االمتحانات واللوازم والنفقات األخرى) غیر قابلة لالسترداد بمجرد تسجیل ابني / أبنائي  في الكلیة  للعام الدراسي.

 االسم: ________________________

 التوقیع: ________________________

 التاریخ: ________________________

 صلة القرابة:   أب               أم                    الوصي

 

 


