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مالحظات :
 - 4يتم العمل باالستمارة أعاله إذا كانت فرتة التحويل قبل تقويم الفرتة األوىل من الف صل الدراسي األو للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة .
 - 2إذا كانت فرتة التحويل قبل تقويم الفرتة األوىل من الفصل الدراسي الثاني للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة يرا عى ما يلي ( توفر أسباب وجيهة
تقتنع بها إدارة االختبارات والقبو – يتم التحويل خال األسبوعني األول ني من الفصل الدراسي الثاني – يتم احتساب الدرجات أو املهارات للمواد
الدراسية اليت حتصل عليها مبا يقابلها يف مواد التعليم العام للمرحلة االبتدائية – ت عامل حسب ضوابط قبو ومعادلة وثائق القادمني من اخلارج نهاية
الفصل الدراسي األو على أن يقتصر ذلك على املنتقلة إىل مكان ال يوجد فيه مدرسة دولية للمرحلة املتوسطة ) .
 - 3املرحلة الثانوية يتم التحويل بداية العام الدراسي بالتخصصات املتوفرة .

