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هذا النموذج هو طلب التحاق بالمدرسة يتم تحويله إلى نموذج تسجيل للطالب بعد القبول ،وال يُلزم المدرسة بقبول الطالب ،وهو ال
يعني وجود مكان شاغر للطالب ولكنه إلضافة الطالب إلى الئحة االنتظار بعد تسديد رسوم تقديم هذا الطلب ( 500لاير) غير مستردة.
مدرسة جدة الخاصة هي مدرسة ثنائية اللغة (عربي وإنجليزي) ،ويتم قبول الطالب في المدرسة ابتداء من سن ( 3سنوات).
ت ُعطى األولوية في تسجيل الطلبة الجدد الذين تم قبولهم ضمن معايير القبول المذكورة أدناه ،وذلك حسب ما يلي:
 نجاح الطالب في اختبار القبول. تاريخ القبول. توفر مكان شاغر لذلك الصف. وجود أخوة/أخوات للطالب/ة في المدرسة. الطالب/ة من أبناء/بنات خريجي المدرسة.يتقدم طلبة جميع الصفوف (من الروضة األولى إلى الثالث ثانوي) باختبار قبول باللغتين العربية واإلنجليزية باإلضافة إلى مادة
الرياضيات ،ومقابلة شخصية مع مشرف المرحلة التي سيتبع لها.

لمزيد من المعلومات الرجاء االطالع على الموقع اإللكتروني للمدرسةwww.jps.edu.sa :

أ.

معلومات طلب االلتحاق Application Information /

الصف الذي يتقدم له الطالب Applying for Grade/

العام الدراسي Academic Year /

....................................... ..................................

............................./.............................

تاريخ تقديم الطلب Application Date /
..........................................……………...

ب .معلومات الطالب Student’s Information /
-1اسم الطالب باللغة العربية )حسب الوثيقة الرسمية( Student’s Name in Arabic /
اسم الجد
اسم األب
االسم األول
.......................

........................

......................

اسم الطالب باللغة اإلنجليزية Student’s Name in English /
Middle Name
Grandfather Name
Last Name
......................

......................

......................

 -4مكان الوالدة Place of Birth /

 -6عدد أفراد األسرة(مع األب واألم)/

العائلة

.......................

..................................................................
 -3الجنس Sex /

First Name

ذكرMale/

.........................
 -5تاريخ الوالدة Birthdate /

المدينة .................................... City/البلد................................................. Country/

Family Members Number

 -2رقم الهوية الوطنية  /اإلقامة ID Number :

أنثى Female /

اليوم  /الشهر  /السنة )(D/M/Y

……….…./………./…….....
 -7ترتيب الطالب بين إخوته Student’s number among Siblings /

)(Including Father and mother
..................................................

8 7 6 5 4 3 2 1

 -8لالتصال في حال الطوارئ Emergency Contact /
إسم الشخص ............................................ Contact’s name /صلة القرابة  ........................ Relationship /جوال ...................................... Phone /

ج .المعلومات األكاديمية Academic Information /
 -9هل درس الطالب في مدرسة جدة الخاصة سابقا؟ Did the student study at JPS before? /
الصف _________________________ : Grade /

نعمYes/

ال No/

السنة _______________________________ : Year /

 -10هل تخرج أحد الوالدين من مدرسة جدة الخاصة؟ Is one of the parents a graduate of JPS? /

ال No/

نعمYes/

السنة _______________________________ : Year /

 -11أخر مدرستين التحق بهما الطالب Last two schools attended by student /
( )1إسم المدرسة ....................................... :School’s Name/من تاريخ( ................. )Fromإلى تاريخ( .............. )Toالصفوف(................... )Grades
( )2إسم المدرسة ....................................... :School’s Name/من تاريخ( ................. )Fromإلى تاريخ( .............. )Toالصفوف(.................... )Grades

 -12هل لدى الطالب أي صعوبات في التعلم؟ Does the student have any academic/learning issue? /

نعمYes/

ال No/

يرجى التحديد في حال اإلجابة بنعم .............................................................................................................................................. If yes, please specify /

 -13أسماء األخوة المسجلين حاليا في مدارس جدة الخاصة (إن وجد) Names of siblings currently registered in JPS /
االسم Name /

الصف Grade /

العام الدراسي Academic Year /

 -14أسماء األخوة المسجلين حاليا في مدارس أخرى (إن وجد) Names of siblings currently registered in other schools /
االسم Name /

الصف Grade /

العام الدراسي Academic Year /

Parent’s Information /  معلومات ولي األمر.هـ

Please fill in all the information below /  الرجاء تعبئة معلومات ولي األمر كاملة-15
Mother /  ولي األمر/ األم

Father /  ولي األمر/ األب

Required Information / المعلومات المطلوبة
Name / االسم
Nationality / الجنسية
Other Nationalities / جنسيات أخرى
/ رقم الهوية الوطنية أو اإلقامة
ID number or Iqama number
Place of Birth / مكان الوالدة
Degree / المستوى التعليمي
Place of Work / مكان العمل
Field of Work / مجال العمل
Profession / الوظيفة
Work Phone / هاتف العمل
Mobile / الجوال
E-mail / البريد اإللكتروني

Please sign the form below /  الرجاء توقيع النموذج أدناه-و
I the undersigned below .............................................. ......................./ أنا ولي أمر الطالب
.المرفقة في هذا النموذج صحيحة/أقر بأن المعلومات المعطاة
I certify that all the information on this form is correct and accurate.

توقيع ولي األمر
Parent’s Signature
.......................................................

 وأنني مسؤول عن تزويد المدرسة بالتقارير الطبية،إبنتي يتمتع بصحة جسدية وذهنية جيدة/أتعهد بأن إبني
. وأي تقارير أكاديمية تقييمية لها عالقة بالعملية التربوية والتعليمية، الضرورية قبل تسجيله/ الالزمة
I confirm that my son/daughter is in good physical and mental health, and I
commit to provide the school with the necessary medical report(s), or any other
educational assessments reports related to the educational process.
 وهو ال، وال بلزم المدرسة بقبول الطالب،أقر بأنه قد تم إعالمي بأن هذا النموذج ليس نموذج تسجيل للطالب
.يعني وجود مكان شاغر للطالب
I confirm that I have been informed that this form is not a student registration
form, and it does not obligate the school will accept the student and it does not
mean that there is an available seat for the student.

