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 كليات العالم المتحد

     United World Colleges 

_______________________________________________________________________________ 

About UWC   
UWC was founded in 1962, offering an educational experience based on shared learning, collaboration and understanding so 

that the students would act as champions of peace. UWC has 18 schools and colleges and a growing portfolio of short 

educational programmes. The Schools offer full and partial scholarships, and limited seats with full payment to students 

typically aged between 16 and 19 years the opportunity to benefit from the UWC experience through a Two-year preuniversity 

college teaching the IB Diploma.  

  لجان   خالل   من  المدارس  بتلك   للدراسة   الطالب   اختيار   ويتم .  قارات   خمس  في  منتشرة  ثانوية  مدرسة   18  تضم   و  1962  عام  المتحد   العالم   كليات   مدارس  تأسست

  الوطنية  ولجانها  المتحد العالم  كليات مدارس  تقدم . واإلبداعية األكاديمية وإمكانياتهم  الجدارة  أسس  على العالم أنحاء جميع في  بلدا   140 من  أكثر  في وطنية

  العالم  مدارس  تتبع .القصيرة التعليمية  البرامج من  سلسلة كذلك  وتنظم  كما  كاملة، رسوما   يدفعون ممن  محدودا   عددا   كذلك  وتقبل  وجزئية، كاملة دراسية منح

 . الثانوي  التعليم من النهائيتين للسنتين الدولية البكالوريا  دبلوم منهاج  المتحد 

Mission and value  
UWC makes education a force to unite people, nations and cultures for peace and a sustainable future. Our unique model of 

education, driven by our mission and nine values, supports young people to flourish – physically, intellectually, emotionally 

and ethically.  

  التفاهم   تعزيز  هو  اإلستراتيجي  وهدفها.  مستدام   مستقبل  وخلق  السالم  أجل   من  والثقافات  واألمم  الناس  لتوحيد  قوة  التعليم  من  المتحد  العالم  كليات  تجعل:  رسالتنا 

  للقيام  الثقافات من واسعة  مجموعة يمثلون والذين الواعدين المستقبل  لقادة  واسعة تعليمية فرص تتيح التي التسعة القيم و أالهداف  و  التعليم خالل من الدولي 

 . مجتمعاتهم في  فعال  بدور

 Our values:        :قيمنا   

International and intercultural understanding   التفاهم الدولي بين الثقافات  
Celebration of difference    االحتفال باالختالفات 
Personal responsibility and integrity   الشخصية والنزاهة   المسؤولية 
Mutual responsibility and respect     المسؤولية المتبادلة واالحترام 
Compassion and service     الخدمة والشغف 
Respect for the environment    احترام البيئة 
A sense of idealism     الشعور بالمثالية 
Personal Challenge      تحدي النفس 
Action and personal example     العمل والقدوة الشخصية 

 

UWC Schools  

There are 18 schools and colleges in 5 continents: You can find the approximate tuition fees beside each school.  

North America:  

Pearson College UWC Victoria, Canada:  
UWC-USA Montezuma, New Mexico, USA:         JOD 31,435  

JOD 27,970  

Asia:  

Li Po Chun UWC Hong Kong:   
UWC Changshu China:    
UWC Mahindra College Pune, India:   
UWC South East Asia Singapore         
UWC Thailand   
UWC ISKA Japan  

   JOD 35,295  
  JOD 36,650  
 JOD 20,940  

  JOD 39,530  

JOD 29,806  
 JOD 31,932  

Central/South America:  
UWC Costa Rica Santa Ana, Costa Rica:   JOD 27,050  
Africa:  
Waterford Kamhlaba UWC Mbabane, Swaziland:      JOD 15,770  

UWCCEA East Africa, Tanzania        JOD   9,000   

Europe:  

UWC Robert Bosch College Freiburg, Germany:    JOD 26,140      UWC Adriatic Duino, Italy UWC:   JOD 19,300   
UWC Maastricht Maastricht, the Netherlands:      JOD 23,225     Atlantic College Llantwit Major, UK:   JOD 29,970  

UWC in Mostar , Bosnia and Herzegovina:     JOD 13,690          UWC Dilijan, Armenia: UWC 

Red Cross Nordic Flekke, Norway:    JOD 23,495  
 JOD 26,270  

 

http://www.uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/pearson_college_uwc/default.aspx
http://www.uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/pearson_college_uwc/default.aspx
http://www.uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/uwcusa/default.aspx
http://www.uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/uwcusa/default.aspx
http://www.uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/uwcusa/default.aspx
http://www.uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/uwcusa/default.aspx
http://www.uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/li_po_chun_uwc_of_hong_kong/default.aspx
http://www.uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/li_po_chun_uwc_of_hong_kong/default.aspx
http://www.uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/mahindra_uwc_of_india/default.aspx
http://www.uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/mahindra_uwc_of_india/default.aspx
http://www.uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/mahindra_uwc_of_india/default.aspx
http://www.uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/mahindra_uwc_of_india/default.aspx
http://www.uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/uwc_of_south_east_asia/default.aspx
http://www.uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/uwc_of_south_east_asia/default.aspx
http://www.uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/uwc_costa_rica/default.aspx
http://www.uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/uwc_costa_rica/default.aspx
http://www.uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/waterford_kamhlaba_uwc_of_southern_africa/default.aspx
http://www.uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/waterford_kamhlaba_uwc_of_southern_africa/default.aspx
http://www.uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/uwc_of_the_adriatic/default.aspx
http://www.uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/uwc_of_the_adriatic/default.aspx
http://www.uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/uwc_atlantic_college/default.aspx
http://www.uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/uwc_atlantic_college/default.aspx
http://www.uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/uwc_atlantic_college/default.aspx
http://www.uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/uwc_atlantic_college/default.aspx
http://www.uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/uwc_atlantic_college/default.aspx
http://www.uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/uwc_atlantic_college/default.aspx
http://www.uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/uwc_maastricht/default.aspx
http://www.uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/uwc_maastricht/default.aspx
http://www.uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/uwc_in_mostar/default.aspx
http://www.uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/uwc_in_mostar/default.aspx
http://www.uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/red_cross_nordic_uwc/default.aspx
http://www.uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/red_cross_nordic_uwc/default.aspx
http://www.uwc.org/uwc_education/our_schools_and_colleges/red_cross_nordic_uwc/default.aspx
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 إرشادات الطالب

 يرجى مراعاة التالي: ▪

  . والفقرات البنود جميع تعبئة الرجاء صفحات،  6 من الطلب هذا يتكون .1

 . اليد بخط شخصيا   أو الكترونيا   الطلب وتعبئة حديثة شخصية  صورة ارفاق .2

  .العربية باللغة وأ االنجليزية باللغة  االسئلة عن االجابة يمكن .3

  .الطلب في المذكورة للسنوات المدرسية الشهادات عن صورة ارفاق .4

  شروط الترشيح: ▪

 . المخصص المكان في التوقيع مع الترشيح  على الطالبة / الطالب األمر ولي موافقة .1

 . 2202 لعام آب  شهر من األول  في عاما  ( 18)  عن يزيد وال أشهر وستة عاما  ( 15) عن  المرشح عمر يقل أآل .2

 . 2021/2022 الدراسي  العام من  األول الدراسي للفصل بالنسبة وكذلك% 80  عن السابق العام  في اه/همعدل يقل أال .3

 . اليوبيل معهد في لالختبار يتقدم عندما دينار (35) مبلغ يدفع .4

 عليها مثبت مدرسية هوية أو المدنية األحوال من شخصية هوية أو السفر جواز) الشخصاية الثباات التالية الوثائق إحدى إحضار ضرورة .5

 .(للطالب شخصية صورة

 . الكليات تنفذها التي الالصفية النشاطات  في بفاعلية للمساهمة االستعداد ا ه/لديه يكون أن .6

  العاام، الدولية البكالوريا متحانال الثانية السنة ةنهاي في ويتقدم بها سيلتحق  التي الكلية في متتاليتين سنتين لمدة بالدراسة ـة/المرشح يلتزم أن .7

 . االنجليزية باللغة ستكون الدراسة  بأن علما  

  الشخصي  والمصروف المدرسية العطل وخالل دراسية سنة كل ونهاية بداية في السفر تذاكر من عليه تترتب كلفة اي ـة/الطالب يتحمل أن .8

 . المقدمة المنحة حسب أخرى مصاريف أوأية األمتحانات رسوم أو

  من  هعلي يترتب ما بدفع الوطنية اللجنة مع بالتنسيق مراأل ولي فيتعهد منحة  دون  دراسي مقعد وأ جزئية منحة على الطالب  حصول حال في .9

 .اليها الطالبة/الطالب قبول تم التي للمدرسة مباشرة رسوم

  مراحل الترشيح: ▪

 : إلى  السابقة الشروط عليه تنطبق ممن المرشح يخضع

 الى ة/الطالب استدعاء يتم االمتحان اجتياز حال وفي ،واالنجليزية العربية باللغة تحريري امتحان  

 الى المعسكر اجتازو  الذين  الطلبة استدعاء ويتم الحقا، تطبيقه وطريقة موعده يحدد طالبي، معسكر    

  الغرض  لهذا  لةك  المش    األردنية الوطنية اللجنة  أعضاء قبل من شخصية مقابلة 

 .الحادية عشرة صباحا   11 الساعة 2023/1/14 الموافق سبتال يوم العسكري االسكان بجانب بدران شفا في الكائنة اليوبيل مدرسة في االختبار يعقد

 :مالحظات ▪

 االلكتروني البريد وأ  5234231 رقم فاكس على مباشرة الطلب رسالإ  خالل من  2023 /1 / 12 الطلبات الستالم موعد اخر 

  jordannc@jo.uwc.org 

 برنامج خريجة الشياب نور مع تواصلال الرجاء المتحد العالم كليات برنامج لالستفسارعن أو المعلومات من للمزيد UWC على  2005 عام   

.nour.shiyyab@gmail.com االلكتروني  البريد  

   االلتزام المالي: ▪

 للعائلة االقتصادي الوضع حسب المنحة قيمة تحديد يتم حيث جزئية أو كاملة منح المدراس  تقدم الحاالت بعض في .  

 بوضوح  والمصاريف  الدخل  عن والتصريح المطلوبة  النماذج جميع  تعبئة المدارس هذه إلحدى  للترشح ابنهم/ابنتهم قبول  تم الذين األمور أولياء على  
 . له المقدمة  المنحة أو مقعده الطالب  يخسر  قد  وإال  كامل،

   المحكمة من بقرار األوصياء األقارب أحد – األم  –  األب: مثل القانوني األمر ولي توقيع( األمر ولي موافقة) ▪

 على  أوافق المتاح للمقعد قبولي حال وفي األردنية، الوطنية اللجنة خالل من المتحد العالم لكليات التقدم في ابني/ابنتي مشاركة على أوافق  

 االلتزامات  هذه   بأن  علما    الوطنية،  اللجنة  خالل  من  عليها  المتفق  الترتيبات  حسب  المدرسة  الى  االختيار  هذا  على  تترتب  مالية  التزامات  أي  دفع

 .  الكلية  وبلد المنحة لتغطيات تبعا   تتباين المالية

 سنويا   /دينارا  ________  مقداره مالي  بمبلغ المساهمة أستطيع  كاملة، دراسية منحة على ابنتي /ابني حصول عدم حالة في.  

 أمرالطالب ولي وتوقيع إسم: 

mailto:jordannc@jo.uwc.org
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Name: _____________________________                                                   Date: _______________________  

 Sex:   Male    Female      Birth date:  ----- / ----- /--------     National ID Number: ________________________  

 Day      month     year  

E-mail:________________________________________________      Mobile No.: _____________________  

Town of Residence: __________________________           

Student Address: ______________________________________________________________________________  

Name of current School: ______________________________________   How many years at this school? _____ 

 Other schools attended: ____________________________________       for    _______________years  

____________________________________        for   _______________years  

Languages: :اللغات 

 

 

Name ________________________   Relation to student: __________________   Profession: _______________  

E-mail____________________________________________________ Mobile No.: _______________________ 

 
 
 

Native 
Language 

Second                
Language 

Third                 
Language 

Known Languages 

 معرفة اللغات 

   

Proficiency level 
 درجة االتقان 

   

STUDENT’ S INFORMATION 

     World United Colleges    كليات   العالم   المتحد
    3202 Application Form 3202 طلب   االلتحاق       

GUARDIAN’S INFORMATION   
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Extracurricular Activities, talents, & Interests:   :  النشاطات الالصفية والمواهب واالهتمامات 

 Do you like sports? What do you play?    :هل تحب لعب الرياضة؟ اية لعبة تلعب؟ 

   At School:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  في المدرسة : 

Outside School:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : خارج المدرسة 

 What activities do you like to do at school or at your free time?   فراغك؟  اوقات  في  او  المدرسة  في  بها  شاركت التي االنشطة هي  ما  

------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

State any musical /Art/ drama interests you have: ------------------------------------------------------- : اي اهتمامات موسيقية/فنية/تمثيل  أذكر  

     Do you like voluntary work?           التطوعي؟  بالعمل مهتم انت  هل  

 List some of the community service activities that you have participated in   أذكراالعمال التطوعية أو خدمة المجتمع التي شاركت بها   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

What are the strengths in your personality?                                                     شخصيتك؟ في قوة نقطة تعتبرها التي الصفات هي  ما  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 معها؟ تتعامل وكيف نفسك؟ من تزعجك التي الصفات هي ما

What characteristics in your personality concerns you? And how do you deal with it? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Describe any other things you would like to write about?                                 أذكر أي امور أخرى ترغب أن تكتب عنها ؟  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Why do you want to study at one of the World United Colleges?             المتحد؟ العالم كليات احدى في تدرس ان تريد لماذا  

---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Afterwards, what would you want to study at the University?                                        ؟  الجامعة في تدرس أن ترغب ماذا  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  المقال

 (:أسطر  10-6) الدراسة من انتهائك لدى مجتمعك في تعمله أن تطمح الذي التغيير هو وما البرنامج هذا تجربة لك تحققه أن تتوقع ما باختصار أذكر

Essay: Describe in brief what you expect to gain from the experiences of the program if selected, and what 

changes you hope to instill in your community (6 – 10 lines):  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  School--------------------------------------------------------------------------------------- --------اسم المدرسة: 

 Name of student: --------------------------------------------------------------------------------- : اسم الطالب/ة    

 Grade: ------------------  section: ----------       ------------- : الفرع  ------------------------- : الحالي الصف  

  Academic Assessment:                        :التقدير األكاديمي 

 

Class الحادي عشر Eleventh     العاشر  Tenth           التاسعNinth     الصف 

Average    
 المعدل

  

Personal Characteristics:                 تقدير السمات الشخصية 

 

Characteristic 
متميز  

distinguished 
ممتاز 

excellent 
 جيد جدا  
Very good 

جيد 
good 

متوسط 
average 

ضعيف 
poor 

 السمة 

Teamwork       التعاون مع اآلخرين 

Work independently       إنجاز العمل المستقل 

Motivation       الدافعية 

Creativity       اإلبداع 

Balanced personality        يةالشخصاتزان  

Openness         انفتاح الشخصية 

Self confidence       الثقة بالنفس 

Self-discipline       االنضباط 

 

Principal /Counselor report:                                                                                                                   : توصية مدير/مرشد المدرسة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                                                                                             :Principal’s Nameالمدير: اسم 
 

                                                                     :Signature  المدرسة  ختم                                                                               ع:التوقي

School Stamp  

                                                                      

School Report تقرير المدرسة


