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 صورتين شخصيتين للطفل حديثتين
 نسخة من دفتر تطعيم الطفل ساري المفعول متطابقة مع برنامج التطعيم الوطني في قطر
 السجل الصحي ،و يحتوي على كل البيانات باإلضافة الى امكانية الطفل بممارسة الرياضة ،موقع من األبوين و الطبيب
(التحميل عبرالموقع اإللكتروني للمدرسة)
 شهادة التقييم الصحي النهائي لدخول المدرسة و الملف الصحي من المراكز الصحية كشرط للتسجيل لجميع الطالب للجنسيات
جميعها ،باالضافة الى استكمال اجراءات بطاقة التطعيم للطفل جميعهم من المراكز الصحية
 نسخة من جواز السفر ساري المفعول للطفل و لألبوين (األب و األم)
 نسخة عن الوجهين من البطاقة الشخصية القطرية ( )QIDللطفل سارية المفعول ،يجب أن تسلم قبل قدوم الطفل الى المدرسة
(إلزامية) إن تسجيل التالميذ اجباري فى قطر
 نسخة من الدفتر العائلي أو شهادة الميالد
 نسخة من الوجهين من البطاقة الشخصية ( )QIDبالنسبة لألبوين ،سارية المفعول
 في حالة الطالق ،نسخة إلزامية عن الحكم الصادر و الذي يحدد الحضانة و تعليم الطفل
 نسخة من دفتر التقييم أو بطاقة التقييم للسنة الحالية و السنتين السابقتين و قرار مجلس األساتذة – مترجمة باللغة الفرنسية.
 شهادة حضور أو شهادة تسجيل بالحضانة
 شهادة من أصحاب عمل األبوين بخصوص تحمُّل مصاريف الرسوم المدرسية ( ّ
اطلع على النظام المالي)
 النظام المالي يحمل التاريخ و التوقيع (التحميل عبرالموقع اإللكتروني للمدرسة)
 النظام الداخلي يحمل التاريخ و التوقيع (التحميل عبرالموقع اإللكتروني للمدرسة)
 شهادة شطب من المدرسة السابقة
 شهادة نجاح نهاية العام الدراسي االصلية موضح درجات الطالب (التقرير النهائي األصلي) ،و يلتزم ولي األمر بتقديمها الى
المدرسة بعد انتهاء االختبارات بالنسبة للطلبة القادمين من مدارس داخل دولة قطرو للطلبة القطريين القادمين من مدارس
خارج الدولة يتعين عليهم معادلة الشهادة من قبل ادارة معادلة الشهادة ،أما بالنسبة للطلبة من الجنسيات االخرى القادمين من
مدارس خارج دولة قطر يتعين تصديق الشهادة من وزارة الخارجية القطرية.
 بالنسبة للتالميذ الذين يلتحقون بالصف األول ثانوي ،نسخة من سجل نتائج ختم التعليم األساسي
 بالنسبة للتالميذ الذين يلتحقون بالصف الثاني ثانوي ،بطاقة حوار خاصة بالتوجيه مسار عام و مسار تقني
 بالنسبة للتالميذ الذين يلتحقون بالصف الثالث ثانوي  ،نسخة من سجل عالمات االمتحانات التي تم الحصول عليها في العام
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بالنسبة للطالب الغير الناطقين باللغة الفرنسية أو الطالب القادمين من برنامج فرنسي غير معتمد او
أي برنامج تعليمي أخر سيخضعون الزاميا الى اختبار القبول.

تعليمات وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر تفرض وجود البطاقة الشخصية للطفل وللوالدين ،الملف
الصحي من المراكز الصحية و شهادة نجاح نهاية العام الدراسي من أجل تأكيد التسجيل .طالما لم يتم
تسجيل طفلكم في النظام الوطني لتسجيل الطلبة لوزارة التعليم والتعليم العالي فمن المستحيل تسليم أي
نوع من الشهادة.

لن تتم دراسة أي ملف غير مكتمل

في حالة الموافقة ،على األولياء تقديم وثائق تكميلية خاصة بالجزء التعليمي و تسدديد رسدوم التسدجيل
باإلضافة إلى رسوم حجز المقعد.

