
 
 

 
 

 اإلعاقة   نموذج تقديم طلب قبول للطالبات ذوات 

   

: البيانات األولية
ً
 مكتوب في الهوية الوطنية(يكتب االسم كما هو ) *     : للمتقدمة أوال

 رقم الهوية الوطنية: 
 

  للتواصل: املتقدمةرقم الجوال 

 :  املتقدمة  اسم *
ً
 باللغة العربية رباعيا

  رقم جوال ولي أمر املتقدمة  

 بريد إلكتروني للتواصل:* 
  بريد إلكتروني )للطوارئ ( إن وجد 

 .باملتقدمة  مع  نموذج التقديم في البريد اإللكتروني املسجل في طلب التقديمنأمل إرفاق بطاقة الهوية الوطنية لخاصة 

: البيانات التحصيلية: 
ً
    ( عند االختيار املناسب✓يتم اختيار  نوع شهادة الثانوية العامة  بوضع عالمة )*                                       ثانيا

  المدينة   املنطقة التعليمية :  اسم املدرسة الثانوية: 

 سنة التخرج: 
 

  الثانويةشهادة  نوع *

 إداري  تحفيظ قرآن أدبي  علمي     : العامة 

درجة اختبار    درجة  اختبار القدرات   :للثانوية العامة  املعدل التراكمي 

   التحصيلي 
 .الثانوية  العامة   مع  نموذج التقديم  في البريد اإللكتروني املسجل في طلب التقديمنأمل إرفاق صورة من  شهادة 

: البيانات الصحية للمتقدمة
ً
:ثالثا    

 :   عزيزتي املتقدمة  نأمل منك  التكرم باإلجابة عن االستفسارات  التالية

 نأمل منِك  ذكر نوع اإلعاقة التي لديِك  •

 

 تفاصيل اإلعاقة التي لديِك  ذكر   نأمل منِك  •

 
 

 .التقارير الطبية مع  نموذج التقديم  في البريد اإللكتروني املسجل في طلب التقديم  من  نأمل إرفاق صورة

 
ً
 ترتيب الرغبات:  : رابعا

  التخصص :   الكلية:  الرغبة األولى: 

  التخصص :   الكلية:  الرغبة الثانية: 

 لالستخدام الرسمي ) خاص بعمادة القبول والتسجيل(:  

  ( 20-50-30نسبة الطالبة بمعيار)  ( 10-40-50نسبة الطالبة بمعيار)

 

 ................... .......... .. .................................................. ............................................................................................................................. رأي اللجنة : 

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

 

   :وإرساله  قبل تعبئة الطلببعناية أدناه  نأمل قراءة التعليمات 
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 . واملعتمدة املقاعد املتاحةو  وشروطهومؤشراته معايير القبول و 

 
 


