االستعدادات لبدء عملية تسجيل الطلبة وقبوهلم ؛ لاللتحاق باملدارس
العامة  ،للعام األكادميي 2020/2019 :م
أوالً :الحد األدنى لسن القبول :
الروضة  :القطريون وأبناء مواطني دول مجلس التعاون وأبناء القطريات  ،المواليد حتى تاريخ :
2015/12/31م.
التمهيدي  :القطريون وأبناء مواطني دول مجلس التعاون وأبناء القطريات  ،المواليد حتى تاريخ :
2014/12/31م.
الصف األول  :القطريون وأبناء مواطني دول مجلس التعاون وأبناء القطريات  ،المواليد حتى تاريخ :
2013/12/31م  ،والجنسيات األخرى حتى تاريخ 2013/9/30 :م.

ثانياً :المستندات المطلوبة للتسجيل :
يشترط الستيفاء التسجيل إحضار المستندات اآلتية :
يشترط لقبول الطالب المستجدين أو المنقولين من مرحلة إلى أعلى أو المعاد قيدهم في المدارس
الحكومية .في مختلف المراحل التعليمية ،تقديم المستندات الثبوتية التالية:
 .1البطاقــــة الشخصية أو جواز السفر األصلي المسجــــل بـــه الطـــالب {ساري المفعول}  +صورة
عنه {لجميع الطالب والطالبات القطريين}.
 .2جواز السفر األصلي المسجل به الطالب  +صورة عنه {لجميع الطالب والطالبات غير القطريين}.
 .3شهادة الميالد األصلية  +صورة عنها {لجميع الطالب والطالبات}.
 .4الرقم الشخصي الخاص بوزارة الداخلية {لجميع الطالب والطالبات}.
 .5إقامة سارية المفعول عند تاريخ التسجيل  +صورة عنه {لجميع الطالب والطالبات المقيمين}.
 .6بطاقـــة تصريـــح اإلقامــــة المؤقتـــــة الصادرة من وزارة الداخلية بدولة قطر لحاملي هذه البطاقة
{سارية المفعول}  +صورة عنها ،وتسجيل الجنسية من سكان قطر.
{ .7عدد  }2 /صورة شخصية حديثة لجميع الطالب والطالبات.
 .8شهــــادة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء { كهرماء } أو فاتورة الكهرباء موضحا ً بها
رقم الكهرباء لسكـن ولـي األمــــر }لجميع الطالب والطالبات القطريين  +جميع الجنسيات األخرى{.
 .9شهادة التقييم الصحي النهائي لدخول المدرسة والملف الصحي من المراكز الصحية كشرط
للتسجيل لجميع الطالب المستجدين.

 .10شهادة تثبت جهة عمل ولي األمر بالنسبة {لغير القطريين ،وأبناء مواطني دول مجلس التعاون،
وأبناء القطريات ،وأبناء حاملي بطاقة تصريح اإلقامة المؤقتة} للطالب والطالبات المستجدين
وإعادة القيد ،ويجب أن تكون هذه الشهادة حديثة وصادرة قبل شهر واحد من موعد التسجيل.
 .11شهادة دراسية معتمدة لنهاية العام الدراسي وفقا ً لما يلي:
 طالب المرحلة االبتدائية:
تقديم شهادة النجاح أو معادلة الشهادة من إدارة تقييم الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي آلخر
صف دراسي نجح فيه الطالب.
 طالب المرحلة اإلعدادية:
تقديم شهادة النجاح من الصف السادس االبتدائي أو ما يعادله ( بالنسبة للصف األول اإلعدادي
) ،فضال عن تقديم شهادة النجاح في أخر صف دراسي نجح فيه الطالب بالنسبة للصفين
اآلخرين .
 طالب المرحلة الثانوية:
تقديم شهادة النجاح من الصف الثالث اإلعدادي أو ما يعادله ( بالنسبة للصف األول الثانوي )،
فضال عن تقديم شهادة النجاح في آخر صف دراسي نجح فيه الطالب بالنسبة للصفين اآلخرين .
ويشترط في الطالب المحولين من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية .إجراء معادلة
للشهادة الدراسية من إدارة تقييم الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي أو إحضار كشف درجات
النجاح.
كما يشترط في الطالب القادمين من خارج دولة قطر إجراء معادلة للشهادة الدراسية من إدارة
تقييم الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي ،على أن تكون الشهادات الدراسية موثقة من وزارة
التربية والتعليم بالنسبة للطالب من دول مجلس التعاون الخليجي ،ومن وزارة التربية والتعليم،
ووزارة الخارجية وسفارة دولة قطر بالنسبة لطالب أية دولة أخرى.
ويتم رد أصول المستندات التالية :البطاقة الشخصية ،وجواز السفر ،واإلقامة.

الفئات المستهدفة ،والمدة الزمنية للتسجيل  /النقل
للعام االكاديمي 2020 / 2019م
ً
أوال :تسجيل الطلبة المستجدين في المدارس للمراحل التعليمية جميعها؛ وفق النطاق الجغرافي
ق الشواغر :
ووف َ
للمدرسةَ ،

الصف

الفئـــة المستهدفــة

التسجيل اإللكتروني

من مرحلة الروضة
إلى الصف الثاني عشر

الطلبةةة المسةةتجدون (القطريةةون ،وأبنةةاء مةةواطني
دول مجلةةةةس التعةةةةاون لةةةةدول الخلةةةةي العربيةةةةة،
وأبنةةةاء القطريةةةةات)؛ حسةةةب السةةةةكن ،والمنطقةةةةة
الجغرافية المخصصة للمدرسة فقط.

 21و  22و  23و  24و  25أبريل 2019م

من الصف األول االبتدائي إلى
الصف الثاني عشر

جميةةةع الجنسةةةيات المسةةةموح لهةةةا بةةةالقبول طبقًةةةا
لسياسةةةة القبةةةول فةةةي المةةةدارس؛ حسةةةب السةةةكن،
والمنطقة الجغرافية المخصصة للمدرسة فقط.

التسجيل عن طريق المدارس

 28و  29و  30أبريل 2019م
+
 1و  2مايو 2019م

 12و  13و  14و  15و  16مايو 2019م

5
و  6و  7و  8و  9مايو 2019م

+
من  18إلي  30يونيو 2019م

ق
ووف َ
ثانيا ً :نقل الطلبة بين المدارس للمراحل التعليمية جميعها؛ وفق النطاق الجغرافي للمدرسةَ ،
الشواغر :
الصف

الفئـــة المستهدفــة

النقل اإللكتروني

النقل عن طريق المدارس

من مرحلة الروضة
إلى الصف الثاني عشر

القطريةون ،وأبنةةاء مةةواطني دول مجلةةس التعةةاون
لدول الخلي العربية ،وأبناء القطريات.

 19و  20و  21مايو 2019م

 22و  23مايو 2019م

من الصف األول االبتدائي إلى
الثاني عشر

جميةةةع الجنسةةةيات المسةةةموح لهةةةا بةةةالقبول طبقًةةةا
لسياسة قبول الطلبة في المدارس.

 26و  27و  28مايو 2019م

 29و  30مايو 2019م
+
من  1إلى  4يوليو 2019م

ثالثًةةةةةا :التسةةةةةجيل فةةةةةي المةةةةةدارس للمراحةةةةةل التعليميةةةةةة جميعهةةةةةا؛ دون النظةةةةةر إلةةةةةى النطةةةةةاق
الجغرافي للمدرسة ،ووفق الشواغر :
الصف

الفئـــة المستهدفــة

التسجيل عن طريق المدارس

من مرحلة الروضة
إلى الصف الثاني عشر

القطريون.

 12و  13يونيو 2019م

رابعةةةةةةاً :النقةةةةةةل بةةةةةةين المةةةةةةدارس للمراحةةةةةةل التعليميةةةةةةة جميعهةةةةةةا؛ دون النظةةةةةةر إلةةةةةةى النطةةةةةةاق
الجغرافي للمدرسة ،ووفق الشواغر :
الصف

الفئـــة المستهدفــة

النقل عن طريق المدارس

من مرحلة الروضة
إلى الصف الثاني عشر

القطريون .

 16و  17يونيو 2019م

خامسا ً :تسجيل الطلبة في مدارس المناطق الخارجية عن طريق المدارس ووفق الشواغر :
الصف

الفئـــة المستهدفــة

التسجيل عن طريق المدارس

من الصف األول
إلى الصف الثاني عشر

جميع الجنسيات المسموح لها بالقبول طبقًا
لضوابط القبول والتسجيل لسياسة قبول الطلبة
في المدارس.

من  21أبريل إلى  4يوليو 2019م

سادسا ً :تسجيل الطلبة في المدارس التخصصية والفنية عن طريق المدارس ووفق الشواغر :
الصف

الفئـــة المستهدفــة

التسجيل عن طريق المدارس

من الصف األول
إلى الصف الثاني عشر

جميع الجنسيات المسموح لها بالقبول طبقًا
لضوابط القبول والتسجيل بسياسة قبول الطلبة
في المدارس.

من  21أبريل إلى  4يوليو 2019م

لمزيد من المعلومات حول فئات التسجيل وسن القبول والوثائق المطلوبةة ؛ يرجةى مراجعةة موقةع
وزارة التعليم والتعليم العالي ، www.edu.gov.qaأو االتصال على الخط الساخن155 :
أو هاتف رقم 44045599 :

