طلب التحاق
بالمدرسة
الستخدام اإلدارة
.......................................
هام جدا

هذا النموذج طلب التحاق بالمدرسة يتم تحويله إلى نموذج تسجيل للطالب بعد القبول ،وال ُيلزم المدرسة بقبول الطالب ،وهو ال يعني وجود مكان شاغر للطالب ولكنه إلضافة الطالب
الى الئحة االنتظار بعد تسديد رسوم تقديم هذا الطلب )30( :دينار غير مستردة .لمزيد من المعلومات الرجاء االطالع على الموقع اإللكتروني للمدرسةwww.mashrek.edu.jo :
 مدرسة المشرق الدولية مدرسة ثنائية اللغة (إنجليزي وعربي) ،ويتم قبول الطالب في المدرسة من سن ( )18 – 3سنة كما يلي:
 برنامج السنوات االبتدائية  IBPYPمن سن الروضة وحتى الصف الرابع االبتدائي. برنامج السنوات المتوسطة  IBMYPمن الصف الخامس وحتى العاشر. -برنامج دبلوما البكالوريا  IBDPللصفين الحادي عشر والثاني عشر.

 سعة الشعبة الواحدة من كل صف  25طالب وطالبة ،تُعطى أولوية إعادة التسجيل لطلبة المدرسة حتى تاريخ  12/31من كل عام دراسي.
 تُعطى األولوية في تسجيل الطلبة الجدد الذين تم قبولهم ضمن معايير القبول المذكورة أدناه ،وذلك حسب ما يلي:
.1

وجود أخوة حاليين في المدرسة.

.2

تاريخ تقديم الطلب.

.3

توفر مكان شاغر لذلك الصف.

.4

إتمام معاملة التسجيل للطالب.

 يجب على الطلبة المتقدمين الى الصفوف ( )12-3ان يقدموا امتحان قبول باللغتين العربية واإلنجليزية والرياضيات ،ومقابلة شخصية مع رئيسة المرحلة التي سيتبع لها .في حال
النجاح يتم وضع الطلب على الئحة اإلنتظار لحين وجود شاغر.
 على ولي األمر إعالم اإلدارة كتابيا بنية نقل الطالب في موعد أقصاه  12/31من العام الدراسي السابق ،ليستحق استرداد مبلغ حجز المقعد .ويفقد الطالب مقعده إذا لم يعد
تسجيله قبل هذا التاريخ ،حيث سيتم منح مكانه لطالب آخر على الئحة االنتظار.

 ال ُيسمح بتأجيل التسجيل للعام الدراسي التالي أو أكثر ،وال يحق لولي األمر المطالبة باسترداد قيمة حجز المقعد في هذه الحالة.

أ .معلومات هامة:
الصف الذي يتقدم له الطالب.......................... :

العام الدراسي................... / ................... :

تاريخ تقديم الطلب.................................... :

ب .معلومات الطالب:
 -1اسم الطالب باللغة العربية (حسب الوثيقة الرسمية)
االسم األول
........................

 -2الديانة:
اسم الجد

اسم األب
.........................

........................

مسلم

العائلة
.........................

اسم الطالب باللغة اإلنجليزية ( حسب الوثيقة الرسمية)
.........................

........................

.........................

أخرى

مسيحي

 -3الجنس:
ذكر

........................

أنثى

 -4الجنسية الموثقة للمعامالت الرسمية في المدرسة:

 -5الرقم الوطني:

 -6جنسيات أخرى ( في حال وجودها ):

.................................................................

...................................................

.....................................................

 -7مكان الوالدة:
المدينة.................................... :

 -8تاريخ الوالدة:
البلد................................ :

 -9عدد أفراد األسرة (مع األب واألم)....................................................... :

اليوم

/

..........
 -10ترتيب الطالب بين إخوته1 :

2

الشهر

السنة

/

/ .......... /
3

4

5

..........
6

7

8

 -11لالتصال في حالة الطوارئ:
اسم الشخص  ......................................................صلة القرابة ....................................... :الهاتف الخلوي........................................ :

ج.المعرفين:
اسم المعرف ............................................. :عالقته بمدرسة المشرق الدولية ....................................... :رقم الهاتف.................................. :
اسم المعرف ............................................. :عالقته بمدرسة المشرق الدولية ....................................... :رقم الهاتف.................................. :

د .المعلومات األكاديمية:
 -14هل درس الطالب في مدرسة المشرق سابقا؟ __________ الصف_____________ :

 -15هل أحد الوالدين ِخِّريج مدرسة المشرق الدولية؟ _____ السنة____ :

 -16آخر مدرستين التحق بهما الطالب:
(أ) اسم المدرسة ................................ :من تاريخ ...................... :إلى تاريخ ................................ :الصفوف..................................... :
(ب) اسم المدرسة ................................ :من تاريخ ...................... :إلى تاريخ ................................ :الصفوف..................................... :
 -17القدرات اللغوية( :جيد ،ضعيف ،ال شيء)
اللغة

كتابة

محادثة

مالحظات

قراءة

اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
اللغة الثالثة (

)

 -18أسماء اإلخوة المسجلين حاليا في مدرسة المشرق الدولية (إن ٌوجد):
االسم

الصف

العام الدراسي

االسم

الصف

العام الدراسي

 -19أسماء اإلخوة المسجلين في مدارس أخرى (إن ٌوجد):
االسم

الصف

المدرسة

االسم

الصف

المدرسة

و .معلومات ولي األمر:

-20الرجاء تعبئة معلومات ولي األمر كاملة:
المعلومات المطلوبة

األب  /ولي األمر

األم  /ولية األمر

االسم (الرباعي)
الجنسية
جنسيات أخرى
الرقم الوطني (األردنيين) رقم الوثيقة (غير اردني)
مكان والدة ولي األمر
تاريخ والدة ولي األمر
الديانة
المستوى التعليمي
المهنة
مكان العمل
هاتف العمل
الهاتف الخلوي
البريد اإللكتروني
الحالة اإلجتماعية:

الوصاية مع................................................................................................................ :

ز .الرجاء توقيع النموذج أدناه مع الشكر:

أنا ولي أمر الطالب

........................................................

 أقر بأن المعلومات المعطاة  /المرفقة في هذا النموذج صحيحة. أتعهد بأن ابني/ابنتي يتمتع بصحة جسدية وعقلية جيدة ،وأنني مسؤول عن تزويد المدرسة بالتقاريرالطبية الالزمة  /الضرورية قبل تسجيله.

 أقر بأنه قد تم إعالمي بأن هذا النموذج ليس نموذج تسجيل للطالب ،وال ُيلزم المدرسة بقبول الطالب،وهوال يعني وجود مكان شاغر للطالب.

توقيع ولي األمر
...........................

