
 
 

 وزارة التعليم 
 اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية 

 مكتب التعليم بغرب الدمام 
 لدمام مجمع األمير سعود بن نايف التعليمي با

  ( القسم المتوسط و الثانوي ) 

 /           :الرقم 
 

 هـ  ١٤     /       التاريخ :           / 
 

 : المشفوعات 

 

 التعاون -ار االبتك –المسؤولية االجتماعية  –الجودة  –المواطنة :    قيمنا اعة جيل طموح أسرة تعليمية فكرها واعد أنشطتها متنوعة خدماتها مهنية لصن:  رسالتنا       ر واعد بيئة مهنيّة جاذبة بفك:  رؤيتنا

 

 
 

    الشؤون التعليمية   الشؤون الطالبية   نايف التعليمي بالدمام قائد مجمع األمير سعود بن  اإلرشاد الطالبي 
 الثانوي ) –القسم ( المتوسط  الثانوي )      المتوسط      (  القسم                           

  
................................................................................................... ......................  البوعبيد بن عبدالرحمن حمدطارق بن م     

  
  

  ۸٤۳۱۲۸۰     الثانوي   b54060@schooleast.gov.sa اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية المملكة العـربية السعودية 
 ۸۱٥۰٦٤۹     المتوسط  b54048@schooleast.gov.sa Kingdom Of Saudi Arabia General Directorate of Education in East. Province 

 :فصول األمل فالح القحطاني كتبه  b53951@schooleast.gov.sa   www.psnedu.com 
 

 

 

 مرشد ٢نموذج :  هـ ١٤٤٢-١٤٤١للعام الدراسي  استمارة تحديث بيانات الطالب
 

  :الصف  : الرباعي اسم الطالب

           : رقم السجل المدني

  : تاريخها  : البطاقة مصدر

  : قرابته للطالب  : اسم ولي األمر

  : جهة عمله  : ولي األمر وظيفة

  : رقم الجوال  : األم وظيفة

  : رقم الجوال  : هاتف العمل

  : اتف قريبه   : هاتف المنزل

  : الشارع  : الحي السكني

  :  المدينة  : ااسم المدرسة المتخرج منه

  : مكان الميالد هـ ١٤       /               / : تاريخ ميالد الطالب
 

 

 الحالة االجتماعية للطالب
 

 ال   نعم         هل األم على قيد الحياة : ال     نعم       هل األب على قيد الحياة :

  بـ ال فمع من يسكن :إذا كانت   ال   نعم         والديه:  هل يسكن الطالب مع

 جيدة   متوسطة   ضعيفة    الحالة المادية للطالب : 
 

 

 الحالة المرضية للطالب
 مصاب ال سمح الله بأي أمراض . المزمنة لطالب المدرسة عليه نأمل إفادتنا إن كان ابنكم األمراض نظرًا لقيام المجمع بحصر الطالب ذوي اإلعاقات البسيطة و 

  ضعف البصر  إعاقة النطق  فقر الدم  خوف  عناد  تكسر بالدم 

  ضعف السمع  عدواني  قلق  الصرع  شلل أطفال  القلب 

 انطواء   الربو  السكر  الكلى  ائدنشاط حركي ز  لخج 

                         اليوجد به مرض ولله الحمد              : أخرى تذكر 
 

 

ود مع اإليضاح إن كان الطالب يتلقى أي متابعة طبية لمرض أو إعاقة من أي مصدر طبي و إذا أصيب بمرض ال سمح الله أثناء العام الدراسي يز

 .بذلك  المرشد الطالبي بالتقارير الالزمة 
 

  .............................................................................................................................ة البيانات: ألمر على صحتوقيع ولي ا
 

 هـ  ١٤    /          /        :   التاريخ
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