
 
 

 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 كلية العلوم واآلداب 

 مسابقة كلية العلوم واآلداب لطلبة المدارس الثانوية في المملكة

 مسابقة الرياضيات والفيزياء

 

 طلب المشاركة في المسابقة

 

 معلومات علن المدرسة المشاركة

 مديرية التربية: اسم المدرسة:

 رقم الفاكس: )                      ( )                         ( رقم التليفون: العنوان:

 صندوق البريد:  المحافظة:

 العنوان اإللكتروني:                                                                                         

 

 

 معلومات عن المشاركين

 لوي:تليفون الخ اسم المعلم المشرف:

 تاريخ الميالد اسم الطالب:

 

 التخصص الصف

 الرياضيات    -1

 الفيزياء   -2

                                                                                                   

 التاريخ:                                                                                                          

 

      اإللكترون     ي  أ وترس     ل الطلب     ات عب     ر موق       الكلي     ةتعبscience@just.edu.jo  و ع     ن طري       الف     اكس أ

ص.ب  –ردني ة جامع ة العل وم والتكنولوجي ا األ -لى عمادة كلية العل وم واآلدابإرسال الطلب إو أ( 027201071رقم)

 )يمكن الحصول على نسخة عن طلب المشاركة على الموق   األردن. –اربد  – 3030

http://www.just.edu.jo/Documents/ScienceCompetition.pdf 

 

 حتى نهاية مرحلة الحادي عشر في كل تخصص. ألساسيةمستوى المسابقة مبني على المفاهيم العلمية ا 

 

  11/3/2012آخر موعد لقبول المشاركات هو يوم 

 

  21/3/2012موعد االمتحان للتصفية األولى للمسابقة هو يوم 

 

  11/4/2012موعد االمتحان للتصفية النهائية للمسابقة هو يوم 

 

 ين ف ي المراك ز الثال  ة األول ى لك ل تخص ص و ل ل ف ي حف ل ستقدم الجامعة ج وائز نقدي ة وعيني ة قيم ة للطلب ة الف ائز

 2/1/2012 األربعاء افتتاح اليوم العلمي في يوم
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 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 كلية العلوم واآلداب 

  مسابقة كلية العلوم واآلداب لطلبة المدارس الثانوية في المملكة

 تجارب في الكيمياء واالحياء

 

 طلب المشاركة في معرض الموهبة واإلبداع

 

 معلومات علن المدرسة المشاركة

 مديرية التربية: اسم المدرسة:

 رقم الفاكس: )                      ( رقم التليفون: )                         ( العنوان:

 صندوق البريد:  المحافظة:

                                                                    العنوان اإللكتروني:                      

 

 معلومات عن المشاركين

 تليفون الخلوي: اسم المعلم المشرف:

 التخصص عنوان التجربة تاريخ الميالد         اسم الطالب:

  الكيمياء   -1

 ألحياءا   -2

 ملخص التجربة :

 

 

                                             

                                                                                               

 

 

 

 

 

      اإللكترون     ي  أ وترس     ل الطلب     ات عب     ر موق       الكلي     ةتعبscience@just.edu.jo  و ع     ن طري       الف     اكس أ

ص.ب  –جامع ة العل وم والتكنولوجي ا األردني ة  -لى عمادة كلية العل وم واآلدابإرسال الطلب إو أ( 027201071رقم)

 )يمكن الحصول على نسخة عن طلب المشاركة على الموق  األردن. –اربد  – 3030

http://www.just.edu.jo/ 

  

 لفكرة علمي ة وتراع ي الس المة العام ةف ويفس ل اس تخدام   وإبداعمدرسة ترغب بالمشاركة تجربة فيها ابتكار  تقدم كل

 مواد من المستهلكات البسيطة المتوفرة في المنازل.

  11/3/2012آخر موعد لقبول المشاركات هو يوم 

 11/4/2012 األحدلتسليم التجارب لمختبرات كلية العلوم في الجامعة هو يوم  آخر موعد 

  11/4/2012 الخميس هو يوم تجربة أفسلالختيار لجنة ال أمامالتجارب  إلجراءموعد 

  ستقدم الجامعة ج وائز نقدي ة وعيني ة قيم ة للطلب ة الف ائزين ف ي المراك ز الثال  ة األول ى لك ل تخص ص و ل ل ف ي حف ل

 .2/1/2012 األربعاء افتتاح اليوم العلمي في يوم
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