
 
 

    :متطلبات التسجيل يف املراحل الدراسية
 املرحلة االبتدائية:

 فتهلم تتم إضا لمنأو شهادة الميالد  ،ر صورة من سجل العائلة المضاف بهحض  الطالب السعودي ي   .1

 .بعد

صورة من اإلقامة سارية المفعول مع صورة الجواز المتضمن ر حض  الطالب غير سعودي ي   .2

  ه.اسم

صورة من شهادة التطعيم التي تثبت اكتمال التطعيمات األساسية من مستشفى أو مركز صحي  .3

 معتمد.

 .(6×4قاس )أربع صور شمسية م .4

د بع ،إجراء الكشف الطبي من الوحدة الصحية المدرسية أو أي مستشفى أو مركز صحي معتمد .5

 ليالقبول األو   حصوله على

  .الخاصة بالمرحلة لطالبا تعبئة معلومات .6

ة ات الرسميلجمعيامن إحدى الروضات المرخصة من وزارة التعليم أو من ما يثبت تخرجه  تقديم .7

 لتحفيظ القرآن الكريم.المرخصة 

 .لف لحفظ أوراق الطالبم .8

 .لصور المقدمةطابقة على اإحضار األصول للم .9

 

 :املرحلة املتوسطة والثانوية
 صورة من الهوية الوطنية للطالب السعودي. .1

 سعودي. الغير  للطالبصورة من اإلقامة سارية المفعول مع صورة الجواز  .2

 .(6×4أربع صور شمسية مقاس ) .3

 معتمد بعدإجراء الكشف الطبي من الوحدة الصحية المدرسية أو أي مستشفى أو مركز صحي  .4

 .لياألو   القبول حصوله على

 بالمرحلة.  ةلطالب الخاصاتعبئة معلومات  .5

 

 

 :ضوابط وإجراءات القبول واملفاضلة
 القبول والتسجيل يف الصف األول االبتدائي:

 يتم قبول طالب الصف األول االبتدائي بالمفاضلة بين المتقدمين على النحو التالي:

بقواعد وشروط ومواعيد وزارة التعليم الخاصة بقبول طالب الصف تلتزم مدارس الفالح األهلية  .1

 األول االبتدائي وفق اللوائح والتعاميم المنظمة لذلك.

مدارس الفالح األهلية أن يكون الطالب المتقدم للصف األول االبتدائي متخرجاً من إحدى  فضلت   .2

 لتحفيظ القرآن الكريم.ات الرسمية المرخصة لجمعياالروضات المرخصة من وزارة التعليم أو من 



2 
 

وفق  نترنت،رسة على اإلالتسجيل للمتقدمين على الصفحة المخصصة لذلك على موقع المد يتم .3

ً  ،تاريخ بداية ونهاية فترة التسجيل  .المعلن عنها على الموقع مسبقا

سبة للعمر منااسئلة التي تشتمل على  المقابالت الشخصية تتم المفاضلة بين المتقدمين من خالل .4

آن الكريم القرما تيسر من حفظ ، وقراءة وكتابة األرقامو ،سئلة القراءةالزمني والعقلي للمتقدمين كأ

سئلة القدرات الذهنية وأمثالها من األسئلة المساعدة على التحقق النسبي من وأ، من قصار السور

 االستعداد الدراسي وفرص التفوق.

 .وفق المقاعد المتاحة يتم القبول .5

ه أولياء األمور ت علن قائمة الطالب المقبولين على موقع المدرسة على ا .6 تكمال اسإلى إلنترنت وي وج 

 تسجيل ابنائهم على برنامج نور الوزاري وفق المواعيد المحددة من البرنامج.

 القبول يف املرحلتني املتوسطة والثانوية:

ً ال تضمن مدارس الفالح ق .1 ل قبوات وشروط المتطلب، فلكل مرحلة بول الطالب بين المراحل تلقائيا

 . ها ابتداءً الخاصة ب

ادس الصف الس لوم لطالبفي اللغة العربية والرياضيات والع ةتحصيلي اتاختبار المدارس د  ع  ت   .2

 .طةة المتوسلين للقبول في المرحل، وذلك من أجل تحديد الطالب المؤهبمدارس الفالح االبتدائي

فأكثر في متوسط  %80الحاصلون على نسبة االبتدائية الفالح  خريجوي قبَل في المرحلة المتوسطة  .3

 أعاله. ةالمذكور اتنتيجة االختبار

نتائج فأكثر في  %80الحاصلون على نسبة ة متوسطالالفالح  خريجوة ثانويي قبَل في المرحلة ال .4

 .واللغة اإلنجليزية ختبارات النهائية للغة العربية والرياضيات والعلوماال

دارس خريجي الممن ، فتستكمل في الصفين األول المتوسط واألول الثانوي إذا بقيت مقاعد شاغرة .5

 معٍد لهذا الغرض.األخرى المتفوقين، على أن يتم التمييز بين المتقدمين عن طريق اختبار 

 


