
 
 

 

 م2021-2020للعام الدراسي المستمر  بنظام التعليمدارس تسجيل استمارة 

  الرقم المدني  اسم الدارس
   رقم الهاتف  في البطاقة الشخصية  العنوان الدائم

 على المادة الدراسية.(  √( فقط، برسم عالمة )  11-12) االختيار للصفين المواد االختيارية
 المواد الدراسية المجموعة
 األولى

 مادة واحدة فقط( )اختيار
رياضيييييييات  ةرياضيات بحت

 ةتطبيقي
     

 الثانية
 )اختيار مادة واحدة فقط(

 العلييييول والتقا يييية 
 والبيئة علولال

    لفيزياءا الكيمياء األحياء
 الثالثة

 فقط( مادتين)اختيار 
تق ييييييية المعلومييييييات  لفيزياءا الكيمياء األحياء الجغرافيا لتاريخا

ذوي االعاقيييييييييية ليييييييييي)
 (فقط السمعية

اللغيييييييييييييييييييييييييييييييية 
اال جليزيييييييييييية 

  )مهارات(
  بيانات الصف والمركز

 الصف الدراسي المراد التسجيل فيه:
 

 الوالية: اسل مركز التسجيل:

 
  تعهد الدارس

  :التوقيع االسل: االستمارة.أتعهد بصحة بياناتي الواردة في 
 المختصة الجهةإرفاق ما يثبت ذلك من ة طيشر الضمان االجتماعي  ويستثنى من الدفع مستحق استعمال البنك
 (                                        )     رياال عما يا بحساب وزارة التربية والتعليل على رقل )      (تل إيداع مبلغ، وقدره  

 :وختل الب ك التوقيع :التاريخ :الب كموظف اسل 
  

 لجنة التسجيلاستعمال 
 :والختل التوقيع :التاريخ  :اللج ة اسل عضو

  
 ..الطلب لمقدل جزء مقطوع ................................................................................................

  الطلبتقديم إيصال 
 تل استالل طلب الدارس:........................................... للتسجيل ب ظال التعليل المستمر بالصف...................

 :والختل التوقيع :تقديلالتاريخ  :التسجيل طلبرقل 
 

 

  المحافظة

  التسجيل رقم طلب

  تاريخ تقديم الطلب



م2020/2021إرشادات عامة للتسجيل بنظام التعليم المستمر للعام الدراسي   
ل وي تهي 2021 1 17فتح باب التسجيل ب ظال التعليل المستمر )تعليل الكبار( يول األحد بتاريخ  إعادة .1

 ل، ولن يعتد بأي طلب بعد الفترة المحددة.2021 1 28يول الخميس بتاريخ 
الصف الثا ي عشر متاح ورقيا خالل الفترة  إلىالتسجيل في صفوف تعليل الكبار من الصف السابع  .2

 محافظات التعليمية.المحددة في ال
يحق للدارس التسجيل في المحافظة المذكورة بالبطاقة الشخصية كع وان دائل أو في المحافظة التي بها  .3

 إرفاق ما يثبت من جهة العمل أ ه يعمل بهذه المحافظة. شريطةمقر عمله، 
  مسؤوليته. علىالمطلوبة يقول الدارس بتعبئة االستمارة الورقية وأي خطأ في البيا ات الواردة أو المرفقات  .4
مع التأكيد  ،حافظةفي كل مالدارس رسول التسجيل المقررة عليه في حساب وزارة التربية والتعليل  يدفع .5

 المطلوبة من الب ك في استمارة التسجيل.على ضرورة تعبئة البيا ات 
 المختصة.إرفاق ما يثبت ذلك من الجهة شريطة يستث ى من دفع الرسول فئة الضمان االجتماعي  .6
 المرفقات المطلوبة.و  ،الرسول المقررةيستوف لن يعتد بأي طلب لل  .7

 
 المرفقات المطلوبة 

  سخة من البطاقة الشخصية  بطاقة مقيل من جهتين، سارية المفعول لمدة ستة أشهر على األقل. .1
حضار أصل الشهادة و  سخة من الشهادة الدراسية آلخر صف دراسي أتمه الدارس ب جاح،  .2 للمطابقة ا 

 فقط.
 بطاقة الضمان االجتماعي ألصحاب الضمان االجتماعي. سخة من  .3
غير ، في حال رغب الدراس التسجيل في محافظةالرسالة من جهة العمل تثبت عمل الدارس في  .4

 المحافظة المسجلة في البطاقة الشخصية كع وان دائل.
 ايصال دفع الرسول المقررة للتسجيل. سخة من  .5

 
 خطوات التسجيل

 .، وتعبئتهافي إعالن التسجيل بالبوابة التعليميةالمرفقة  دارس تسجيلطباعة استمارة  -
الذي تودع فيه  الب ك ابحس، و المقررة رسول التسجيلمراجعة قسل التعليل المستمر بالمديرية لمعرفة  -

 الرسول.
االستمارة، واستالل في لب ك المخصصة لبيا ات الوتعبئة  ،المحددحساب الدفع الرسول المستحقة في  -

 .إيصال الدفعو سخ 
واستالل ايصال  ،بالمديرية قسل التعليل المستمر إلىت المطلوبة مكتملة مع المرفقا ةمار االستتسليل  -

 لطلب )الجزء المقطوع في االستمارة(.اتقديل 


