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قدمةم  

:دآله و صحبه أمجعني و بع احلمد هلل و الصالة و السالم على نبينا حممد و على  

وفقًا للمستجدات التعليمية و اليت تعترب املدرسة  ،للعمليات االجرائية يف امليدان  جتويدًا

فقد مت إعداد هذا الدليل و الذي ،هي وحدة التطوير األساسية يف النظام التعليمي 

 بعد الرجوعالطالبات   واختبارات مجعنا فيه االستمارات املستخدمة يف قبول و تسجيل

بعد )هـ 5241لدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام و دليل قبول و تسجيل الطالبات لعام ل

هـ 5241دليل قبول و تسجيل الطالبات لعام  و (ستجداتاملتعديله مبا يتوافق مع 

 .والئحة املعادالت  باإلضافة إىل دليل نظم و إجراءات االختبارات،

 . لدليل االهداف اليت وضع من أجلهاسائلني اهلل أن حيقق هذا ا

 واهلل املوفق

  

 إعداد ومراجعة 

 هياء الرشود  رئيسة قسم االختبارات والقبول 

 أمساء الفهيد        مشرفة االختبارات والقبول

 نوره الرشود        مشرفة االختبارات والقبول 
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 المحتويات

 رقم الصفحة
يستخدم يف 

 املرحلة
 ذجرقم النمو املوضوع

1 
طلب قبول للدراسة باملرحلة االبتدائية  مبوجب شهادات دراسية صادرة من  االبتدائية

 خارج اململكة

5 

6 
االستمارة املوحدة ملتطلبات املعادلة والقبول باملرحلة االبتدائية للطالبات  االبتدائية

 احلاصالت على وثائق دراسية من خارج اململكة

4 

1 
حدة ملتطلبات املعادلة والقبول باملرحلة املتوسطة  للطالبات االستمارة املو املتوسطة

 احلاصالت على وثائق دراسية من خارج اململكة

4 

(داخل املنطقة )منوذج دارسة حالة طالبة منقطعة عن الدراسة  مجيع املراحل 8  2 

9 
 منوذج دراسة حالة طالبة منقطعة عن الدراسة وترغب العودة للدراسة يف مجيع املراحل

 مدرسة أخرى خارج املنطقة

1 

 6 استمارة  النقل املؤقت  مجيع املراحل 51

 1 بطاقة نقل طالبات املرحلة االبتدائية من مدرسة إىل أخرى االبتدائية 55

 8 بطاقة نقل طالبات املرحلة املتوسطة  من مدرسة إىل أخرى  املتوسطة 54

 9 ة  من مدرسة إىل أخرى بطاقة نقل طالبات املرحلة الثانوي  الثانوية 54

استمرار  الطالبة يف االنتظام أو االنتساببشأن التوجيه واإلرشاد  ةقرار جلن مجيع املراحل 52  51 

 55 خاص بالطالبة املنتظمة الراسبة  منوذج طلب انتساب يف مواد الرسوب املتوسطة 51

56 
املتوسطة 

 االبتدائية

 54 عليم العاماستمارة طلب حتويل إىل الدراسة يف الت

االبتدائي تبليغ ولي أمر بتسجيل ابنته يف الصف األول االبتدائية 51  54 

 52 إشعار مبدئي بتسجيل طالبة سعودية يف املرحلة مجيع املراحل 58

 51 إشعار نهائي بتسجيل طالبة مجيع املراحل 59

 56                            درسة املسجلني بها واملرسلة للم مجيع الطالبات الناجحات  أمساءبيان ب مجيع املراحل 41

 51 خطاب تسليم امللفات  مجيع املراحل 45

للتحويل بني النظام الفصلى واملقررات منوذج موافقة إدارة االختبارات و القبول الثانوية 44  58 

 59 منوذج إقرار طالبة بالتحويل بني النظام الفصلى واملقررات  الثانوية 42
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 النموذجرقم  املوضوع يستخدم يف املرحلة قم الصفحة ر

 41 منوذج إفادة بتحديد مستوى الطالبة االبتدائية-املتوسطة  41

 45 تعديل-تالف/بدل مفقود  ةمنوذج طلب إصدار وثيق: مجيع املراحل 46

 44 منوذج إفادة بالتسلسل الدراسي للطالبة يف اململكة مجيع املراحل 41

 44 مهام جلان االختبارات الفرعية الثانوية-املتوسطة  49

 42 منوذج  جدول االختبارات العامة الثانوية-املتوسطة  41

 41 كشف بأمساء الطالبات وفق اللجان الثانوية-املتوسطة  45

 46 كشف بأمساء املالحظات اليومي الثانوية-املتوسطة  44

 41  ةحمضر فتح مظروف األسئل الثانوية-املتوسطة  44

 48 كشف الغياب اليومي للطالبات يف االختبارات الثانوية-املتوسطة  42

 49 كشف تسليم أوراق اإلجابة    الثانوية-املتوسطة  41

 41 إجابات اختبار قبيان تسليم واستالم أورا الثانوية-املتوسطة  46

 45 منوذج تعديل درجة طالبة يف املدرسة   الثانوية-املتوسطة  41

 44 تكرار تأخر/دقيقة(51)منوذج حمضر تأخر طالبة أكثر من  الثانوية-املتوسطة  48

 44 فة األنظمة والتعليماتلحمضر خما الثانوية-املتوسطة  49

 42 .        منوذج مراجعة ورقة طالبة باملدرسة بناء على طلب من ولي األمر : الثانوية-املتوسطة  21

 41 ل يف كشوف نتائج الثانوية العامةمنوذج طلب تعدي ثانويثالث  25



                                                                                       

 ية السعودية                                                                     اململكة العرب

                                       التعليم                                                                                                                      وزارة 

                                                                         مبحافظة األفالج                                                           التعليم  إدارة

                                                                                                                                                                                         الختبارات والقبول                                                                ا-الشؤون التعليمية 

 

- 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مناذج القبول
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                                                                                                                                                         يعبأ من املدرسة    

 

 

 (5)  طلب قبول للدراسة باملرحلة االبتدائية  مبوجب شهادات دراسية صادرة من خارج اململكة

 :بيانات عن الطالبة يعبا من ولي األمر (  أ ) 

   /     /تاريخ امليالد       ...................... ..............اجلنسية ........................................................................................................................... /االسم  -5

 ....................................................هلاتف ا.................................................................................... :عنوان السكن  -4

 ...............................................وظيفته :....................................هاتف العمل :.........................................................مقر عمل والدها  -4

 .........................................الصف الدراسي :....................................................................غب االلتحاق بها املدرسة اليت تر -2

 :املستندات املرفقة (  ب ) 

 .لغري املرفق ( × ) للمرفق وإشارة (  √) ضع إشارة                                   

O ( .خاص بالسعوديات ) ورة من بطاقة العائلة مضاف بها اسم الطالبة ص 

O  صورة كاملة من جواز السفر موضحًا عليها مجيع تأشريات الدخول                                                                                                              .

Oصورة من شهادة امليالد . 

                                                                            O وسارية املفعول  ةصورة كاملة من اإلقامة مضافة بها الطالب.                                                                                                                         

 : الشهادة الدراسية املرفقة اليت ترغب قبوهلا مبوجبها (  ج ) 

 . مصدقة .........................................بـ..........................................من املدرسة ............................................عام .................................................أصل الشهادة -5

4-.............................................................................................................................................................................................................................................. 

إن يصدر هلا قبول رمسي والتزم  ليه على مسؤولييت إىلأتعهد أنا ولي أمر الطالبة بان قبوهلا باملدرسة يف الصف املشار إ 

درسة إلغاء قبوهلا نواقص تطلبها اجلهة املختصة واملدرسة خالل مدة أسبوعيني من تاريخ تبليغي بها وحيق للم أيباستكمال 

 ،إذا مل التزم بذلك  من نتيجة وما يرتتب عليه

 ............................................................................................هـ                          مقدم الطلب 52       /      /:       تاريخ تقدم الطلب

  : التوقيع                                                                                  

- :التصديق املطلوب على الوثائق الدراسية يكون من * 

 .وزارة التعليم بالبلد الصادرة منها الوثيقة  -5

 .الوثيقة  اوزارة اخلارجية بالبلد الصادرة منه -4

 .امللحق الثقايف السعودي أوالسفارة السعودية  -4

 لوافدين من دولمواطين جملس التعاون اخلليجي ا -2

 اخلليج فقط يكتفي مبطالبتهم بالتصديق املوضح يف 

 ( 5) الفقرة رقم 

 :مالحظات  

الوثيقة الدراسية املطلوبة هي أخر شهادة تثبت النجاح مصدقة  واالسم فيها متفق مع  -5

 .املستندات 

لب من طلبات  القبول باملرحلة االبتدائية للوافدات من اخلارج سعوديات وغري سعوديات يط -4

ولي األمر استكمال النقص ثم يرفع امللف من قبل  املدرسة إىل قسم االختبارات مرفق 

 املوحدة ملتطلبات املعادلة والقبول للمرحلة االبتدائية  االستمارةمعه 

 مطابقة لألصول ومعلوماتها

 الشهادات متفقة مع



                                                                                       

 ية السعودية                                                                     اململكة العرب

                                       التعليم                                                                                                                      وزارة 

                                                                         مبحافظة األفالج                                                           التعليم  إدارة

                                                                                                                                                                                         الختبارات والقبول                                                                ا-الشؤون التعليمية 

 

- 6 - 

 

 (4)  االستمارة املوحدة ملتطلبات املعادلة والقبول باملرحلة االبتدائية للطالبات احلاصالت على وثائق دراسية من خارج اململكة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ط واضح مع مراعاة الدقة يف ذلك يتم تعبئة البيانات أدناه من واقع األوراق املرفقة بالطلب وخب: أوال 

 : .........................اجلنسية.....................................................................................................................     /اسم الطالبة كامال 

 :..................................رقم السجل املدني للسعوديات                                                  /       /:         تاريخ امليالد 

 هـ    52          /       /:      تاريخ انتهائها:..................................................................رقم اإلقامة املضافة بها الطالبة 

 :..............................................عنوان وهاتف ولي أمرها :..............................................   يت ترغب االلتحاق بها املدرسة ال

     :...............................................    منتظمة  الصف املطلوب االلتحاق به

  /يهما الطالبة أخر مؤهلني دراسيني حصلت عل

 ..........................بـ............................. /م      من مدرسة ........... /............. /عام ..........................  الدور :..................................     .شهادة (  أ

 .........................بـ................................/م      من مدرسة ............./............../عام ..........................  الدور  :...............................     شهادة ( ب 

 احملرتم                                                     .........................................................التعليم بـاملكرم مدير إدارة 

 ،،،وبعد..السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

نا عن فنأمل بعد االطالع التوجيه مبا ترونه حيال إمكانية قبول الطالبة املوضح امسها بعالية بعد معادلة شهاداتها الدراسية املرفقة وإفادت

 ..................................قائدة املدرسة                                     ،،،،،،،           الصف الذي تستحقه ولكم حتياتي 

 .......... .                                                                                        ....................................مللف املدرسة . ص 

 احملرتمة                                                                 درسة                           املكرمة قائدة امل

 ،،،وبعد .. السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

  بأنهيدكم خطابكم نففبعد االطالع على الوثائق الدراسية املرفقة للطالبة املوضح امسها بعالية اليت تضمنها           

عليها مبايف  هـ منتظمة  بعد تطبيق شروط القبول االخرى52         /52هلذا العام        ...................................  .ألمانع من قبوهلا بالصف 

ة القبول لغري السعوديات ذلك خطة القبول املعتمدة واإلشارة إلي رقم وتاريخ خطابنا هذا يف مجيع نتائج وبيانات املدرسة مع مراعاة نسب

 نتظمات احملددة خبمسة وأربعني يوما وعدم جتاوزها والتقيد بفرتة قبول امل  هـ5241لكم يف دليل القبول والتسجيل يف التعليم العام املبلغة 

 :يلزم استكمال مايلي  

5- ..................................................................................................................................................................................... 

4- .................................................................................................................................................................................... 

4-..................................................................................................................................................................................... 

                                  ،،، ،،،                                                                                                       ولكم حتياتنا 

 

 ن تعليم البنات مساعدة مدير التعليم لشؤو                                         مللف الصادر العام            . ص 

 لالختبارات والقبول  . ص 
                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                      .............................   ....................... 
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 (4)  االستمارة املوحدة ملتطلبات املعادلة والقبول باملرحلة املتوسطة  للطالبات احلاصالت على وثائق دراسية من خارج اململكة

 ة احملرتم.... ............................................................................   ..... ..................ة املدرسة قائداملكرمة 

 ،،،وبعد . السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

 ..................................................... /املقدم من ولي أمر الطالبة  طلبفإشارة لل

 هـ 52        / هـ52      املتوسط هلذا العام .............................والذي يطلب فيه قبوهلا بالصف 

 : لتاليةحسب الوثائق ا

5- ..................................................................................................................................... 

4- ..................................................................................................................................... 

4- ..................................................................................................................................... 

2- ..................................................................................................................................... 

 .وحيث تبني استكمال الوثائق املشار إليها بعد فحصها 

 منازل   O منتظمة  Oاملتوسط  ...................لذا نفيدكم إن املذكورة تستحق القبول بالصف 

التعليمات مع شيا متـ وقد روجعت نسبة القبول لغري السعوديات هـ52             /هـ52هلذا العام                 

لذلك و مع االلتزام بفرتة قبول املنتظمات احملددة خبمسة وأربعني يوما من بداية العام الدراسي وعدم املنظمة 

 هذا وجتدون برفقة امللف املشار إلية مع كامل حمتوياته لإلحاطة وإكمال الالزم . جتاوزها 

يف مجيع بيانات القبول حيال قبول هذه الطالبة يف  الصف املذكور و اإلشارة إلي ر قم وتاريخ خطابنا هذا 

 .ونتائج املدرسة

 ...متمنني لكم العون والتوفيق

 

                                                                     

 مساعدة مدير التعليم لشؤون تعليم البنات                                                                       
 

 

 

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

 لإلدارة العامة لالختبارات والقبول / ص 

 لقسم االختبارات والقبول/ ص

 



                                                                                       

 ية السعودية                                                                     اململكة العرب

                                       التعليم                                                                                                                      وزارة 

                                                                         مبحافظة األفالج                                                           التعليم  إدارة

                                                                                                                                                                                         الختبارات والقبول                                                                ا-الشؤون التعليمية 

 

- 8 - 

 

 

 (2)ة طالبة منقطعة عن الدراسة داخل املنطقة  منوذج دارسة حال

سة
ت تعبأمن املدر

معلوما
 

 ........................هـ تاريخ انقطاعها52..........تاريخ ميالدها...................................................... ./اسم الطالبة كامال  

املدرسة اليت .................... اإلدارة التعليمية التابعة هلا.................. من مدرسة...............عام...............أخر صف دراسي جنحت منه

 ..............  الصف الدراسي املقيدة به.............................. اإلدارة التعليمية التابعة هلا..............  بها قبل االنقطاع ةمقيد كانت

 )..............( . ا يف صفهارسوبه تعدد مرا

              هل استلمت وثائقها الدراسية قبل االنقطاع هـ52.. /......../....... نعم                  بتاريخ               ال

 .........................................................................................................................بسبب

املخصصة لتعليم الكبريات ( منتظمة يف احد الفصول الصباحية ) النطباق شرط السن أو  ةهل ترغب القبول منتظم

 لتجاوزها سن 

 ...................................................................املدرسة اليت ترغب االلتحاق بها ) .......................................(  (منتسبة ) االنتظام او 

طالبة 
إقرار ال

سة
عن الدرا

طعة 
املنق

 

 عام.................... القسم.................... باني كنت ضمن الطالبات املقيدات بالصف............................................ /اقر انا الطالبة 

  هـ52      /      /وانقطعت عن الدراسة من تاريخ       ........................................................ سةهـ باملدر....... /52......

شهادة جناح بعد االنقطاع وإذ ثبت خالف ذلك فأكون عرضة  أيومل احصل على .....................................................  بسبب

 . بعدم االنقطاع عن الدراسة وهذا إقرار مين بذلك للجزاء كما أتعهد

 ................................................ /التوقيع ..................................................... /االسم 

سة 
ت تعبأ من املدر

معلوما
 

 هـ        /    /    التاريخ ..............الرقم                                                                                 

        ماحملرت...................................................بـ /املكرمة مديرة قسم االختبارات و القبول 

- :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته                                        

 ................................................................../اله بيانات عن احلالة الدراسية للطالبة موضح أع

واليت انقطعت عن الدراسة وترغب العودة للدراسة بعد أن مت مراجعة وتطبيق هذه املعلومات عن بيانات القبول ونتيجة 

                                                        ..نأمل اختاذ الالزم والسالم                ...............................................املدرسة وتبني 

                          قائدة املدرسة                                                    اخلتم الرمسي                                                      

 ......................................./االسم ...................                  /التوقيع ............................... /أعدته االسم 

 ................................./ التوقيع....................                   /التوقيع .............................. /راجعته االسم 

ت 
ختبارا

ال
سم ا

ت تعبأ من ق
معلوما

والقبول
 

 

 احملرتمة ....................................................                                                             /مع التحية لقائدة املدرسة 

 .منتظمة                 منازل .......................                بالصف : ورة ألمانع من قبول الطالبة املذك

 منتظمة بالفصل الصباحي املخصص لتعليم الكبريات                                                                                    

 

 مديرة قسم االختبارات و القبول                                                               

 .......................................... توقيع املوظف املختص                                                       االسم     

 ......................التوقيع                ...............................                                               

  

      هـ               /       /    التاريخ .................الرقم                                               .           مللف املدرسة . ص      

 

  

 



                                                                                       

 ية السعودية                                                                     اململكة العرب

                                       التعليم                                                                                                                      وزارة 

                                                                         مبحافظة األفالج                                                           التعليم  إدارة

                                                                                                                                                                                         الختبارات والقبول                                                                ا-الشؤون التعليمية 

 

- 1 - 

 

 (5) ة يف مدرسة أخرى خارج املنطقةمنوذج دراسة حالة طالبة منقطعة عن الدراسة وترغب العودة للدراس

      هـ               /       /    التاريخ .................الرقم                                               .           مللف املدرسة . ص           

طالبة
سة املنقولة منها ال

ت تعبا من املدر
معلوما

 

  

 هـ   آخر صف  52......../........../..........هـ          تاريخ انقطاعها 52..............تاريخ ميالدها:.................................................................   .اسم الطالبة كاماًل

 ...............................................................................................هـ من مدرسة52/................52.........عام ....................................................... دراسي جنحت منه 

 ..................................................................................... اإلدارة التعليمية التابعة هلا

 آخر صف دراسي..........................................اإلدارة التعليمية التابعة هلا ...................................................................كانت مقيدة بها قبل االنقطاع املدرسة اليت

عدد مرات رسوبها يف  ......................................................هـ نتيجتها يف نهاية العام 52/.........52.........عام.............................................................................قيدت به 

 ...............................(  .)................صفها 

 .هـ52........../............./............نعم                       بتاريخ  ال                                   هل استلمت وثائقها الدراسية قبل االنقطاع               

 ..............................................................................................................................................................................................................................بسبب

 )...........................................(لتجاوزها سن االنتظام   هل ترغب القبول منتظمة أو منازل أو منتظمة يف أحد الفصول املخصصة لتعليم الكبريات 

 ................................................................واإلدارة التابعة هلا...............................................................................................أسم املدرسة اليت ترغب االلتحاق بها 

 مديرة املدرسة                                                                                                                                                          

 /................التوقيع/....................................... االسم                                                                                                                                  

 اخلتم             /.........................              التوقيع/........................................................أعدته االسم

 /.............................التوقيع/...............................................  راجعته االسم

  

إ
عن  

طعة 
طالبة املنق

قرار ال

سة
الدرا

 

 

 

 ....................................القسم....................................  بأني كنت ضمن املقيدات بالصف........ /................................................................................. أقرانا الطالبة

 هـــ52/         /         لدراسة من تاريخ          وانقطعت عن ا............................................................................................. هـ باملدرسة52/        52عام       

لك ذا الصف الدراسي وإذا ثبت خالف ذومل احصل على شهادة جناح يف ه............................................................................................................................بسبب 

 .لكهذا إقرار مين بذجزاء وفأكون عرضة لل

 /........................................التوقيع/................................................................                االسم                     

 

تعبأ من إدارة التعليم املنقولة منها
 

 

 هـ52/      /       التاريخ       ................................... .الرقم                                                                                   

 احملرتمة           ...........................           املكرمة رئيسة قسم االختبارات والقبول  

 :.السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 بناء على طلبكم باخلطاب /.........................................................................................................  .ضح أعاله بيانات عن حالة الدراسية للطالبةمو

 .هـ52/      /        ن الدراسة من تاريخ          هـ واليت انقطعت ع52/........./..........يف  ................................/..رقم 

 ............................................................                             على بيانات القبول ونتيجة املدرسة وتبني

 رئيسة قسم االختبارات والقبول  مبحافظة األفالج                            املوظف املختص                                                             

 ..........................................   .االسم                   ....................................................                                         االسم والتوقيع

 ...............................التوقيع                                                                                                                          

ت والقبول
ختبارا

ال
تعبأ من  ا

 

 

 

 احملرتمة....................................        /...............................................مع التحية لقائدة املدرسة

منتظمة بالفصول الصباحية لتعليم  منازل             منتظمة                )............................(    بالصف : ال مانع من قبول الطالبة املذكورة 

 الكبريات 

                                                                                                              

 رئيسة قسم  االختبارات والقبول                                                                                                توقيع املوظف املختص 

 ..................................................   االسم                                                                                                      .................................          

 .................................التوقيع                                                                                                                                            
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 (6)ت    ملؤقاستمارة  النقل ا 

 .......................................................اسم ولي أمرها ..............................................................   /اسم الطالبة 

 ............................................................... /جهة عمله .............................................................  /صلة القرابة 

 ................................هـ املدرسة52        /52     /العام الدراسي .................. /الصف الدراسي املقيدة فيه 

 ........... /هـ بالصف  /52     /52الطالبة املذكورة منتظمة يف مدرستنا يف العام الدراسي       

حي ...................... مدينة  ولرغبتها الدراسة مؤقتا يف...............القسم ................................... /بناء على جناحها من الصف 

 خالل فرتة وجود ولي أمرها املؤقت يف هذه املدينة.................... 

 .ألي غرض آخر  دةاملدرسة اليت ترغب االنتقال إليها مؤقتا وال تستخدم هذه االفالتقدميها لقائدة  أعطيت هذه االفادة

 هـ52لعام     ....................................   /وبرفقة أصل أخر وثيقة دراسية حصلت عليها وهي وثيقة جناحها من الصف 

 . واهلل املوفق

 .صورة مع صورة الوثيقة حتفظ  باملدرسة 

 :.........................................................قائدة املدرسة                                                                                                        

 :................................................................االســـــــم                                                                                                              

 ..................................................................اخلتم الرمسي                                                     التــوقيـــع                                

 هـ52         /        /:       التاريخ                                                                                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حمافظة    /يف منطقة .................................................................................. /تعاد مع التحية لقائدة مدرسة    

 ،،،وبعد . السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

 هـ52      /        / الدراسة مبدرستنا مؤقتا للفرتة ما بني       نفيدكم أن الطالبة املذكورة قد انتظمت يف

 هـ52لعام        :...................................................... هـ وبرفقة وثيقة جناحها من الصف 52       /     /وحتى      

- :سي كما يلي احلاصلة عليها من مدرستكم علما ان حتصيلها الدرا              

 ..............................يوما وسلوكها )          ( يوما وبلغ أيام غيابها بدون عذر )        (  بلغ أيام غيابها بعذر  -5

                       الثاني    وبرفقة كشف بدرجاتها يف املواد   Oاألول      O   ادت اختبار منتصف الفصل الدراسي 

                                                      .                                                                                            رية وتقرير عن مستواها يف املواد الشفوية التحري

4-O      مل تؤد اختبارات منتصف الفصل بسبب............................ ....................... 

2-O      ادت اختبارات نهاية الفصل الدراسي االول وبرفقة كشف بدرجاتها ومستواها يف هذا الفصل الذي اختربت فيه 

 ::.......................................قائدة املدرسة                                                                                                                                      

                                                                                               :...................................................    التوقيــــع       اخلتم الرمسي                                                                                                          

 هـ 52       /        /:     التاريــــخ                                                                                                                                    

                         

 صوره  مع صورة من الوثيقة والكشف ان وجد حتفظ باملدرسة               
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 (1)            ىأخر املرحلة االبتدائية من مدرسة إىل بطاقة نقل طالبات                                         

 .......................................................................................................................................................................................اسم الطالبة كامال -5

 هـ 52             /هـ   52الصف الدراسي املقيدة يف                                       لعام             -4

 ............................................................اإلدارة التعليمية التابعة هلا                      ..............................................املدرسة املنقولة منها     -4

 ............................................................اإلدارة التعليمية التابعة هلا .........                      .....................................املدرسة املنقولة إليها      -2

 هـ  52            /52املدرسة الناجحة منها يف الصف السابق للصف املقيدة فيه               لعام             -1

 هـ 52       /      /تارخيه      ......................................... من خارج اململكة  ان كانت وثائقهرقم اخلطاب الذي قبلت مبوجبة إ -6

 اجلهة اليت أقرت قبوهلا 

 هـ52         /        /تاريخ انقطاعها          -1           

 

 ،،،التوقيع                                                               يعتمد                                                    /معدة البطاقة االسم       

 ة املدرسةقائدالتوقيع                                                                                                                    /املراجعة االسم      

 /هـ                                 اخلتم                                           االسم 52        /      /تاريخ البطاقة              

 /التوقيع                                  

 

 احملرتمة                                                   .......................................ظة   مبحاف /مبنطقة  ..........................................مدرسةقائدة املكرمة     

 ،،،وبعد .. السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته     

 لقبوهلا بالصف      ةائقها الدراسيعلى وث يفتجدون برفقة ملف الطالبة املوضح امسها وصفها واملعلومات اخلاصة حبياتها الدراسية أعاله واحملتو    

    ..........................مبراجعة املدرسة لنقلها إلكرتونيا وميكنكم التواصل مع املدرسة على رقم اهلاتف املقيدة فيه مع مالحظة عدم مطالبتها     

 ،،،شاكرة لك تعاونك يف خدمة بناتنا الطالبات ومتمنية لك العون والتوفيق     

 ة املدرسة قائد                            

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

                    

 

                       

  املنقولة إليها الطالبة                                      /حمافظة  /لرئيسة قسم  االختبارات والقبول يف منطقة   /ص  

 املنقولة منها للتأكد من صحة املعلومات من واقع السجالت لديهم                            /لرئيسة قسم  االختبارات والقبول يف منطقة مبحافظة   /ص  

 ملفها  تسلم للطالبة مناولة لقبوهلا مبوجبها إلي حني وصول( داخل ظرف خمتوم ) ملديرة املدرسة املنقولة إليها الطالبة  /ص   

 مللف املدرسة املنقولة منها الطالبة للرجوع إليها عند احلاجة   /ص  
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 (8)  بطاقة نقل طالبات املرحلة املتوسطة  من مدرسة إىل أخرى

 ......................................................................................................................................................اسم الطالبة كامال -5

 هـ 52           /هـ   52لعام                                                   فيهالصف الدراسي املقيدة  -4

 ...........................................................................اإلدارة التعليمية التابعة هلا   .................................املدرسة املنقولة منها -4

 ............................................................................اإلدارة التعليمية التابعة هلا  .....................................املدرسة املنقولة إليها -4

 هـ 52     /    52لعا م        ......................................................     لصف السادس االبتدائياملدرسة الناجحة منها يف ا -2

 هـ 52          /52لعا م       ........................................................        املدرسة الناجحة منها يف الصف األول متوسط   -1

 هـ 52    /      52لعا م        ..............................................                لناجحة منها يف الصف الثاني متوسط املدرسة ا -6

 هـ52    /     /  تارخيه      ...............................   رقم اخلطاب الذي قبلت مبوجبة إن كانت وثائقها من خارج اململكة -8 

  هـ52       /          /تاريخ انقطاعها            -9 

 

 ،،،التوقيع                                                         يعتمد                                                     /معدة البطاقة االسم 

 املدرسةقائدة التوقيع                                                                                                                /املراجعة االسم 

 /االسم             هـ                            اخلتم                                       52       /     /تاريخ البطاقة      

 /التوقيع                      

 

 احملرتمة ................................................                              /املدرسة مبنطقة  كرمة قائدةامل

 ،،،وبعد .. السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

 لقبوهلا بالصف ةلى وثائقها الدراسيع يفتجدون برفقة ملف الطالبة املوضح امسها وصفها واملعلومات اخلاصة حبياتها الدراسية أعاله واحملتو 

    ..........................مبراجعة املدرسة لنقلها إلكرتونيا وميكنكم التواصل مع املدرسة على رقم اهلاتف ه مع مالحظة عدم مطالبتها املقيده ب

 ،،،شاكرة لك تعاونك يف خدمة بناتنا الطالبات ومتمنية لك العون والتوفيق               

 املدرسة  قائدة                                                                                                                                                 

 .......................................................... االسم                                                                                                                                               

 اخلتم                                                                                                                                    

 ...........................................................التوقيع                                                                                                                                            

 

 

 

 

  

 تسلم للطالبة مناولة لقبوهلا مبوجبها إلي حني وصول ملفها ( داخل ظرف خمتوم ) ملديرة املدرسة املنقولة إليها الطالبة  /ص     

 مللف املدرسة املنقولة منها الطالبة للرجوع إليها عند احلاجة   /ص    
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 (9)   أخرى بطاقة نقل طالبات املرحلة الثانوية  من مدرسة إىل 

 ..................................................................................................اسم الطالبة كامال -   5                     

 هـ 52       /هـ   52لعام        )                   (     الصف الدراسي املقيدة فيه                                                  القسم  -4                   

 ................................درسة املنقولة منها                                                              اإلدارة التعليمية التابعة هلا امل  -4

 ..............................املدرسة املنقولة إليها                                                            اإلدارة التعليمية التابعة هلا  -2

 هـ 52          /   52 لعا م       .................................................      املدرسة الناجحة منها يف الصف الثالث املتوسط  -1

 هـ 52        / 52لعا م        .     ..................................................املدرسة الناجحة منها يف الصف األول ثانوي   -6

 هـ52   /       52         لعام .(     ...) .............القسم ............................املدرسة الناجحة منها يف الصف الثاني ثانوي  -1

 هـ52          /ارخيه         ت......................    رقم اخلطاب الذي قبلت مبوجبة إن كانت وثائقها من خارج اململكة -8

 .  هـ52       /          /تاريخ انقطاعها             -   9                

 ،،،يعتمد                   التوقيع                                                                                      /معدة البطاقة االسم         

 ة املدرسةقائد                                التوقيع                                                                           /راجعة االسم امل

 /االسم        اخلتم                                         هـ                          52       /     /تاريخ البطاقة       

 /التوقيع                                                                                                                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 احملرتمة                                                     /درسة مبنطقة املقائدة املكرمة 

 ،،،وبعد .. السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

فيه مع  لقبوهلا بالصف املقيدة ةعلى وثائقها الدراسي يفتجدون برفقة ملف الطالبة املوضح امسها وصفها واملعلومات اخلاصة حبياتها الدراسية أعاله واحملتو

لك تعاونك يف  مالحظة عدم مطالبتها بإحضار ملفها حسب توجيهات الوزارة بهذا الشأن ويف حالة تأخر وصول امللف يتم التعقيب علية خبطابات رمسية شاكرة

 ،،خدمة بناتنا الطالبات ومتمنية لك العون والتوفيق 

 ة املدرسةقائد                                                                                                                          

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

 

 

 املنقولة إليها الطالبة                                /حمافظة  /يف منطقة  االختبارات والقبول ةملدير  /ص

 جالت لديهم املنقولة منها للتأكد من صحة املعلومات من واقع الس                             /مبنطقة مبحافظة  االختبارات والقبول ةملدير  /ص

 تسلم للطالبة مناولة لقبوهلا مبوجبها إلي حني وصول ملفها ( داخل ظرف خمتوم ) املدرسة املنقولة إليها الطالبة  لقائدة /ص 

 مللف املدرسة املنقولة منها الطالبة للرجوع إليها عند احلاجة   /ص

                                                                                        (                                      ثانوي )منوذج نقل طالبة  
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 (51)  الئحة تقويم الطالب تضمنته التوجيه واإلرشاد وفقا ملا ةقرار جلن                   

 هـ52      / 52العا م الدراسي   .................الصف الدارسي....................................اسم الطالبة                      

 )         (عدد مرات الرسوب (           ) نتيجة الطالبة بالدور الثاني (    )     العمر               تاريخ امليالد                   

 

 

 

 

 

 

ومبا إن الطالبة املذكورة أعاله منتظمة ورسبت يف الدور الثاني وجتاوزت السن املسموح به نظاما ملرحلتها الدراسية وتكرر 

 واإلرشاد  سنتني اواكثر فقد مت عقد اجتماع من قبل جلنة التوجية ارسوبه

 : لدراسة  وضع الطالبة وقد تقرر بشأنها األتي   ـه52     /      /املوافق       .......................................باملدرسة يوم 

  5 -    ميدد هلا سنة دراسية واحدة لالنتظام يف صفها  

  4  - كامل املواد وحيق هلا إذا كانت تدرس   ال يسمح هلا باإلعادة منتظمة وحتول إلي طالبة منتسبة يف    

تقديم طلبها  بان عليها إبالغها  االنتساب يف مواد رسوبها إذا رغبت ذلك وعلى إدارة املدرسة باملرحلة املتوسطة                  

    .بداية العام الدراسي   للمدرسة خالل  أسبوع

 توقيع عضوات جلنة التوجية واإلرشاد .                                                 

 املرشدة الطالبية                   معلمة عضوه جلنة           معلمة عضوه جلنة (                  املساعدة)وكيلة شؤون الطالبات 

 ....................../االسم........................          /االسم         ...................     /االسم ...................................                /االسم    

 ......................التوقيع / ........................        التوقيع/.................              التوقيع /  ................................                 التوقيع  

 

 

 

 

 قائدة املدرسة /رئيسة اللجنة                                                            اخلتم           

 ..................................................... /االسم                                                                                                               

 .................................................... /التوقيع                                                                                                             

 .حيفظ األصل يف ملف الطالبة وصورة يف ملف املدرسة  .: مالحظة

 

 

- :ما تضمنته الئحة تقويم الطالبة املتعلقة باإلعادة وترك املدرسة واليت نصت على األتي   ىبناء عل 

- :املسموح به نظاما لتلك املرحلة نتعيد الطالبة صفها الذي مل تنجح فيه حبيث التتجاوز مدة بقائها الس 

- :السن األعلى لبقاء الطالبات     

 ( 44)  املرحلة الثانوية  ( 58)  املرحلة املتوسطة  ( 51)  حلة االبتدائية املر 
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 ( 55)  ج طلب انتساب يف مواد الرسوبمنوذ

 خاص بالطالبة املنتظمة الراسبة يف املرحلة املتوسطة

 

 احملرتمة ............................................................................................    املكرمة قائدة املدرسة املتوسطة  

 ..ته وبعد السالم عليكم ورمحة اهلل وبركا   

   ـه52      /هـ52أفيدكم برغبيت يف االنتساب يف مواد الرسوب اليت رسبت فيها بالعام الدراسي املاضي     

 :علما إن مواد رسوبي هي ما يلي   

     

 .............................../التوقيع ............................................................                     /اسم الطالبة   

 هـ52     /     /تاريخ تقديم الطلب                                                    

 

 عاجل جدا  

 احملرتمة ......................................................................       رئيسة جلنة التدقيق باملدرسة  

فحيث تبني انطباق شروط االنتساب على الطالبة املذكورة     .ليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد السالم ع  

نأمل إجراء الالزم  يف نظام نورحيال انتسابها يف هذه املواد لتمكينها من دخول االختبار العام القادم .بعالية 

 يف هذه املواد 

 :.........................................اخلتم                          قائدة املدرسة                                                    

    .............................................التوقيع                                                                                     

 بول بإدارة التعليمملديرة االختبارات والق. ص 

 هـ                              52        /:           التاريخ                                  .                                   مللف املدرسة   . ص 

                                     

 :  ......................احملرتمة                          الرقم ........................................./عائد مع التحية لقائدة املدرسة 

 :....................التاريخ                                            ...       السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد    

 .واهلل املوفق ام نور  لالحاطة نقيدكم بأنه مت اضافة طلب انتساب جزئي يف نظ

 رئيسة جلنة التدقيق                                                                                                        

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

 :..............................................التوقيع                                                                                      
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 (54)  الدراسة يف التعليم العام استمارة طلب حتويل إىل

 

 هـ52     /           /: تاريخ تقديم الطلب                ............................................. /تعليم بـ ال إدارة

 .من قبل مدرستها احلالية " ثانيا " و "أوال  " تعبا الفقرة : مالحظة  

 :أوال بيانات عن الطالبة 

 ................................................................: .......................................اسم الطالبة رباعيا  -

 ..هـ52       /       /:        تاريخ امليالد   -     

 ...................مصدرها.............عام : .............................أخر شهادة دراسية حصلت عليها   -     

 :..............................................ب االلتحاق به الصف الدراسي املطلو  -     

 .غري موافق          موافق              :   موافقة ولي أمر الطالبة  -     

 :التحصيل الدراسي: ثانيا

 :..........................................عدد سنوات اإلعادة يف الصف الدراسي احلالي  -

 :...............................................................ت االنقطاع عن الدراسة عدد سنوا -

 :أسباب االنقطاع -

5- .................................................................................................................................... 

 

 اخلتم .....................التوقيع .................... : ..قائدة املدرسة 

  ]وتكون للحاالت احملولة منتصف الفصل الدراسي  تعبا هذه ألفقره من قبل اللجنة اليت شكلت يف إدارة التعليم   [: ثالثا دراسة وضع الطالبة

 هـ52      /      /     برقم                    وتاريخ  القبول تبارات واالخ أحيلت إلي قسم                                                  

 :األسباب اليت أبدتها الطلبة للتحويل  -

5-    ................................................................4-  ......................................4- ............................................................ 

 :فان اللجنة توصي بالتالي،  النظامية بناء على دراسة حلة الطلبة من مجيع اجلوانب الرتبوية و -

   إصدار  أمر قبول للطالبة املذكورة أعاله         .       عدم إصدار أمر قبول للطالبة املذكورة أعاله. 

 :التوقيع                                    :            االسم  -5:  عضوات اللجنة 

 :التوقيع                                 :              االسم  -4                         

 

 :رئيسة اللجنة       االسم                                

 : التوقيع                                                     

             . أخر شهادة حصلت عليها (  5:  ) يرفق مع االستمارة : مالحظة 
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 (54)  يف الصف األول بنتهاتبليغ ولي أمر بتسجيل 

 

  ماحملرت                                                .................................................  /املكرم ولي أمر الطالبة 

 ـ:السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته                                    

 نفيدكم إن تسجيل الطالبات السعوديات املستجدات بالصف األول االبتدائي للعام الدراسي 

 هـ52    /    /   املوافق ........................   /هـ سيبدأ اعتبارا من يوم  52      / 52القادم     

مل منكم  تسجيل ابنتكم يف نظام نور يف وقت مبكر عند  وجود ابنة لكم أو أكثر تنطبق عليها شروط فنأ

هـ وذلك 52  /   /القادم الذي يبدأ بتاريخ  يالقبول أهمها بلوغها من العمر ست سنوات عند بداية العام الدراس

اه وإعادتها للمدرسة خالل ثالثة أيام من ليكو ن هلا األولوية عند القبول شريطة تعبئة البيانات التالية أدن

 ،،،شاكرين لكم تعاونكم مع املدرسة.. تارخيه

 ................................................. /اسم الطالبة -5

 ................................................. /تاريخ امليالد -4

 ................................................. /عنوان السكن -4

 ................................................. /عنوان العمل ونوعه -2

                                         

 ........................                         /االسم  

 ..........................التاريخ............................   /التوقيع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة 

 .هذه االستمارة تعاد للمدرسة بعد تعبئة 
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 (52)   ........................................إشعار مبدئي بتسجيل طالبة سعودية يف املرحلة

 

  احملرتم       ................................................................................................................. املكرم ولي أمر الطالبة

 ،،،وبعد ..            السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته           

 هـ وحرصا منا على تسهيل مهمة تسجيل ابنتكم يف  52:        فنظرا النتهاء العام الدراسي

 كم علما بأنة ستقوم املدرسة بتسجيل ابنتكم بعد جناحها حنيط: )                       ( املرحلة

 ويف حالة عدم .. والواقعة يف نفس احلي  )                                (إن شاء اهلل يف املدرسة 

 أمل اإلفادة عن األسباب وذكر اسم املدرسة اليت ترغبون تسجيل ابنتكم بها يف موعد نموافقتكم 

 وسنحاول جاهدين إن شاء اهلل حتقيق ...............................املوافق.........................يوم : أقصاه

 ذلك وقراءة املالحظات  أملني التعاون مع املدرسة يف. رغبتكم وفق اإلمكانات املتاحة لذلك 

 ،،،واهلل ولي التوفيق .. املدونة يف هذا اإلشعار 

 :............................ة املدرسة قائد                                                                                                 

 :.......................................التاريخ                                                                                                   

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

        

 وذلك (         :  )                    النوفق     ونرغب بتسجيلها باملدرسة :              نوافق                      

- :لألسباب التالية  

5- ............................................................................................................................................................................. 

4- ............................................................................................................................................................................... 

4- ............................................................................................................................................................................... 

 امرالطالبة  يول.                               خمطط موقع املدرسة موضح باخللف        

 ..................:........................... االسم                                                 يرفق املربر إن وجد                    

 :.................................التوقيع والتاريخ                                                                                    

               

 

 

 

 

 

 

 
بطاقة نقلها  إذ كان يرغب نقل ابنته إلي خارج املنطقة علية توضيح ذلك ومراجعة املدرسة يف نهاية العام الدراسي للحصول على صورة رولي األم-5 

 .وسيبعث ملفها بالطريقة الرمسية

أسبوع من بداية العام الدراسي  دمن ترغب نقلها إلي مدرسة أخرى يف حي أخر داخل املنطقة أو احملافظة عليها إحضار موافقة من تلك املدرسة بع-4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .                                                                                                                            يجة وتقدميها للمدرسة اليت نقل ملفها إليها حسب اإلشعار الذي سيسلم هلا بعد إعالن النت

 مالحظات هامة
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                                                                                                                 (51) 

 .......................................................................................... املكرم ولي أمر الطالبة

 وذلك بناء على رغبتكم على إن تداوم يف ...............................................................فنفيدكم انه مت قبول ابنتكم يف املدرسة

 لة بها وسوف ينقل ملفها رمسيا للمدرسة املنقولة هلا اليوم األول من الدوام الرمسي يف هذه املدرسة املسج

 ...........................................................الطالبة وال داعي للمراجعة علما إن رقمها التسلسلي يف البيان املرسل هلذه املدرسة هو

 ..............:............................. ة املدرسةقائد                            اخلتم                                                    

   .                              يسلم هذا اإلشعار للطالبة عند تسلمها يف نهاية العام صورة شهادة جناحها من الوثائق األصلية السابقة *           

----------------------------------- 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

   تعليم مبحافظة األفالجإدارة ال

  ................................مدرسة

 

 

 ............................................................................................................... املكرم ولي أمر الطالبة

 ،،،وبعد .. السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته          

 وذلك بناء على رغبتكم على إن تداوم يف ....................................................فنفيدكم أنة مت قبول ابنتكم يف املدرسة

 رمسيا للمدرسة املنقولة هلا اليوم األول من الدوام الرمسي يف هذه املدرسة املسجلة بها وسوف ينقل ملفها 

 .........................................................الطالبة وال داعي للمراجعة علما إن رقمها التسلسلي يف البيان املرسل هلذه املدرسة هو

 .......:................................ ة املدرسةدقائ  اخلتم                                                                               

 يف نهاية العام الدراسي يسلم هذا اإلشعار للطالبة عند تسلمها صورة شهادة جناحها مع الوثائق األصلية السابقة.   

----------------------------------- 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 يم مبحافظة األفالجتعلإدارة ال

  ...................................مدرسة

 

 ............................................................................................. املكرم ولي أمر الطالبة

 وذلك بناء على رغبتكم على إن تداوم .....................................................................فنفيدكم أنة مت قبول ابنتكم يف املدرسة

 يف اليوم األول من الدوام الرمسي يف هذه املدرسة املسجلة بها وسوف ينقل ملفها رمسيا للمدرسة املنقولة 

 ........................................................هلا الطالبة والداعي للمراجعة علما إن رقمها التسلسلي يف البيان املرسل هلذه املدرسة هو

 ..........:................................ ة املدرسةقائداخلتم                                                                                               

 حها مع الوثائق األصلية السابقة يف نهاية العام الدراسييسلم هذا اإلشعار للطالبة عند تسلمها صورة شهادة جنا. 

 إشعار نهائي بتسجيل طالبة

 إشعار نهائي بتسجيل طالبة

 إشعار نهائي بتسجيل طالبة
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 (56)                                                                        :..........................................املدرسة              

         الراغبات.منتظمات    :                          أمساء مجيع الطالبات الناجحات من الصف                             إىل الصف          

          :......................................املرحلة هـ    52         لعام   .................    .......................التسجيل يف املدرسة          

 

 .......................املدرسة  قائدةيعتمد    .................  ..........اسم املوظفة املستلمة    .........   ..............اسم املوظفة املسلمة                   

 ........................:...................االسم         .....  .........:..................جهة العمل         ............... :................جهة العمل                   

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

 

 يعد هذا البيان من نسختني معتمدتني من قائدة املدرسة وترسل كالهما للمدرسة احملول هلا امللفات للتوقيع باالستالم ثم حتفظ               

                                                                                                                                             نسخة منه يف كل مدرسة          

 

  م  م
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 (71)                        ةاحملرتم.......................................................املكرمة قائدة املدرسة             

 ,,,وبعد .. السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته              

 ....................           ..........................واحملوالت من مدرستنا ...............................لصفبرفقة ملفات طالبات ا

 .مساؤهن موضحة يف البيان املرفق من نسختنين أعلمًا أ اهـ بعد استيفائه52   /52    لعام 

 ،،،ولكم جزيل الشكر . نأمل  استالمها والتوقيع على ذلك وإعادة نسخة من البيان لنا 

 املدرسة  قائدة                   

 .....................................  / االسم  

 ......................................... /التوقيع  

_____________________________________________________________________ 
 ...............: ....................الرقم 

 :..................................      التاريخ            

 احملرتمة :...................................................... املدرسة قائدةاملكرمة 

 ,,,وبعد . السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته              

- :الملفات المشار إليها أعاله وذلك على النحو التالي نحيطكم علما بأنة قد تم استالم       

  مالحظات على الملفات المدونة بالبيان المرفق بهذا الخطاب  أييوجد  ال . 

  توجد مالحظات على هذه الملفات  . 

 :ل استكمالها وإفادتنا عنها وهي ونأم

                             1-   .................................................................................................................. 
2- .................................................................................................................. 
3-   .................................................................................................................. 

 املدرسة  قائدة 

 ........................................ / االسم                                                                 

 ......................................  /التوقيع                                                                
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 املستوىوحتديد  مناذج املعادالت
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 (71)                                         منوذج موافقة إدارة االختبارات و القبول                                 

 / .....................مدرسة...... ...................إىل نظام .... ........../ ...........مدرسة.......... .........منوذج موافقة على حتويل طالبة من نظام 

 املدينة اجلنسية السفر لغري السعوديات رقم السجل املدني أو جواز الرقم األكادميي اسم الطالبة رباعيًا

 

 

    

 

 أسباب التحويل

 

 

 

  اسم ولي أمر الطالبة

           (السعوديات لغري رأو جواز السف)رقم السجل املدني

           رقم اهلاتف اجلوال

  توقيع ولي األمر

 :مالحظات هامة

 ةبعض املواد لن تعادل للطالب. 

 ةقد يكون التحويل سببًا يف تأخر خترج الطالب. 

 لن يتم التحويل إال مرة واحدة خالل الدراسة الثانوية. 
 

 اخلتم الرمسي افقغري مو       موافق         رأي قائدة املدرسة

  املدرسة ةاسم قائد

  املدرسة ةتوقيع قائد

 

 

 

 رأي جلنة التحويل بإدارة االختبارات

 والقبول يف اإلدارة التعليمية

            تتم املعادلة       ال تتم املعادلة لألسباب التالية 

 

 

   إدارة االختبارات والقبول ةاسم مدير

   االختباراتإدارة  ةتوقيع مدير

 اخلتم الرمسي

 

 

 

 

 :املرفقات 

 إرفاق مستندات مسوغات التحويل . 

 إرفاق شهادة معادلة. 
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                                                                                                                                                                                      (59) 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                          

 :اله أني على علم بأن انتقالي من أقر أنا الطالب املوضحة بياناتها أع

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 :سيرتتب عليه األتي    

 .قد يتسبب ذلك يف تأخر خترجي من املرحلة الثانوية* 

 .أنه لن يسمح لي باالنتقال مرة أخرى إىل نظام تعليمي آخر* 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الختم                                                                                                          
  

 

 

 هذا اإلقرار حتتفظ به املدرسة املنقول منها الطالبة وحتتفظ نسخة منه يف ملف الطالبة

 

 

 

 اسم الطالبة الرباعي

            

 الرقم األكادميي

 رقم السجل املدني

 أو جواز السفر لغري السعوديات 

 

 اجلنسية

    

                

              النظام الفصلي 

 

 إىل

            

            نظام املقررات 

                  

               نظام املقررات 

            

             النظام الفصلي 

 ةقائدة املدرس/يعتمد ولي األمر الطالبة 

    االسم

    التوقيع

 إقرار
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 (41)     منوذج إفادة بتحديد مستوى الطالبة

 شخصية البيانات ال:أواَل 

  السجل املدني  اسم الطالبة

  الصف املطلوب  مكان و تاريخ امليالد

  التاريخ  اولي أمره/ةتوقيع الطالب

 :أجري االختبار يف املواد التالية:  ثانيًا

 كبريات السن/املنتسبات( ب) صغريات السن/املنتظمات( أ)

 جتتازمل  اجتازت موضوع االختبار مالحظة الدرجة املقدرة املادة

   الكتابة  تمهارا   

   مهارات القراءة   

مفاهيم اللغة    

 االجنليزية

  

مفاهيم    

 الرياضيات

  

   أخرى    

      

 :النتيجة النهائية

 ..................................بالصف                                            تنتسب      /جتتاز و تنتظم

 ....................................الصف                                          مرة أخرى               ختترب

 .....................................بتاريخ                                  ختترب بصف أدنى              

 أخرى       حمو األمية                                                  لية   الدراسة اللي   :                  حتول لـ

 :توقيع جلنة االختبار:ثالثًا 

 التوقيع االسم  التوقيع  االسم

    

    

    

 توقيع و ختم 

 قائدة املدرسة

 .....................................التوقيع ....................................     االسم 

 هـ52/      /      التاريخ                           
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 (45)                (تعديل-تالف/بدل مفقود ) ةمنوذج طلب إصدار وثيق:

 بيانات الطالبة :أواَل 

  اجلنسية  اسم الطالبة كاماًل

  تاريخ امليالد  مكان امليالد

             جواز السفر/ رقم اهلوية

 الوثائق املطلوبة: نيًاثا   

 

 م

 مسمى الوثيقة

 (الصف الدراسي)

 اإلدارة

 التعليمية

 العام املدرسة 

 الدراسي

 نوع الطلب

 بدل مفقود تعديل

5       

4       

4       

2       

1       

6       

 البيانات املطلوب إجراء التعديل عليها :ثالثًا 

 :..........................................................إىل ...................:..........االسم من)      ( 

 :..........................................................إىل ..........................اجلنسية من )      ( 

 ....................................................:......إىل :................مكان امليالد و تارخيه من)      ( 

 :..........................................................إىل :..................أخرى تذكر من)      ( 

 .........................................و ذلك مبوجب إشعار التعديل الصادر من 

 ..........................و تاريخ ............................  برقم ................. .....حمافظة /مبنطقة

 :املسوغات املطلوبة: رابعًا

 .يكتفى بإحضار أصل بطاقة األحوال أو صورة منها : تالف/يف حال طلب إصدار وثيقة بدل مفقود - أ

 :يف حال طلب التعديل على الوثيقة - ب

 (.التعديل غري جوهري)واز لغري السعوديني مع األصل اجل/صورة بطاقة األحوال-5

 .الشهادات األصلية املطلوب التعديل عليها-4

 (.التعديل جوهري)إشعار التعديل الصادر من األحوال املدنية -4
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 (44)  منوذج إفادة بالتسلسل الدراسي للطالبة يف اململكة

 بيانات الطالبة

  ني للسعودياتلسجل املدرقم ا  اسم الطالبة كاماَل

  اجلنسية  تاريخ امليالد

  تاريخ االنتهاء    رقم اإلقامة

 ةمنتسب             ةمنتظم              ......................   ......به  ةالصف األخري امللتحق

  

 النتيجة (املؤهالت اليت حصلت عليها الطالبة)التسلسل الدراسي 

 احملافظة/املنطقة  املدرسة الدراسي العام الدور شهادة الصف م

  .....................بـ ...............من     5

  .....................بـ ...............من     4

  .....................بـ ...............من     4

  .....................بـ ...............من     2

  .....................بـ ...............من     1

  .....................بـ ...............من     6

 

 (تنبيه)مالحظة 

 ...................للعام الدراسي / ...................... ال يوجد للطالبة تسلسل دراسي يف الصف

 :إال بعد دخوله اختبار 

O         هـ1/1/5242و تاريخ ( 445111548/48)الوزاري رقم حتديد املستوى بناء على التعميم. 

O           من املذكرة التفسريية( 54-55)حتديد املستوى وفق ما ورد يف القاعدة احلادية عشر فقرة، 

 .هـ5241و القواعد التنفيذية لالئحة تقويم الطالب 

 قسم االختبارات و القبول/إدارة                              اخلتم            ة املدرسة                 /قائد               

 

.            ...........................                                                                 ....................................................... 
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 االختبارات  مناذج فرتة
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 (24)  .  .......................     هـ    الفصل الدراسي   .........../............. العام الدراسي   مهام لجان االختبارات الفرعية 

 
  لجنة التحكم والضبط

 التوقيع المهمة الصفة االسم م

   ةرئيس  9

2     

4     

3     

5     

  

  حظةاإلشراف والماللجنة 

 التوقيع المهمة الصفة االسم م

   ةرئيس  9

2     

4     

3     

5     

 

  صحيح والرصدلجنة الت

 التوقيع المهمة الصفة االسم م

   ةرئيس  9

2     

4     

3     

5     

 

  لجنة الرصد وإخراج النتائج

 التوقيع المهمة الصفة االسم م

   ةرئيس  9

2     

4     

3     

5     

  املدرسة قائدة                                                      

 ....................................االسم                                                                               

 .....................................التوقيع                                                                                
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 (23)               هـ41/        41     لعام  الفصل الدراسي جدول االختبارات العامة

 

 الصف الصف الصف الفترة أيام األسبوع

 المادة إلى من المادة إلى من المادة إلى من

          9 هـ93/    /   

2          

          9 هـ93/    /   

2          

          9 هـ93/    /   

2          

          9 هـ93/    /   

2          

          9 هـ93/    /   

2          

          9 هـ93/    /   

2          

          9 هـ93/    /   

2          

          9 هـ93/    /   

2          

          9 هـ93/    /   

2          

 

 المدرسة قائدة              وكيلة شئون الطالبات   وكيلة الشئون التعليمية          

 ....................                            االسم                              ....................االسم  ....................                           االسم             

 

 التوقيع                   التوقيع                             .     التوقيع                          
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 (52)                                                                           وفق اللجان كشف بأسماء الطالبات :نموذج 
 ........................الموقع................اسم اللجنة..............الفصل الدراسي      هـ       .........../.............  العام الدراسي      

     

 مالحظات رقم الجلوس ةاسم الطالب م
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 (46)                                              اليومي منوذج كشف بأمساء املالحظات
 

 الفترة التاريخ اليوم الفصل الدراسي الدور العام الدراسي

 

 

     

  

 التوقيع ةاسم المالحظ زمن االختبار المادة الصف رقم اللجنة

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 االحتياط

 التوقيع اسم المالحظ

  

  

  

 

 

 :المدرسة قائدة       

        

 :التوقيع                                                                                   
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 (27)                                                                 محضر فتح مظروف األسئلة: نموذج 

 

 الفترة التاريخ اليوم

  

 

 

 

 الفصل الدور الصف المادة

    

 

 ووجد).................( ح مظروف األسئلة عند الساعة تم فت

 سليم           غير سليم   وتم تحرير محضر بذلك 

 

 أعضاء اللجان

 التوقيع الصفة أعضاء اللجنة م

  ةرئيس  

  ةعضو  

  ةعضو  

  ةعضو  

  ةعضو  

 

 

 

 المدرسة قائدة                             

 

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

 

 ...................................:التوقيع                          
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                                                   (28)                                     يف االختبارات كشف الغياب اليومي للطالبات         

 الدور الفصل الدراسي العام الدراسي التاريخ اليوم

     
 

 مالحظات المادة الفترة رقم الجلوس ةاسم الطالب ....................... :الصف 

     4 :تعدد المسجال

 5     

     3 :باتعدد الغائ

 1     

 مالحظات المادة الفترة رقم الجلوس ةاسم الطالب ....................... :الصف 

     4 :تعدد المسجال

 5     

     3 :عدد الغائبات

 1     

 مالحظات المادة الفترة رقم الجلوس ةاسم الطالب ....................... :الصف 

     4 :تعدد المسجال

 5     

     3 :عدد الغائبات

 1     

 مالحظات المادة الفترة رقم الجلوس ةاسم الطالب ....................... :الصف 

     4 :تعدد المسجال

 5     

     3 عدد الغائبات

 1     

 مالحظات المادة الفترة رقم الجلوس ةاسم الطالب .......................:الصف 

     4 :تعدد المسجال

 5     

     3 :عدد الغائبات

 1     
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 (21)           كشف تسليم أوراق اإلجابة

 هــ  93:........../........../      هــ  إلى 93:........../........../      من الفترة :............ األسبوع 

 االسم م

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 2مادة  9مادة  2مادة  9مادة  2مادة  9مادة  2مادة  9مادة  2مادة  9مادة 

 التوقيع التوقيع التوقيع التوقيع التوقيع التوقيع التوقيع التوقيع التوقيع التوقيع

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           ةاسم المالحظ 

           التوقيع 
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 (33)                      ابات اختبارإج قبيان تسليم واستالم أورا

 

 ...........................................للصف ......................................لعام ............................:صل الدراسيفال
 

ت
ظا

ح
ال

 م

لجنة التحكيم 
 والضبط

حفظ كشوف 
الرصد واوراق 

 االجابة

لجنة الرصد 
 جوإخراج النتائ

لجنة التصحيح 
 والمراجعة

 لجنة التحكيم والضبط

 استالم اوراق اإلجابة

 عدد اوراق االجابة

نة
ج

الل
م 

رق
 

دة
ما

ال
 

خ
ري

تا
وال

م 
يو

ال
 

يع
وق

الت
 

م 
س

ا

مة
ستل

لم
 ا

يع
وق

الت
 

م 
س

ا

مة
ستل

لم
 ا

يع
وق

الت
 

م 
س

ا

مة
ستل

لم
 ا

يع
وق

الت
 

م 
س

ا

مة
ستل

لم
 ا

ع
مو

ج
لم

 ا

د 
عد

ت
با
ائ
لغ

 ا

د 
عد

ت 
را

ض
حا

 ال
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 (34)                                    تعديل درجاتنموذج                              

 مدير المدرسة/ المكرم 
 ليكم ورحمة هللا وبركاتهالسالم ع

 ،، مع جزيل الشكر الدرجات للطالبات التالية أسمائهن/على تعديل الدرجة أمل التكرم بالموافقة  

  التوقيع  اريخالت  االسم

 

 الصف ةاسم الطالب المادة م
 الدرجة

 سبب التعديل
 المعلومات ةمسجل

 التوقيع تاريخ التعديل بعد التعديل قبل التعديل

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 عدم الموافقة                    الموافقة                                 المدرسةقائدة   رأي   

 

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

 ...................:التاريخ    

 .......................:التوقيع   
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 (44) .              تأخر تكرار/دقيقة(51)من  طالبة أكثر منوذج حمضر تأخر                        

 

  الصف الدراسي  اسم الطالبة

  وقت بدء االختبار  املادة

  بةالتوقيع الط  ةطالبوقت حضور ال

  توقيع رئيسة اللجنة  توقيع املالحظة 

 تكرار التأخر / أسباب التأخر 

  أوراق رمسية/ ب إفادة الطالبة وولي أمره حس

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

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

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

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

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

 .افقة من عدمها بشكل عاجل قبل السماح هلا بدخول االختبار اذا مسح الوقتاملو امن املستحسن دراسة عذر الطالبة ومنحه

 ......................التاريخ .........................                          ..............................ولي االمر بالعلم /توقيع الطالبة 

 

 

 

 

 

 

 

 :أعاله وبناًء على ماتوصلت له جلنة التحكم والضبط فقد تقرر مايلي املقدمة من الطالبة املذكورة بعد دراسة أسباب التأخر

  بتهاتعتمد إجا عدم قبول عذر الطالبة وال  قبول عذر الطالبة وتصحح أوراق إجابتها

  :اجراء َاخر  حيسم على الطالبة درجة من درجات السلوك

 ......................التوقيع...........................................االسم  توقيع وختم قائدة املدرسة

 52/    /          التاريخ    
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 (44)فة األنظمة والتعليمات     لحمضر خما:  منوذج

   

                    هـ   الفصل الدراسي           األول         الثاني         الدور الثاني .........../............. العام الدراسي  

 .............الفترة............             التاريخ  ................. اليوم   : .............................  المادة

 

 

 ةبيانات الطالب

 التوقيع الفصل/الصف رقم الجلوس ةاسم الطالب

 

 
   

 

 :تكرار المخالفة

 

                   المرة االولى                                             المرة الثانية المرة الثالثة 

 

 :وصف

                                         فردي جماعي 

 

 المصادقة

 

 ..  ..........................وقيعالت                    ..  ..........................الصفة             ..     ..........................:االسم

 

 ..  ..........................التوقيع                   ..  .......................... :الصفة             ..  .......................... :االسم

 

 ..  .......................... :التوقيع                   ..  ..........................الصفة              ..  .......................... :االسم
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 (24)        . على طلب من ولي األمر بناء باملدرسة منوذج مراجعة ورقة طالبة:

 

 :لجنة االختبارات ةرئيس/ معلومات تعبأ من قبل المدرسة 

 

 يع مقدم الطلب وتاريخهتوق لصف والفصل ا جواز السفر –رقم الهوية  االسم

  

 

  

 رئيسة جلنة الرصد وإخراج النتائج/املكرمة 

َامل التكرم مبراجعة أوراق الطالبة املذكوره أعاله حسب املواد املوضحة يف اجلدول أدناه وتسـجيل  

 .نتيجة املراجعة

 :املواد املطلوب مراجعتها

                                                                                             
 :قيعالتو                                  

 .حيفظ األصل يف ملف الطالب -  

 صورة لولي األمر-   

 

 

 

 

 

اختبارات  املادة م

 7قصرية

الفصل 

 األولالدراسي 

اختبارات 

 2قصرية

الفصل الدراسي 

 الثاني

 توقيع املعلم النتيجة

7        

2        

3        

4        

5        

6        
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                                (41)      هـ  52/       52منوذج طلب تعديل يف كشوف نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي      
  . 

 ...............................................................ثانوية / المدرسة 

 

 ........................................................النظام الدراسي 

 

 

            السجل المدني ....................................................................................................................................: اسم الطالبة

 

 التعديل المطلوب البيانات الحالية المراد تعديلها

1 /
........................................................................................................................................................................................ 

1 /
........................................................................................................................................................................................ 

2 /
........................................................................................................................................................................................ 

2 /
........................................................................................................................................................................................ 

3 /
........................................................................................................................................................................................ 

3 /
........................................................................................................................................................................................ 

4 /
........................................................................................................................................................................................ 

4 /
........................................................................................................................................................................................ 

5 /
........................................................................................................................................................................................ 

5 /
........................................................................................................................................................................................ 

6 /
........................................................................................................................................................................................ 

6 /
........................................................................................................................................................................................ 

 

 هـ14/     /         التاريخ    ................................................................../ التوقيع    ........................................................................................................................................./ مديرة المدرسة 

 

 الختم

 

 

  تختباراية لالمركزاللجنة ال لجنة التعديل في تعبأ البيانات التالية من قبل
 

 هـ14    /      /        التاريخ ................................................................   .... /التوقيع...............................................................................................................   /ـة ــلجــنـال ةرئـيـــس

 

 هـ14   /       /      التاريخ  ......................................................  ........... /التوقيع....................................................................................... ......................... / ة التدقيق ـلجن ةعضو

 

 هـ14   /      /       التاريخ  ...................................... ........................ /التوقيع...............................................................................................................   / عضوة لجنة الطبـاعة

 
 
 
 
 
 
 
 

 . اللجنة المركزية للتدقيق وترسل إلى راد تعديلها من قبل إدارة المدرسةيتم تسجيل البيانات الم (1
 . آلية االختباراتوفق  نور على نظام  المركزية للتدقيق لجنةيتم التعديل من قبل  (2
 لكشف الجديد ونموذج طلب التعديل مع صورة من ا جنةلل، ويحتفظ بالكشف السابق لدى ا ةجديد بعد التعديل ويسلم للطالب يطبع كشف (3
 . نظام نور، حسب التعديل على  ت الورقية المحتفظ بها في المدرسةيتم التعديل في السجال (4
 . م وتعليمات االختبارات يكون وفق ما ورد في دليل نظ ةالتعديل في البيانات األساسية للطالب (5
 .نتائج الدور الثاني ، وال ينظر في أي طلب بعد ذلك   من ظهوريكون التعديل خالل أسبوع من ظهور نتائج الدور األول ، وأسبوع  (6


