ترخيص وزارة التعليم رقم 5203206

L. C. C. NO. 5203206

المستندات المطلوبة لفتح ملف جديد
 -1صورة شمسية عدد (.)2
 -2صورة واضحة عن شهادة الميالد.
سجل المدني للطالب السعودي ،وصورة واضحة عن اإلقامة من صفحة بيانات الطالب في نظام أبشر للطالب الغير
 -3صورة واضحة عن ال ّ
سعودي.
 -4صورة واضحة للهوية الشخصية لألم و األب السعوديين ،أو إقامة األم و األب لِـغير السعوديين.
 -5صورة واضحة عن جواز السفر متض ّمنةً مايلي :
•

صفحة تاريخ إنتهاء الجواز.

•

الصّفحة التي ت ُثبت تاريخ دخول المملكة للقادمين من الخارج.

الروضات والصّف األول فقط).
 -6صورة عن بطاقة التّطعيمات ،وتقرير
طبي (لمراحل ّ
ّ
 -7تعبئة استمارة التّسجيل الخاصّة بالمدارس(.يمكن طلبها من قسم التّسجيل أو تحميلها من الموقع اإللكتروني).
 -8العنوان الوطني.
 -9في حال تم التسجيل قبل نهاية العام الدراسي البد من إحضار شهادة الفصل الدراسي األول قبل دخول إمتحان القبول على أن يتم إحضار
أصول الشهادات كما هو موضح أدناه في بداية العام الدراسي .
 -10مخالصة مالية.
سابقة المطلوبة على النّحو التالي :
 -11في حال التسجيل في بداية العام الدراسي البد من إحضار أصول الشّهادات الدّراسيّة ال ّ
الطلبة من داخل جدة :
الصف الثاني اإلبتدائي :إحضار شهادة الصف األول فقط وشهادة حسن سيرة وسلوك.
من الصف الثالث اإلبتدائي حتى المرحلة الثّانوية :شهادتين سابقتين مع شهادة حسن سيرة وسلوك.

ال ّ
طلبة من داخل المملكة:
الصف الثاني اإلبتدائي :إحضار شهادة الصف األول فقط وشهادة حسن سيرة وسلوك.
من الصف الثالث اإلبتدائي حتى المرحلة الثّانوية :شهادتين سابقتين مع شهادة حسن سيرة وسلوك.
 ضرورة تصديق آخر شهادة دراسية مع التسلسل الدراسي من وزارة التّعليم التّابعة للمنطقة التي صدرت منها علىالمنورة )...
(الرياض  ،الدّمام  ،المدينة
ّ
سبيل المثالّ :
الطلبة من خارج المملكة:
األول فقط) على أن
أصول الشّهادات الدّراسية المطلوبة لعامين سابقين لجميع المراحل (ماعدا الصّف الثّاني اإلبتدائي ،يوثق شهادة الصّف ّ
ت ُوثّق الشّهادات متضمنة درجات جميع المواد العربية واألجنبية على النحو التالي:
سعوديّة في الدولة مصدر الشهادة.
سفارة ال ّ
* الدّول العربيّة ودول شرق آسيا يت ّم التّوثيق من وزارة التّعليم ووزارة الخارجيّة وال ّ

* الدّول األجنبية يت ّم التّوثيق من الملحق الثّقافي السّعودي فقط.
معادلة الشّهادات من إدارة التعليم بمحافظة جدة ،بنا ًء على خطاب من مدارس ثــامـــر العالمية وذلك بعد الموافقة على قبول الطالب/الطالبة
فيها.
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