االستعدادات لبدء عولية تسجيل الطلبة وقبوهلن لاللتحاق باملدارس
العاهة  ،للعام األكادميي 1027 :م1028/م
أوالً :الحد األدنى لسن القبول :
الروضة  :القطرٌون وأبناء مواطنً دول مجلس التعاون وأبناء القطرٌات  ،الموالٌد حتى تارٌخ :
1031/31/13م.
التمهٌدي  :القطرٌون وأبناء مواطنً دول مجلس التعاون وأبناء القطرٌات  ،الموالٌد حتى تارٌخ :
1031/31/13م.
الصف األول  :القطرٌون وأبناء مواطنً دول مجلس التعاون وأبناء القطرٌات  ،الموالٌد حتى تارٌخ :
1033/31/13م  ،والجنسٌات األخرى حتى تارٌخ 1033/9/10 :م.
ٌسمح باستثناء قبول الطالب المستجدٌن من القطرٌٌن دون السنن القانونٌنة منن موالٌند ينهر ٌنناٌر ءقنط بند ًءا
من صف الروضة وحتى الصف الرابع االبتدائً .

ثانٌاً :المستندات المطلوبة للتسجٌل :
ٌيترط الستٌفاء التسجٌل إحضار المستندات اآلتٌة :
 .1ينننننننهادي التقٌنننننننٌم الصنننننننحً النهنننننننائً لننننننندخول المدرسنننننننة والملنننننننف الصنننننننحً منننننننن المرا ننننننن
الصننننننننحٌة ؛ يننننننننرط للتسننننننننجٌل لجمٌننننننننع الطننننننننالب للجنسننننننننٌات جمٌعهننننننننا ؛ علننننننننى أن ٌننننننننتم
اسننننننننتخراا السننننننننجل الصننننننننحً بنننننننند ًءا مننننننننن تننننننننارٌخ ا عننننننننالن  ،با ضنننننننناءة إلننننننننى اسننننننننت مال
إجننننننننراءات بطاقننننننننة التطعننننننننٌم للطفننننننننل للطننننننننالب والطالبننننننننات جمننننننننٌعهم  -مننننننننن المرا نننننننن
الصحٌة  ،بمن ءٌهم طلبة الدعم التعلٌمً ا ضاءً.
 .2البطاقــــة اليخصنٌة أو جنوا السنفر األصنلً المسجـــنـل بــنـا الطــنـالب رسناري المفعنولو ة صنوري
عنا رلجمٌع الطالب والطالبات القطرٌٌن و.
 .3جوا السفر األصلً المسجل با الطالب ة صوري عنا رلجمٌع الطالب والطالبات غٌر القطرٌٌنو.
 .4يهادي المٌالد األصلٌة ة صوري عنها رلجمٌع الطالب والطالباتو.
 .5الرقم اليخصً الخاص بو اري الداخلٌة رلجمٌع الطالب والطالباتو.
 .6إقامة سارٌة المفعول عند تارٌخ التسجٌل على جوا السنفر ة صنوري عننا رلجمٌنع الطنالب والطالبنات
المقٌمٌنو.

 .7بطاقـــة تصرٌـــح ا قامــــة المؤقتـــــة الصنادري منن و اري الداخلٌنة بدولنة قطنر لحناملً انبط البطاقنة
رسارٌة المفعولو ة صوري عنها  ،وتسجٌل الجنسٌة من س ان قطر .
 .8صوري يخصٌة حدٌثة رعدد  2 /و لجمٌع الطالب والطالبات.
 .9يهــــادي من المؤسسة العامة القطرٌة لل هرباء والماء ر هرماءو أو ءاتوري ال هرباء موضنحا ً ءٌهنا رقنم
ال هربنناء لس ننـن ولننـً األمـــننـر }لجمٌننع الطننالب والطالبننات القطننرٌٌن ة جمٌننع الجنسننٌات األخننرى {.
وٌم ن استخراا اليهادي منن خنالل النرابط ا ل تروننً لموقنع هرمناء ؛ حٌن إننا بإم نان المينتر ٌن
طباعة يهادي لمن ٌهما األمر عن طرٌق إدخال رقم البطاقة اليخصٌة ورقم ال هرباء.

http://www.km.qa/CustomerService/Pages/Certificate.aspx
 .11يهادي تثبت جهة عمل ولً األمر لجمٌع الجنسٌات للطالب والطالبات المستجدٌن وإعادي القٌد  ،وٌجب
أن ت ون ابط اليهادي حدٌثة وصادري قبل يهر واحد من موعد التسجٌل .
 .11يهـــننننـادي نجـــننننـاـ نهاٌــــــننننـة العــــننننـام الدراســـننننـً األصلٌـــننننـة التقرٌننننر النهـــــننننـائً
األصلــننـً  ،و ٌلتــننـ م ولننـً األمـــننـر ب تقدٌمهــننـا إلننى ا لمدرسننة بعنند انتهنناء االختبننارات -
بالنسنبة للقننادمٌن منن المنندارس ال عامننة  ،ومعادلنة اليننهادي معتمنند يً منن و اري التعلننٌم والتعلننٌم
العالً بالنسبة للقادمٌن من المدارس الخاصة وخارا دولة قطر.

ثالثا ً  :الفئات المستهدءة  ،والمدي ال منٌة لتسجٌل الطلبة :

أوالً :تسجٌل الطلبة المستجدٌن :
ءً المدارس العامة حسب النطاق الجغراءً المخصص للمدرسة :
المدي ال منٌة
الصـــــف

الفئـــة المستهدءــة

من مرحلة الروضة
إلى الصف الثانً
عير

الطلبة المستجدون القطرٌنون وأبنناء منواطنً
دول مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة وأبناء
القطرٌات حسب الس ن  ،والمنطقنة الجغراءٌنة
المخصصة للمدرسة ءقط.

التسجٌل من خالل النظام ا ل ترونً ،
ومراجعة المدرسة لتسلٌم المستندات المطلوبة ؛ تمام
التسجٌل ا ل ترونً
 7و 8و  9ماٌو 2117م
و
 21و  22و  23ماٌو 2117م

التسجٌل من خالل المدرسة

 11و  11ماٌو 2117م
و
 24و  25ماٌو 2117م

من الصف األول
االبتدائً إلى الصف
الثانً عير

الجنسننٌات األخننرى المسننموـ لهننا بننالقبول طبق نا ً
لسٌاسننة القبننول ءننً المنندارس ؛ حسننب الس ن ن ،
والمنطقة الجغراءٌة المخصصة للمدرسة ءقط.

 24و  25ماٌو 2117م

 21و  22و  23ماٌو 2117م

ثانٌا ً  :نقل الطلبة ءً المدارس العامة ؛ وءق النطاق الجغراءً للمدرسة
الصـــــف
من مرحلة الروضة
إلى الصف الثانً عير

من الصف األول االبتدائً إلى
الصف الثانً عير

الفئـــة المستهدءــة
القطرٌون وأبناء مواطنً دول مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة وأبناء
القطرٌات.

الجنسٌات األخرى المسموـ لها بالقبول طبقا ً لسٌاسة قبول الطلبة ءً المدارس.

المدي ال منٌة
النقل من خالل المدرسة
 14و  15و 16و  17ماٌو 2117م

 16و 17ماٌو 2117م

ثالثننننننننا ً  :نقنننننننننل الطلبنننننننننة ءنننننننننً المننننننننندارس العامنننننننننة ؛ دون التقٌننننننننند بالنطننننننننناق
الجغراءً للمدرسة.
الصـــــف
من مرحلة الروضة
إلى الصف الثانً عير

الفئـــة المستهدءــة

القطرٌون .

المدي ال منٌة
النقل من خالل المدرسة
 18ماٌو 2117م

ب  -المدارس التخصصٌة والفنٌة:
تسجٌل الطلبة ءً المدارس التخصصٌة والفنٌة عن طرٌق المدارس ؛ وءقا ً ليروط التسجٌل الواردي
بسٌاسة القبول والتسجٌل المعتمندي منن و اري التعلنٌم والتعلنٌم العنالً ؛ وبلن خنالل المندي ال منٌنة :
بد ًءا من  7 :ماٌو  2117إلى  25 :ماٌو 2117م.

لم ٌد من المعلومات حول ءئات التسجٌل  ،وسن القبول  ،والوثائق المطلوبة ؛ ٌرجى مراجعة موقع
و اري التعلٌم والتعلٌم العالً  ، www.edu.gov.qaأو االتصال على الخط الساخن 155 :
أو ااتف رقم 44045599 :

