
*إسم الطالب الكامل ____________________________________________________________________________
)كما هو وارد في الهوية أو بيان القيد(

الجنسية ____________________   ذكر  أنثى

مكان الوالدة  ______________________ تاريخ الوالدة   ____/____/______ 
    اليوم     الشهر      السنة

الصف المطلوب اإلنتساب اليه________________________________________________

عنوان السكن __________________________________________ _______________________________________ 
             المدينة                المنطقة

____________________________ __________________________ ___________________________   
الطابق البناية  الشارع    

خليوي )األم( ___________________ خليوي )األب( _____________________  هاتف المنزل ________________ 

البريد اإللكتروني )األب( ___________________________   البريد اإللكتروني )األم( ___________________________

المدارس التي التحق بها الطالب سابًقا )األحدث أواًل(
_____________________  _____________________  _____________________  _____________________

أسباب الترك سنة اإللتحاق   الصف    إسم المدرسة    

_____________________  _____________________  _____________________  _____________________

_____________________  _____________________  _____________________  _____________________

هل كان الطالب تلميذًا سابقًا في المدرسة األهلية؟          نعم             كال
 إذا كانت اإلجابة بنعم، ما هي أسباب الترك؟ _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

هل كان الطالب يعاني من صعوبات تعليمية؟             نعم             كال
 إذا كانت اإلجابة بنعم، الرجاء الشرح. _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

هل خضع الطالب ألي برنامج دعم اكاديمي؟             نعم             كال
إذا كانت اإلجابة بنعم، الرجاء الشرح وتقديم المستندات الخاصة؟ ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

هل كان الطالب معيدًا في سنوات دراسية سابقة؟    نعم             كال
 حدد __________________________________________________________________________________________
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هل عانى الطالب من مشاكل سلوكية؟                             نعم             كال
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

هل يتبع الطالب أي برنامج معدل في اللغة العربية؟         نعم             كال
حدد __________________________________________________________________________________________

معلومات عن أولياء األمر

تاريخ الميالد ______________________________ *اسم األم الكامل _________________________________ 
التحصيل العلمي  ثانوية / بكالوريا  ليسانس  ماجستير  دكتوراه  أخرى

المهنة __________________________________________   ____________________________________________
الوظيفة / المركز الشركة          

____________________________  ____________________  ______________________________________  
هاتف العمل الخليوي هاتف العمل   عنوان العمل      

تاريخ الميالد ______________________________ *اسم األب الكامل _________________________________ 
التحصيل العلمي  ثانوية / بكالوريا  ليسانس  ماجستير  دكتوراه  أخرى

المهنة __________________________________________  ____________________________________________
الوظيفة / المركز الشركة          

____________________________  ____________________  ______________________________________  
هاتف العمل الخليوي هاتف العمل   عنوان العمل      

الوضع العائلي       الوالدان مقيمان معاً   الوالدان منفصالن       األم متوفاة        ____________________ 
                                                               اسم زوجة األب

                                             الوالدان مطلقان          األب متوفى       ____________________
                           اسم زوج األم

إذا كان الوالدان ال يقيمان معًا، مع من سيقيم ولدكم خالل إنضمامه لألهلية؟
 ضع عالمة على الذي يطابق:  األب  األم  زوج األم  زوجة األب  أخرى __________________

هل التحق سابقًا أحد أفراد العائلة بالمدرسة األهلية؟  نعم             كال
 حدد __________________________________________________________________________________________

 

الرجاء ملء المعلومات المشار اليها بإشارة * في اللغتين العربية واالنكليزية 

اتعهد بأن جميع المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة وأوافق على أن المدرسة األهلية تحتفظ بحقها في طلب معلومات 
عن المتقدمين من المدارس السابقة التي انتسبوا اليها.

                  ___________________      ___________________
          تاريخ الطلب                   توقيع ولي األمر 


