
 وزارة التعليم

  ميةالربامج التعليوكالة 

 ار السعودية يف اخل اإلدارة العامة للمدارس

 ...........................األكادميية/ املدرسة 

  

 ................................الـرقــم :     

 ................................التاريــخ :    

 ...............................املشفوعات: 

  السعودية يف اخلار  املراكزو باألكادمييات واملدارس)ة( معادلة وقبول منتسب منوذ 
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  اجلنسية  اسم الطالب رباعيًا

  سفررقم جواز ال  رقم السجل املدني

  تاريخ امليالد

  الربيد اإللكرتوني  ألمراعنوان ولي 

  ديالسعو رقم اجلوال

  ملقررقم اجلوال يف بلد ا

صل عليهما آخر مؤهلني دراسيني ح

 الطالب

 مصدره: عام: /1

 مصدره: عام: /2

  مرلولي األ السجل املدني  اسم ولي أمر الطالب

  هب االلتحاق بالصف الدراسي املطلو

  الدولة  املدينة()املركز املطلوب 

 األنظمة والتعليمات

 تطبق التعليمات واألنظمة لإلصدار املعتمد لكل مما يلي:

o .الئحة تقويم الطالب 

o لب.املذكرة التفسريية والقواعد التنفيذية لالئحة تقويم الطا 

o .دليل املعادالت للشهادات دون اجلامعية 

o .دليل القبول والتسجيل يف التعليم العام 

o وإجراءات االختبارات يف التعليم العام. دليل نظم 

o  نظام املقررات. –دليل التعليم الثانوي 

o .دليل تقويم املتعلم يف النظام الفصلي للتعليم الثانوي 

o ررات.دليل املعادالت واالنتقال يف التعليم الثانوي بنظام املق 

 تعهد وإقرار
 ردة أعاله، كما أتعهدبصحة البيانات الوا........... أتعهد أنا ولي أمر الطالب ....................

 .لواردة أعاله وألتزم بالعمل بهاا بأنين اطلعت على األنظمة والتعليمات

  الطلب تاريخ تقديم  توقيع ولي األمر

 األوراق املطلوبة واملرفقة مبلف الطالب 
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 فر.)   ( صورة من جواز الس سرة.)   ( صورة من سجل األ لطالب)ة(.الوطنية ل ويةاهل)   ( صورة من 

 ات.)   ( أصول مجيع الشهاد خرية مصدقة.)   ( أصل الوثيقة األ ل.ة سارية املفعو)   ( صورة من اإلقام

لب إال مبوافقة جهة أمر الطالب)ة( ونصادق على صحتها وال يعتمد قبول الطا املقدمة من ولي** متت مطابقة أصول مجيع الوثائق واملستندات 

 االختصاص يف الوزارة.

 التاريخ: التوقيع: اسم املسؤول وجهة العمل:

 مصادقة جهة االختصاص بوزارة التعليم
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 ( يقبل الطالب)ة( يف الصف احملدد يف الطلب. )  

 .)   ( يقبل الطالب)ة( يف الصف )                                       (

 ة:)   ( تعاد لألكادميية/ املدرسة الستكمال النواقص واملالحظات التالي

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

 التاريخ: التوقيع: اسم املشرف املختص:
 


