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 ................................................................ م :ـــــــــالرقــــ  وزارة التعليم

 هـ341التـــــــــــاريخ :          /        /    اإلدارة العامة للتعليم لمنطقة حائل
 إدارة االختبارات والقبول

 ................................................................  :المشفوعـات 
TAG      

 

 

 
 ( . ةصورة اهلوية الوطنية أو سجل األسرة املضاف به الطالب – ةعليه الطالب ترة ) صورة آخر مؤهل حصلترفق مع االستما-1
 من قبل إدارة االختبارات والقبول بعد رفع االستمارة عن طريق املدرسة . ايف النظام الفصلي تدرس حالته ةاملنقطع ةالطالب-2
يق املدرسة وال ترفع االستمارة عن طر ااملرحلتني االبتدائية واملتوسطة تدرس حالته عام دراسي واحد يف ةاملنقطع ةالسعودي ةالطالب-3

ترفع  ة غري السعوديةمع مراعاة السن النظامي للمرحلة ، والطالب ابعد أخذ إقرار باالنتظام على ولي أمره ومتكن من الدراسة منتظمة
 ل .استمارة عن طريق املدرسة إىل إدارة االختبارات والقبو اهل
 أكثر من عام دراسي ترفع االستمارة إىل إدارة االختبارات والقبول عن طريق املدرسة . ةاملنقطع ةالطالب-4
 تستخدم هذه االستمارة فقط يف حاالت االنقطاع بداية العام الدراسي .-5

 

 ) هذا اجلزء يتم تعبئته من قبل املدرسة (  ةأواًل : بيانات عن الطالب

 هـ  اجلنسية )                  (14/     تاريخ امليالد :      /        ...................................................................................................... : ةاسم الطالب

 ...........................................................صفه الدراسي :         ...........................................................املرحلة :        ................................................................:  العمر

 ............................................................................................ ولي األمر :  جوالرقم  .............................................................................................. :  رقم هاتف املنزل

 معارف ومهارات     ايهلد ةالطالب         معارف ومهارات  اليس لديه ةالطالب 

 ....................................................... -3...................................................... -2 ......................................................-1:  رغب التسجيل فيهااملدارس اليت ت

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................أسباب االنقطاع : 

ـــ  ــدر  قهــــــ ــل صـــــــ ــلوكية :  اهـــــــ ــات ســـــــ ــم   عقوبـــــــ ــل  نعـــــــ ــهادة حصـــــــ ــر  ـــــــ ــا : تال    آخـــــــ  عليهـــــــ

.................................................................................................. 

 إقرار

أعلى من الصف الذي أرغب االلتحاق به وإذا ثبت  حصل على  هادةأاملوضحة بياناتي أعاله بأنين مل  ةأقر أنا الطالب

خالف ذلك فأكون عرضة للجـزاء وهـذا إقـرار مـين بـذلك ، وأتعهـد يف حالـة قبـولي عـن طريـق االنتظـام بـااللتزام             

 باحلضور واالنتظام .

   ........................................................ :التوقيع   .......................................................................... اسم ولي األمر :  .................................................... : ةتوقيع الطالب

 اخلتم الرمسي                           ................................................................ :ع التوقي ................................................................................................ : املدرسة ةقائد

 ) وقرار اللجنة ( ةثانيًا: دراسة وضع الطالب

 من مجيع النواحي الرتبوية والنظامية فإن اللجنة توصي مبا يلي :     ةبناء على دراسة حالة الطالب 

 الصفيف   .............................................:  مبدرسةبالدراسة النهارية منتظمة  ةالطالب قبولة على املوافق : ........................................... 

 لألسباب التالية : ...................................  : الصفيف   لتعليم الكبريات ةحتويل الطالب..........................................................................................       

 لألسباب التالية.  ................................................................................. : الصفيف  عن طريق االنتساب الكليللدراسة  ةحتويل الطالب 

       ....................................................................................................................................................................................................................:  ) املرحلتني املتوسطة والثانوية (
  

 أعضاء اللجنة
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 .....................................................................التوقيع :      ...................................................................................................................اللجنة :   االسم :  ةيعتمد رئيس


