
 

 قوانين التسجيل والقبول                                

 

إلى  األحدمن يوم أسبوعياً بشكل يومي طوال العام  مفتوحمكتب التسجيل والقبول يسعدنا أن نشعركم بأن 

 . اً من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة عصروذلك يوم الخميس 

 

معلومات  .ليرجى اإلتصال بمكتب التسجيل والقبو المدرسة أو التحدث مع قسم التسجيلفي حال الرغبة بزيارة 

 :تصال موجودة أدناهاال
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 :شروط التسجيل ()أ

 -إجتماعية  - سلوكية   مقروء، كما يجب اإلفصاح عن أية مشاكل   التسجيل كامآل وبخط  يجب تعبئة طلب  •

في حال وجود أي من هذه المشاكل  نفسية، وإرفاق تقرير طبي أو نفسي من طبيب مختص   -صحية  -جسدية 

 .إلى إدارة المدرسة

 

 

 وبناءً  .لتزام بقوانين القبول والتسجيلااللتحاق والتسجيل بمدرسة ثــامـــر العالمية على الطالب الراغبيين باال •

ختبار القبول اعلى قوانين المدرسة يحق لها قبول الطالب بعد تجاوزهم بنجاح للمقابلة الشخصية ومن ثم 

قرارات القبول وضعت لمصلحة الطالب، لذلك فإن للمدرسة  كل .المطلوبةوبعد تأمينهم لكل األوراق الرسمية 

 .الحق بالرفض أو القبول

 

 

والمستندات المطلوبة التي يجب أن يوافق عليها  األوراقختبار القبول، عليه تقديم ابعد إجتياز الطالب  •

  المعنيون في اإلدارة قبل قبول الطالب/الطالبة.

 



 

بعد إجتياز الطالب إلختبار القبول، يجب على لجنة القبول والتسجيل مراجعة ملف وأوراق الطالب وعالمات  •

لمدرسة ثــامـــر العالمية، كما يجب على الطالب أن  نضماملإلالسنوات الثالث الماضية لمعرفة مدى جدارته 

  .بكافة مواده في اختبار القبولآل جيداً معد   يحقق

 

أولياء األمور تبليغ مكتب التسجيل والقبول عن أي احتياجات تعليمية خاصة أو صعوبات تعليمية على  •

 ،بنهم/إبنتهم وقت التسجيل. كما يحق للمدرسة أن تطلب من األهل الذين يعاني أوالدهم من هذه الصعوباتال

أو وضع الطالب في على نتيجة التقييم يحق للمدرسة قبول أو رفض،  ومؤهل، وبناءً  مختص   من مركز  

 .الصف المناسب لقدراته

 

 

بالتسجيل بعد  اغبينالر  سجيل والقبول للطالب القدامى وأقربائهم من الطالب عطى أولوية الت  أولوية القبول: ت   •

 .الً"األحقية لمن يأتي أو"نتهاء مدة التسجيل المقررة، ويسري عليهم قانون ا

 

 

 .نتظار وهذا ال يعني القبوليحول الطالب المتقدمون إلى وضع االكتمال عدد الطالب في الصفوف اعند  •

 

  :)ب( سجل العالمات للطالب القادمين من مدارس أخرى

جالت تتضمن تطلب مدرسة ثــامـــر العالمية بعض الوثائق من المدرسة السابقة قبل قبول أي طالب. وهذه الس  

ة. وللمدرسة الحق بالتواصل مع المدرسة السابقة قبل قبول سجل العالمات، إفادات أو نتائج اإلختبارات الرسمي

 .الطالب

 

 :)ج( أوقات التسجيل

  .تبدأ اجراءات التسجيل وامتحانات القبول في شهر فبراير من كل عام

 

  :)د( المستندات المطلوبة

 .اتخاذ أي قراريجب تعبئة جميع األوراق بالكامل وتسليمها إلى المدرسة. كما يجب تقديم كل الوثائق قبل 

 

 

 



 

 :)هـ( العمر 

 

 

 

 

 العمر مع نهاية شهر ديسمبر يجب أن يكون الصف

 سنوات 3 الروضة األولى

 سنوات 4 الروضة الثانية

 سنوات 5 التمهيدي

 سنوات 6 األول اإلبتدائي

 سنوات 7 الثاني اإلبتدائي

 سنوات 8 الثالث اإلبتدائي

 سنوات 9 الرابع اإلبتدائي

 سنوات 10 الخامس اإلبتدائي

 العمر مع نهاية شهر ديسمبر يجب أن يكون الصف

 سنة 11 السادس اإلبتدائي

 سنة 12 األول المتوسط

 سنة 13 الثاني المتوسط

 سنة 14 الثالث المتوسط

 سنة 15 األول الثانوي

 سنة 16 الثاني الثانوي

 سنة 17 الثالث الثانوي


