
 ثانياً : معلومات عن ولي أمر الطالب

 ثالثاً : خاص باألكادميية / املدرسة

الصفاملرحلة اسم الطالب

مكان امليالدتاريخ امليالدرقم شهادة امليالد

مكان اإلصدارتاريخ اإلصداراجلواز رقم

اإلصدار مكاناإلصدار تاريخاملدني السجل رقم

املرحلة منللصف الطالب عليه حصل مؤهل أخر

الدولةمدينة فيمدرسة من

  )    (منتظمالدراسة نوعالدراسي للعام

بينهم الطالب ترتيباألسرة أفراد عدد

للطالب الصحية احلالة

الطالب منها يعاني التي األمراض

الضرورة عند به االتصال ميكن آخر هاتفاملنزل هاتف

الوظيفةاجلنسيةالطالب أمر ولي اسم

 )يذكر ( ذلك غيرأخ والدته والده القرابة صلة

)تذكر (أخرىعالج دراسة عمل املقر بلد في التواجد أسباب

سنة(    ) اخلارج فيسنة  )  (  املقر في بلد اإلقامة مدة

 حي السكن مدينة
اسم/رقم

 الشارع
شقه/منزل

 رقم

االلكتروني البريد

النقال الهاتفالعمل هاتفاملنزل هاتف

أتعهد أنا ولي أمر الطالب بصحة املعلومات أعاله وحتت مسؤوليتي، وأتعهد بحضور االختبارات التي تعقدها األكادميية في مراكز االختبارات في استراليا خالل 
 الفصلني , كما أنني على علم بأن املنهج املعتمد بالنسبة للطالبات هو منهج البنني.

التاريخ   توقيع ولي األمر : 

مت التأكد من الوثائق الدراسية وبيانات الطالب

 من املرحلة وجد انه ميكن تسجيله بالصف(       )  .1

 وذلك بعد اإلطالع على أساسات الوثائق الدراسية وتطبيق شروط القبول والتسجيل عليه ، واجتياز الطالب للكشف الطبي ، وتسديد الرسوم الدراسية املقررة .

 ووجد أنه ال تنطبق عليه الشروط . (        )   .2

 الختم
 مدیر األكادیمیة املسجل

صالح بن ھادي الحبایي

التوقيعالتوقيع

المملكة العربیة السعودیة 
وزارة التربیة والتعلیم 

أكـادیمیة الحرمین السعودیة بجاكرتـا

بطاقة تسجيل طـالب منتسب 

أوال: معلومات عن الطالب
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