طلب دخول المدرسة للعام 2014/2013
اﻝﺘﺎرﻴﺦ 2013/____/____:

اﻝﺼف اﻝذي ﺴﻴدﺨﻠﻪ اﻝطﺎﻝب  :ـ ـ ـ ـ ـ ـ
رﻗم ﻫوﻴﺔ اﻝطﺎﻝب( ____________ ):

اﻻﺴم اﻝرﺒﺎﻋﻲ ﺒﺎﻝﻌرﺒﻴﺔ :

ﻨوع اﻝﻬوﻴﺔ ( ______________):

اﻻﺴم ﺒﺎﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ:
ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﻴﻼد(_____/___/___):م

ﻤﻜﺎن اﻝوﻻدة(______________):

اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ( ______________ ):

ﻋﻨوان اﻝطﺎﻝب :اﻝﻤﻨطﻘﺔ ______________:اﻝﺤﻲ __________:اﻝﺸﺎرع ____________:أﺴم اﻝﻌﻤﺎرة_____________:
ﻫﺎﺘف اﻝﻤﻨزل ( ________________ ):ﺠوال ( _______________ ) :اﻝﺒرﻴد اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ____________________:
اﺴم وﻝﻲ أﻤر اﻝطﺎﻝب ______________________:ﺼﻠﺔ اﻝﻘراﺒﺔ _________:رﻗم ﻫوﻴﺔ اﻷب ( _______________ ):
اﻝﻤؤﻫل اﻝﻌﻠﻤﻲ __________:ﻤﻜﺎن اﻝﻌﻤل _____________:ﻋﻤﻠﻪ _________________:ﻫﺎﺘف اﻝﻌﻤل___________:
اﺴم اﻷم _____________________________________ اﻝﻤؤﻫل اﻝﻌﻠﻤﻲ__________________________:
(

ﻋﻤل اﻷم ______________________ :ﻤﻜﺎن اﻝﻌﻤل _____________________ :ﻫﺎﺘف اﻝﻌﻤل)

المدارس السابقة التي تعلم فيھا الطالب :

المدرسة

الصف

المعدل

الصف

األول

الرابع

الثاني

الخامس

الثالث

السادس

ﻫل ﻴﺤﻔظ اﻝطﺎﻝب أﺠزاء ﻤن اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ؟ ) ﻨﻌم  /ﻻ (  ،ﻜم ﻋددﻫﺎ )
ﻋدد أﻓراد اﻷﺴرة ) :

( ﻋدد اﻹﺨوة ) :

( ﻋدد اﻷﺨوات ) :

المعدل

المدرسة

(.
( ﺘرﺘﻴب اﻝطﺎﻝب ﺒﻴﻨﻬم )

(

ﻫل ﻝﻠطﺎﻝب أخ/أﺨت ﻓﻲ إﺤدى اﻝﻤدارس اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﺘﻀﺎﻤن اﻝﺨﻴرﻴﺔ:
اسم الطالب/ـة

الصف الحالي

المدرسة
المدرسة اإلسالمية األساسية
المدرسة اإلسالمية األساسية لإلناث
المدرسة اإلسالمية الثانوية

ضع دائرة حول المعلومة الصحيحة :

اﻷب :

* ﻤﺘوﻓﻰ ) ﻨﻌم  /ﻻ ( * ﻤﺘزوج ﻤن أﺨرى ) ﻨﻌم  /ﻻ ( ﻤطﻠق)ﻨﻌم/ﻻ( * ﻴﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج ) ﻨﻌم  /ﻻ (
* ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻤرض ) ﻨﻌم  /ﻻ (

اﻷم :

 ،اذﻜر اﻝﻤرض ــــــــــــــــــــــــ

* ﻤﺘوﻓﻰ ) ﻨﻌم  /ﻻ ( * ﻤطﻠﻘﺔ ) ﻨﻌم  /ﻻ ( * ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻤرض ) ﻨﻌم  /ﻻ ( ﻤﺘزوﺠﺔ ﻤن آﺨر)ﻨﻌم/ﻻ(

الوضع الصحي للطالب :

حضرة السيد ولي امر الطالب أرجو تعبئة النموذج الطبي يوضع عالمة ) 
التھابات متكررة في الحلق
التھاب مزمن في األذنين
ضعف بصر
ضعف سمع
صعوبة في النطق
نوبات فقدان الوعي

مرض القلب
السكري
نزالت صدرية متكررة
ضيق في التنفس
فقر الدم
فتق

( أمام األمراض التي يعاني منھا الطالب :

التھاب السحايا
تضخم في الغدة الدرقية
التھاب جھاز البول
أمراض جلدية
حادث أدى الى عاھات مزمنة
حساسية اتجاه أدوية

فصيلة الدم ........:ھل الطالب مصاب بمرض معدي .......:اسم المرض..................:
ھل يعاني الطالب من امراض اخرى .........:أذكرھا.......................................:
عملية
جراحية>>>>>>>..>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

تأمين المواصالت من و إلى المدرسة 1 :مواصالت كاملة
مشاه
مرفقات

1

 1مع األھل

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

ا لـــتــعـــھــــد :
أﺘﻌﻬد آﻨﺎ  .........................................ﺒﺈﻝزام اﺒﻨﻲ اﻝطﺎﻝب ..............................
إتباع التعليمات التالية :
 -1أﺘﻌﻬد اﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﻤدرﺴﺔ ﻋﻠﻰ إﻝزام اﺒﻨﻲ ﺒﺎﻝﺘﺤﻠﻲ ﺒﺎﻷﺨﻼق اﻝﺤﻤﻴدة و اﻻﻝﺘزام ﺒﺄﻨظﻤﺔ و ﻗواﻨﻴن اﻝﻤدرﺴﺔ
-2ﻋدم إطﺎﻝﺔ اﻝﺸﻌر واﻝﺴواﻝف واﻷظﺎﻓر وﻋدم ﻝﺒس ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻝف ﺘﻌﺎﻝﻴم اﻝﺸرﻴﻌﺔ واﻝﺒﻌد ﻋن ﻗﺼﺎت اﻝﺸﻌر اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻠﻴق ﺒطﺎﻝب اﻝﻌﻠم.

-3اﻝﺘﺠﺎوب ﻤﻊ اﻝﻤدرﺴﺔ ﻓﻲ أداء اﻝواﺠﺒﺎت واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻝﻤدرﺴﺔ .
-4ﻋﻠﻰ وﻝﻲ اﻵﻤر زﻴﺎرة اﻝﻤدرﺴﺔ ﺒﺸﻜل داﺌم وﻝو ﻤرﻩ ﺸﻬرﻴﺎ آو اﻻﺘﺼﺎل ﻫﺎﺘﻔﻴﺎ ﻝﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى وﻝدﻩ وﻤدى
ﺘﺠﺎوﺒﻪ ،وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم وﻓﺎﺌﻪ ﺒﺎﺤﺘرام اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻝﻤدرﺴﻴﺔ واﻝﺘوﺠﻴﻬﺎت اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ﻓﺄﻨﻪ ﻴﺴﺘﺤق اﻹﺠراء اﻝذي ﺘﺘﺨذﻩ إدارة
اﻝﻤدرﺴﺔ ﺒﺤﻘﻪ ،ﻤﻊ ﻀرورة إﺸﻌﺎر اﻝﻤدرﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻐﻴر اﻝﻌﻨوان اﻝﺴﻜﻨﻲ أو رﻗم اﻝﻬﺎﺘف أو ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻬوﻴﺔ .
 -5أﺘﻌﻬد ﺒدﻓﻊ اﻝرﺴوم اﻝﻤدرﺴﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝدراﺴﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺤﺎﻝﻤﺎ ﺘﺸﻌرﻨﻲ اﻝﻤدرﺴﺔ ﺒﻘﺒول اﺒﻨﻲ .
 -6و إﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺒﺎن اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ اﻝﻤدرﺴﺔ ﻫو ﻝﺴﻨﺔ دراﺴﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ.
 -7اﻻﻝﺘزام ﺒﺎرﺘداء اﻝزي اﻝﻤدرﺴﻲ ﻴوﻤﻴﺎ ﻤﺎ ﻋدا اﻷﻴﺎم اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻓﻴﻬﺎ رﻴﺎﻀﺔ ﻴﻠﺘزم ﺒﺎﻝزي اﻝرﻴﺎﻀﻲ اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻊ ﻤﻌﻠم اﻝرﻴﺎﻀﺔ.

 -8اﻝﻤدرﺴﺔ ﻏﻴر ﻤﺴؤوﻝﺔ ﻋن أي ﻨﻘص ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت أو ﻋدم دﻗﺘﻬﺎ.

مع االحترام ،،،
ﻤﻼﺤظﺔ :أﺜﻨﺎء ﺴﻔر وﻝﻲ اﻷﻤر ﻓﻴﺘم اﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴد/ة........................:ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨوان.....................:

توقيع مقدم الطلب........................................ :
مالحظة :رﺴوم ﺘﻘدﻴم اﻝطﻠب  20ﺸﻴﻜل ﻏﻴر ﻤﺴﺘردة .

ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘدﻴم اﻝطﻠب :

/

2013/

