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ٌتولف لبول طالب الروضة األولى والثانٌة واألول األساسً على ان ٌكون الطالب من
موالٌد  9102للروضة األولى  9102للروضة الثانٌة  9102لألول األساسً
ٌخضع طالب الروضة األولى والثانٌة إلى تمٌٌم من لبل األخصائٌة االجتماعٌة والنفسٌة.
ٌجلس جمٌع طالب الصف األول إلى الرابع األساسً (المنهاج األمرٌكً) المتحان فً
مادتً اللغة االنجلٌزٌة والرٌاضٌات
الطالب من الصف الخامس وحتى الثانً عشر ٌنبغً علٌهم الجلوس المتحان دخول فً
اللغة االنجلٌزٌة والرٌاضٌات باإلضافة للممابلة الشخصٌة.
تعمد امتحانات المبول والممابالت أٌام السبت من كل إسبوع ابتدا ًء من منتصف شهر ابرٌل،
وٌنبغً التسجٌل لالمتحانات لدى موظفة االستمبال وترن البٌانات التالٌة  :إسم الطالب
والصف المراد اإللتحاق به مع رلم الهاتف.
ستموم المدرسة بإعالم ولً األمر بنتٌجة إمتحان المبول والممابلة خالل إسبوع من تارٌخ
اإلمتحان.
بالنسبة للطالب المسجلٌن فً الصف الثانً عشر المنهاج البرٌطانً ٌنبغً ان ٌكون الطالب
ناجحا فً خمس مواد ( )IGCSEوالممابلة الشخصٌة فً المدرسة.
فً حال إجتٌاز الطالب المتحانات المبول ٌموم بتعبئة طلب اإللتحاق الذي ٌجب أن ترفك
معه المستندات التالٌة :
.0
.9
.2
.2
.2
.6
.7
.8

نسخه من جواز سفر الطالب مع إلامة سارٌة.
نسخه من شهادة المٌالد.
نسخه من هوٌة االمارات للطالب وولً األمر (الكفٌل).
نسخه من جواز سفر ولً أمر الطالب (الكفٌل) مع إلامة سارٌة.
عدد ( )9صور شخصٌة للطالب.
نسخته من خالصة المٌد (للطالب المواطنٌن).
عند التسجٌل :عالمات نهاٌة الفصل الثانً ،شهادة استمرار فً الدراسة وشهادة
براءة ذمة من المدرسة الحالٌة.
دفع مبلغ خمسمائة درهم دفعة ممدمة من الرسوم (غٌر مستردة فً حال إنسحاب
الطالب لبل بداٌة الدراسة) ،على أن ٌتم إكمال دفع المسط األول (ثلث الرسوم
المدرسٌة) ودفع المسط الثانً والثالث لبل بداٌة العام بموجب تسلٌم عدد إثنٌن شٌن
مؤجلة الدفع ،بتارٌخ األول من نوفمبر واألول من فبراٌر.

 .9لبل بدء االجازة الصٌفٌة :شهادة إنتمال أصلٌة معتمدة ونسخة من شهادة العالمات
النهائٌة للطالب من المدرسة السابمة ،وال ٌعتبر الطالب مسجل فً المدرسة اذا لم
ٌحضر شهادة االنتمال لبل بدء االجازة الصٌفٌة.
 .01نسخة من دفتر تطعٌمات الطالب أو الملف الطبً من المدرسة السابمة.

علما ً بأنه لن يتم إستالم أي طلب إلتحاق ما لم تكن المستندات كاملة .

إجراءات تصدٌك شهادة اإلنتمال :
.0
.9
.2

.2

إذا كانت صادرة من إحدى إمارات الدولة (غٌر إمارة الشارلة) :
تصدق من المنطمة التعلٌمٌة بتلن اإلمارة.
إذا كانت صادرة من إحدى دول مجلس التعاون الخلٌجً :
تصدق من وزارة التربٌة والتعلٌم بالدولة الصادرة منها.
دول أمرٌكا  /كندا  /استرالٌا  /نٌوزٌلندا  /أوروبا الغربٌة :
شهادة أصلٌة موضح بها الصف  ،مختومة بخاتم المدرسة  ،وصادرة باللغة
اإلنجلٌزٌة أو اللغة العربٌة أو مترجمة إلى أحدهما ترجمة لانونٌة معتمدة ومصدلة
.
بمٌة الدول األُخرى :
شهادة أصلٌة مختومة من المدرسة (صادرة باللغة اإلنجلٌزٌة أو اللغة العربٌة أو
مترجمة إلى أحدهما ترجمة لانونٌة معتمدة ومصدلة) ،مصدلة من وزارة التربٌة
والتعلٌم ووزارة الخارجٌة وسفارة اإلمارات فً تلن الدولة.

