
 
  

  سلطنة ُعمان
  وزارة التربية والتعليم

  محافظة مسقط المديرية العامة للتربية والتعليم بـ

  مدرسة العاصمة الخاصة

  باملدرسة "التحاق تلميذ مستجد  استمارة طلب" 
  م٢٠٢٠  /    ٢٠١٩     بالعام الدراسي

     .......................................................................................: اسم التلميذ                  

         ( الرقم املدني ) ملدرسي الرقم ا                  

  ...........................ويل  أمر التلميذ :   .......................................................أتعهد أنا :                 

 م ٢٠٠       /            /       :    التاريخ   ........................................................التوقيع : مسؤولييت  أن البيانات اليت ذكرهتا أعاله صحيحة  وحتت 

  أوالً : البيانات الشخصية  والمدرسية  " تعبأ من قبل لجنة  القبول والتسجيل بالمدرسة
 

  م :   ١/٩/٢٠١٩العمر في                                 تاريخ الميالد :                                                   
  يوم                   شهر                          سنة            

  الجنسية :                          مكان الميالد :                                                         

  اإلثبات : شهادة الميالد                                                                        حالة  القيد: مستجد      

  تاريخها:                        مصدرها :                                                               

  هاتف المنزل :                                            العنوان :                                             

  اعتماد الطبيب  ثانياً :    البيانات االجتماعية  والصحية [ تعبأ من قبل  الطبيب  وولي األمر]

  (             )الترتيب بين األخوة:           عدد األخوة :         بنين  (              )         بنات  (             )   

  يعتمد

  

  

  متوسط الدخل :        مستوى  المعيشة  : ( جيد  ، متوسط   ،   ضعيف )                       

  حالة   النطق :                    عدد األخوة  بالمدرسة :                                          

  قوة  االبصار:                                                 فصيلة  الدم :                         

  رعاية  خاصة :             اإلعاقة  البدنية :                                                         

  حالة  الوالدين : ( معا ، مطلق ،  أرمل )      إعفاء من ممارسة  الرياضة  البدنية  بسبب:

  ثالثاً : بيانات ولي األمر  [ تعبأ من قبل ولي األمر]

  اسم ولي األمر:                                                                          صلة  القرابة  :

  مقر العمل :                وظيفته :                                                                  

  نقال :                                 هاتف العمل  :                                          

  الرقم :        نوع اإلثبات : ( جواز سفر ، بطاقة شخصية)                                 

  التاريخ :                                    جهة  االصدار :                                    

  الجنسية  :                                       اسم األم  :                                        

  مستوى  التعليم :                                 العنوان :                                                

  صلة  القرابة  :       أحد األقارب                                                                 اسم 

  عنوان  احد األقارب :                     هاتف أحد األقارب :                                               

  رابعاً : بيانات المواصالت

  على  األقدام  ،  حافلة نقل الطلبة     ،  سيارة  خاصة  )  وسيلة  الذهاب : ( مشي

  وسيلة  اإلياب : ( مشي على  األقدام  ،   حافلة نقل الطلبة   ، سيارة خاصة  )



 

 

 

 

  .طلب التحاق  الطالب  (من المدرسة) .١
  .استمارة البيانات الشخصية للطالب مكتملة  .٢
  ثالث صور شخصية للطالب. .٣
  .سفرالنسخة من جواز   و نسخة من شهادة ميالد الطالب .٤
  نسخة من بطاقة التطعيم الصحية. .٥
  ضرورية لطالب الحادي عشر والثاني عشر)وهي ( للطالب نسخة من البطاقة المدنية .٦
  سفر  والبطاقة المدنية).النسخة من  األوراق الثبوتية لولي األمر(جواز  .٧
  ( للوافدين)للطالب وولي األمر  نسخة من تأشيرة الدخول للسلطنة  .٨
  (الشهادة األصلية) نتيجة الطالب النهائية آلخر صف  دراسي .٩

  استمارة الفحص الطبي عند التحاق الطالب  بالصف األول. .١٠

  :ةـــــــالحظم
  .وإحضار استمارة التحويل  على البوابة التعليمية من المدرسة السابقةرورة تحويل الطالب ض -١
  : الزي الرسمي للمدرسة -٢

  لایر). ١٢في المدرسة بقيمة عشرة لایر (زي الروضة :متوفر   -أ
وربطة ) : تم استحداثه بحيث أصبح بنطلون وقميص ٤-١زي االوالد للصفوف من االول الى الرابع (  -ب

 .)لایر ١٥عنق ،ومتوفر في المدرسة بمبلغ خمسة عشر رياالً (
ابيض + بنطلون  لحاف ابيض+) :مريول كحلي + قميص أبيض +٥-١للصفوف من ( طالباتزي ال  -ت

 حذاء مغلق كحلي أو ابيض  أو أسود.
 لحاف ابيض + ) : مريول رصاصي + قميص أبيض +١٢ – ٦للصفوف من ( طالبات الزي   -ث

 ابيض + حذاء مغلق كحلي أو ابيض  أو أسود. (واسع)بنطلون
كمة :دشداشة عمانية لون أبيض +  )١٢- ٥(لغاية الثاني عشر الخامسللصفوف من الطالب زي   -ج

 .حذاء مغلقعمانية + 
 فر مع المالية.يوجد زي رياضي للمدرسة لجميع الصفوف متو  -ح

  

  لن يُسمح بدخول أي طالب أو طالبة الفصل دون التقيد بالزي المدرسي. – مهم ◄
  ال يسمح بوضع مساحيق التجميل أو طالء األظافر بالمدرسة مع اتخاذ إجراء رسمي بحقهم. – مهم ◄

  
  اكرين لكم حسن تعاونكم معناش

 إدارة املدرسة                                      توقيع ويل األمر                                       

 

 مدرسة العاصمة الخاصة

 أحادية وثنائية اللغة

 تحت إشراف وزارة التربية والتعليم

Capital private school 

Mono – bi lingual 

Under supervision of ministry of education 

 



 

 

  
 

 مدرسة العاصمة الخاصة

 أحادية وثنائية اللغة

 تحت إشراف وزارة التربية والتعليم

Capital private school 

Mono – bi lingual 

Under supervision of ministry of education 

 مالمحتر ........................................ولي أمر الطالب /الفاضل 

وبعد،،،،                         السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته          

 الموضوع: قواعد االنتظام واالنضباط الطالبي
 

ً بدوركم الملموس في رعاية وتقويم سلوك أبنائكم،ومتابعتكم المستم رة لمستوى تحصيلهم الدراسي بما إيمانا
يحقق لهم االستقرار والتكيف مع البيئة المدرسية،ولتحقيق ديمومة الشراكة التربوية والتعليمية بين البيت 

وبناء على توجيهات وزارة التربية والتعليم وزيارات ووطنهم، موالمدرسة في إعداد أبنائنا الطلبة لخدمة مجتمعه
سة ومالحظاتهم مع إدارة المدرسة بعدم تقيد بعض الطلبة بالزي المدرسي الرسمي المشرفين التربويين للمدر

فإننا نضع بين أيديكم القرار الوزاري بهذا األمر لمساعدتنا بالزام أبنائكم بالتقيد بالزي المدرسي حتى ال يتعرضوا 
منكم  تأمل إدارة المدرسةفإن  للمساَءلة وحتى يسمح لهم دخول االختبارات الوزارية بنهاية الفصل الدراسي لذلك

  وتعويده على القواعد السلوكية اآلتية: ابنتكم/حث ابنكم
  االنضباط في الحصص الدراسية،وتجنب الخروج منها بغير استئذان. -١
 وفي النهاية %٥٠-٢٠الغياب غير المبرر عن المدرسة يؤدي إلى تخفيض درجات التقويم المستمر من  -٢

  المقرر للعام الدراسي في الدور االول والثاني واعتبار الطالب راسباً. حرمانه من دخول االمتحان
ظافة المحافظة على النظافة الشخصية المتمثلة في تنظيف األسنان واالستحمام بصورة يومية،ون -٣

  .المالبس،وقص األظافر والشعر،ويمنع وضع المكياج وأدوات الزينة وطالء األظافر نهائياً 
لمالبس االلتزام بالزي المدرسي المحدد وفق أحكام الئحة شؤون الطلبة،وتجنب إضافة أية تصاميم على ا -٤

  ال تليق بمظهر طالب العلم:
عليهم  ر):على الطالب االلتزام بالزي المدرسي والزي المقرر لمادة التربية الرياضية ويحظ ١٩المادة (

  ذلك اخالالً بقواعد االنضباط السلوكي.الحضور الى المدرسة بزي مغاير، وتعد مخالفة 
  المحافظة على ممتلكات المدرسة ومرافقها. -٥
السجائر والكبريت  ى المدرسة،مثلفعدم إحضار مواد محظورة وأدوات تهدد سالمته وسالمة زمالئه  -٦

 منع احضاروالزجاج واألدوات الحادة والوالعات واأللعاب النارية والمواد المتفجرة وأجهزة الليزر، كما يُ 
وكذلك مصاغ الذهب أو الهواتف النقالة واألجهزة السمعية والبصرية والعلكة والمشروبات الغازية 

  وغيرها. األدوات الثمينة أو المبالغ الطائلة

وفي حالة مخالفة الطالب لهذه القواعد والتعليمات ستقوم إدارة المدرسة باتخاذ اإلجراء الذي تراه مناسباً      
  شؤون الطلبة. وفق الئحة

  

  واتخاذ ما يلزم نحو تنبيه الطالب إلى االلتزام بقواعد االنتظام الطالبي واالنضباط السلوكي. للعلم،هذا 
  

 
  اسم ولي األمر/.........

  التوقيع/......

املدرسة إدارة  الهاتف النقال/...........  

 


	استمارة طلب التحاق طالب مستجد
	استمارة محتوى ملف الطالب
	قواعد الانتظام الطلابي

