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البطاقة املوحدة ملتطلبات املعادلة والقبول
خاص بالطالب القادمني من خارج اململكة منتصف العام الدراسي
أوالً  :البيانات املطلوب تعبئتها من قبل ولي أمر الطالبة  /املدرسة :
( )1اسم الطالبة رباعياً .................................................... :جنسيتها.................................................
هاتف املنزل  ........................... :جوال ولي األمر ..................
( )2تاريخ ميالده / / :
( )3عنوانه واحلي الذي تسكن به ............................................................................................
( )4املدرسة اليت يرغب الدراسة بها  :أ  ..............................-ب  ..........................-ج ...............
( )5الصف املطلوب االلتحاق به ................................................................ :
( )6آخر مؤهلني دراسيني حصلت عليهما الطالبة على أن يكون من بينها مؤهل الثالث املتوسط ( التاسع ) أو ما
يعادله باململكة للمرحلة الثانوية :
أ  ............................................................-مصدرة  .... ...................عام................................
ب  .........................................................-مصدره  ............................ :عام ........................
أتعهد أنا ولي أمر الطالبة املوضح امسه أعاله بصحة البيانات املدونة أعاله :
اسم ولي األمر  ...................................................... :توقيعه ............. :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانيًا  :األوراق املطلوبة واملشفوعة مبلف الطالبة  :عالمة ( ) املشفوع وعالمة (  ) غري املشفوع .
 صورة من شهادة امليالد ( عند وجود اختالف باالسم بني الشهادة الدراسية واجلواز أواإلقامة ) .
 صورة من بطاقة اهلوية للطالبة أو صورة سجل األسرة املضاف بها ( السعوديني ) .
 صورة من جواز السفر ( لغري السعوديني ) .
 صورة من اإلقامة سارية املفعول للطالبة .
 أصل وثيقة النجاح األخرية مستكملة التصديق من اجلهة التعليمية ثم امللحق الثقايف السعودي ( يف حالة عدم
وجودها فيكتفى مبصادقة السفارة السعودية ) .
 أصل وثيقة الفصل الدراسي األول  /املستوى ( مصدقة ) .
 إفادة معتمدة باالنتظام فرتة زمنية ال تقل عن (  ) 11أسابيع من بداية العام الدراسي يف بلده .
 ترمجة لوثيقة الفصل الدراسي األول  /املستوى  /إفادة االنتظام ( إاا اانت بلغة تختلفة ) .
اخلتم
اسم قائدة املدرسة  ................................. :التوقيع ............................ :
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثاً  :اإلجراء املتخذ  ( :ي تم من قبل اجلهة املختصة يف اإلدارة العامة للتعليم ).
املكرمة قائدة مدرسة  ..................................................... :وفقها اهلل
 نظراً الاتمال متطلبات املعادلة للطالبة املوضح امسه أعاله  ،فيتم قبوهلا يف الفصل الدراسي الثاني يف الصف
 ............................ويستكمل اإلجراء حسب ما ورد يف التعميم رقم  361110263وتاريخ 1436/5/11هـ .
 نظــراً لعــدم اس ـ تيفاء متطلبــات املعادلــة ااملــة فيــتم قبوهل ـا يف الصــف ............................................... :
وتعترب مواد الفصل  /املسـتوى األول  مـواد إامـال  مـواد تعثـر ربتـرب فيهـا الطالبـة يف فـرتة انعقـاد اختبـارات
الغائبات عن الفصل األول أو الدور الثاني إن أمكنها الك أو مع بدايـة العـام الدراسـي التـالي ـــ حسـب الئحـة تقـويم
الطالب 1
التوقيـــــع ......................./
املوظفـــ ـة املســـــؤلة االســـــم ...................................................... /
التوقيع......................./
مديرة ادارة االختبارات والقبول :االسم  /نوف نايف الناحل

اخلتم

