وزارة التعليم
وكالة الوزارة للتعليم
االختبارات والقبول

الرقـــــــــــــم :
التـــــــــــاريخ :
المشفوعـات :

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل
TAG

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

/

341 /هـ

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

أنموذج رقم ( ) 31
TAG-QF-023
........................................................

يعبأ هذا اجلزء من قبل املدرسة املنقولة منها

للعام الدراسي 41 /41 :هـ
تاريخ تقديم الطلب 41 / / :هـ
اسم الطالبة رباعياً  ........................................................................................................................ ................. :مكان امليالد ........................................................ :
41هـ اسم املدرسة  ................................................................... :الصف الدراسي ..................................................... :
تاريخ امليالد / / :
القسم  ......................................................... :املنطقة أو احملافظة اليت ترغب الطالبة االنتقال إليها ..................................................................... :
مت القبول يف  الفصل الدراسي األول  الفصل الدراسي الثاني
أسباب القبول ........................................................................................................................................................ .................................................................................. ................ :
نتيجة الطالبة  :مواصلة دراستها يف الصف ...................................................................................................................................................................... :
يرفق نتيجة الطالبة التحصيلية ( كشف يوضح فيه درجات الطالبة يف املشاركة واالختبارات القصرية أو الفصلية ) .
قائدة املدرسة
معدة التقرير
االسم .......................................................................... ................ :
االسم .......................................................................... ................ :
اخلتم
التوقيع ....................................................................... ................ :
التوقيع ....................................................................................... :
41 / /هـ
التاريخ :
41 / /هـ
التاريخ :

يعبأ هذا اجلزء من قبل إدارة
التعليم املنقولة إليها

يعبأ هذا اجلزء من قبل املدرسة املنقول إليها

املدرسة املنقول إليها الطالبة  ............................................................. :املدينة  ...................................................... :احلي :
مدير التعليم أو من ينيبه :
العمل  :مساعدة املدير العام للشئون التعليمية ( بنات)
االســــم ..................................................................... :
التوقيع ............................................................................................................................................................. .............................................................................................. ................ :
41 / /هـ
التاريخ :
املدرسة املنقول إليها الطالبة  ..................................................................................... ................. :الصف ................................................................................... :
41 / /هـ
تاريخ بدء الطالبة الدراسة في ها :
) ...........................................................
)  ..........................................................بغري عذر (
عدد أيام الغياب رقماً وكتابة  :بعذر (
سلوك الطالبة أثناء الدراسة ...................................................................................................................................................................................................................... :
 الدور الثاني
 الفصل الدراسي الثاني
تقدمت الطالبة الختبار   :الفصل الدراسي األول
النتيجة :
 ناجحة
 مكملة يف اختبارات الدور األول ب املواد التالية ....................................................................................................................................................... :
 راسبة يف املواد التالية وتبقى يف صفها .......................................................................................................................................................................... :
يرفق نتيجة الطالبة التحصيلية ( كشف يوضح فيه درجات الطالبة يف املشاركة واالختبارات القصرية أو الفصلية ) .
41 / /هـ
مت إنهاء وضع الطالبة يف :
.....................................................

معدة التقرير

قائدة املدرسة

االسم :
التوقيع ....................................................................... ................ :
41 / /هـ
التاريخ :

االسم :
التوقيع ....................................................................... ................ :
41 / /هـ
التاريخ :

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

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

اخلتم

