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اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل
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العام الدراسي :

41 /41هـ

مالحظة  :تعبأ هذه الفقرة من قبل الطالبة وولي أمرها :
أوالً  :بيانات عن الطالبة :
رقم اهلوية :
اسم الطالبة كامالً :
سنة آخر شهادة حصلت عليها :
تاريخ امليالد 41 / / :هـ العمر :
( يرفق صور من آخر شهادتني حصلت عليهما )
مبنطقة :
من مدرسة :
سبب طلب التحويل :
املدرسة اليت ترغب االلتحاق بها :
الصف الذي ترغب االلتحاق به :
موافقة ولي أمر الطالبة   :موافق  غري موافق
توقيعه :
اسم ولي األمر :
أتعهد أنا الطالبة املوقع أدناه يف حالة املوافقة على طليب أن أنتظم بالدراسة  ،ويف حال خمالفة ذلك فإلدارة
املدرسة اختاذ ما تراه مناسباً .
رقم اجلوال :
توقيع الطالبة :
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وفقها اهلل

املكرمة مديرة االختبارات والقبول
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  ،وبعد :
الطالبة املوضحة بياتها أعاله ترغب التحويل من تعليم الكبريات إىل التعليم العام :
 نوافق على حتويلها  النوافق على حتويلها بسبب :
اخلتم الرمسي
توقيعها :
اسم قائدة املدرسة :
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ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعبأ هذه الفقرة من اللجنة املختصة .

ثانياً  :دراسة وضع الطالبة بشأن طلبها :
بناءً على دراسة حالة الطالبة الرتبوية والنظامية فإن اللجنة توصي بالتالي :
 املوافقة على حتويل الطالبة  عدم املوافقة على حتويل الطالبة بسبب :
أعضاء اللجنة :
التوقيع :
االسم :
التوقيع :
االسم :
التوقيع :
االسم :
التوقيع :
رئيسة اللجنة  :االسم :
بـــرقم :
أحيلـــت إىل مدرســـة :
إلكمال الالزم .
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وتـــاريخ 41 / / :هــــ

- 4يكون التحويل إىل ما قبل شهر من اختبار الفصل الدراسي األول - 2 .يشرتط انطباق شرط السن لالنتظام - 3 .يرفق صورة من اهلوية الوطنية .

صورة إلدارة االختبارت والقبول .

