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استمارة طلب حتويل طالبة من التعليم العام اىل تعليم الكبريات

مالحظة  :تعبأ هذه الفقرة من قبل املدرسة :
أوالً  :بيانات عن الطالبة :
رقم اهلوية :
اسم الطالبة :
العام الدراسي 41 /41 :هـ
تاريخ امليالد 41 / / :هـ صفها الدراسي :
املدرسة اليت ترغب االلتحاق بها :
مدرستها احلالية :
 أخرى :
 لكرب سنه
أسباب التحويل :
رقم اجلوال :
توقيع الطالبة :
موافقة ولية أمر الطالبة   :موافق  غري موافق
توقيعه :
اسم ولية األمر :
رأي املرشدة الطالبية   :موافقة  غري موافقة لألسباب :
التوقيع :
وفقها اهلل
املكرمة مديرة االختبارات والقبول
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  ،وبعد :
 نوافق على حتويل الطالبة تقديراً لظروفها .
 ال نوافق على حتويل الطالبة لعدم قناعتنا بظروفها وتبقى يف املدرسة مع متابعتها من قبل املرشدة
الطالبية .
اخلتم الرمسي
توقيعها :
اسم قائدة املدرسة :
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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 :
وتاريخ 41 / / :هـ إلكمال الالمم .
أحيلت إىل إدارة تعليم الكبريات برقم :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

** يشرتط جتاوم الطالبة سن االنتظام  ،ويكون التحويل إىل ما قبل شهر من اختبار الفصل الدراسي األول وخالل أسبوعني من بداية الفصل الدراسي الثاني عند
** ترفق صورة من اهلوية الوطنية .
وج ود مربرات مقنعة ،

** صورة إلدارة االختبارت والقبول .

