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: للطالب المالئم البرنامج      
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:       للطالب القطرية الشخصية البطاقة الرقم  

:  كتابتها يرجى مزمنة صحية مشكالت أية     
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: ............................................. إلى: ..................................... من

: ............................................. إلى: ..................................... من

: ............................................. إلى: ..................................... من

ال(     )نعم(     )

u( األم أو األب عن ينوب من ) الوصي اسم: 

u

 المنزل هاتف رقم          

االلكتروني البريد

.............................................................................................................................................................

. التلميذ لرعاية كاملة ووصاية رسمي تفويض لديه ويكون  ( األم أو باألب ليس ) الشخص هو الوصي

:البيانات العائلية 

 .2016 - 2017 الحالي للعام أخرى مدرسة بأي الطالب تسجيل تم هل     

ً وجود عدم حال في ) منهم أيا  )              

:  الصف

األم اسم   األب اسم             

 المنزل هاتف رقم  

:بيانات عن آخر ثالث سنوات دراسية 

.……………………………………………:  المدرسة اسم   

المؤسسة/  الشركة اسمالمؤسسة/  الشركة اسمالمؤسسة/  الشركة اسم

 المنزل هاتف رقم  

: ............................................ البلد.……………………………………………:  المدرسة اسم   

االلكتروني البريدااللكتروني البريد

: ............................................ البلد.……………………………………………:  المدرسة اسم   

: مالحظة  

 الشخصية البطاقة رقم   الشخصية البطاقة رقم   الشخصية البطاقة رقم        

بالطالب عالقته  بالطالب عالقته  

 الموبايل رقم   الموبايل رقم   الموبايل رقم                

: ............................................................................................ المدرسة اسم تسجيل يرجى ( بنعم ) اإلجابة كانت إذا     

( الوصي ) بالطالب عالقته  

 الطوارئ هاتف رقم   الطوارئ هاتف رقم   الطوارئ هاتف رقم  

 الوظيفة   الوظيفة   الوظيفة              

:  الصف   

:  الصف

: ............................................ البلد



ً الوالدين الوصياألماألب  معا

:ابنه مسجلين باألكاديمية / هل لديك أكثر من ابن         

النعم

** ** 

** ** 

** ** 

( الوصي )الطالباألماألب

√√√√

√√√√

√

:          /              /   التاريخ

. أعاله المدونة المعلومات صحة عدم اثبات تم ما  

( الوصي ) أو األمر ولي توقيع

: القطرية البطاقة من صورة     

: التطعيم شهادة من صورة     

: الميالد شهادة من صورة     

: ............................... الصف: .................................................................. االسم

: ............................... الصف: .................................................................. االسم

: ............................... الصف: .................................................................. االسم

: الصحية البطاقة من صورة     

 اإلعدادية المرحلة أو االبتدائية المرحلة اتمام شهادة     

البالد خارج من المرحلة انهاء حال في الشهادات  ومعادلة تصديق وحدة من معادلة تكون أن على )  )    

المستجدين للطالب

بحال األكاديمية تتخذه قرار بأي ألتزم أنني كما ، دراسي فصل كل أول من األولى أيام العشر خالل المستحقه الرسوم كافة بدفع   

: وسلوك سير حسن شهادة من صورة     

المستجدين للطالب

المستجدين للطالب

المستجدين للطالب

المستجدين للطالب

المستجدين للطالب

…………………………..

:اقرار وتعهد 

 أقوم سوف وأنني خاطئة معلومات أية وجود حال في المسؤولية كافة وأتحمل ، صحيحة أعاله المدونة البيانات جميع بأن أدناه الموقع أنا أقر   

:األوراق والمستندات المطلوبة 

………………………………….................………………………………………………………………………..………………………….

………………………………….................………………………………………………………………………..………………………….

: دراسية سنوات ثالث آخر شهادة     

: شخصيتان صورتان     

: واإلقامة السفر جواز من صورة     

:مكان إقامة الطالب 

: عليها اإلطالع المهم من أنه تعتقدون خاصة عائلية ظروف أي هناك هل   


