
 

 

 

 
 (28أنموذج رقم ) 

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

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

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

 
 سط ( إىل التعليم العام استمارة طلب حتويل من مدارس التحفيظ ) ابتدائي / متو

 

 أواًل : بيانات عامة

 ..........................................................................  :سية اجلن   ....................................................................................................................................رباعيًا :  ةاسم الطالب

صفه الدراسي  ..................................................................................املدرسة :    .......................................................:  هـ  العمر41/       /        تاريخ امليالد :     

ــل         ..................................................................:  ــية   ــــ ــحادة دراســــ ــر دــــ ــا :  ت آخــــ ــدرها :  .......................................................................................عليحــــ م ــــ

 هـ      41/      41تاريخ احل ول عليحا :          ................................................التقدير :   ................................................................................

 نوع الطلب :

 متوسط ابتدائي  نحاري  إىل التعليم العام متوسط ابتدائي   حتفيظ القرآن الكريم  حتويل من

    .......................................................................................................... :مبدرسة 

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................سبب التحويل : 

 غري موافق  موافق             :      ةموافقة ولي أمر الطالب 

   ...................................................................:  قم االت الر ................................................................لتوقيع : ا  ............................................................................. االسم :

 اخلتم الرمسي                                   ............................................................... :التوقيع  ............................................................................... :ة ساملدر ةقائد

 اإلدارة العامة للتعليميف  ةدراسة وضع الطالب

 .....................................................................................................................................................................................................:  للتحويل ةحا الطالباألسباب اليت أبدت

 مرئيات اللجنة بشأن الطالب :

 ةملوافقة على حتويل الطالبا                منتظمة  منتسبة 

 بسبب :  عدم املوافقة..................................................................................................................................................................................................................................... 

 أعضاء اللجنة                                                             

 ةعضو ةعضو ةعضو

 .........................................................................االسم : 

 ......................................................................التوقيع : 

 .........................................................................االسم : 

 ......................................................................التوقيع : 

 .........................................................................االسم : 

 ......................................................................التوقيع : 

 ......................................................................التوقيع :                      نوف نايف النا ل      :   االسم  :     اللجنة  ةيعتمد رئيس

         ...................................................................................................برقم :   ........................................................................................  :  مت حتويل االستمارة إىل مدرسة

 هـ 41/            /        وتاريخ : 
 

 ملحوظة هامة : 
 ( .   ةعليحا الطالب تيرفق مع االستمارة : )  آخر دحادة   ل-4
 فرتة التحويل خالل دحر ون ف من بداية العام الدراسي ويكون عن طريق إدارة املدرسة وال ترفع االستمارة .-2
 عن طريق إدارة االختبارات والقبول مع وجود أسباب وجيحة . فرتة التحويل خالل دحر ون ف من بداية الف ل الدراسي الثاني-3
 نفس الدرجات / املحارات للمواد املقابلة يف التعليم العام . ةيف  الة املوافقة ترصد للطالب-1
جراءات ودرو  التحويل عند التحويل من تعليم عام إىل حتفيظ ) االبتدائي واملتوسط ( يكون عن طريق املدرسة وال ترفع استمارة مع مراعاة اإل-5

 هـ ويكون ذلك خالل ثالثة أسابيع من بداية العام الدراسي .4131الواردة يف دليل القبول والتسجيل يف مدارس التعليم العام 


