اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
دوﻝﺔ ﻓﻠﺴطﻴن

اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﺘﻀﺎﻤن اﻝﺨﻴرﻴﺔ

و ازرة اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ

ﻓﻠﺴطﻴن – ﻨﺎﺒﻠس – ﺘﻠﻔون 900970- 2326770

ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم  -ﻨﺎﺒﻠس

اﻝرﻗم اﻝوطﻨﻲ )(12311706

ﺘﻠﻔﺎﻜس  2326644ﺼب )(257

طلب دخول المدرسة للعام 2014 /2013
التاريخ :

/

الصف الذي سيدخله الطالب  :ــــــــــــ

2013 /

االسم الرباعي بالعربية :

رقم ھوية الطالب( ____________ ):

االسم باإلنجليزية:

نوع الھوية ( ______________):

الجنسية( ______________ ):
مكان الوالدة(______________):
تاريخ الميالد (_____/___/___):م
عنوان الطالب :المنطقة ______________:الحي __________:الشارع ____________:أسم
العمارة_____________:
ھاتف المنزل ( ________________ ):جوال ( _______________ ) :البريد
االلكتروني____________________:
اسم ولي أمر الطالب ______________________:صلة القرابة _________:رقم ھوية األب _______________ ):
(
المؤھل العلمي __________:مكان العمل _____________:عمله _________________:ھاتف
العمل___________:
اسم األم _____________________________________ المؤھل العلمي__________________________:
(
عمل األم ______________________ :مكان العمل _____________________ :ھاتف العمل)
المدارس السابقة التي تعلم فيھا الطالب :

الصف

المدرسة

المعدل

الصف

األول

الرابع

الثاني

الخامس

الثالث

السادس

المدرسة

(.
ھل يحفظ الطالب أجزاء من القرآن الكريم ؟ ) نعم  /ال (  ،كم عددھا )
( عدد األخوات  ( ) :ترتيب الطالب بينھم )
( عدد اإلخوة ) :
عدد أفراد األسرة ) :
ھل للطالب أخ/أخت في إحدى المدارس اإلسالمية التابعة لجمعية التضامن الخيرية:

اسم الطالب/ـة

الصف

(

المدرسة
المدرسة اإلسالمية األساسية
المدرسة اإلسالمية األساسية لإلناث
المدرسة اإلسالمية الثانوية

ضع دائرة حول المعلومة الصحيحة :
األب  * :متوفى ) نعم  /ال ( * متزوج من أخرى ) نعم  /ال ( مطلق)نعم/ال( * يعمل في الخارج ) نعم  /ال (
* يعاني من مرض ) نعم  /ال (  ،اذكر المرض ــــــــــــــــــــــــ
* متوفى ) نعم  /ال ( * مطلقة ) نعم  /ال ( * تعاني من مرض ) نعم  /ال ( متزوجة من آخر)نعم/ال(
األم :

المعدل

الحالة الصحية للطالب :
* فصيلة الدم  ...............ھل الطالب مصاب بمرض معدي  ..................اسم المرض..................
* ھل يعاني الطالب من أمراض أخرى  ........................اذكرھا ..........................................
* ھل أجريت للطالب عمليات جراحية  ........................اذكرھا ..........................................
مواصالت كاملة

تأمين المواصالت من و إلى المدرسة:

مع األھل

مشاه

مرفقات  (1 :صورة شخصية  (2شھادة الميالد  (3الشھادة المدرسية آلخر صف اجتازه الطالب  (4شھادة انتقال
تاريخ تقديم الطلب :

/

2013/

أسم وتوقيع مقدم الطلب.............:

مالحظة :رسوم تقديم الطلب  20شيكل غير مستردة .

التعھد :
أتعھد آنا  ......................................بإلزام ابني الطالب  ..............................إتباع
التعليمات التالية :
 -1أتعھد بالتعاون مع المدرسة على إلزام ابني بالتحلي باألخالق الحميدة و االلتزام بأنظمة و
قوانين المدرسة
 -2عدم إطالة الشعر والسوالف واألظافر وعدم لبس ما يخالف تعاليم الشريعة والبعد عن قصات الشعر
التي ال تليق بطالب العلم. .
 -3التجاوب مع المدرسة في أداء الواجبات والمحافظة على جميع ممتلكات المدرسة .
 -4على ولي اآلمر زيارة المدرسة بشكل دائم ولو مره شھريا آو االتصال ھاتفيا للتعرف على
مستوى ولده ومدى تجاوبه ،وفي حالة عدم وفائه باحترام التعليمات المدرسية والتوجيھات
التربوية فأنه يستحق اإلجراء الذي تتخذه إدارة المدرسة بحقه ،مع ضرورة إشعار المدرسة في
حالة تغير العنوان السكني أو رقم الھاتف أو بيانات الھوية .
 -5أتعھد بدفع الرسوم المدرسية للسنة الدراسية كاملة حالما تشعرني المدرسة بقبول ابني  ،و إني
على علم بان التسجيل في المدرسة ھو لسنة دراسية كاملة.
 -6االلتزام بارتداء الزي المدرسي يوميا ما عدا األيام التي يكون فيھا رياضة يلتزم بالزي
الرياضي المتفق عليه مع معلم الرياضة.
مالحظة أثناء سفر ولى اآلمر فيتم االتصال على السيد/
على العنوان /

