
 

موزارة التعلي             

امة للتعليم بالمنطقة الشرقيةدارة العاإل  

هليمكتب التعليم األ           

ج الدوليةإدارة المدارس األجنبية و البرام  

 

  )٦( نموذج                           يين) بمدرسة أجنبية      غير سعود /طلب التحاق (سعوديين                                   

 

لـ                                  وفقه /ا هللالعالمية با                                            مدارس ة قائد /ة/ المكرم   

ـاتهمة هللا و بركالسالم عليكم و رح  

الصفب                                                           إبنتي)     إبني /    ل (أتقدم بهذا الطلب لتسجي  

هـ   ١٤تنتهي في      /     /         وية /                                         و رقم اله                        الد     /         /        تاريخ المي        

    نتقالا    تسجيل جديد                                     قادم من الخارج                          نوع الطلب:       

إليه بعاليه في حال وجود نقص في أمر الطالب /ة ما سيترتب عليه عدم قبول ابني /ابنتي بالمدرسة في الصف المشار  أتحمل أنا ولي  

،،و لكم تحباتي .                 هات المختصة في البلد الصادر منه المؤهل)هادات  (أو عدم تصديقها من الجاألوراق و الش  

-المرفقات المطلوبة:  

  صورة شهادة الميالد        صورة اإلقامة سارية المفعول            صورة الجواز                فيها الطالب /ة   صورة من سجل األسرة المضاف 
 لة.ادات الدراسية للقادمين من الخارج من السفارة السعودية حسب المتطلبات في استمارة المعادلة للمرحتصديق أصل الشه 
 ابقة للطالبصورة آخر شهادة دراسية و إخالء طرف من المدرسة الس 

 اسم ولي األمر:          .                                                   تعريف من جهة عمل ولي أمر الطالب 

  التوقيع:                                                                                                         
  هـ ١٤       /      /  لتاريخ:    ا                                                                                      

  الجوال:                                                                                      
  

  
  وفقها هللانبية و البرامج الدولية                                                             يرة إدارة المدارس األج/ مد المكرمة

  كــانهالسالم عليكم و رحمة هللا و بر                                                     
  ) مكان في المدرسة ، نأمل إصدار موافقة قبول (له /لها)نفيدكم بأنه يوجد (له /لها

  ياتيولكم تح                                                                                                                        
  التوقيع ::                                                   قائد /ة المدرسة                                     (الختم)      

  
 يتعذر (قبوله /قبولها)       قبولها)               مانع من (قبوله / مرئيات مكتب التعليم األهلي:              ال  
  -سباب التالية :  ـألل

٢                                         ................................... -١-  ..........................................  

  يم األهليمشرف /ة مكتب التعل

  :   .....................  التوقيع  :  ............             (الختم)   األسم

  ليةمديرة إدارة المدارس األجنبية و البرامج الدو                                                                                                             

                                                                                                               

  هند بنت عبدهللا المحيني                                                                                                                           

  

  

٠١٣٨٣٠١٠٠٨  ٠١٣٨٣٣١٠٨٠   تلفاكس ٠١٣٨٠٥٥٥٣٤   فاكس ٢٠٦٠١٣٨٢٨٠   ٨٤٧١٥٠١٣٨٢   اتف بنينه  
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