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املدرسة اليت ترغب التحويل هلا  ............................................................................................... :رقم االتصال ............................................................................ :
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املكرم قائدة مدرسة  .......................................................................................................................................................................................................... :وفقها اهلل
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 أخرى ..........................................................................................
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نفيدكم أنه قد مت إجراء اختبار حتديد املستوى للطالبة ......................................................................................................................................... ............ :
بالصف  ............................................................. :وكانت النتيجة النهائية   :اجتياز االختبار  مل جتت االختبار ( مرفق )
و السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
اخلتم الرمسي
قائدة املدرسة  ......................................................................................... ............... :التوقيع .................................................................. :
رأي مدير االختبارات والقبول

 املوافقة على حتويل الطالبة للصف  ......................................................................................... :مبدرسة :
 عدم املوافقة على التحويل .
 إجراءات ترى اإلدارة تنفيذها من قبل املدرسة ....................................................................................................................................................................... :
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