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  برنامج سابلة الحسننموذج اشتراك 
 

 المفتوحه ومركزه يعناوين مكتب جائزة الحسن للشباب الوطني وفرع
 اجلبيهة عمان –اجلمعية العلمية امللكية مكتب اجلائزة الوطين: •

 0776482870واتس اب:  5356693فاكس :  065356695املقسم: 065356687هاتف :  
 0788007034/0776482870 /0799647964موابيل:              

 األردن-عمان 11181   الرمز الربيدي    840908ص.ب : 
Website: www.hyaward.org.jo E-mail:  bach-sch@nic.net.jo 

Facebook: El-Hassan Youth Award  جائزة احلسن للشباب  

 027252276تلفاكس     اربديف  -الرايضيةاحلسن مدينة  -الشمالفرع  •
 اربد 449ص.ب  0777989910موابيل: (623)فرعي 027279212املقسم:

E-mail: awardh@yu.edu.jo 

 األغوار اجلنوبية يفاملدينة السكنية لشركة البواتس العربية املركز الرايضي يف -مركز اجلائزة املفتوح •

 0776482877موابيل:  (3599)فرعي  032305332تلفاكس 
 فرع العقبة •

 0799647964موابيل:  032030344تلفاكس 

E-mail :award.aqaba@yahoo.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إرشادات للمشارك
 

 منوذج اشرتاك يتكون من ثالث مناذج : •

http://www.hyaward.org.jo/
mailto:E-mail:%20award.aqaba@yahoo.com
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 (5،4،3،2ص). وترسل فوراً إىل مكتب اجلائزة تعبأ:       : معلومات عامة وشخصية )أ( منوذج

  ( 6ص )  تسلم قبل معسكر االختيار .:        صحية : شهادة لياقة)ب( منوذج
 ( 7ص )  . احلسن  ةسابلبرانمج سلم قبل بدء ت :                   : تعهد)ج( منوذج

 

 سابلة احلسن وال يقبل أي طلب غريبنماذجه الثالث قبل تنفيذ برانمج  االنتسابيستكمل طلب   : مالحظة*
 مستكمل و يصبح صاحب الطلب فاقدا" ألهليته يف االشرتاك يف الربانمج .                

 
 

 
 
 

 منوذج ) أ (
 * تسلم فوراً ملكتب اجلائزة

 
 الستخدام مكتب اجلائزة

 
 

 نوع الدم الرقم الوطين

  

 معلومات عامة
 :____________________اجلنس  ____________________: _______________ االسم

 ____________مكان الوالدة :________/          /                                            اتريخ الوالدة :  

 _____________احلالة االجتماعية : _____

 _____________________________________________عنوان السكن : __________

 لوي:____________________خلاهاتف ________________هاتف املنزل :____________

 الربيد اإللكرتوين :______________________________________________________

 _____________________:_____________ هاتف العمل ة: __________________نامله

 ____رقم جواز السفر :____________________________اجلنسية :_________________

 ________اتريخ االنتهاء :_____________________اتريخ ومكان اإلصدار: ______________

 صورة
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 _________________________________________ :سم أقرب شخص ينوب يف حالة الطوارئإ

 ___________________________________________عنوان السكن : ____________

 ______________________:هاتف العمل  ______________هاتف املنزل :____________

 والئق صحياً وبدنياً  25 – 17مالحظة : املشارك جيب أن يكون عمره بني 
 

 

 
 منوذج ) أ (اتبع 

 
 

 املؤهالت
 ______________________ ____________________ اسم اجلامعة / الكلية / مديرية شباب :

 

 ___________________________ :التخصص ____________________ :مستوى التعليم
 

 __________________________:مكان العمل ________ _______________:نوع العمل
 

 :___________________________________________________________اهلواايت
    

 _______________________________________دريبية و التأهيلية _________الدورات الت
________________________________________________________________ 

 
 

 تفاصيل صحية وطبية
 

 
 أي ظروف صحية أو مشاكل مرضية جيب تدوينها

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 



 4 

 نوع العالجات اليت تتعاطاها
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

 

سن تتطلب خلو الشخص من أي أمراض أو معوقات صحية مثل الصرع, إن طبيعة برانمج سابلة احل : مالحظات
 وكل شخص يتحمل مسؤولية ذلك .،  السكري , األزمات أو أي حالة صحية تتطلب عناية طبية

 

 

 
 
 
 
 
  تسلم قبل معسكر االختيار* 
 

 

 العائلة اجلد  األب االسم

  
 

  

 

 

 ملشاركة يف برانمج سابلة احلسن .هذا اجلزء خمصص إلعطاء معلومات عنك وملاذا ترغب اب •
 

العمل , اهلواايت , ،  ملدرسةاأكتب معلومات عن عائلتك , خلفيتك االجتماعية , خربات الرتحال والتنقل ,  •
 واالهتمامات , وإذا كنت تنتمي إىل أحد األندية , التجمعات , األحزاب أو غريها . 

 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 
 

 
 ) ب ( منوذج

 
 

  تسلم قبل معسكر االختيار* 
 

 العائلة اجلد  األب االسم

 
 

   

 
 

 شهادة لياقة صحية
 

 

 : _____ نوع دمه___   _______________ أشهد أان املوقع أدانه أبنين قد قمت بفحص املشارك / املشاركة
 

 ،اجلبالصعود  تضمن املسري الطويل ووأنه الئق  صحيا" وجسميا" ومؤهل للمشاركة يف برانمج سابلة احلسن واليت ت
 والسباحة واملغامرة مبختلف أشكاهلا .

 

 _________________________: _______ مكان العمل ___  ______________: ______ أسم الطبيب
 

 ___________________________: _________التوقيع   _____________:______________ التاريخ
 

 _______________________________________________________________: ______ مصدق
 

 ___________________________________________________________ مدير صحة حمافظة / لواء
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 ________________________: __________ التوقيع    ___________________________ : االسم

 
 ____________________________________________________________:______ اخلامت الرمسي

 

 

 
 
 
 

                                  منوذج ) ج (

 تعهد
 

 العائلة اجلد  األب االسم

  
 

  

    

 مسؤولة عن أتمني كافة شروط األمان والسالمة سابلة احلسنوهيئة إشراف  جائزة احلسن للشبابمالحظة : إدارة 
 ميع املشاركني ذكوراً وإاناثً جل 

 

 -: أان املوقع أدانه ❖
 

 : أتعهد •
إبطاعة مجيع التعليمات واألنظمة اخلاصة بربانمج سابلة احلسن أحتمل كافة التبعات والواجبات املرتتبةة علةذ ذلةك وتنفيةذ _ 

 ة وعلذ أكمل وجه . مجيع األوامر الصادرة عن هيئة اإلشراف بكل قدر 

  لربانمج سابلة احلسن املنوي املشاركة به .اإلعداد  والتحضري_ 

 دينارا" أردين .  100أقوم بتغطية رسوم االشرتاك البالغة  -

 دينار أردين .  300جبمع التربعات النقدية والعينية لربانمج سابلة احلسن وبقيمة أدانها  -

ة مةن القةيم والعةادات واألعةراف والتقاليةد العربيةة ابحملافظة علذ مسعة الربانمج طيبة الذكر وعلذ فلسفتها وأهةدافها املنبثقة -
 األصيلة . 

 -أقر وأعرتف : •
أنين أعي كافة املخاطر واملشاق يف مشاركيت بربانمج سابلة احلسن وما ميكن أن أواجهه من احتمال   اإلصةابة الشخصةية  -

ثلةين شخصةيا" مةن وابلنيابة عن مةن ميأو من   فقدان وتلف املهمات أو االحتياجات الشخصية . وأنين ابألصالة عن نفسي 
أعفةةي مكتةةب جةةائزة احلسةةن للشةةباب وهيئةةة إشةةراف سةةابلة احلسةةن مةةن أي مسةةؤولية يف حالةةة حةةدوث أي  األهةةل واألقةةارب

 ا ) متضمنة الوفاة بسبب اإلصابة المسح هللا( مهما كانت األسباب . ةابة أتعرض هلةإص
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 أوافق : •
  جائزة احلسن للشباب تسجيالت تتضمن صوريت أو صويت لصاحل مكتب  علذ نشر  األفالم والصور الشخصية أو أي

 جائزة احلسن للشباب .  ربانمج أبي شكل قبل موافقة إدارةعلذ عدم استغالل الصور اليت أوثقها خالل ال

  :______________التاريخ :___________توقيع:______________اسم املشارك
 

  _:_____________العنوان :___________يعتوق :_____________اسم ويل األمر


