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 بسم هللا الرحمن الرحیم        
 

 المملكة األردنیة الھاشمیة 
 وزارة الخارجیة/دائرة الشؤون الفلسطینیة 

 وشؤون المغتربین
        

 

 

 

 أسس توزیع مقاعد المكرمة الملكیة السامیة 
 في الجامعات األردنیة الرسمیة 

 ألبناء المخیمات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  -أوالً: شروط التقدم للمكرمة الملكیة السامیة: 
 

أن یكون الطلبة وأس�������رھم من المقیمین في أحد المخیمات المعتمدة لغایات ھذه المكرمة  .1

قبل الحصول على الثانویة العامة سنوات ) ثالثة الى خمس 5-3(إقامة دائمة ال تقل عن 

شھود، وال یؤخذ  (وتثبت واقعة اإلقامة بالطرق كافة بما فیھا الزیارات المیدانیة وشھادة ال

بعین االعتبار عقود اإلیجار في أحد المخیمات إذا لم تكن معززة بوثائق تثبت حص������ولھا 

 في المخیم. وال یعتمد بسكن الطالب مع أحد أقاربھ قبل المدة المشار إلیھا). 

ان یكون الطالب/ الطالبة قد درس كالً او جزءاً من المرحلة األس��اس��یة في احدى مدارس  .2

 وكالة الغوث الدولیة

فقط  2020/2021أن یكون حاص���الً على ش���ھادة الدراس���ة الثانویة العامة األردنیة لعام  .3

ني طلبة الفرع المھمن ذلك ویس�������تثنى %. 65من مختلف الفروع وبمعدل ال یقل عن 
 الذین لم یجتازوا بنجاح المواد اإلضافیة المحددة للمسار األكادیمي. 

في الس���نوات  ان ال یكون الطالب قد اس���تفاد من المكرمة الملكیة الس���امیة ألبناء المخیمات .4
بخص������وص الطلبة الذین تم قبولھم على قوائم القبول الموحد في الس������نوات اما الس������ابقة 

فیس���مح لھم بالتنافس على مقاعد  2021الس���ابقة والحاص���لین على ش���ھادة الثانویة العامة 
 المكرمة الملكیة السامیة كونھم لم یستفیدوا منھا سابقا 
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  -ثانیاً: أسس اختیار وترشیح الطلبة لمقاعد المكرمة: 
 

سة القبول الموحد  .1 سیا صة بأبناء المخیمات وفقاً ل یتم الترشیح لمقاعد المكرمة الملكیة الخا

 المعتمدة في الجامعات األردنیة الرسمیة. 

بخص���وص أبناء قطاع غزة المقیمین في المخیمات والذین تنطبق علیھم ش���روط المكرمة  .2

فعیل الحس��اب من قبل وتإذ یتوجب علیھم تعبأة التخص��ص��ات بعد ش��راء القس��یمة المقررة 

 وعلى النحو التالي: الدائرة مدیریة تكنولوجیا المعلومات في

دائرة الش�������ؤون مكاتب  فيالخاص بالمكرمة الملكیة  النموذجالطالب/الطالبة  عبأی -1

 في المخیمات مرفق بالوثائق المطلوبة الفلسطینیة

المخیمات بعد  یتم ارسال الطلب الى دائرة الشؤون الفلسطینیة من قبل مكاتبھا في -2

 التثبت من صحة كافة الوثائق وان الطالب یسكن المخیم فعلیا

یقوم فریق مدیریھ تكنولوجیا المعلومات في الدائرة بتفعیل حس�������اب الطالب على  -3

 موقع القبول الموحد 

 10من قبل الدائرة للطالب برقم تس����لس����ل مكون من  SMSیتم ارس����ال رس����الة  -4

ي من مراكز ش��راء قس��یمة القبول الموحد وش��راءھا خانات حیث یقوم الطالب بمراجعة أ

 وفقا لھذا الرقم التسلسلي 

 الدخول الى موقع القبول الموحد االلكتروني لتعبئة الطلب  -5

  -ثالثاً: إجراءات الترشیح للمكرمة الملكیة السامیة: 
 

 الفلسطینیةدائرة الشؤون مكاتب  فيالخاص بالمكرمة الملكیة  النموذجالطالب/الطالبة  عبأی .1

 . في المخیمات مرفق بالوثائق المطلوبة

تقس���م المقاعد على المخیمات عدداً وتخص���ص���اً بنس���بة عدد س���كان المخیم أو عدد الطلبة  .2

 المتقدمین من كل مخیم أیھما أقرب إلى تحقیق العدالة. 

تتم عملیة الترش��یح للمقاعد المخص��ص��ة لكل مخیم حس��ب معدل الطالب/الطالبة في ش��ھادة  .3

التعلیم العالي/ وحدة وفق آلیھ وزارة  اس�����ة الثانویة وتس�����لس�����ل اختیاراتھ/ اختیاراتھاالدر

 كالتالي: التنسیق والقبول الموحد
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ینظر في طلب االلتحاق وفقاً للمعدل في ش�������ھادة الدراس�������ة الثانویة العامة وترتیب  -أ

االلتحاق اختیارات الطالب/ الطالبة تنازلیاً بحیث ینظر الى االختیار األول في طلب 

 فاذا لم یقبل بسبب اكتمال العدد المقرر لھذا التخصص ینظر لالختیار الثاني وھكذا.

 إذا قبل الطالب في اختیار معین ال ینظر لالختیارات التالیة في طلب االلتحاق -ب

بل في أي من الخیارات الواردة في طلب االلتحاق من  -ت لذي ال یق یس�������تثنى الطالب ا

 د التي خارج نطاق خیاراتھالمنافسة على بقیة المقاع

یس��تثنى الطلبة من أبناء المخیمات الذین یقبلون في الجامعات األردنیة تنافس��یاً حس��ب  -ث

معدالتھم من الترش��یح عن طریق المكرمة الملكیة الس��امیة باس��تثناء الحاالت المحددة 

 التي من شأنھا تحسین وضع الطالب/ الطالبة في التخصص األعلى

 

  -عامـة: رابعاً: مالحظات 
 

على كل طالب/ طالبة من أبناء المخیمات الراغبین في االس�������تفادة من مقاعد المكرمة  

ممن حص���لوا على ش���ھادة  2020/2021الملكیة الس���امیة في الجامعات األردنیة الرس���میة لعام 

  -الثانویة العامة بمختلف فروعھا التقید بما یلي: 

بأیأن  .1 بة  ع طال لب/ال طا تب با الخاص النموذجال دائرة الش�������ؤون لمكرمة الملكیة في مكا

 .  في المخیمات مرفقة بالوثائق المطلوبة كامال الفلسطینیة

 %. 65ال یقبل أي طلب یقل معدل عالمات الطالب عن  .2

 ال تقبل شھادات الدراسة الثانویة العامة غیر األردنیة.  .3

سة الثانویة العامة قبل عام  .4 شھادات الدرا ) 4مع مراعاة ما ورد في البند ( 2021ال تقبل 

 أوالً.  

 المكرمة الملكیة السامیة ھي مقعد ولیست منحة مالیة.  .5

  -خامساً: یرفق بالطلب ما یلي: 
 

 . 2020/2021صورة عن كشف عالمات شھادة الدراسة الثانویة لعام  .1

 صورة عن بطاقة األحوال المدنیة للطالب. .2

ردني المؤقت إذا كان الطالب من أبناء قطاع ص��ورة عن وثیقة الس��فر أو جواز الس��فر األ .3

 غزة او ھویة أبناء قطاع غزة ساریة المفعول. 

 المختصة في المخیم. التثبت من السكن جنةلدق من إثبات إقامة في المخیم مص .4
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ش����ھادة من مدیر مدرس����ة الوكالة التي درس فیھا الطالب/ الطالبة المرحلة األس����اس����یة او  .5

 التعلیم في رئاسة وكالة الغوث الدولیة او من یفوضھجزء منھا مصدقة من مدیر 
 

  -سادساً: أسماء المخیمات المعتمدة لغایات ھذه المكرمة: 
 

البقعة، الحس��ین، الوحدات، األمیر حس��ن، الطالبیة، مأدبا، حطین، الزرقاء،  •
 السخنة، سوف، جرش، الشھید عزمي المفتي، اربد. 

 

 المتقدمین للحصول علىالوثائق المطلوبة من الطلبة 
 مقاعد المكرمة الملكیة السامیة 

 المخصصة في الجامعات األردنیة الرسمیة ألبناء المخیمات 

 
 المالحظات الوثائق الرقم

النموذج الذي أعدتھ دائرة الشؤون الفلسطینیة متضمناً جمیع   .1

 المعلومات المطلوبة. 

 

كش������ف عالمات ش������ھادة الدراس������ة الثانویة (األردنیة) لعام   .2

 %. 65بحیث ال یقل معدل الطالب عن  2021

 

  صورة عن بطاقة االحوال المدنیة للطالب ساریة المفعول.   .3

صورة عن الھویة أو وثیقة السفر أو جواز السفر المؤقت إذا   .4

 كان الطالب من أبناء قطاع غزة المقیمین في أحد المخیمات. 

 

اثبات إقامة في المخیم من اللجنة المش�������كلة لھذه الغایة في   .5

 المخیم. 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

                                                
       ………………اسم المخیــم:                                                            المملكة األردنیة الھاشمیة     

 …………….الرقم المتسلسل:                                                          دائرة الشؤون الفلسطینیة  

                                  عمــان               

 بالجامعات األردنیة الرسمیة االلتحاقنموذج طلب 

 خاص بأبناء المخیمات المستفیدین من
 2020/2021المكرمة الملكیة السامیة للعام الدراسي 

 

 

 
 

 
  -معلومات عن الطالب/ الطالبـة:  

 ............................................................. الطالبة رباعیاً: /الطالباسم 

  ……………… الرقم الوطني:  ............... الجنسیة:

وثیقة السفر أو جواز السفر األردني المؤقت او ھویة أبناء قطاع  رقم )إذا كان الطالب من أبناء قطاع غزة(
                                      ............................: غزة ساریة المفعول

 .................... الفـــرع:     ................  المعدل:     ........... رقم الجلوس:

  السنوات........... دمدارس الوكالة التي درس فیھا (مرفق كشف من المدرسة مصدق) اذكر عد
 العنــــــــوان: 

 شارع...............................بلوك....................... رقم الھاتف: ...................... 
 

فإن طلبي ھذا  قدیم طلب للقبول الموحد عن طریق البرید وإال  نا الموقع أدناه بت أتعھد أ
 یعتبر الغیاً.

 بة: ............................ توقیع الطالب/ الطال                                         
 

  
 ختم وتوقیع / مدیر المكتب                   

 

2020/2021 

 ......................... التاریخ:

 وتوقیعھاسم مستلم الطلب 
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 إثبات إقامة 
 

 نشـــھد نحن الموقعـــون أدنــاه وبعد الزیـــارة المیــدانیة لســكن 
 انھ أحد القاطنین في مخیـ��ـ��م.................................................................  الطالب/ة

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

 ..................................................................................وعنوانـــھ 

 

 

 مندوب دائرة الشؤون    أمین سر لجنة المخیم  رئیس لجنة خدمات المخیم 
  الفلسطینیة في المخیم                                                           او المفوض عنھ       

 

 

 مدیر مكتب دائرة الشؤون الفلسطینیة في المخیم 
 
 


