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  التسجيل طلب تقديم اجراءات

 فن  التسنيي  مكتن  من  اسنتمم  أو ، www.emskhor.net اإللكتةونن  المدةسن  موقن  من  التسنيي  اسنتمرة  تحمين  يمكن 

 المسنتندا  يمين  من  المدةسن  فن  التسنيي  مسنوول  إلن  وتقنديمار برلكرمن  االسنتمرة  تعبئن  يين  .الحديثن  اإلنيليزين  المدةسن 

 .المطلوب 

 التالي النحو على تكون أن يجب القبول إجراءات

 

 مكت  إل  المستندا  ويمي  الطل  استمرة  تقديم يتم . .1
 التسيي 

 سيتم تحديد موعد للمقربل  الحقر م  خم  الارتف . . .2
برلمدةس  م   المتقدمي  للطم  االختبرة   إيةاء سيتم  .3

 مارةا  ف  االبتدائ  السردس حت  الثرن  الصف 
 المفةدا  (اإلنيليزي  للغ  األسرسي  والفام القةاء 
)  وأسرسير  )والكترب  والتايئ  والفام والقةاء 

 .العملير  الحسربي   , اليبة . الاندس  ( 
 البةيد طةيق ع  األموة أوليرء إل  النترئج ابمغ  سيتم .4

 ترةيخ م  أسبوع بعداو م  خم  الارتف   اإللكتةون 
 ترةيخ م  سرع  48األموة أوليرء لدى االمتحر ؛
 ودف  المدةس  محرس  إل  للحضوة برلنتيي  إبمغام

 حيز يتم ل  .المقعد حيز لضمر  المطلوب  المصرةيف
 .المحدد  المد  انقضرء بعد المقعد

 
 الطالب، جدارة حول تحفظات أي وجود حال في

 :يلى ما على القرارالنهائي سيعتمد
 
 للسنتي  السلوك وتقرةية األكرديمي  التقرةية .أ

 .المرضيتي 
 .السربق  التعليمي  العملي  ف  الطرل  استمةاةي  . 
 .التعليمي  الخبة  نطرق .ج
 .والنضج العرطف  االستقةاة دلي  .د
 قبو  امتحرنر  أو السربق  االختبرةا  نترئج .ه

 .الحديث  اإلنيليزي  المدةس 
 .السربق المسوو  / المعلم تعليقر  .و
 . مةاي ال .ز

 التسجيل متطلبات

 

 المستندات مع وإرفاقه التسجيل طلب تعبئة المتقدمين من طلبي

 - مكتمل غير طلب أي قبول يتم لن -  أدناه المذكورة المطلوبة
 .المستندات
 الطرل  سفة يواز ع  صوة 

 القطةيي  لغية ( الطرل  إقرم  ع  صوة( 

شخصي  صوة 

 الميمد شارد  ع  صوة 

 التطعيمر  بطرق  ع  صوة 

 الملف الطب  ع  صوة 

 اإلقرم  ع  وصوة  اال  و االم  سفة يواز ع  صوة 

للسنتي  الطرل  سلوك ع  وتقةية المدةس  التقةية 

 المرضيتي 

الحضانة / السابقة المدرسة من تقرير   

لاير قطة  ( 288) الطلب رسوم 

 

 
 يتم فلن ، وزارة التربية و التعليم العالى لمتطلبات وفقا   : مالحظة

 .  قطرية إقامة لديهم ليس الذين الطالب قبول
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  2020-2021القبول سياسه

 نعم  نح  .للطم  االنتظرة بقرئم  يتعلق فيمر الطرل  حو  ومتمحوة 

 ولك  والطم ، األموة أوليرء احتيرير  لتلبي  ياودنر كرف  بذ  عل   

 تم الذي  الطم  ليمي  مقعد نوفة أ  يمك  ال كمدةس  فإننر لألسف

 .المواةد محدودي  بسب  وذلك قبولام،

 عل  سيحصلو  الموهلي  الحديث  اإلنيليزي  المدةس  طم  أخو  إ 

 قرئم  عل  الطم  وض  يتم ذلك، بعد االنتظرة، قرئم  ف  األولوي 

 .الحضوة أسبقي  عل  ا اعتمرد االنتظرة

 

 الخاصة الحاالت
 توفير المدرسة استطاعت عند للقبول مؤهلين الطالب جميع

 .واألكاديمية واالجتماعية والعاطفية الجسدية احتياجاتهم

 بعض أ  حي  ف  :التعلم إعاقة / التعلم صعوبات بحاالت االشتباه

 إعرقر  / التعلم ف  صعوبر  ويود دالال  لديام تظاة ال قد الطم 

 النظة إعرد  بحق تحتفظ المدةس  فإ  التسيي ، عملي  خم  التعلم ف 

 إعرق  / التعلم صعوبر  ع  يديد  أدل  وتوفية الطرل  تسيي  ف 

 . التعلم

 األموة أوليرء م  يطل  أ  يمك  الحرال ، هذه مث  ف  .الطرل  لدى

 م  بأ  المدةس  شعة  حر  ف  .الطف  حرل  لتقييم أخصرئ  استشرة 

 أوليرء م  سيطل  متخصص ، موسس  إل  نقل  يتم أ  الطف  مصلح 

 .الطرل  مصلح  ف  ستكو  والت  المزم  التةتيبر  اتخرذ األموة

 

 القبول إلغاء
 وتحترج األموة أوليرء يقدمار معلوم  أي م  التحقق ف  الحق للمدةس 

 األحير  بعض ف  يتم .الضةوة  بحس  وذلك األدل  م  مزيد إل 

 عل  والت  مكتمل  الغية أو الخرطئ  المعلومر  بعض تقديم عمد وبدو 

 هذه صح  عدم استبير  حر  ف  للطرل ، المقعد منح يتم أسرسار

 .القبو  إلغرء / سح  للمدةس  يحق المعلومر ،

 التسجيل
 

 ألكثة دول  مناج توفة خرص  مدةس  الحديث  اإلنيليزي  المدةس  إ 

مداةس ) فةع الدوح  , فةع الخوة ,   3م  خم   .طرل  3000م 

 بغض الحديث  اإلنيليزي  المدةس  ف  الطم  قبو  يتم فةع الوكةه ( 

 يمي  استيفرء بشةط الدي  أو الينسي  أو الينس أو العةق ع  النظة

 الدخو  طلبر  تقب  .السيرس  هذه ف  المبي  النحو عل  القبو  شةوط

 الطلب  يمي  لقبو  الحديث  اإلنيليزي  المدةس  وتسع  العرم مداة عل 

 تكو  أ  بشةط المتطلبر  يمي  ويستوفو  برلطلبر  يتقدمو  الذي 

 .متوفة  المقرعد

يمي  الطم  المتقدمي  للمدةس  االنيليزي  الحديث  يتم اختيرةهم وفقر 

لطةيق  الفةز المتبع  الت  تتطربق  م  الصف الدةاس  الذى اناره 

 الطرل  .

 في الطالب قبول يضمن ال االستمارة وتعبئة استالم نإ :مالحظة

 - المقاعد بتوفّر مشترط القبول إن إذ الحديثة اإلنجليزية المدرسة

 .الدخول لمتطلبات الطالب واستيفاء

 األشقاء قبول
 ء بنر الحديث  اإلنيليزي  للمدةس  المتقدمي  الطم  يمي  اختيرة يتم

 .ل  المتقدمي  للصف وفقر  التقييم عملي  عل 

 فةوعنر وطم  الحديث  اإلنيليزي  المدةس  ف  طمبنر أشقرء يتمت 

 .المتقدمي  برق  عل  الدخو  بأولوي  األخةى

 المدةس  طم  بأشقرء خرص  الدخو  طلبر  تقديم فتة  تحديد يتم

 عند أن  إال .اآلخةي  للطم  التسيي  بر  فتح قب  الحديث  اإلنيليزي 

 متسروي  فةص  الطم  يمي  يمنح المحدد ، األشقرء تسيي  فتة  انتارء

 .للتسيي 

 االنتظار قائمة
 المتقدمي  الطم  يمي  لقبو  الحديث  اإلنيليزي  المدةس  تسع 

 مقرعد توفة عدم حر  ف  .المقرعد توفّة بشةط للمتطلبر  والمستوفي 

 االنتظرة، قرئم  ف  الشننةوط اسننتوف  الت  الطلبر  حفظ يتم شننرغة 

 .االنتظرة قرئم  قسيم  عل  األموة أوليرء توقي  بعد وذلك

 شنننفرف  سنننيرسننن  تنفيذ إل  يرهد  الحديث  اإلنيليزي  المدةسننن  تسنننع 

 ومنصف 
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 الطالب تقييم عمليه
 

الطرل  النريح  .بام الخرص الصف مستوى م  تتوافق تقييم لعملي  وفقر اختيرةهم يتم الحديث  اإلنيليزي  للمدةس  المتقدمي  الطم  يمي 
ويود شرغة ل  ف  الوق  الحرل  و ف  هذه الحرل  سيكو  ضم  قرئم   عدم  سيضم  التحرق  برلمدةس  االنيليزي   الحديث  اال ف  حرل 

 االنتظرة .
 

 

 االبتدائي األول والصف التمهيدي الروضة، لمرحلة المتقدمين
 

السب  أيرم أو األسبوع أيرم خم  المقربم  تيةي. 
سيتم اعمنار خم  اسبوع م   موعد المقربل   النهائية النترئج  
 

 االبتدائي السادس الصف حتى الثاني للصف المتقدمين
 

ايرم  او األسبوع أيرم خم  والةيرضير  اإلنيليزي  للغ  تقييم إيةاء يتم
 السب  .

 سيتم اعمنار خم  اسبوع م  موعد المقربل  نهائية النترئج.

  م  احدى ممثل  االداةه  شفاي  مقربل.


 ف  % 50 ع  يق  ال مر عل  الحصو  الطم  م  يتوق  :المتطلبات

 القةاء  تقييم ف  للصف المطلو  المستوى وتحقيق الةيرضير  تقييم
 التسيي  معريية يمي  يستوفوا أ  أيضر يي  كمر النص، ودةاس 
  .شرغة  مقرعد توفة بشةط األخةى

 

 العاشر الصف حتى السابع للصف المتقدمين
 

 او األسبوع أيرم خم  والةيرضير  اإلنيليزي  للغ  تقييم إيةاء يتم 
 السب .ايرم 

 سيتم اعمنار خم  اسبوع م  موعد المقربل  هائيةالن النترئج.

  م  احدى ممثل  االداةه  شفاي  مقربل.

   فى حاله عدم اجتياز االختبار, عاده ال يتم عمل اختبار ثانى.



 كم ف  % 60ع  يق  مرال عل  الحصو  الطم  م  يتوق  :المتطلبر 

 - بشةط التسيي  معريية يمي  يستوفوا أ  إل  برإلضرف  االختبرةي ،
 .شرغة  مقرعد توفة

 

 

 عشر الحادي للصف المتقدمين
 فإننر عرمي ، يطبق لمده بةنرمج ع  عبرة  هو IGCSE بةنرمج أ  حيث

و لك  اذا توايد  الظةوف  ا    .عشة الحردي للصف طرل  أي قبو  ف  نتةدد

ف  هذه الحرل    ،الطرل  تلق  نفس البةنرمج بنفس المواد الت  تقدمار المدةس   

 التقرةية وتقييم الثرنوي  المةحل  مدية مقربل  بعد االستثنرءا  بعض منح يتم

 ف  بار الطرل  اختبرة تم الت  للمواد السربق  المدةس  م  المدةسي 

 الطرل  خضوع إل  حري  هنرك تكو  أ  يمك  حيث العرشة، الصف

 . اختيرةهر تم الت  المواد ليمي  قبو  المتحر 

 

  المتقدمين للصف الثانى عشر
 

عم  استعةاض شرم  لنترئج التقرةية م  المدةس  السربق  ممر يتطل  تقديم   يتمس

 الالزمة .كافه الوثائق 
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 :االلتحاق معايير

 

 :عل  ء بنر وذلك القبو  لين  قب  م  المةاح  يمي  ف  الطم  التحرق تحديد يتم
 
  .و التعليم العرل  التعليموزاة   لمتطلبر  روفق بار مسي  الطرل  كر  الت  السربق  الدةاسي  السن    -

 .المتقدم الطرل  عمة  -

 .المرضيي  الدةاسيي  العرميي  ع  السلوك وتقةية األكرديم  الطرل  تقةية  -

 .القبو  امتحر  ف  الطرل  أداء  -

 
 أي تح  استثنرء أي عم  يتم ول  ،وزاة  التةبي  و التعليم العرل   وتوييار  بمتطلبر  رترم رالتزام المدةس  تزمتل  :مالحظة
 وستنفذ التغيية ع  مسوول  المدةس  تكو  ل  للتعليم، األعل  الميلس متطلبر  ف  تغيية أي حدوث حر  ف  أن  كمر .ظةف

 .لذلك ر وفق اليديد  التغييةا 
 . الوزاة   فقطيي  منرقشتار م    وزاة  التةبي  و التعليم ,ف  حرل   ويود اى شكروى او تسروال  خرص  بسيرس  

 

 : التسجيل أعمار

 

  و التعليم العالى  التعليموزارة الطالب المقبولين  من صفوف الروضه حتى الصف االول يتم تسجيلهم وفقا  لسياسه و قواعد  

  ( 11العمار التسجيل   ) مذكره رقم 

 

 : االبتدائي األول الصف حتى الروضة رحلةم .1

 

 المتطلبات الصف المرحلة

 
 مركز الطفولة المبكرة

  المقابلهاجتياز  الروضه 
 التمهيدى 

تقرير من الحضانه او المدرسة السابقة و اجتياز  الصف االول االبتدائى المرحله االبتدائيه

 المقابلة 

 
 المتطلبا

 اجتياز,  السابقة الدراسية المرحلة بحسب إدخالهم سيعتمد العاشر الصف حتى االبتدائي الثاني الصف من قبولهم تم الذين الطالب
 .القبول متطلبات جميع واستيفاء الدخول امتحان

 
 :العاشر  الصف حتى االبتدائي الثاني الصف . من 2

 

 المتطلبات الصف المرحلة

  6حتى  2الصف  االبتدائيه 

إكمال العام الدراسى السابق بنجاح و اجتياز امتحان 

 القبول 
  9الى  7الصف  االعداديه   

 12 الى  10الصف  الثانويه 
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 2021-2020-الدراسى للعام المدرسية المصاريف
  

 ) يمكن ان تطبق زياده للرسوم الدراسية وفقا لموافقة وزارة التربية و التعليم العالى(

 
 

 

 

 

 الدراسي العام خالل استخدامها يتم أكاديمية لوازم كتب، قرطاسية، :وتشمل األول الدراسي الفصل دفعة استحقاق مع تستحق اإلضافية الرسوم 

 .صفية لوازم إلى باإلضافة

 

           لاير قطرى للطالب1,153 رسوم التسجيل

 ) تدفع عند قبول الطالب(
 لاير قطرى / للفصل الدراسى 2,305 رسوم الحافله

الصف الثنى  –الصف الحادى عشر 

 عشر ) اختبار دولى(

 سيتم اعالم اولياء االمور بقيمه االختبار الذى يلزم دفعه قبل االختبار 

 

 

 

 ومرفق معبأ التسجيل طلب يقدموا أن عليهم يجب اطفالهم  تسجيل في الراغبين األمور أولياء
 التسجيل لمكتب الى المقع االليكترونى أو  المطلوبة المستندات جميع مع

 :التسجيل بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد

   office@emskhor.net البريد االلكترونى :  55369675الجوال :  44502066الفاكس :  44502172التليفون : 

 

 

 

 المرحلة الدراسية
 األول الفصل

  قطرى لاير

 الثاني الفصل

 قطرى لاير

 الثالث الفصل

 قطرى لاير

 اإلضافية الرسوم

 قطرى لاير
  الدراسى للعام  المجموع

  قطرى لاير

KG1 – KG2 8,633 8,633 8,633 1,153 27,053 

 27,553 1,153 8,800 8,800 8,800 الصف االول 

 28,705 2,305 8,308 8,308 8,308 الصف السادس –الصف الثاني 

 41,855 2,305 13,183 13,183 13,183 الصف التاسع –الصف السابع 

 43,655 2,305 13,783 13,783 13,783 الصف الثانى عشر  -الصف العاشر
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