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  الجيش العربي –إعالن صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية  

  مديرية شؤون الضباط / شعبة التجنيد
  ٢٠٢١للعام البعثات العسكرية الخارجية

    
ة تعلن القيادة العامة للق ة شؤون الضباط عن  -وات المسلحة االردني ي / مديري الجيش العرب

ة  ات العسكرية الخارجي ن البعث تفادة م راغبين باالس ذكور) ال ات الطالب (ال تقبال طلب دء باس ن الب م
ة لحة االردني  أبناء العاملين أو المتقاعدين أو الشهداء من ( ضباط ، ضباط صف وأفراد القوات المس

يش - ي  الج طفالعرب ارا ) ق ق  اعتب د المواف وم األح ن ي ق  ٤/٧/٢٠٢١م بت المواف وم الس ة ي ولغاي
ر  ١٧/٧/٢٠٢١ رابط عب ى ال باط عل د الض ات تجني ي لطلب ع االلكترون الموق

)https://tajneed.jaf.mil.jo( فقط .       

  
 الشروط

  

ات العسكرية الخا  أ. ن البعث ن ( ضباط ، يستفيد م دين أو الشهداء م املين أو المتقاع اء الع ن أبن ذكور) م ة الطالب (ال رجي
  الجيش العربي فقط ).-ضباط صف وأفراد القوات المسلحة االردنية

  أن يكون أردني الجنسية .  ب.
  ) وما بعد.١/١/٢٠٠٢مواليد ( ٣١/١٢/٢٠٢١أن ال يتجاوز العشرين عاماً حتى تاريخ   جـ.
 لة االجتماعية ( اعزب ).أن تكون الحا  د.

ل عن (أن يكون حاصل على   هـ. ام الدراسي الحالي ٦٥شهادة الدراسة الثانوية العامة االردنية وبمعدل ال يق  ٢٠٢١%) للع
       فقط في أحد الفروع (العلمي ، األدبي) .

رره  سم) وان يتناسب الطول مع الوزن وأن يكون الئق طبياً من ١٦٥أن ال يقل الطول عن (   و. الناحية الصحية وفقا لما تق
 اللجنة الطبية المختصة .

ر   ز. تالس  والتزوي رقة واالخ رف كالس ة بالش ة مخل ة أو جنح ه بجناي وم علي ر محك لوك وغي يرة والس ن الس ون حس أن يك
 والرشوة وسوء االئتمان أو أي جريمة تخل باألخالق العامة .

ب عن (  ح. ب عن (٨٥أن ال يقل معدل الطال دل الطال ل مع ى شواغر الطب وأن ال يق افس عل ى ٨٠%) للتن افس عل %) للتن
ات الطب والهندسة  دم لبعث ث يشترط للتق ة الدراسية بحي ع البعث ة م ة العام رع الثانوي ث يتناسب ف ة بحي شواغر الهندس

  التعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.الفرع العلمي وحسب ما هو معمول به في وزارة التربية و
أن ال يكون للطالب المتقدم شقيق أو شقيقه على مقاعد الدراسة حالياً في ( جامعة مؤتة/الجناح العسكري كلية العلوم   ط.

نى للتمريض العسكرية (جيش) ، كلية العلوم الشرطية (أمن عام) ، كلية األمير الحسن للعلوم اإلسالمية ، كلية األميرة م
، دورة ضباط فرسان المستقبل/الكلية العسكرية الملكية ، كلية الملك حسين الجوية (طيار) او على مقاعد الدراسة حالياً 

 الجيش العربي). –كبعثه عسكرية على نفقة القوات المسلحة األردنية 
 
  :الوثائق المطلوبة  .٢

اً    pdfملف  (يتم سحب جميع الوثائق المطلوبة سكانر وتحويلها الى ب الكتروني ع الطل واحد ثم إرفاقها م
  + ارفاق الصورة شخصية الكترونيا في مرحلة تقديم الطلب)

  
  صورة مصدقة عن هوية األحوال المدنية (الهوية الشخصية).  أ.

  شهادة الميالد االصلية.  ب.
اة األصلية صورة مصدقة عن دفتر العائلة (ساري المفعول) صفحة األب ومقدم الطلب وإذا ك  ج. وفى شهادة الوف ان األب مت

  مبينا ً فيها مكان الوالدة  .
  كشف عالمات الثانوية العامة األردنية األصلي ( حال اعالن النتائج ).  د.

ة   هـ. ي  أو شهاده  –صورة  واضحة عن قرار التقاعد اذا كان االب أو االم متقاعد من القوات المسلحة األردني الجيش العرب
  حدة ألبناء العسكريين العاملين و صوره عن شهادة التعيين أو شهادة استشهاد حديثة ألبناءالشهداء. خطيه من الو

  


