
 

 

 

 
 ( 19أنموذج رقم ) 

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

 هـ141التـــــــــــاريخ :          /        /    الوزارة للتعليموكالة 
 االختبارات والقبول

 ................................................................  :المشفوعـات 
    اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل

TAG    
 

 من مدارس التعليم الدولي إىل مدارس التعليم العام ةاستمارة طلب حتويل طالب

           هـ     رقم السجل املدني / اإلقامة41تاريخ الطلب :      /     /     

 ....................................................................اجلنسية :  ...................................................................................................................................................................:  ةاسم الطالب

 ...........................................................املدرسة احلالية :  .......................................................... .الصف :  ...........................................................املرحلة الدراسية : 

 ............................................................................: تصا  رقم اال   ............................................................................................... رغب التحويل هلا :املدرسة اليت ت

 ........................................................................................التوقيع :  .............................................................................................................................:  ةاسم ولي أمر الطالب
 

 القبو  بإدارة االختبارات والقبو  ةرئيسبيانات تعبأ من قبل 

 حساب العمر : )       ( سنة )         ( شهر )         ( يوم  

                      انطباق شرط السن النظامي ق شرط السن النظامي        عدم  انطبا 

 الدراسية األصلية متوفرة        ةوثائق الطالب  الوثائق معتمدة من إدارة التعليم األهلي واألجنيب 

 السابقة من خارج اململكة معتمدة ومصدقة حسب األصو   ةوثائق الطالب 

 ..............................................................................................................التوقيع :  ....................................................................................................................:  ة الرتبويةاملشرف

 االختبارات والقبو  ةرأي مدير

  مبدرسة :  ..............................................................................صف : ليف ا ةالطالباملوافقة على حتويل................................................................................. 

 بسبب عدم املوافقة على التحويل  :........................................................................................................................................................................................................ 

  : إجراءات ترى اإلدارة تنفيذها من قبل املدرسة....................................................................................................................................................................... 

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

 
 هـ 41التاريخ :      /     /      ...................................................................لتوقيع : ا ..............................................................االختبارات والقبو  :  ةمدير

 

 التحويل للمدرسة من قبل االختبارات والقبو 

 اهلل اوفقه .....................................................................................................................................................................................مدرسة :  ةئدقا ةاملكرم

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، وبعد :       

 التحويل إىل مدارس التعليم العام  ....................................................................................................................................... : ةنظرًا لرغبة ولي أمر الطالب

يف  اهـ وطلب بياناتهـ 41/        41للعام الدراسي        .......................................................................................بالصف :  اعليه ال مانع من  قبوهل

 . انظام نور وتطبيق شروط القبو  عليه

 و السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .

 هـ 41التاريخ :      /     /      ...................................................................التوقيع :  ..............................................................االختبارات والقبو  :  ةمدير
 
 

 مالحظات :
 البتدائية واملتوسطة .يتم العمل باالستمارة أعاله إذا كانت فرتة التحويل قبل تقويم الفرتة األوىل من الفصل الدراسي األو  للمرحلتني ا -4
عـى مـا يلـي ) تـوفر أسـباب      اإذا كانت فرتة التحويل قبل تقويم الفرتة األوىل من الفصل الدراسي الثـاني للمـرحلتني االبتدائيـة واملتوسـطة ير     -2

يتم احتساب الدرجات أو املهارات   –يتم التحويل خال  األسبوعني األولني من الفصل الدراسي الثاني   –تقتنع بها إدارة االختبارات والقبو   ةوجيه
يعامل حسب ضوابط قبو  ومعادلة وثائق القادمني من   –للمواد الدراسية اليت حتصل عليها مبا يقابلها يف مواد التعليم العام للمرحلة االبتدائية 

 دولية للمرحلة املتوسطة ( . اخلارج نهاية الفصل الدراسي األو  على أن يقتصر ذلك على املنتقل إىل مكان ال يوجد فيه مدرسة

 املرحلة الثانوية يتم التحويل بداية العام الدراسي بالتخصصات املتوفرة .  -3

 


