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 9من  1الصفحة 

 

 
 وزارة التعليم                               

 (                               280الرمز)
 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك              

 شراف التربوي إدارة ال الشؤون التعليمية ـ  
  قسم الصفوف الأولية  

 

 طالب معلومات عامة عن ال

 

 الطالب   م

 رباعيا  الطالب اسم  1
 
 

 تاريخ امليالد  2
 
 

 حالة الطالب  3
 معيد                  مستجد      

 

 الصف 4
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 9من  2الصفحة 

 

 
 وزارة التعليم                               

 (                               280الرمز)
 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك              

 شراف التربوي إدارة ال الشؤون التعليمية ـ  
  قسم الصفوف الأولية  

  املتخذة واإلجراءات الطالبة مستوى  تدني أسباب

 

 



 

 9من  3الصفحة 

 

 
 وزارة التعليم                               

 (                               280الرمز)
 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك              

 شراف التربوي إدارة ال الشؤون التعليمية ـ  
  قسم الصفوف الأولية  

 
 
 

 الطالبية  للموجهة إحالة

 

   وبعد ....                                                                                      وبركاته  هللا ورحمة عليكم السالم

 .........................................................................................../  الطالبية املوجهة املكرمة

  ودراسة  حالتها  لتشخيص  إليكم  تحويلها  تم  واملهارات  املعايير  بعض  إتقان   في  ............................................................................/    الطالب  لتأخر  نظرا

   احتياجاتها حسب املناسبة الخدمة وتقديم  لديها واالجتماعية الصحية الجوانب

 :  مهاراتها تتقن لم التي  املواد

1 /........................................................................................... 

2/ ........................................................................................... 

3 /........................................................................................... 

4 /........................................................................................... 

 

 : املدرسة مديرة  : باإلحالة قامت من اسم

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

 التوقيع التوقيع
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9من  4الصفحة 

 

 
 وزارة التعليم                               

 (                               280الرمز)
 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك              

 شراف التربوي إدارة ال الشؤون التعليمية ـ  
 قسم الصفوف الأولية  

 

 

   األمر لولي دعوة

 (      )   الدعوة  رقم
 هـ 144     /    /     :  التاريخ

 

       ................./  بالصف   ..................................................ة   /الطالب أمر ولي   املكرم

   هللا حفظه

 ,,  وبعد       وبركاته هللا  ورحمة عليكم السالم

  ندعوك ,  واملدرسة البيت بين  اإليجابي بالتواصل تعالى   هللا  توفيق   بعد تتحقق  التي والتعليمية  التربوية وأهدافنا رؤيتنا   لتحقيق  سعيا

   / ها   له لتحصيلي ا املستوى  ورفع الصعوبات  هذه لتذليل  املمكنة املعالجة طرق   وبحث كم / ابنتكم ابن تواجه  التي  الصعوبات أهم ملناقشة

 .................  الساعة تمام في             هـ144/    /         تاريخب   ................. يوم  في وذلك 

 

 تجاوبكم   سرعة  لكم  شاكرين

 

 

   : معلمة الصف

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

 : املدرسة مديرة 

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

  :  الطالبية املوجهة

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 الختم



 

 9من  5الصفحة 

 

 
 وزارة التعليم                               

 (                               280الرمز)
 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك              

 شراف التربوي إدارة ال الشؤون التعليمية ـ  
 قسم الصفوف الأولية  

 

   الطالبة  أمر بولي اتصال

 (          )  االتصال رقم

     هـ144    /   /       :  تاريخه

 

   ............................... ..................../  الطالبة أمر بولي   االتصال   ......................... يوم  في تم

   ......................:  الساعة تمام  في                                       ...................... بالصف

  

 : ( مناقشتها تمت   التي األمور )  الهاتفية املكاملة  عن تقرير 

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

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

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

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

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

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

 

  :  املتصلة 

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

 : املدرسة رة مدي

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

  

 

 

 

 

 



 

 9من  6الصفحة 

 

 
 وزارة التعليم                               

 (                               280الرمز)
 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك              

 شراف التربوي إدارة ال الشؤون التعليمية ـ  
  قسم الصفوف الأولية  

 

   األمر بولية اجتماع

 (       )    االجتماع رقم
 ............ ... ....... : اليوم

   هـ144:   /   /    التاريخ
 ............ ..........:  الزمن

 

   ...................... بالصف  ............................... .................... /  الطالب أمر االجتماع بولية تم

   ......................................................................................... :  الهدف من االجتماع 

  

 :  مناقشتها تمت  التي األمور 

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

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

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

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

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

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

 

 : املدرسة مديرة  .............................................. : معلمة املادة

 .............................................. .............................................. :  الطالبية املوجهة

  ..............................................  : ولية األمر

 

 

 



 

 9من  7الصفحة 

 

 
 وزارة التعليم                               

 (                               280الرمز)
 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك              

 شراف التربوي إدارة ال الشؤون التعليمية ـ  
 قسم الصفوف الأولية  

 

 

 

  فيها املخفق باملعايير إشعار

 هـ144   /     / :    تاريخه

   ............... .......  بالصف  ............................ ......................./  الطالبة أمر املكرم ولي

 ,, وبعد           وبركاته  هللا ورحمة عليكم السالم

 التقويمية   الفترة  مهارات  إتقان   في  أخفقه  بأن  ،نفيدكم  الدراس ي   العام  خالل  املقررة  املواد  في  املحددة  واملهارات  للمعايير  كمابن  إتقان   على  منا  حرصا
 :   التالية  املواد في وذلك(  ......................)

 مالحظات املهارة املادة 

   
   
   
   
   
   
   

 
   مستواها على سيؤثر املهارات لهذه ابنتكم إتقان  عدم بأن  علما

  املذكورة املهارات إتقان  من الطالبة لتمكين  واملدرسة البيت بين  العالقة وتوثيق التعاون  خالل من الجهد وبذل املستمرة املتابعة منكم نأمل لذا

 تعاونكم حسن لكم شاكرين

 

 :   التوقيع .............................................. : معلمة الصف

 :   التوقيع .............................................. : املدرسة مديرة

 :   التوقيع ..............................................  : ولي األمر

 

 

 

 



 

 9من  8الصفحة 

 

 
 وزارة التعليم                               

 (                               280الرمز)
 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك              

 شراف التربوي إدارة ال الشؤون التعليمية ـ  
  قسم الصفوف الأولية  

 

 

   التقويمية الفترة نهاية إشعار

 هـ144   /     / :    تاريخه

 

   ...................... بالصف  .................................................. ة  /الطالب أمر املكرم ولي

 ,, وبعد           وبركاته  هللا ورحمة عليكم السالم

 ( ............ ... ....... ) التقويمية الفترة خالل  ............... .......  مادة في( ......................) مستوى  على حصل كمابن بأن  نفيدكم

   :  التالية األدنى  الحد مهارات إتقانه لعدم وذلك

 جزئيات املهارة  املهارة رقم املهارة 

   
   
   
   
   
   
   

 
   القادمة التقويمية الفترة  في املستمرة واملتابعة الجاد التواصل نرجو كمابن بمستوى  وللنهوض

 معنا تعاونكم حسن لكم شاكرين

 

 :   التوقيع .............................................. : معلمة الصف

 :   التوقيع .............................................. : املدرسة مديرة 

 :   التوقيع ..............................................  : ولي األمر

 

 

 



 

 9من  9الصفحة 

 

 
 وزارة التعليم                               

 (                               280الرمز)
 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك              

 شراف التربوي إدارة ال الشؤون التعليمية ـ  
  قسم الصفوف الأولية  

نى  مهارات الحد األد يتقنوا لم  اللذين  طالباملحصلة النهائية لل  

 خالل الفترة األولى والثانية من الفصل الدراس ي األول 

 

 

 :   التوقيع .............................................. : معلمة الصف

 :   التوقيع .............................................. : املدرسة مديرة 

 

 

 

 

 مالحظات الصف اسم الطالبة

    

 رقم املعيار 

 املعايير التي لم تتقن 

........ الفترة .......... في الفصل الدراس ي   

...........للمعيار نهاية الفترة  تقان  اإلمستوى   

 متقن املعيار 

100 %  

 متقن املعيار 

إلى   %90من 

أقل من  

100 %  

متقن املعيار  

إلى   %80من 

 أقل من  

90  %  

غير متقن 

 املعيار

 أقل من 

 80  %  

      

      

      

      

      

      

      


