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 بداية العام الدراسيعن الدراسة  ةمنقطع ةطالبدراسة وضع استمارة                               

 
 ( .ةبه الطالب ةصورة اهلوية الوطنية أو سجل األسرة املضاف – ةعليه الطالب تترفق مع االستمارة ) صورة آخر مؤهل حصل-1
 من قبل إدارة االختبارات والقبول بعد رفع االستمارة عن طريق املدرسة . ايف النظام الفصلي تدرس حالته ةاملنقطع ةالطالب-2
يق املدرسة وال ترفع االستمارة عن طر اعام دراسي واحد يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة تدرس حالته ةاملنقطع ةالسعودي ةلطالبا-3

غري السعودي ترفع  ةمع مراعاة السن النظامي للمرحلة ، والطالب ابعد أخذ إقرار باالنتظام على ولي أمره ومتكن من الدراسة منتظمة
 طريق املدرسة إىل إدارة االختبارات والقبول . استمارة عن اهل
 أكثر من عام دراسي ترفع االستمارة إىل إدارة االختبارات والقبول عن طريق املدرسة . ةاملنقطع ةالطالب-4
 تستخدم هذه االستمارة فقط يف حاالت االنقطاع بداية العام الدراسي .-5
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املوضحة بياناتي أعاله بأنين مل أحصل على شهادة أعلى من الصف الذي أرغب االلتحاق به وإذا ثبت  ةلبأقر أنا الطا

خالف ذلك فأكون عرضة للجزاء وهذا إقـرار مـين بـذلك ، وأتعهـد يف حالـة قبـولي عـن طريـق االنتظـام بـااللتزام           

 باحلضور واالنتظام .
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