
 

 

 

 
 (62أنموذج رقم ) 

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

 هـ341/        /             التـــــــــــاريخ : اإلدارة العامة للتعليم لمنطقة حائل
 إدارة االختبارات والقبول

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

 

 عن الدراسة باملرحلة االبتدائية ةاستمارة معاجلة انقطاع طالب

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

 هـ اجلنسية )           ( 41تاريخ امليالد :      /     /      ...... ....................................................................................................................:  ةاسم الطالب

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

 هـ   41بداية االنقطاع :    /      /      .........................................................................رقم االتصال :  .......................................................................املدرسة: 

 .......................................................................................................................................................................................................................................................: اع أسباب االنقط 

 .........................................................................مدة االنقطاع :                     هـ 41     بعد االنقطاع :      /      /  ةيخ حضور الطالبتار

 (            وب : )      عدد سنوات الرس                ال                        نعم سلوكية خمالفات  ةلدى الطالبهل 

 بااللتزام باحلضور واالنتظام .     منتظمةأتعهد يف حالة قبولي : إقرار

 ...........................................................التوقيع :  .......................................................................ولي األمر : اسم  .........................................................:  ةالطالبتوقيع 

 رأي جلنة التوجيه واإلرشاد باملدرسة :

 رأي اللجنة التوقيع العمل االسم

 .............................................................................................  املدرسة ةوكيل 

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

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

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

  الطالبي ةاملرشد 

  ةمعلم 

  ةمعلم 

 اخلتم الرمسي             .....................................................................التوقيع :   ...............................................................................قائد املدرسة : 

 ) وقرار اللجنة ( ةثانيًا : دراسة وضع الطالب

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

 مع مراعاة  ما يلي :    ...................................................................................................بالدراسة النهارية يف مدرسة : منتظمة  ةتمر الطالبتس 

 بالتزامن مع املهارات املطلوبة . اعنها تدرجييًا خالل الفرتة الالحقة النتظامه تيف املهارات اليت غاب ا)     ( تقييمه

 ااسي التالي والرفع بنتيجتهعنها خالل األسبوعني األولني من بداية العام الدر تيف املهارات اليت انقطع ا)     ( تقييمه

 إىل إدارة االختبارات والقبول . 

هـ يف 41/     41( بداية العام الدراسي       ..................................................... بالصف ) ة)     ( إجراء اختبار حتديد مستوى للطالب

 النموذج املعد لذلك .  كامل املقرر على أن يشمل املهارات األساسية للصف وحسب

 لألسباب التالية :   مبركز تعليم الكبرياتللدراسة  ةحتويل الطالب....................................................................................................... 

 أعضاء اللجنة

 عضو عضو عضو

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

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

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

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

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

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

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

  مربرات  -ألسرة املضاف به الطالب  صورة اهلوية الوطنية أو سجل ا –ترفق مع االستمارة ) صورة آخر مؤهل حصل عليه الطالب
 االنقطاع إن وجدت ( 

 


