استمارة البيانات األساسية
(للطالبات)
رقم السجل المدني  :مكون من عشر خانات مطبوع أمام اسم الطالبة في بطاقة العائلة أو االقامة.
رقم السجل المدني
االسم
الكامل

االسم األول

األب

اسم المدرسة

الجد

العائلة

رمز المدرسة

التخصص
◌ علمي
◌ أدبي  /تحفيظ

المدرسة

المنطقة

المدين�ة

جيب التأكد من وضوح البصمة واكتمالها

بصمة اإلبهام

توقيع الطالبة
◌ اإلبهام األيسر

◌ اإلبهام األيمن

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

نحن الموقعات أدناه نشهد بأن البيانات والبصمات أعاله خاصة بالطالبة وصحيحة.
مديرة المدرسة

المشرفة المسؤولة
االســـم:

االســـم:

التوقيع :

التوقيع :

ختم املدرسة

تنبي�ه :لن يتم إصدار بطاقة دخول االختب�ار للطالبة .إذا كان االسم أو رقم السجل املدين غري صحيحان .أو كانت البصمة غري واضحة أو غري مكتملة ،أو غري موقعة ومختومة من املدرسة.

تعليمات هامة للمدرسة
.1

.2

.3

.4
.5

ُ
1تستخدم هذه االستمارة إلجراءات استخراج بطاقة دخول االختب�ار ملن
ليس لديهن بطاقة الهوية الوطني�ة اخلاصة بهن ،من خريجات املدرسة،
أو املتوقع خترجهن هذا العام ،والراغبات يف دخول اختب�ارات املركز الوطين
للقياس والتقويم يف التعليم العايل.
ُ
2تعبأ هذه االستمارة من قبل إدارة املدرسة ،ويتم التأكد من اسم الطالبة
ورقم السجل املدين اخلاص بها من واقع بطاقة العائلة( .الطالبة غري
السعودية :يستخدم رقم احلاسب اخلاص بها)
ُ
3توضع بصمة إبهام اليد اليمىن وبصمة إبهام اليد اليسرى للطالبة يف
األماكن املخصصة ،وحبضور املسؤولة باملدرسة( .جيب التأكد من وضوح
البصمة واكتمالها)
ُ َّ
4توقع االستمارة من قبل املشرفة املسؤولة عن تعبئ�ة البي�انات ،ومن قبل
مديرة املدرسة ،وختتم خبتم املدرسة يف املكان املخصص لذلك.
ُ
5ال تسلم هذه االستمارة للطالبة ،إال بعد اكتمال تعبئتها ،ووضع البصمات
عليها ،وتوقيعها وختمها.

تعليمات هامة للطالبة
1 .1جيب املحافظة على هذه االستمارة وتقديمها ملركز إصدار بطاقات
دخول االختب�ار يف املكان واليوم والفرتة اليت ستحدد لك عند إتمامك
لعملية التسجيل يف االختب�ار.
ً
2 .2جيب عليك احلضور شخصيا ملكان إصدار بطاقات دخول االختب�ار
ً
يف الفرتة املحددة لك ،مصطحبة معك هذه االستمارة وأصل بطاقة
ً
العائلة؛ حيث سيتم التأكد من شخصيتك وتسجيل بصمتك إلكرتوني�ا
ً
على البطاقة الذكية اليت ستصدر لك بدال عن هذه االستمارة.

مالحظة :

ً
الطالبة اليت تسكن بعيدا عن مركز االختب�ار بمسافة تزيد على 200كم ،وليس
لديها بطاقة الهوية الوطني�ة اخلاصة بها؛ ولم تستطع إصدار بطاقة دخول
االختب�ار يف املدرسة أو مراكز إصدار البطاقات ،فيجب عليها احلضور يوم
االختب�ار قبل املوعد بساعة على األقل الصدار البطاقة.
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