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 .الطلب ال يعني القبول هذا تعبئة *         
  

 العائلة الجد  األب   االسم األول                               

                             االسم بالعربية
  )حسب شهادة امليالد(

 االسم باإلنجليزية 

 

 البيانات الشخصية:املعلومات املشار إليها)*( مطلوبة من وزارة التربية والتعليم        األول القسم            
 رقم الهوية                                              مكان الوالدة                                                     تاريخ امليالد         

 الجنسية                                                                             جنسية أخرى          

 الجىء   ال. *الفئة،ضع دائرة:                                *الديانة                              ، ضع دائرة: قدس   ضفة   غزة   إسرائيلية. الجنس*نوع الهوية

 العنوان:    القسم الثاني

 البلدة                     ب.ص                                                                               الشارع ورقمه

 هاتف آخر                                                           هاتف البيت                                  الرمز البريدي

                            :البيانات العائليةالقسم الثالث    

 :املهنة    . نعم   /    ال   خريج الفرندز                                                سم األب/ ولي األمرا

 

 :مكان عمل                    سنة االلتحاق                                                        رقم الهوية

 

 هاتف العمل                       سنة التخرج                                                          الجنسية

 جوال                                                                                           البريد االلكتروني

 

                        ______/ ____إلى الصف/ السنة ___ _في حال التحاق األب بمدرسة الفرندز وعدم التخرج منها الرجاء التحديد : من الصف/السنة ______/ _____

 :املهنة    . نعم   /    ال   الفرندز ةخريج                                                                ماأل اسم 

 

 :مكان عمل                    سنة االلتحاق                                                        رقم الهوية

 

 هاتف العمل                       سنة التخرج                                                          الجنسية

 

 جوال                                                                                           البريد االلكتروني

  ______/ ____ إلى الصف/ السنة _______التخرج منها الرجاء التحديد : من الصف/السنة ______/ __ بمدرسة الفرندز وعدم مفي حال التحاق األ 

 الصف                                                        السما                   عدد األخوة في مدرسة الفرندز

 

 

 

 الصف             عمر ال                                         االسم             في عدد األبناء

  واملدرسة:                                                                                          األسرة:

 )حسب العمر(

 



 

 : وهاتفها اسم المدرسة السابقة                                                الصف الذي تنوي دخوله:

 ات: الطلب واريخت                        عدد المرات:                      سابقا: تهل قدمت طلبا

 
 القسم الرابع   

اء رجالتي تتطلب عناية خاصة؟  / الصحيةالجسدية /هل يوجد لدى ابنكم/ابنتكم أي نوع من االحتياجات التربوية -

          .لتوضيحا
 

 

 

 

 

 
 

        كيف يمكنم املشاركة / املساهمة أو التطوع في فعاليات ونشاطات املدرسة؟  -
 

 

 

 

 

 
  

 ملاذا اخترت مدرسة الفرندز ؟ -
 

 

 

 

 

 

دد عدد الشواغر املتاحة  للمتقدمين الجأنا املوقع أدناه، بصفتي ولي أمر مقدم الطلب،  أدرك أن املدرسة تستقبل العديد من الطلبات التي تفوق وبصورة كبيرة 

دة واملوجودة س واملعايير املحدلديها. كما أنني أدرك أن املدرسة تتعامل مع الطلبات بكل اهتمام وعناية ويتم النظر والتدقيق فيها وفق اجتهاد املدرسة بناء على األس

إقرار ال رجوع عنه أو تغيير على أنني سأتقبل بكل ثقة نتيجة هذا الطلب أيا كانت هذه النتيجة  على موقع املدرسة اإللكتروني.  ومن ثم، وبناء على توقيعي أدناه أقر 

جسيما  املدرسة انتهاكاولن اعترض بصورة مباشرة أو غير مباشرة على قرار املدرسة في الطلب مهما كان ،وأن وأي اعتراض مباشر أو غير مباشر سينظر إليه من قبل 

 تم تقديم الطلب. للقواعد التي بموجبها

 

 تاريخ الطلب                                                                             توقيع ولي األمر 

 :الرجاء إرفاق ما يلي مع هذا الطلب

عن شهادة التخرج من (، نسخة 11-2سنوات لصفوف ) 3، كشف رسمي بعالمات آخر (2(صورة شخصية عدد  ،نسخة مصدقة عن شهادة امليالد

 رسوم الطلب. شيقل 100مدرسة الفرندز )للخريجين فقط(، 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 الستعمال إدارة املدرسة فقط: 

 اسم اإلداري مستلم الطلب____________       التوقيع : ________________   التاريخ :_____________

 التوقيع :______________  تاريخ الوصل :________             رقم الوصل:___________

 _____________________________مالحظات:_______________________________________________________________________  




