
 

 

 

 

قسم لأو إيداعها  (PDFبموجب )بريد االلكتروني الرجاء إرسال هذه الوثائق عن طريق ال

 الوعببفرع  السكرتارية

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

 للطفل شخصيتين صورتين 

 ساري المفعول نسخة من دفتر تطعيم الطفل 

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

 (مدرسةلل اإللكتروني موقعالالتحميل عبر)

 ي النهائي لدخول المدرسة و الملف الصحي من المراكز الصحية بالنسبة لمرحلة الروضة ، التمهيدي و شهادة التقييم الصح

 (إلزامية) الصف االول االبتدائي

  (األب و األم)و لألبوين   لطفلل ساري المفعول سفرالمن جواز نسخة 

 القطرية من البطاقة الشخصية عن الوجهين نسخة (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 

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

  و قرار مجلس األساتذة تينالسابق تينللسنة الحالية و السن التقييمأو بطاقة  التقييمنسخة من دفتر 

 شهادة حضور أو شهادة تسجيل بالحضانة 

 من المدرسة السابقة شهادة شطب 

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

 يحمل التاريخ و التوقيع النظام المالي 

 يحمل التاريخ و التوقيع المرحلة الثانويةو /أو للمرحلة االبتدائية النظام الداخلي 

  ول ثانوياأل لصفلتحقون اي الذين لتالميذلنتائج ختم التعليم األساسي نسخة من سجل 

  ثالث ثانويال لصفلتحقون اي الذين لتالميذل االمتحانات األوليةنسخة من سجل عالمات 

من  لوالدينلو للطفلالبطاقة الشخصية  وجود تفرض قطر في العالي والتعليم عليمالت وزارةتعليمات 

 عليمالت وزارةل نظام الوطني لتسجيل الطلبةال في كمطفل ليسجت يتم لم طالما .أجل تأكيد التسجيل

 .الشهادة من نوعأي  تسليم المستحيل فمن والتعليم العالي

غير مكتمللن تتم دراسة أي ملف    

في حالة الموافقة، على األولياء تقديم وثائق تكميلية خاصة بالجزء التعليميي و تسيديد رسيوم التسيجيل 

 .حجز المقعدباإلضافة إلى رسوم 


