رقم الطالب المتسلسل في المدرسة

الرقم الوطني (لألردنيين فقط) والمتسلسل (لغير األردنيين)

سنة التقدم ألول مرة رقم الدورة الحالية

2021

صورة حديثة

1

وزارة التربية والتعليم
إدارة االمتحانات واالختبارات
قسم االمتحانات العامة

رقم الجلوس ( :تعبئه مديرية التربية والتعليم )

للمشرتك قياس
( )6×4سم

طلب اشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة

لعام ( 2021االمتحان العام)

مسار التعليم الثانوي الشامل املهني

الفرع :االقتصاد املنزيل

نو االشتراك( :نظامي)( ،دراسة خاصة جديد)

اختر التخصص
هام
وملزم

تجميل

تصنيع غذائي

انتاج مالبس

 -1يتقدددم الطلبددة النظدداميون وطلبددة الدراسددة الخاصددة الجدددد وفددم محتددوم المندداكت والكتددب المدرسددية للعددام الدراسددي  ،2021/2020ويعمددل بالتعدداميم
الصادرة عن إدارة المناكت والكتب المدرسية لهذا العام.
 -2اعتماد موضوعات المطالعة الذاتية فدي الكتدب المدرسدية للصدث الثداني عشدر للألدرو األكاديميدة والمهنيدة للعدام الدراسدي  2019/2018لتكدون كدي
نألسها موضوعات مطالعة ذاتية لكافة الخطط الدراسية من عام (.)2021-2005
اسم المشترك باللغة العربية حسب الوثيقة الرسمية المرفقة
اسم الجد
اسم األب

االسم األول

اسم العائلة

جنسية المشترك  ………………… :مكان الوالدة  ………………… :تاريخ الوالدة :
اسم العائلة باإلنجليزية

عدد المباحث التي
سيتقدم لها المشترك

/

الديانة …………… :

/

اسم المشترك باللغة اإلنجليزية حسب االسم باللغة العربية ( دون اختصار وحسب الوثيقة الشخصية )
االسم األول باإلنجليزية
اسم األب باإلنجليزية
اسم الجد باإلنجليزية

أ -الطلبة النظاميون  :المدرسة الحالية ...........……………………………:المديرية …....................:اللواء الذي تتبع له المدرسة …......... :
المدرسة المنقول منها .........................:رقمها الوطني................:المديرية .......................:اللواء الذي تتبع له المدرسة .............. :
ب -طلبة الدراسة الخاصة  :المديرية األصلية التي صدر عنها كشف العالمات المرفق بطلب االشتراك ................................:اللواء .............. :
)
السلطة التعليمية(:

المباحث الدراسية ورموزها
مباحث المتطلبات التخصصية اإلجبارية

مباحث الثقافة العامة المشتركة

التربية اإلسالمية

اللغة العربية
(موضوعات مختارة)

اللغة اإلنجليزية
(موضوعات مختارة)

تاريخ األردن

الكيميــــــــاء/العلمي
(موضوعات مختارة)

العـلـوم
الحياتـية/العلمي
(موضوعات
مختارة)

العلوم المهنية
الخاصة

اإلدارة والسالمة
المهنية

7

8

9

الرسم والتصميم

1

2

3

4

5

6

ف1

ف2

10

عنوان المشترك ومكان إقامته الدائم  ………………………………… :رقم الهاتف الخلوي
2021 /
التاريخ / :
أقـر بأن جميع المعلومات الواردة أعاله صحيحة وأتحمل مسؤولية أي خطأ فيها.
اسم المشترك وتوقيعه ……………………………… :
تصديق مدير/مديرة المدرسة على صحة المعلومات وصحة تســلســــــل الطالب
في الوصول للصف الثاني عشر.
اسم وتوقيع مدير/مديرة المدرسة

الخاتم الرسمي

الموظف الذي قبل طلب االشتراك:
االسم  …………………… :التوقيع ……………… :
تصديق رئيس قسم االمتحانات واالختبارات على صحة الوثائق
التي قبل بموجبها طلب االشتراك .

التوقيع

الخاتم الرسمي

