
 جبئزة الحسن بن طالل للتويز العلوي

 الجبئزة وإنشبؤهب: 

رشجُعبً نهُشبطبد انزعهًُُخ وانعهًُخ وانزكُىنىجُخ فٍ انًؤعغبد  5991فٍ عبو ” جبئضح انحغٍ ثٍ طالل نهزًُض انعهًٍ“أَشئذ 

 انًعُُخ ثبنزعهُى وانزذسَت، ودعًبً نهحشكخ انعهًُخ ورقذَشاً نهب.

 طُفذ انًؤعغبد انىطُُخ إنً صالس فئبد هٍ:ونغبَبد يُح هزِ انجبئضح 

 ( هؤسسبت التعلين العبم ببستثنبء التعلين الوهني.1* الفئة )

 ( هؤسسبت التعلين العبلي ببستثنبء التعلين التقني.2* الفئة )

 ( هؤسسبت التعلين الوهني والتقني.3* الفئة )

 يذرهب صالصخ أعىاو. ورًُح انجبئضح ثبنزُبوة نكم فئخ يٍ انفئبد انضالس ضًٍ دوسح

 َعزًذ انًعُبساٌ انزبنُبٌ نغبَبد يُح هزِ انجبئضح:

 اإلعهبو، ويٍ خالل يىاطفبد أكبدًَُخ يزًُضح، فٍ يُبحٍ انحُبح االقزظبدَخ واالجزًبعُخ وانضقبفُخ. -أ 

 رطىَش ثشايج )يُهجُخ وال يُهجُخ( َبجحخ وهبيخ. -ة 

 لجنة الجبئـــزة:

حغٍ نجُخ انجبئضح انزٍ رزأنف يٍ عزخ أشخبص يٍ روٌ انخجشح واالخزظبص. ورششف هزِ انهجُخ رشأط عًى األيُشح صشود ان

 عهً كبفخ إجشاءاد يُح انجبئضح.

 قيوـة الجبئـزة:

( خًغخ آالف 1777( عجعخ آالف دَُبس، و )0777ًَُح انفبئضوٌ يب َهٍ: كؤوط رحًم شعبس انجبئضح، وجىائض َقذَخ ثًجهغ )

آراس يٍ كمِّ عبو  07صخ دَُبس نهفبئض األول وانضبٍَ وانضبنش عهً انزىانٍ. وَزى اإلعالٌ عٍ انفبئضٍَ فٍ ( صال0777دَُبس، و )

 وَهٍ رنك إقبيخ حفم ركشَى نهفبئضٍَ.

 بعض التعليوبت الوتعلَّقة ببلجبئزة:

ٌَّ انعًم انًقذ د انهجُخ أ و نُُم انجبئضح دوٌ يزطهجبد َجىص حجت انجبئضح فٍ أٌ يٍ انًجبالد انعهًُخ انًزكىسح، إرا قشسَّ

اعزحقبقهب. َجىص نهًؤعغخ انفبئضح ثعذ حظىنهب عهً يىافقخ انهجُخ، أٌ رًُح َظف قًُخ انجبئضح إنً انشخض أو يجًىعخ 

 األشخبص انزٍَ عبهًىا ثفبعهُخ فٍ رحقُق اإلَجبص.

ح أخشي نُفظ  اإلَجبص، ونكٍ َجىص نهًؤعغخ أٌ رحظم عهً ال َجىص نًٍ عجق نهى انفىص ثبنجبئضح أٌ َزقذيىا ثطهت نُُههب يشَّ

 انجبئضح ألكضش يٍ يشح فٍ يجبالد يخزهفخ، عهً أٌ ال َكىٌ انعًم انًقذو نُُم انجبئضح قذ قذو نُُم جبئضح يٍ جهخ يبَحخ أخشي.

 

 



 نالعزفغبس، َشجً االرظبل يع االَغخ عحش فبخىسٌ

005فشعٍ  701057575انهبرف:   

 sahar@hcst.gov.jo :انجشَذ اإلنكزشوٍَ

 أسس وتعليوبت الجبئزة

 نوىذج اإلشتراك

 لألعىام السببقة الجبئزة
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