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ي نظام القسائم للعام األكادي مدارسال

 م2023/ 2022مي المنضمة ف 

 

ية اسم المدرسة باللغة العربية  م ز  المنطقة المراحل الدراسية  اسم المدرسة باللغة االنجلي 

ية  1 / اعدادي/ ثانوي  The Gulf English school الغرافة -مدرسة الخليج اإلنجلي   ي
 الغرافة  ابتدائ 

ية للبنات  2  أكاديمية المها اإلنجلي  
Al-Maha Academy Private School for 

girls 
/ اعدادي/ ثانوي  ي

 عي   خالد  روضة / ابتدائ 

ية للب  3  ني   أكاديمية المها اإلنجلي  
Al-Maha Academy Private School for 

boys 
/ اعدادي/ ثانوي  ي

 عي   خالد  روضة / ابتدائ 

/ اعدادي/ ثانوي  Al-Arqam Academy Private - Girls أكاديمية األرقم للبنات  4 ي
 ابو هامور  روضة / ابتدائ 

/ اعدادي/ ثانوي  Qatar International Private School مدرسة قطر العالمية  5 ي
 الدفنة روضة / ابتدائ 

/ اعدادي/ ثانوي  Noor Al-Khaleej International Private مدرسة نور الخليج العالمية  6 ي
  روضة / ابتدائ 

 
 الهالل غربا

 الخور   -أكاديمية قطر  7
Qatar Academy Private - Al-Khor 

Branch 
/ اعدادي/ ثانوي  ي

 الخور روضة / ابتدائ 

 الهالل   -مدرسة نيوتن العالمية  8
Newton International Private School-

AlHilal 
/ اعداديروضة /  ي

ابتدائ   الهالل 

ية للبنات  9 ي  Iqra English Private - Primary - Girls مدرسة إقرأ اإلنجلي  
 المعمورة  ابتدائ 

ية  كلية الدوحة 10 / اعدادي/ ثانوي   Doha College   اإلنجلي   ي
 الوجبة   روضة / ابتدائ 

ية الحديثة  11 / اعدادي/ ثانوي  The English Modern Private المدرسة اإلنجلي   ي
 المسيلة  روضة / ابتدائ 

همدرسة  12 ية الخاصة  المني   / اعدادي/ ثانوي  Park House English Private School اإلنجلي   ي
 ابو هامور  روضة / ابتدائ 

بورن قطر 13 ي هاجر   -مدرسة شي 
/ اعدادي/ ثانوي  Sherborne Qatar Private بن  ي

ي هاجر  روضة / ابتدائ 
 بن 

 ديبيكي الثانوية للمهن الطبية  14
Debakey High School for Health 

Professions 
سادس /اعدادي / ثانوي- خامس   الهتمي الجديد 

 الخور اعدادي / ثانوي  Qatar Leadership Academy أكاديمية قطر للقادة  15

دج العالمية   16 / اعدادي/ ثانوي   Cambridge International school مدرسة كمير ي
  روضة / ابتدائ 

 
قا  النعيجة شر

/ اعدادي/ ثانوي  The American School of Doha المدرسة األمريكية بالدوحة  17 ي
 فري    ج السودان روضة / ابتدائ 
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/ اعدادي/ ثانوي  Al-Jazeera Academy أكاديمية الجزيرة  18 ي
هامور ابو  روضة / ابتدائ   

/ اعدادي/ ثانوي  Al-Hayat Universal Private مدرسة الحياة العالمية  19 ي
 الثميد روضة / ابتدائ 

/ اعدادي/ ثانوي  The International School of Choueifat مدرسة الشويفات الدولية  20 ي
ة  روضة / ابتدائ   عني  

/ اعدادي/ ثانوي  Global Academy International أكاديمية الكون العالمية  21 ي
 الثمامة  روضة / ابتدائ 

ي  Al-Furqan Private - Primary - Boys للبني     الخاصة  االبتدائيةمدرسة الفرقان  22
 اللقطة  ابتدائ 

 اللقطة  اعدادي Al-Furqan Private - Preparatory - Boys للبني     الخاصة  مدرسة الفرقان اإلعدادية 23

 اللقطة  ثانوي  Al-Furqan Private - Secondary - Boys للبني     الخاصة  الفرقان الثانويةمدرسة  24

ي  Al-Manar International-Al Dafna الدفنة  -مدرسة المنار الدولية  25
لدفنةا روضة / ابتدائ   

ية للبني    26 ي  Iqra English Private - Primary - Boys مدرسة إقرأ اإلنجلي  
 العزيزية ابتدائ 

/ اعدادي/ ثانوي  M.E.S Indian Private School المدرسة الهندية اإلسالمية  27 ي
 ابو هامور  روضة / ابتدائ 

يطانية  28 / اعدادي/ ثانوي  Doha  British school مدرسة الدوحة الير ي
 عي   خالد  روضة / ابتدائ 

ي  Al-Andalus Private - Primary - Boys للبني    الخاصة   األندلس االبتدائيةمدرسة  29
 المرسوحية  ابتدائ 

30 
  الخاصة مدرسة األندلس اإلعدادية الثانوية 

 للبني   
Al-Andalus Private - Preparatory 

Secondary - Boys 
 المرسوحية   اعدادي / ثانوي 

/ اعدادي/ ثانوي  London International School مدرسة لندن الدولية  31 ي
 الخيسة روضة / ابتدائ 

32 
الخليج   فولتي  -المدرسة القطرية الفرنسية
ي   الغرئر

Lycee Franco-Qatarien Voltaire -west 
bay 

/ اعدادي/ ثانوي  ي
ي  روضة / ابتدائ   الخليج الغرئر

 فولتي  الوعب -المدرسة القطرية الفرنسية 33
Lycee Franco-Qatarien Voltaire - Al 

Waab 
/ اعدادي/ ثانوي  ي

 الوعب  روضة / ابتدائ 

/ اعدادي/ ثانوي  Qatar Academy Private - Al Wajba الوجبة  -أكاديمية قطر  34 ي
 النارصية  روضة / ابتدائ 

دج 35 / اعدادي/ ثانوي  Cambridge school الخاصة   مدرسة كمير ي
 المعمورة  روضة / ابتدائ 



 

3 
 

 

 

 

ي / إعدادي / ثانوي  Qatar Academy Al-Wakra فرع الوكرة   -أكاديمية قطر  36
 الوكرة روضة / ابتدائ 

ي / إعدادي / ثانوي  Doha Modern Indian Private School مدرسة الدوحة الهندية الحديثة  37
 أبوهامور  روضة / ابتدائ 

ي  Elite International Private مدرسة النخبة العالمية  38
 العزيزية روضة / ابتدائ 

ي / إعدادي / ثانوي  Philippine International Private School المدرسة الفلبينية الدولية  39
 عي   خالد  روضة / ابتدائ 

ية  40 ي / إعدادي / ثانوي  Dukhan English Private School مدرسة دخان اإلنجلي  
 دخان  روضة / ابتدائ 

41 
  الخاصة مدرسة الفتاة المسلمة االبتدائية

 للبنات 
Al-Fatat Al-Muslima Private Primary - 

Girls 
ي 
 جنوب الدحيل ابتدائ 

42 
الخاصة  مدرسة الفتاة المسلمة اإلعدادية 

 للبنات 
Al-Fatat Al-Muslima Private 

Preparatory - Girls 
 إعدادي

جنوب الدحيل أم 
 لخبا 

 مدينة خليفة  -العالمية  مدرسة كومباس 43
Compass International  School -

Khalifa city 
ي / إعدادي / ثانوي

 مدينة خليفة  ابتدائ 

 الغرافة  -مدرسة كومباس العالمية  44
Compass International  School-Al 

Gharafa 
ي 
 الغرافة  روضة / ابتدائ 

ي / إعدادي Al-Noor Language Private School مدرسة النور للغات  45
 الوعب  ابتدائ 

ي / إعدادي / ثانوي  Blyth Academy أكاديمية باليث  46
 جنوب الدحيل روضة / ابتدائ 

 لقطيفية   -مدرسة نيوتن العالمية  47
Newton International Private School-

Al Qutaifiya  ي / إعدادي / ثانوي
 القطيفية  روضة / ابتدائ 

ي  Awfaz   Global Private العالمية  االبتدائيةمدرسة أوفاز  48
 الدفنة ابتدائ 

ي  Step One   International مدرسة ستب ون االبتدائية الدولية  49
 النعيجة ابتدائ 

ي / إعدادي / ثانوي  ACS International School  Doha مدرسة أي سي أس الدولية الدوحة  50
 الخيسة روضة / ابتدائ 

ي  SEK Spanish international school الدولية  اإلسبانية SEKمدرسة  51
اعدادي /ثانوي/ روضة / ابتدائ   الدفنه 

ي / إعدادي / ثانوي  German School المدرسة األلمانية  52
 المعمورة  روضة / ابتدائ 
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ي  - مدرسة الخور الدولية  53
يطائ   المنهج الير

Al-Khor International Private School -
British Stream 

ي / إعدادي / ثانوي 
 روضة / ابتدائ 

 الخور

 المنهج الهندي - مدرسة الخور الدولية  54
Al-Khor International Private School-

Indian Stream 
ي / إعدادي / ثانوي 

 روضة / ابتدائ 
 الخور

 الحمامدحل   -أديسون الدولية أكاديمية  55
Edison International Academy-Dahl Al 

Hamam 
ي 
 دحل الحمام  روضة / ابتدائ 

جينيا  56 ي / إعدادي / ثانوي  West Virginia academy أكاديمية ويست في 
 الوكي   روضة / ابتدائ 

ية الحديثة   57  فرع الوكرة –المدرسة اإلنجلي  
English Modern School ( Al-Wakra 

Branch) 
ي 
 الوكرة روضة / ابتدائ 

ق األوسط الدولية  58 ي / إعدادي / ثانوي  Middle East International School مدرسة الرسر
 المعمورة  روضة / ابتدائ 

ناشونال  أكاديمية أديسون  59 ي   Edison International School اني 
 المرخية  روضة / ابتدائ 

ي / إعدادي / ثانوي American  Academy  Private School فرع الثمامة   - مدرسة األكاديمية األمريكية 60
 الثمامة   ابتدائ 

ي / إعدادي / ثانوي  Ideal Indian  School المدرسة الهندية المثالية  61
 أبوهامور  روضة / ابتدائ 

 الخور  -مدرسة نورد انغليا العالمية    62
Nord Anglia International School- AL 

Khor 
ي / إعدادي / ثانوي 

 الخور روضة / ابتدائ 

ي  Royal International School مدرسة رويال الدولية  63
 معيذر الشمالية روضة / ابتدائ 

ي  Finland School المدرسة الفنلندية القطرية الدولية  64
إعدادي / ثانوي  / روضة/ ابتدائ   لعبيب  

56 ب  -أكاديمية قطر   ي  Qatar Academy - Mushairib مشي 
ب  روضة / ابتدائ   مشي 

66  مسيعيد  روضة  Mesaieed International Kindergarten روضة مسيعيد الدولية  

76 ي  Mesaieed International  School الدولية االبتدائية مدرسة مسيعيد  
 مسيعيد  ابتدائ 

86  مسيعيد  إعدادي / ثانوي  Mesaieed International School الدولية اإلعدادية الثانوي مدرسة مسيعيد  
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 الوعب  -روضة النور للغات  69
AL-Noor Language Kindergarten ( AL-

Waab) 
 الوعب  روضة 

07  
فرع  فولتي    المدرسة القطرية الفرنسية

 سلوى 
Lycee Franco-Qatarien Voltaire -  

Salwa 
ي / إعدادي /ثانوي 

 روضة / ابتدائ 
 سلوى

17 بورن قطر الخاصة   Sherborne Qatar Private الريان  -مدرسة شي 
ي 
 روضة / ابتدائ 

 الريان 

27  Al Tamakon  School مدرسة التمكن الشاملة المختلطة  
ي / إعدادي /ثانوي 

 روضة / ابتدائ 
 عي   خالد 

37  مدرسة المستقبل المني  الباكستانية 
Bright Future Pakistani International 

School 
ي / إعدادي / ثانوي 

 ابوهامور  روضة / ابتدائ 

47 ال الشعبية   ي / إعدادي / ثانوي Birla Public School – abu hamour هامور  بو أ – مدرسة بي 
 ابوهامور  ابتدائ 

 
57  

ية االبتدائية مدرسة الخليج  ي  The Gulf English school اإلنجلي  
 الغرافة  روضة / ابتدائ 

67 يطانية   / اعدادي Doha British school - Alwakra فرع الوكرة – مدرسة الدوحة الير ي
 الوكرة روضة / ابتدائ 

77 ي  Doha Academy- Salwa branch فرع سلوى  –أكاديمية الدوحة الخاصة  
اعدادي / ابتدائ   المعمورة  

87  مري    خ فرع   – العالميةأكاديمية أديسون  
Edison International Academy-

Muraikh 
/إعدادي/ثانوي  ي

 مري    خ  روضة/ابتدائ 

ي  –مدرسة نيوتن العالمية   79  فرع الخليج الغرئر
Newton International School -West 

bay 
ي 
ي  ابتدائ   الخليج الغرئر

/إعدادي/ثانوي  Newton International Academy فرع المشاف –اكاديمية نيوتن العالمية   80 ي
 المشاف  ابتدائ 

/إعدادي/ثانوي  ShantiNiketan Indian School مدرسة دار السالم الهندية الخاصة  81 ي
 الوكرة روضة/ابتدائ 

ية الحديثة   82 /إعدادي/ثانوي  The English Modern School - AL Khor فرع الخور –المدرسة اإلنجلي   ي
 الخور روضة/ابتدائ 

/إعدادي/ثانوي  Qatar Academy Sidra السدرة  –أكاديمية قطر   83 ي
 النارصية  روضة/ابتدائ 

/اعدادي/ثانوي  DPS DPS Modern Indian Schoolالمدرسة الهندية الحديثة   84 ي
 الوكرة روضة/ابتدائ 

يطانية   85  الوعب -مدرسة نيوتن الير
 

Newton British School 
ي 
 الوعب  روضة/ابتدائ 
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ي  86 /اعدادي  Rajagiri public school الشعبية مدرسة راجا غي  ي
 مسيمي   روضة/ابتدائ 

/اعدادي/ثانوي  Vision International school مدرسة فيجن الدولية  87 ي
 الوكرة روضة/ابتدائ 

/اعدادي/ثانوي  Arab International Academy مدرسة االكاديمية العربية الدولية  88 ي
 السد روضة/ابتدائ 

 مدرسة رويال جرامر جلفورد  89
 

Royal Grammar School, Guildford 
/اعدادي/ثانوي  ي

 ام صالل محمد  روضة/ابتدائ 

 مدرسة كنجز كوليدج الدوحة  90
 

King’s College, Doha 
/اعدادي/ثانوي  ي

 الثمامة  روضة/ابتدائ 

/اعدادي/ثانوي  Doha Academy-AlWaab الوعب -العالمية أكاديمية الدوحة  91 ي
 الوعب  روضة/ابتدائ 

/اعدادي/ثانوي  GEMS American Academy أكاديمية جيمس االمريكية  92 ي
 الوكرة روضة/ابتدائ 

ية  93 The Gulf English school بن عمران- مدرسة الخليج اإلنجلي     – Bin Omran  ي
 بن عمران  روضة/ابتدائ 

ي  94
/اعدادي/ثانوي  Academyati School مدرسة أكاديمين  ي

 الغرافة  روضة/ابتدائ 

 أكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا  95
Qatar Academy for Science and 

Technology 
 الغرافة  اعدادي/ثانوي 

ي  Tariq bin Zaid School مدرسة طارق بن زياد  96
 السد روضة/ابتدائ 

ي  Qatar Academy Sidra- Primary اكاديمية سدرة االبتدائية  97
 النارصية  روضة/ابتدائ 

ي   روضة Gheras international school مدرسة غراس الدولية   98
،ابتدائ   الدفنة  

يطانية  99 ي   روضة Newton British Academy- AlDafna الدفنة   –أكاديمية نيوتن الير
،ابتدائ  ه    عني  

010  الوكرة  – مدرسة الجيل القادم 
Aljeel Alqadem Private School- Al 

Wakra 
 الوكرة إعدادي، ثانوي 

110 ي  Oscar Academy أكاديمية اوسكار الخاصة   
 عي   خالد  ابتدائ 

يطانية  102 ي  Newton British Academy - Al Mashaf المشاف   –أكاديمية نيوتن الير
،ثانوي   ،إعداديابتدائ   المشاف 

310 ون العالمية   لنج سي    Pearling Season International School مدرسة بي 
ي   روضة

  ي  ،إعداد  ،ابتدائ 
 ،ثانوي 

   بن درهم

410  
مدرسة االندلس االبتدائية االعدادية الثانوية  

 للبنات 
Al-Andalus Private school  -Primary  
Preparatory Secondary – for girls 

ي 
،ثانوي   ،إعدادي ابتدائ   المرسوحية  
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510   
االبتدائية اإلعدادية  مدرسة المجتمع 

 الثانوية للبنات 
Al-Mujtama - Girls  اعدادي/ثانوي/ ي

 الريان  ابتدائ 

610 يطانية   /اعدادي/ثانوي  Newton British School – Muraykh مري    خ – مدرسة نيوتن الير ي
 مري    خ روضة/ابتدائ 

710 ي روضة /  Loydence  Academy فرع العزيزية -أكاديمية لويدنس الخاصة  
ابتدائ   العزيزية  

ي  Eadad International Academy أكاديمية إعداد الدولية  108
 روضة / ابتدائ 

 العزيزية 
 

ي  Cardiff International Primary School مدرسة كاردف االبتدائية الدولية   109
 الدفنة  ابتدائ 

ون العالمية  110 لنج سي   /اعدادي/ثانوي  Pearling Season International School الغرافة -مدرسة بي  ي
 الغرافة  روضة/ابتدائ 

بورن قطر للبنات   111 /اعدادي/ثانوي  Sherborne Qatar School for girls مدرسة شي  ي
 العب روضة/ابتدائ 

 الثميد   –مدرسة كومباس العالمية  112
Compass International School--Al 

Thameed 
/اعدادي/ثانوي  ي

 الثميد  روضة/ابتدائ 

113 
 ألفا مدرسة 

دج     كمير
Alpha Cambridge School   اعدادي/ثانوي/ ي

 الوكرة روضة/ابتدائ 

،إعدادي،ثانوي  Edison international Academy - Lusail لوسيل  –أكاديمية أديسون الدولية   114 ي
 لوسيل  روضة،ابتدائ 

115 
بورن اإلعدادية الثانوية   فرع -مدرسة شي 

 قطر مول  
Sherborne Senior School- MOQ  روضة الجهانية   إعدادي،ثانوي 

/اعدادي/ثانوي  Swiss International School المدرسة السويرسية الدولية  116 ي
 اللقطة روضة/ابتدائ 

ية  117 ي روضة /  Oxford Englishٍ School مدرسة أكسفورد االنجلي  
ابتدائ   الغرافة 

ي  Alwataniya International school المدرسة الوطنية الدولية  118
 الدفنة روضة / ابتدائ 

119 
مدرسة المنار الدولية الخاصة فرع  

 الثميد 

Al Manar International School -Al 
Thameed 

/اعدادي/   ي
روضة / ابتدائ 

 ثانوي 
 الثميد 

فرع سماش -أكاديمية نيوتن العالمية  120   
Newton International Academy - 

SMASH 
/اعدادي/   ي

روضة / ابتدائ 
 ثانوي 

 وادي البنات 


