
 مطرانية الالتين في االردن

 نموذج طلب اعفاء 

: معلومات الطالب  

: الطلبصاحب اسم   

 الجنسية:                                                        مكان وتاريخ الميالد :

 الرقم الوطني:                                                             رقم هوية االحوال/ جواز السفر: 

         مدينة/قرية:                           محافظة:                          رقم البناية:            شارع:         :  مكان السكن

 رقم الهاتف:  البريد االلكتروني:

 
 ............................................................................................................................:معّرف )او كاهن رعية(

 
....................................................................................................عنوان المعرف وتلفونه )او الكنيسة/الرعية(:  

 

 الثانوية العامة أو ما يعادلها:معدل     (IGCSE,IB,SATIIثانوية عامة /)نوع الشهادة 

 االشتراك بالسكن) للطالبات(                                                             التخصص المطلوب:  الخيار االول: 

 االشتراك بالباص                                                       الخيار الثاني:                               

 الخيار الثالث:                         

 السنة الدراسية :  الفصل الدراسي :

 : المدرسة

 الحصول على أية خصومات سابقة :
 نعم : طبيعة الخصم ومقداره   ........................................................................................          

 
 ال           

:أسرة الطالب معلومات عن   

 صفته:                                                                                              المعيل للطالب: 

  رقم الهاتف للمعيل:                                                                                     :تاريخ الميالد

 

جيدة  /   متوسطة    / مريض  ، تحديد طبيعة المرض : .................................................            الحالة الصحية :  
 

 الوظيفة / المهنة :

:)ارفاق كشف الراتب( للعائلة الدخل الشهري  

                                                         :االم وظيفةوظيفة االب:                                                                       

 :االم مكان عمل                                                                 :االب مكان عمل

: عدد أفراد األسرة                                                عائلة: دخل اخر لل  

 

  / المعاهداألخوة / األخوات في المدراس والجامعات 

)قيمة( الخصم إن وجد  االسم المدرسة / الجامعة الصف / السنة القسط السنوي 

    1 

    2 

    3 

    4 



 العقارات
ملك         البيت الذي تسكن فيه:         

 

   : .......................................... قيمة الدفعة الشهرية          أجار                                          
  هل تملك أي من التالي:

  نعم         ال           التفاصيل :                سيارة أو أكثر :
 نعم         ال           التفاصيل :  :   عقارات      

  نعم         ال           التفاصيل :                  محالت تجارية :

 
 

دقة  انا الموقع أدناه  ............................................. أشهد بأن جميع المعلومات المذكورة أعاله صحيحة وأنه في حالة عدم

 هذه المعلومات أو صحتها يلغى هذه الطلب مباشرة.

 .التاريخ: ..................................................                             ............            التوقيع .......................

 لإلستخدام الرسمي فقط ) الرجاء عدم الكتابة(
 الجامعة االميركية في مادبا: شروحات خاصة ب

                                          ..................... العام الجامعي: ............... الفصل الدراسي: ............................الطالب/ة  .......................يمكن قبول 

 التخصصات التالية: في 

 سعر الساعة:                     قيمة الخصم المقدم  من الجامعة:                           التخصص االول:           

  التخصص الثاني:                               سعر الساعة:                     قيمة الخصم المقدم  من الجامعة:            

  سعر الساعة:                     قيمة الخصم المقدم  من الجامعة:            التخصص الثالث:                               

 المواصالت:                      سكن الطالبات:        :          الول فصل التسجيل رسوم 

 

 التوقيع:                      :                                       موظف الجامعة اسم

الحالة: دراسة  
 
 
 

 

 قرار اللجنة :

 
التخصص : ___________________       الخصم الكلي على الساعات: ___________________   
 

 
 الخصم لرسوم التسجيل : ____________       الخصم للسكن : ___________  الخصم للمواصالت:  ___________

 

 

 التنسيب للجهات الرسمية في الجامعة :
 
 
 

 

 التوقيع :
  رئيس اللجنة                    عضو                  عضو                    عضو                     عضو                    عضو

 
 

 التاريخ:
 
 

 


