
 

Page 1 sur 7 

0201-0202  شرح تفصيلي لعملية التسجيل عن بعد  

 تعبئة البيانات:

.لذلك نطلب منكم قراءة التعليمات التالية قبل البدء بالتسجيل ستتم عملية التسجيل األولي عن طريق االنترنت،  

.فالرجاء طباعة هذه الصفحات  

 

 :الصفحة باللغة االنجليزية

 

 :عليكم اختيار أحد هذه الخيارات

 إذا لم يكن لديكم أي طفل مسجل بمدرسة فولتير :1خيار

 .(وترغبون بتسجيل األخ أو األخت)إذا كان لديكم طفل مسجل بمدرسة فولتير  :0خيار

اتصلوا بنا في حال . قوموا بإدخال اسم المستخدم و كلمة العبور التي وصلتكم عن طريق البريد االلكتروني 2إذا كان خياركم الخيار

 .اتفقدان هذه البيان

 .و باللغة االنجليزيةأ( معروضة افتراضيا ) ولي عن طريق االنترنت باللغة الفرنسية يمكن اجراء التسجيل األ

 2221-2222بعد تحديد الخيار اضغط على 

الختيار اللغة 

اضغط على العلم 

 المناسب 

2002-2002 

2002-2002 
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 : لمواصلة التسجيل عليكم

  هذه الوثيقة لنا موقعة و ن تعاد أيجب  .و طباعته (المرحلة االعدادية/ المرحلة االبتدائية)النظام الداخلياالطالع  على

 .وراق الالزمةمؤرخة مع باقي األ

  وراق الالزمةن تعاد هذه الوثيقة لنا موقعة و مؤرخة مع باقي األأيجب  .و طباعته النظام المالياالطالع  على. 

 .إذا عليكم قراءة شروط التسجيل والموافقة عليها

 

 :العبور إلى تعبئة البيانات

 المسؤول األول 

 الثاني المسؤول 

  (صفحتين)معلومات عن الطفل 

  (صفحتين)التعليم 

 

 .في أسفل الصفحة ةو الموجود  «Save»  في آخر كل صفحة عليكم الضغط على

 .الرجاء تعبئة كل البيانات

 :هوية المسؤولين الشرعيين

 (عادة ما يكون األب)هو المسؤول الشرعي، أي كفيل الطفل : 1المسؤول 

 .هو الولي الوحيد 1إال إذا كان المسؤول  وهو األم،: 2المسؤول 
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ُيطلب )بالنسبة للمحليين وإلى رقم تأشيرة اإلقامة بالنسبة لغير المحليين قامة رخصة اإل هو يرمز إلى رقم : (QID)الرقم الشخصي 

 (.و الطفل 2منكم أيضا رقم تأشيرة إلقامة بالنسبة للمسؤول

 

 .(unknown)يرجى الضغط على خيار  والطفل رقم شخصي إذا لم يكن للمسؤول الثاني 

 

 

 تعبئة جميع البيانات الخاصة بالمسؤول و الطفل: 

 بحروف   عليكم إدخال اللقب» Capital letter  « مثلما كتبت بجواز السفر . 

  عليكم إدخال االسم بأحرف صغيرة»lower case « مثلما كتبت بجواز السفر . 

  ُيتبع  برمز البلد 22بالنسبة ألرقام الهواتف خارج قطر، الرجاء إدخال. 

 و للطفل وذلك عبر  2بإمكانكم تعبئة البيانات الخاصة بالمسؤول األول آليا في األماكن المخصصة لها بالنسبة للمسؤول

 :الضغط على 
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 :تعبئة البيانات الخاصة بالتعليم

 :النظام الفرنسي و ما يعادلها في النظامين العربي و اإلنجليزي تجدون في هذا الجدول مستويات

 

Année de naissance Système arabe Système français Système  Qatarien Système Américain 

Year of birth 

 سنة الوالدة

Arabic grade level 

 النظام العربي

French grade level 

 النظام الفرنسي

Qatar level 

 النظام القطري

American grade 

level 

 النظام األمريكي

 PS PreKG PreKG روضة أولى 2017

 MS KG1 KG1 روضة ثانية 2016

 GS KG2 KG2 روضة ثالثة 2015

          

CP Grade 1 1 أول إبتدائي 2014
st
 grade 

CE1 Grade 2 2 ثاني إبتدائي 2013
nd 

grade 

CE2 Grade 3 3 ثالث إبتدائي 2022
rd

 grade 

          

CM1 Grade 4 4 رابع إبتدائي 2021
th

 grade 

CM2 Grade 5 5 خامس إبتدائي 2010
th

 grade 

          

6 أول إعدادي 2009
ème

  Grade 6 6
th

 grade 

5 ثاني إعدادي 2008
ème

 Grade 7 7
th

 grade 

4 ثالث إعدادي 2007
ème

 Grade 8 8
th

 grade 

3 إعدادي رابع 2006
ème

 Grade 9 9
th

 grade 

          

2 أول ثانوي 2005
nde

 Grade 10 10
th

 grade 

1 ثاني ثانوي 2004
ère

 Grade 11 11
th

 grade 

Terminale Grade 12 12 ثالث ثانوي 2003
th

 grade 
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 :إنهاء عملية التسجيل

 

 :وذلك لضمان سالمة المعلومات لتثبيت التسجيل عليكم القيام بهذه الخطوة

 
 :كل ما عليكم فعله هو سحب المربع الصغير وسط المربع الكبير على هذا النحو

 
سيظهر لديكم رقم الملف   «Save»بعد الضغط على زر الحفظ أو 

 

 :في حال أردتم تسجيل طفل آخر، اضغطوا على
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 : قوموا بطباعة الصفحة التي تحتوي على كل بياناتكم

 

 

 

 

 ( األهل غالبا)التوقيع في المكان المخصص لذلك في أسفل الصفحة الثانية من هذه الوثيقة وذلك من طرف المسؤولين الشرعيين  يجب

 .و ارفاقها بجميع الوثائق التي تثبت صحة البيانات المعبئة

 

التوقيع في المكان المخصص لذلك في أسفل الصفحة الثانية من هذه الوثيقة وذلك من طرف المسؤولين  يجب: بالنسبة للملف الثاني

 .و ارفاقها بجميع الوثائق التي تثبت صحة البيانات المعبئة( األهل غالبا)الشرعيين 

 



 

Page 7 sur 7 

أو إيداعها لقسم  (PDFبموجب )بريد االلكتروني الرجاء إرسال هذه الوثائق عن طريق ال

  الوعببفرع    اريةالسكرت

 

  (األب و األم)صفحة البيانات التي تمت تعبئتها عن طريق االنترنت ُموقعة من قبل األهل 

 شخصيتين للطفل صورتين 

 نسخة من دفتر تطعيم الطفل ساري المفعول 

 موقع من األبوين و الطبيب  ، و يحتوي على كل البيانات باإلضافة الى امكانية الطفل بممارسة الرياضة،السجل الصحي

 (المدرسةواب التحميل عبر موقع )

  (األب و األم)نسخة من جواز السفر ساري المفعول للطفل  و لألبوين 

  من البطاقة الشخصية القطرية  عن الوجهيننسخة(QID) المدرسة الى الطفل قدوم قبل سلمت أن يجب، للطفل سارية المفعول 

 قطر فى اجباري التالميذ إن تسجيل (إلزامية)

 نسخة من الدفتر العائلي أو شهادة الميالد 

 من البطاقة الشخصية  من الوجهين نسخة(QID )،(إلزامية)سارية المفعول  بالنسبة لألبوين 

 في حالة الطالق، نسخة إلزامية عن الحكم الصادر و الذي يحدد الحضانة و تعليم الطفل 

 سنة الحالية و السنتين السابقتين و قرار مجلس األساتذةنسخة من دفتر التقييم أو بطاقة التقييم لل 

 شهادة حضور أو شهادة تسجيل بالحضانة 

 شهادة شطب من المدرسة السابقة 

  (اّطلع على النظام المالي)شهادة من أصحاب عمل األبوين بخصوص تحمُّل مصاريف الرسوم المدرسية 

 يحمل التاريخ و التوقيع النظام المالي 

  يحمل التاريخ و التوقيع المرحلة الثانويةو /أو للمرحلة االبتدائية الداخليالنظام 

 ول ثانوياأل لصفلتحقون اي الذين لتالميذنسخة من سجل نتائج ختم التعليم األساسي ل 

 ثالث ثانويال لصفلتحقون اي الذين لتالميذنسخة من سجل عالمات االمتحانات األولية ل 

وللوالدين من  البطاقة الشخصية للطفل وجود تفرض قطر في والتعليم العالي عليمالت تعليمات وزارة

 تعليمال وزارةل نظام الوطني لتسجيل الطلبةال كم فيطفل ليسجت يتم لم طالما .أجل تأكيد التسجيل

 .الشهادة من نوعأي  تسليم المستحيل فمن والتعليم العالي

غير مكتمللن تتم دراسة أي ملف    

 الموافقة، على األولياء تقديم وثائق تكميلية خاصة بالجزء التعليمي و تسديد رسوم التسجيلفي حالة 

 .حجز المقعدباإلضافة إلى رسوم  األول


