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الدليل اإلرشادي لتسجيل الطلبة بالمدارس الخاصة في دولة قطر

بضم هللا الرحمً الرحيم

يقديت

فً إطار الجهود التً ٌبذلها القطاع الخاص فً الدولة لالرتقاء بالعملٌة التعلٌمٌة من

خالل الدور المهم الذي تقوم به المدارس الخاصة لإلسهام فً تلك العملٌة ،وتحقٌق شراكة حقٌقٌة
لتقدٌم التعلٌم المتطور الذي ٌتسم بالجودة والتمٌز فً كافة الصفوف والمراحل الدراسٌةٌ ،سر
وزارة التعلٌم والتعلٌم العالً أن ٌصدر هذا الدلٌل اإلرشادي لتسجٌل الطلبة بالمدارس الخاصة فً
دولة قطر ،والذي نهدف من خالله إلى تقدٌم معلومات واضحة ووافٌة عن تسجٌل الطلبة
بالمدارس الخاصة باإلضافة إلى العدٌد من اإلرشادات المهمة المتعلقة بانتقال الطالب من مدرسة
إلى أخرى ،وتبعات انتقال الطلبة من المدارس المستقلة إلى المدارس الخاصة ،والتوصٌات
المرتبطة بذلك ،وغٌرها من اإلرشادات األخرى للمدارس الخاصة ولكل من له أبناء بالمراحل
التعلٌمٌة المختلفة.
وقد حرصنا كذلك أن نقدم للقارئ جدوالً تعرٌفٌا ً بشأن كٌفٌة معادلة المناهج الدولٌة حسب
الصفوف الدراسٌة الستٌضاح ما ٌتعلق بمستوى الصفوف الدراسٌة وأعمار الطلبة المتوافقة فً
األنظمة الدولٌة المختلفة.
آملٌن أن ٌقدم هذا الدلٌل إجابات وافٌة عن األسئلة المتكررة بشأن االلتحاق بالمدارس الخاصة فً
الدولة.

وهللا ولي الخىفُم،،،
محد انغبيل
إدارة شئىٌ املدارس اخلبصت
وزارة انتعهُى وانتعهُى انعبيل
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شبداث عبيت نتسجُم انطهبت يف املدارس ورَبض األطفبل اخلبصت:
الدليل اإلرشادي لتسجيل الطلبة بالمدارس الخاصة في دولة قطر

اخلبصت:
ورَبض
املدارس
انطهبت
نتسجُم
الدسجُلعبيت
إرشبداث
ظِخم 1
ًصذس
األطفبلحعمُم
مً خالل
للدسجُل
الفترةيفامللشسة
وإلاعالن عً
ظىىٍا
فخذ .باب
اخلبصت:
األطفبل
امللشسةورَبض
املدارس
وإلاعالن يف
ظىىٍاانطهبت
نتسجُم
إرشبداث
.1
ًصذس
خالل حعمُم
للدسجُل مً
عً الفترة
عبيتالدسجُل
فخذ باب
 .1.1ظِخم

عً مكخب املذاسط الخاصت بهزا الشأن ، .وأي حسجُل بعذ املذة املزكىسة ظِخؼلب مىافلت

الخاصت.
املذاسطشئىن
املذاسط الخاصت بهزا الشأن ، .وأي حسجُل بعذ املذة املزكىسة ظِخؼلب
مذًش إداسة شئىنعً إداسة
 .1.1ظِخم فخذ باب الدسجُل ظىىٍا وإلاعالن عً الفترة امللشسة للدسجُل مً خالل حعمُم ًصذس
الدسجُلإداسة شئىن
املذاسط
مىافلت مذًش
الخاصت.أن ًخم إلاعالن عنها .
وَشترغ
املىاظبت لها
جدذد املذسظت آلُت
عً مكخب املذاسط الخاصت بهزا الشأن ، .وأي حسجُل بعذ املذة املزكىسة ظِخؼلب مىافلت
ل عنها
إلاعالن
وَشترغ أن ًخم
املىاظبت لها
آلُت الدسجُل
مخخلف جدذد املذسظت
جدذد .1.2
الؼ.لبت طمً املشاخل
املخعللت بلبى
املخؼلباث
مجمىعت مً
الىظم إداسة شئىن
الخاصت.
الخعلُمُت املذاسط
مذًش
 .1.3جدذد مخخلف الىظم الخعلُمُت مجمىعت مً املخؼلباث املخعللت بلبىل الؼلبت طمً املشاخل
عنها .معُىت .لزا ًجب
عمشٍت
مخخلفتأنملش
ألاهظمت
حعخخذم
املخخلفتجدذدخُث
اخلإلاعالن
ًخم
أظماء وَشترغ
املىاظبت لها
الدسجُل
املذسظت آلُت
الذساظُت .1.2
الذساظُت املخخلفت خُث حعخخذم ألاهظمت أظماء مخخلفت ملشاخل عمشٍت معُىت .لزا ًجب
املخعللت بلبىل الؼلبت طمً املشاخل
مجمىعت
الخعلُمُت
أهظمتالىظم
مخخلف
بجذول جدذد
الاظخعاهت .1.3
املخؼلباثسكم .1
الىاسدمًفي امللحم
الذولُت
الخعلُم
معادلت
الاظخعاهت بجذول معادلت أهظمت الخعلُم الذولُت الىاسد في امللحم سكم .1
الذساظُت املخخلفت خُث حعخخذم ألاهظمت أظماء مخخلفت ملشاخل عمشٍت معُىت .لزا ًجب
باليعبت للؼلبت اللادمين مً خاسج دولت كؼش ٌ ،عخبر عمش الؼالب املدذد الشئِس ي الزي
 .1.4باليعبت للؼلبت اللادمين مً خاسج دولت كؼش ٌ ،عخبر عمش الؼالب املدذد الشئِس ي الزي
الاظخعاهت بجذول معادلت أهظمت الخعلُم الذولُت الىاسد في امللحم سكم .1
التي كبىل
الصفي و
ٌعخخذم في جدذًذ
إلى
إطافت
فيها
الؼالب
ظِخم
املشخلت
الذس
املعخىي
التياظُت
املشخلت
الصفي و
املعخىيجدذًذ
ٌعخخذم في
ظِخم كبىل الؼالب فيها إطافت إلى
اظُت الذس
 .1.4باليعبت للؼلبت اللادمين مً خاسج دولت كؼش ٌ ،عخبر عمش الؼالب املدذد الشئِس ي الزي
الشحىعإلىإلى
املذسظت
وٍيبغي على
العابلت .
مً املذسظت
الؼالبمًالصادسة
ومعدىذاث
الشحىع
املذسظت
وٍيبغي على
العابلت .
املذسظت
الصادسة
شهاداثالؼالب
شهاداث ومعدىذاث
ٌعخخذم في جدذًذ املعخىي الصفي واملشخلت الذساظُت التي ظِخم كبىل الؼالب فيها إطافت إلى
حذول معادلت أهظمت الخعلُم الذولُت لخدذًذ املعخىي الذساس ي للؼالب وعشطه على ولي ألامش
وعشطه على
للؼالب
املذسظتساس ي
املعخىي الذ
لخدذًذ
الذولُت
شهاداثالخعلُم
حذول معادلت أهظمت
ألامش إلى
املذسظتوليالشحىع
وٍيبغي على
العابلت .
الصادسة مً
الؼالب
ومعدىذاث
مع طشوسة اجباع إلاسشاداث املشجبؼت بىظامها الخعلُمي وظُاظت اللبىل الخاصت بها.
حذول
وعشطه على ولي ألامش
املعخىي الذ
لخدذًذ
بىظامهاالذولُت
جبؼت الخعلُم
معادلتاملشأهظمت
للؼالب بها.
اللبىسلاس يالخاصت
وظُاظت
الخعلُيي
سشاداث
مع طشوسة اجباع إلا
ً
 .1.5وفي خاالث اظخثىائُت خاصت حذا ً ،مكً الحصىل على مىافلت وصاسة الخعلُم والخعلُم العالي
مع طشوسة اجباع إلاً
وصاسةاللبىل
الخاصت بها.
وظُاظت
الخعلُيي
ًمكًشجبؼت
سشاداث امل
الحصىل
والخعلُم العالي
الخعلُم
مىافلت
بىظامهاعلى
حذا ،
وفي خاالث اظخثىائُت خاصت
أو صف أدوى ًخخلف عً حذول املعادلت (ملحم  )1وفم ما
بدسجُل الؼالب في صف أعلى ً
 .1.5وفي خاالث اظخثىائُت خاصت حذا ً ،مكً الحصىل على مىافلت وصاسة الخعلُم والخعلُم العالي
صف أدوى ًخخلف عً حذول املعادلت (ملحم  )1وفم ما
أعلى أو
صف
بدسجُل الؼالب في
الؼالب .
مصلحت
جلخظُه
بدسجُل الؼالب في صف أعلى أو صف أدوى ًخخلف عً حذول املعادلت (ملحم  )1وفم ما
مصلحتكذ جخأثش
جلخظُه .1.6
الؼالبعملُت كبىل الؼلبت في املشاخل الثاهىٍت باملىاهج الذساظُت وهظام الاخخباساث العام
جلخظُه مصلحت الؼالب
املعخىي
وهظامهاخُت
كبىله مً
الثاهىٍتالؼالب
ظبُل املثال،
كذ جخأثش عملُت املخبع
كبىلفي الؼلبت
عمشٍتاثفي العام
ًجباظُت
باملىاهج
فعلىشاخل
املذسظت .في امل
الاخخباس
الزي الذس
 .1.6كذ جخأثش عملُت كبىل الؼلبت في املشاخل الثاهىٍت باملىاهج الذساظُت وهظام الاخخباساث العام
املعخىي
عمشٍت في
ًجبمً
كبىله
الزي
الؼالب
فعلىفي ظبُل
املعخىي
عمشٍت في
هاخُت هاخُت
كبىله مً
ًجبالزي
الؼالب
املثال،
املثال ،ظبُل
املذسظت .فعلى
املخبع في املذسظت.املخبع
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الثالث عشش كذ ًخم وطعه في املعخىي الثاوي عشش إرا كان كذ سجل المخدان  , A levelولم
ًذسط بشهامج العىت ألاولى مً هزا املعخىي ألن البرهامج الذساس ي للمعخىي  Aمذجه ظيخان.
 .1.7في حمُع الحاالث التي ًخم فيها كبىل الؼالب في معخىي صفي ال ًدىاظب وعمشه  ،فئهه ًخعين
على املذسظت الخأكذ مً اػالع ولي ألامش على جبعاث هزا اللشاس على املذي اللصير والبعُذ ،خُث
ًخعين على ولي ألامش جىكُع إكشاس بمىافلخه على رلك .وفي مثل هزه الحاالثً ،جب على املذسظت
إخؼاس إداسة شئىن املذاسط الخاصت بلشاسها مخظمىا ألادلت التي جذعم رلك.
 .1.8ظخلىم وصاسة الخعلُم والخعلُم العالي بمخابعت مذي التزام املذاسط بهزه إلاسشاداث والخعلُماث
والؼلب منها إظهاس التزامها بها .فاملذاسط التي ال جلتزم بهزه الخعلُماث كذ جخعشض لعلىباث
هدُجت لزلك.
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 .2انىثبئق واملستُداث املطهىبت إلجراءاث انتسجُم
2.1

البؼاكت الصخصُت أو حىاص العفش ألاصلي املسجل به الؼالب { ظاسي املفعىل}  +صىسة عىه

2.2

شهادة املُالد ألاصلُت  +صىسة عنها.

2.3

إكامت ظاسٍت املفعىل على حىاص العفش  +صىسة عنها { لجمُع الؼالب والؼالباث امللُمين
وامللُماث}.

2.4

عذد  2صىس خذًثت.

2.5

وثائم صحُت للؼلبت اللؼشٍين وامللُمين داخل الذولت مً عمش . 6-3

2.6

شهادة ملً يهمه ألامش مً حهت عمل ولي ألامش.

2.7

آخش جلشٍش جدصُلي /شهادة دساظُت للؼالب

2.8

صىسة مً البؼاكت الصخصُت لىلي ألامش.
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قطرقطر
دولة
فيفي
الخاصة
بالمدارس
الطلبة
لتسجيل
اإلرشادي
الدليل
دولة
الخاصة
بالمدارس
الطلبة
لتسجيل
اإلرشادي
الدليل

 .3أحكبو عبيت:

 .3أحكبو عبيت:

ٌُ 3.1عىل في خعاب العمش على شهادة املُالد ألاصلُت ،وفي خالت حعزس الحصىل على شهادة املُالد،
املُالد،
لُىمحعزس
خالت
عذموفي
ألاصلُت،
العفشالعمش
خعاب
ٌعترشذل في
ٌُ 3.1عى
العاسي
شهادةبجىاص
علىاملُالد
الحصىلجاسٍخ
والشهش مً
ركش ا
املُالدخالت
شهادةل( .وفي
علىاملفعى
بجىاص
ٌعترشذ بجىاص العفش العاسي املفعىل( .وفي خالت عذم ركش الُىم والشهش مً جاسٍخ املُالد ً
بجىاص
ػبلا
العفش) ًدعب جاسٍخ املُالد الخلذًشي مً ً 1ىلُى مً ظىت الىالدة املثبخت بجىاص العفش
ً
ًدعب جاسٍخ املُالد الخلذًشي مً ً 1ىلُى مً ظىت الىالدة املثبخت بجىاص العفش ػبلا
العفش)
املُالدي).
للخلىٍم
ً
ً
املُالدي
للخلىٍم
 3.2ال ًجىص
أي).ػالب ال ًدمل سكما شخصُا مً وصاسة الذاخلُت بذولت كؼش.
حسجُل
ً
ً
بذولت
املذاسطالذاخلُت
شخصُامًمً وصاسة
حسجُل أي
كؼش.إلى املذاسط
الذولُت
الخاصت أو
ًدمل فيسكماالاهخلال
ػالب الالشاغبين
اللؼشٍين
ًجىص الؼلبت
 3.23.3علىالحمُع
بالىصاسة ظىت.
صٍاسة أكل مً
ومعادلتبخأشيرة
دخل البالد
أي ػالب
حسجُل
 3.3ال
الشهاداث
الخصذًم
املعخللت
بخلاسٍش أدائهم العابلت لُخم
كعم
ًجىصجضوٍذ
املذاسط
الذولُت
الخاصت أو
الاهخلال مً
عاجماغبين في
اللؼشٍين الش
جصذًلهاحمُع
 3.4على
إلى أولُاء
إخؼاس
معؤولُت
املذاسطالؼالب
ظِسجل بها
املذسظت التي
الؼلبتوٍلع على
ومعادلتها .
العابلت فيلُخم
أدائهم
بالىصاسة
الشهاداث
ومعادلت
الخصذًم
اءاث الدسجُل
بخلاسٍشإحش
ًخم إجمام
أبىائهم ،ولً
شهاداث
ملعادلت
كعماللُام بها
جضوٍذالالصم
املعخللتشاءاث
ألامىس باإلح
التي ظِسجل بها الؼالب معؤولُت إخؼاس أولُاء
املذسظت
جلذًمعاجم
وٍلع على
جصذًلها
املزكىسة.
الىثائم
ومعادلتهالمً .خم
املعخللت ما
املذسظت
ألامىس
الدسجُل في
إلىاءاث
الحاحتإحش
ًخم إجمام
أبىائهم،
شهاداث
اللُام
الالصم
لىليباإلح
ولًدون
ً 3.4جىص
أخز مىافلت
الخاصت
املذاسط
ملعادلتبين
ابىهبهاأو ابيخه
جدىٍل
اءاث أو
ألامشش هلل
ًخم جلذًم
ما لم
علُماملعخللت
املذسظت
املزكىسة.في املعخىي الذساس ي املىاظب أو املشخلت
الىثائم شىاغش
ششٍؼت وحىد
العالي
والخعلُم
وصاسة الخ
خال دون
مىافلت
علىأخز
الحاحت إلى
الخاصت
دىٍلالتيابىه أو
هلل أو ج
ًجىص لىلي
جدلم رلك
املذاسط وفي
بين الؼالب.
ابيخهإليها
ظُيخلل
املذسظت
ألامشلذي
املىاظبت
 3.5العمشٍت
املذسظت
املعخىي الذساس ي املىاظب أو املشخلت
وحىد
ششٍؼت
والخىحيهاثالعالي
الخعلُم والخعلُم
اجباعوصاسة
شىاغشهزافي الذلُل.
ألاول مً
الجضء
الىاسدة في
إلاسشاداث
العمشٍت املىاظبت لذي املذسظت التي ظُيخلل إليها الؼالب .وفي خال جدلم رلك على املذسظت
اجباع إلاسشاداث والخىحيهاث الىاسدة في الجضء ألاول مً هزا الذلُل.
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 .4إجراءاث إدارَت جيب عهً املدارس اخلبصت ورَبض األطفبل اتببعهب عُد
تسجُم انطهبت
 .4.1الالتزام بالؼاكت الاظدُعابُت املدذدة للمذسظت وعذم حسجُل أي ػالب فىق العذد املدذد دون
أخز مىافلت إداسة شئىن املذاسط الخاصت على رلك .وحعخمذ الؼاكت الاظدُعابُت في املذسظت
وفم الخلاسٍش الصادسة مً وصاسة الخعلُم والخعلُم العالي.
 .4.2على حمُع املذاسط الخاصت جضوٍذ إداسة شئىن املذاسط الخاصت بلىائم جخظمً عذد الشىاغش
لذيها ورلك كبل البذء في عملُت الدسجُل.و أًظا بعذ الاهتهاء مً عملُاث الدسجُل .
ً .4.3يبغي على حمُع املذاسط اظخخذام هظام كاعذة بُاهاث الؼلبت إلدخال البُاهاث الخالُت:
 حسجُل الؼلبت. شؼب اظم ػالب مسجل. اهخلال الؼالب. إصذاس إفاداث.ً .4.4جب أن جشظل املذاسط وسخت إلكتروهُت مً سجالث الدسجُل /اللُذ لجمُع الؼلبت في
ً
املعخىٍاث الصفُت ظىىٍا إلى إداسة شئىن املذاسط الخاصت في الىكذ الزي جدذده إلاداسة على
أن جكىن معخمذة مً مذًش املذسظت.
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 .5إرشبداث نهًدارس ورَبض األطفبل بشأٌ اَتقبل انطهبت يٍ يدرست
إىل أخري:
 1.5إرشاداث عامت:
ً 5.1.1يبغي أن جخىفش لذي املذاسط إسشاداث واضحت بشأن كبىل الؼلبت وأن جلذمها ألولُاء ألامىس.
وٍيبغي أن حشير هزه إلاسشاداث إلى ظُاظاث وصاسة الخعلُم والخعلُم العالي وإلى حذول املعادلت
املشفم في امللحم سكم 1.
ً 5.1.2يبغي للمذسظت التي حعخلبل الؼالب مشاحعت ملف الؼالب والاػالع على الشهاداث والىثائم
الصادسة مً املذسظت العابلت .وٍدم للمذسظت املعخلبلت أن جخظع الؼالب لخلُُم أولي /
أظاس ي ملعشفت ما إرا كان لذي الؼالب فجىة في معاسفه ومهاساجه ألاظاظُت ،وإعذاد خؼت دعم
للخأكذ مً خصىل الؼالب على املعخىي املىاظب مً الخذسَغ وظذ الفجىة في معاسفه ومهاساجه
5.1.3

ًيبغي على املذاسط الخاصت التي جؼشح معاساث دساظُت معذلت وبذًلت لكي جشاعي اخخُاحاث
الخعلم لذي الؼلبت (مثال :املعاساث املهىُت وبشامج الاخخُاحاث الخاصت) أن جدصل على مىافلت
واعخماد وصاسة الخعلُم والخعلُم العالي في خال كاهذ هزه املعاساث مخخلفت عً ما كذمخه
املذسظت في خؼتها التربىٍت التي وافلذ عليها وصاسة الخعلُم والخعلُم العالي .
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 1..جبعاث اهخقال الطالب مً مدرصت بىظام حعليمي معين إلى أخرى بىظام حعليمي آخر
ومىاهج مخخلفت:
ً . 5.2.1يبغي على حمُع سٍاض ألاػفال واملذاسط الخاصت أن جضود أولُاء ألامىس بمعلىماث خىل املىهج
الزي جلذمه املذسظت وظُاظت وهظم جلُُم الؼلبت فيها .كما ًيبغي أن جضودهم باملعلىماث
ً
ً
املخعللت بما جلذمه املذسظت مً شهاداث معخمذة دولُا أو مدلُا وجؼلعهم على حهت الاعخماد
ووطع املذسظت في هزا الخصىص.
ً
ً . 5.2.2خعين على املذسظت التي حعخلبل الؼالب "املىخلل إليها " أن جخأكذ مً أن ولي ألامش ٌعي جماما ما
ًترجب على اهخلال الؼلبت مً هظام حعلُيي إلى هظام آخش مخخلف .وأن لكل هظام حعلُيي ػبُعخه
الخاصت مً خُث كىاعذ جىصَع الؼلبت على املعخىٍاث الصفُت واملىاهج املؼبلت وػشٍلت جىصَع
حذول العام الذساس ي وهظام الاخخباساث .لزا فلذ ًترجب على عملُت الاهخلال جكىًٍ فجىة في
مهاساث ومعاسف الؼالب وافخلاده لبعع املىاد أو عىاصش املىهج أو كذ ًظؼش إلعادة بعع املىاد
ً
ً
أخُاها .وكذ ًؤثش هزا على حعلم الؼالب وكذ ًؤثش أًظا على عملُاث الاهخلال املعخلبلُت
والاخخباساث والالخداق بالجامعاث.
 .5.2.3فُما ًخص الؼلبت الزًً ًيخللىن مً كؼاع املذاسط الخاصت إلى كؼاع املذاسط املعخللت ،فئهه
ًخعين على املذسظت املعخللت التي ًيخلل إليها الؼالب الخأكذ مً أن الشهاداث التي خصل عليها
ً
الؼالب مً املذسظت العابلت كذ خظعذ لعملُاث املصادكت واملعادلت وفلا للىظام املعمىل به
في وصاسة الخعلُم والخعلُم العالي  .وظِخم بعذ رلك وطع الؼالب في املعخىي الصفي املىاظب
ً
وفلا لخىصُاث كعم جصذًم ومعادلت الشهاداث ..
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ً .5.2.4خعين على الؼلبت اللؼشٍين الزًً أنهىا دساظتهم في كؼاع املذاسط الخاصت وخصلىا على شهاداث
ً
معخمذة  /معترف بها دولُا الخلذم ملصادكت شهاداتهم مً كعم جصذًم ومعادلت الشهاداث
وهزه إلاحشاءاث إلضامُت على الؼلبت اللؼشٍين لالعتراف بئجمامهم املشخلت الثاهىٍت ،أما باليعبت
للؼلبت غير اللؼشٍين فئن هزا إلاحشاء اخخُاسي.
 .5.2.5لً ًخم اعخماد الشهاداث الثاهىٍت الذاخلُت للمذاسط التي جلذم اخخباساث داخلُت غير معخمذة مً
وصاسة الخعلُم والخعلُم العالي .
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Public
Exams

Rawda KG1
Tamhidi KG2
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Grade 6
Grade 7
Grade 8
Grade 9
Grade 10
Grade 11
Grade 12
Grade 12
Certificate

KG
KG
KG
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Grade 6
Grade 7
Grade 8
Grade 9
Grade 10
Grade 11
Grade 12
Grade 12
Certificate

September to June
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year
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
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15-16
16-17
17-18
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Qatar
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Reception
Year 1
Year 2
Year 3
Year 4
Year 5
Year 6
Year 7
Year 8
Year 9
Year 10
Year 11
Year 12
Year 13
Yr 10/11 (GCSE
or IGCSE). Yr
12/13 (As and A
level)

English (National
Curriculum)

Pre-school
Pre-KG
KG
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Grade 6
Grade 7
Grade 8
Grade 9
Grade 10
Grade 11
Grade 12
Grade 11
Certificate
Grade 12
Diploma

USA

Pre-school 3
Pre-school 4
Pre-school 5
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Grade 6
Grade 7
Grade 8
Grade 9
Grade 10
Grade 11
Grade 12
IB Certificate or
Diploma

International
Baccalaureate
(IB)
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MS
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CE 1
CE 2
CM 1
CM 2
6e
5e
4e
3e
2 de
1ere
Terminale
Baccalaureate
(Prof,
Tech
General)
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KG
KG
KG
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Grade 6
Grade 7
Grade 8
Grade 9
Grade 10
Grade 11
Grade 12
Grade 11/12 Abilur

German

Grade 10
Certificate
Grade 12 Diploma

KG 1
KG 2
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Grade 6
Grade 7
Grade 8
Grade 9
Grade 10
Grade 11
Grade 12

June to March

Filipino

KG-I
KG-II
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Grade 6
Grade 7
Grade 8
Grade 9
Grade 10
Grade 11
Grade 12
Grade 9/10 SSC
Grade 11/12 HSSC

April to March

Pakistan
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Grade 12 CBSE

KG1
KG2
Year 1
Year 2
Year 3
Year 4
Year 5
Year 6
Year 7
Year 8
Year 9
Year 10
Year 11
Year 12

Indian CBSE
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املهحق انثبٍَ :سُُبرَىهبث نتىضُح آنُت تطبُق سُبست وزارة انتعهُى وانتعهُى
انعبيل املتعهقت بتسجُم انطهبت يف املدارس اخلبصت
الضيىاريو ألاول:
عائلت بريطاهيت وصلذ مؤخرا إلى دولت قطر وجبحث البىتها التي أكملذ للخو الضىت الدراصيت الثالثت عً
مدرصت جطبق املىهج الوطني البرًطاوي:
ولي ألامر
 الاط ال ال ا عوال الالى البوابال الالت الال روهيال الالت 
للمال ال ال ال ال الالدارش ا اصال ال ال ال ال الالت ال ال ال ال ال الالي وزارة 







الخعل ال الاليم والخعل ال الاليم الع ال الالالي الخخي ال الالار
املدرصت املىاصبت .
ا حصال ال ال الالول عوال ال ال الالى قامال ال ال الالت ورقال ال ال الالم 
البطاقت الص صيت
إنهال الالاء إ ال الراءاث قام ال الالت ا اص ال الالت
بابيخ ال ال ال ال الالم وحص ال ال ال ال الالول ا عو ال ال ال ال الالى رق ال ال ال ال الالم
ش ص ي.

إب الراز جقريالالر أو ش ال ادة مالالً املدرصالالت
الضابقت التي درصذ فيها الطالبت.
مرا عت املدارش للخأكد مً و ود 
شواغر لديها.
حسال ال ال ي ابيخ ال الالم ال الالي املدرص ال الالت الت ال الالي
اخخاره ال ال الالا خال ال ال ال ل الف ال ال الالرة السمىي ال ال الالت
املخصصت للدس ي

 جسوي ال ال الالد املدرص ال ال الالت ب اف ال ال الالت الو ال ال الالائق 
واملعدىذاث املؼلىبت.

املدرصت
إلاعالن عً الشىاغش املخىفشة لذيها.
وشر ررش معلىمر رراث عر ررً املىر رراهج التر رري جذسظر ررها
وهُكلها الخىظُيي.
اظررخالم الىثررائم مررً ولرري ألامررش والعمررل علررى
مشاحعتهر ررا والخأك ر ررذ مر ررً أنه ر ررا وف ر ررم ش ر ررشوغ
ومخؼلبر رراث وصاسة الخعل ر ررُم والخعل ر ررُم الع ر ررالي
ألاعلى للخعلُم.
إحر ر رشاء جلُ ر ررُم أظاسر ر ر ي ومشاحع ر ررت الخل ر رراسٍش
والشهاداث الصادسة عً املذسظت العابلت.
جخص ر ررُص ملع ر ررذ ط ر ررمً الفئ ر ررت العمشٍ ر ررت
املىاظ ر ر ر رربت وف ر ر ر ررم ح ر ر ر ررذول معادل ر ر ر ررت أهظمر ر ر ررت
الخعل ر ر ررُم الذولُ ر ر ررت ( عل ر ر ر ررى ألاغل ر ر ر ررب كب ر ر ر ررىل
الؼالبررت فرري العررىت الذساظررُت الشابعررت مررا لررم
جكً حعاوي مً صعىباث حعلم).
إخؼرراس وصاسة الخعل ررُم والخعلررُم الع ررالي ع ررً
عملُت الدسجُل

وزارة الخعليم والخعليم
العالي
 جىفير بُاهاث عً
املذاسط الخاصت في
بىابت املذاسط
الخاصت الالكتروهُت .
 جللي معلىماث مً
املذسظت عً ظير
عملُت الدسجُل .
 الخدلم مً إحشاءاث
الدسجُل في املذسظت
في خال وحىد اشدباه
بمخالفاث في عملُاث
الدسجُل.
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الضيىاريو الثاوي:
ولي أمر أههى ابىم للخو الصف الرابع ي إحدى املدارش املضخقلت ويرغب ي هقلم إلى إحدى املدارش
ا اصت التي جطبق املىهج الوطني البرًطاوي أو املىهج ألامري ي:
ولي ألامر







املدرصت

الاػر ر ر ر ر ر ر ررالع عل ر ر ر ر ر ر ر ررى البىاب ر ر ر ر ر ر ر ررت 
الالكتروهُت للمرذاسط الخاصرت 
ف ر ر ر رري وصاسة الخعل ر ر ر ررُم والخعل ر ر ر ررُم
الع ر ر ر ر ر ر ررالي الخخُ ر ر ر ر ر ر رراس املذسظ ر ر ر ر ر ر ر رت 
املىاظبت .
مشاحعت املذسظت للخأكذ مً 
وحىد شىاغش لذيها.
حسجُل ابىه في املذسظت التي
اخخاسها خالل فترة الدسجُل
امللشسة.
جضوٍذ املذسظت بكافت الىثائم
واملعدىذاث املؼلىبت.
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إلاعالن عً الشىاغش املخىفشة لذيها.
وشش معلىماث عً املىاهج التي جذسظها
وهُكلها الخىظُيي.
إحشاء جلُُم أظاس ي ومشاحعت الخلاسٍش
والشهاداث الصادسة عً املذسظت العابلت
جخصُص ملعذ دساس ي طمً املعخىي
الصفي املىاظب لعمش الؼالب ووفم
حذول معادلت أهظمت الخعلُم الذولُت (على
ألاغلب ُ
ظُلبل الؼالب في العىت الذساظُت
العادظت في املىهج البرًؼاوي بِىما ًخم
كبىله في الصف الخامغ في املىهج
ألامشٍكي ما لم ًكً الؼفل ٌعاوي مً
صعىباث حعلم).
جلشٍش بشأن ما إرا كان الؼالب بداحت
إلى دعم إطافي .
إخؼاس وصاسة الخعلُم والخعلُم العالي عً
عملُت الدسجُل.

وزارة الخعليم والخعليم
العالي
 جىفير بُاهاث عً
املذاسط الخاصت
في بىابت املذاسط
الخاصت
الالكتروهُت
 جللي معلىماث مً
املذسظت عً ظير
عملُت الدسجُل .
 الخدلم مً
إحشاءاث الدسجُل
في املذسظت في خال
وحىد اشدباه
بمخالفاث في
عملُاث الدسجُل.
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الضيىاريو الثالث:
أصرة قطريت أههى ابنها الصف الضابع مً إحدى املدارش ا اصت التي جدرش املىهج ألامري ي  ،وقررث
هقلم إلى مدرصت أخرى جطبق املىهج الوطني البرًطاوي:
ولي ألامر







الاػالع على البىابت
الالكتروهُت للمذاسط الخاصت
في وصاسة الخعلُم والخعلُم
العالي الخخُاس املذسظت
املىاظبت .
مشاحعت املذسظت للخأكذ مً
وحىد شىاغش لذيها.
حسجُل ابىه في املذسظت التي
اخخاسها خالل فترة الدسجُل
امللشسة.
جضوٍذ املذسظت بكافت الىثائم
واملعدىذاث املؼلىبت.

املدرصت








إلاعالن عً الشىاغش املخىفشة لذيها
وشش معلىماث عً املىاهج التي جذسظها
وهُكلها الخىظُيي.
إحشاء جلُُم أظاس ي ومشاحعت الخلاسٍش
والشهاداث الصادسة عً املذسظت العابلت.
جخصُص ملعذ دساس ي طمً املعخىي
الصفي املىاظب لعمشه وفم حذول معادلت
أهظمت الخعلُم الذولُت ( على ألاغلب أن
ًخم كبىل الؼالب في العىت الذساظُت
الخاظعت ما لم ًكً ٌعاوي مً صعىباث
حعلم )
جلشٍش بشأن ما إرا كان الؼالب بداحت
إلى دعم إطافي.
إخؼاس وصاسة الخعلُم والخعلُم العالي عً
عملُت الدسجُل

وزارة الخعليم والخعليم
العالي
 جىفير بُاهاث عً
املذاسط الخاصت
في بىابت املذاسط
الخاصت
الالكتروهُت
 جللي معلىماث مً
املذسظت عً ظير
عملُت الدسجُل
 الخدلم مً
إحشاءاث الدسجُل
في املذسظت في خال
وحىد اشدباه
بمخالفاث في
عملُاث الدسجُل.
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الضيىاريو الرابع:
أصرة قطريت أههى ابنها الضىت الدراصيت الضابعت ي إحدى املدارش ا اصت التي جطبق املىهج الوطني
البرًطاوي وجرغب ي هقلم إلى مدرصت أخرى جطبق املىهج ألامري ي:
ولي ألامر







الاػالع على البىابت
الالكتروهُت للمذاسط الخاصت
في وصاسة الخعلُم والخعلُم
العالي الخخُاس املذسظت
املىاظبت .
مشاحعت املذسظت للخأكذ مً
وحىد شىاغش لذيها.
حسجُل ابىه في املذسظت التي
اخخاسها خالل فترة الدسجُل
امللشسة.
جضوٍذ املذسظت بكافت الىثائم
واملعدىذاث املؼلىبت.

املدرصت
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إلاعالن عً الشىاغش املخىفشة لذيها
وشش معلىماث عً املىاهج التي جذسظها
وهُكلها الخىظُيي.
إحشاء جلُُم أظاس ي ومشاحعت الخلاسٍش
والشهاداث الصادسة عً املذسظت
العابلت.
جخصُص ملعذ دساس ي طمً املعخىي
الصفي املىاظب لعمشه وفم حذول
معادلت أهظمت الخعلُم الذولُت ( على
ألاغلب أن ًخم كبىله في الصف العابع
ما لم ًكً لذًه صعىباث حعلم )
جلشٍش بشأن ما إرا كان الؼالب
بداحت إلى دعم إطافي.
إخؼاس وصاسة الخعلُم والخعلُم العالي
عً عملُت الدسجُل.

وزارة الخعليم والخعليم
العالي
 جىفير بُاهاث عً
املذاسط الخاصت في
بىابت املذاسط
الخاصت الالكتروهُت
 جللي معلىماث مً
املذسظت عً ظير
عملُت الدسجُل
 الخدلم مً
إحشاءاث الدسجُل
في املذسظت في خال
وحىد اشدباه
بمخالفاث في
عملُاث الدسجُل.
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الدليل اإلرشادي لتسجيل الطلبة بالمدارس الخاصة في دولة قطر
الضيىاريو ا امط:
ولي أمر قطري أههى ابىم للخو الصف ا حادي عشر ي إحدى املدارش املضخقلت ويرغب ي هقلم إلى
الضيىاريو ا امط:
مدرصت أخرى جطبق املىهج الوطني البرًطاوي ل ي ًؤدي اخخباراث املضخوى : A
ولي أمر قطري أههى ابىم للخو الصف ا حادي عشر ي إحدى املدارش املضخقلت ويرغب ي هقلم إلى
وزارة الخعليم والخعليم
املدرصت
ولي ألامر
مدرصت أخرى جطبق املىهج الوطني البرًطاوي ل ي ًؤدي اخخباراث املضخوى : A
العالي
املدرصتاملخىفشة لذيها
 إلاعالن عً الشىاغش
بُاهاث عً
جىفير
البىابت
 الاػالع على
والخعليم
الخعليم
وزارة
ولي ألامر
الخاصت في
املذاسط
الالكتروهُت للمذاسط الخاصت  وشش معلىماث عً املىاهج التي جذسظها
العالي
 بىابت
والخعلُم
الخعلُم
 في
الخىظُيي.
املذاسطعً
جىفير بُاهاث
الشىاغش املخىفشة لذيها
وهُكلها عً
 إلاعالن
البىابت
وصاسةعلى
الاػالع
الالكتروهُت
العالي
التيالخلاسٍش
املىاهجاحعت
عً ي ومش
معلىماثأظاس
وششاء جلُُم
املذسظت الخاصت  إحش
الخاصت الخاصت في
املذاسط
الخخُاسللمذاسط
الالكتروهُت
جذسظها
معلىماث مً
الصادسة عً املذسظت
والشهاداث
ًخللى املذاسط
 بىابت
املىاظبت .الخعلُم والخعلُم
في وصاسة
الخىظُيي.
وهُكلها
ظير
عً
املذسظت
مً
للخأكذ
املذسظت
 مش
العابلت
الخاصت الالكتروهُت
احعتالخخُاس املذسظت
العالي
 إحشاء جلُُم أظاس ي ومشاحعت الخلاسٍش
شىاغش لذيها.
وحىد
عًطمً
الصادسةاس ي
 جخصُص
والشهاداثملعذ دس
املىاظبت .
الدسجُل .مً
عملُت معلىماث
املعخىي ً خللى
املذسظت
ظيراءاث
عً إحش
املذسظت مً
 الخدلم
التي
احعت ابىه في
حسجُل
العابلتاملىاظب لعمش الؼالب و وفم
الصفي
املذسظت مً
املذسظت للخأكذ
 مش
لذيها .الدسجُل  حذول
املذسظت
الدسجُل في
خالل فترة
أهظمت يالخعلُم
معادلت
الذولُتي
الدسجُل .
عملُت
اخخاسهاشىاغش
وحىد
طمً املعخى
ملعذ دساس
جخصُص
ً
ل
اشدباه
وحىد
خال
في
.
امللشسة
الصف
في
الؼالب
كبى
ًخم
غالبا
(
 الخدلم مً إحشاءاث
 حسجُل ابىه في املذسظت التي
الصفي املىاظب لعمش الؼالب و وفم
في
بمخالفاث
الىثائم
املذسظت بك
 جضوٍذ
صعىباث
لذًه
ًكً
لم
ما
عشش
الثاوي
الدسجُل في املذسظت
فترةافتالدسجُل
اخخاسها خالل
حذول معادلت أهظمت الخعلُم الذولُت
حعلم ً
عخىي
الدسجُل
واملعدىذاث املؼلىبت.
بشهامج امل
حعذل بذاًت
اشدباه
عملُاث وحىد
في خال
امللشسة.
الصف
الؼالب في
،كىنهاكبى
غالبا ًخم
(
ومعادلت
جصذًم

ًخم
بدُث
،
)
لعيخين
ًمخذ
الزي
A
معادلت
و
جصذًم
كعم
ً ضود
بمخالفاث في
الثاوي عشش ما لم ًكً لذًه صعىباث
جضوٍذ املذسظت بكافت الىثائم
الدسجُل .
عملُاثاملعخىي A
شهادة
آخشًٍ
بذاًتػلبت
الؼالب مع
وطع هزا
املؼلىبت.والىثائم
واملعدىذاثبالخلاسٍش
الشهاداث
عخىي
بشهامج امل
حعذ
حعلم ،كىنها ً
ًخم ى .
بدُثأكص
بعامين ،بدذ
للخصذًمو على
املؼلىبت
 جصذًم ومعادلت
ظىالعيخين)
ًصغشوههًمخذ
 Aالزي
معادلت
كعم جصذًم
ً ضود
ي
في
ورلك
A
املعخى
شهاداث
الؼالب
كان
إرا
ما
ن
أ
بش
جلشٍش

شهادة املعخىي . A
وطع هزا الؼالب مع ػلبت آخشًٍ
الشهاداث بالخلاسٍش والىثائم
بداحت إلى ً
على.
اظُت 13
نهاًت
.
إطافي
دعم
العىت الذس
ًصغشوهه ظىا بعامين بدذ أكص ى .
للخصذًم
املؼلىبت
العالي
والخعلُم
الؼالب
الخعلُمكان
وصاسةن ما إرا
إخؼاسبشأ
شهاداث املعخىي  Aورلك في  جلشٍش
إطافي.إخؼاس وصاسة
الدسجُل
عً
عملُت دعم
بداحت إلى
نهاًت العىت الذساظُت .13
والخعلُمعملُت
العالي عً
والخعلُم
العالي
الخعلُم
الخعلُموصاسة
 إخؼاس
.
الدسجُل
عً عملُت الدسجُل إخؼاس وصاسة
الخعلُم والخعلُم العالي عً عملُت
الدسجُل.
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الضيىاريو الضادش:
ولي أمر أههى ابىم الضىت الدراصيت الثامىت ي إحدى املدارش التي جطبق املىهج الوطني البرًطاوي ويرغب
ي هقلم إلى مدرصت مضخقلت:
ولي ألامر









الاػالع على البىابت
الالكتروهُت للمذاسط الخاصت
في وصاسة الخعلُم والخعلُم
العالي الخخُاس املذسظت
املىاظبت .
مشاحعت املذسظت للخأكذ مً
وحىد شىاغش لذيها.
حسجُل ابىه في املذسظت التي
اخخاسها خالل فترة الدسجُل
امللشسة.
اللُام باإلحشاءاث الالصمت
ملعادلت شهادجه ابىه مً وخذة
جصذًم و معادلت الشهاداث
لذي هُئت الخلُُم.
جضوٍذ املذسظت بكافت الىثائم
واملعدىذاث املؼلىبت.
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املدرصت









إلاعالن عً الشىاغش املخىفشة لذيها
وشش معلىماث عً املىاهج التي جذسظها
وهُكلها الخىظُيي.
إحشاء جلُُم أظاس ي ومشاحعت الخلاسٍش
والشهاداث املصادق عليها والصادسة
عً املذسظت العابلت.
جخصُص ملعذ دساس ي طمً املعخىي
الصفي املىاظب لعمش الؼالب و وفم
حذول معادلت أهظمت الخعلُم الذولُت
ً
(غالبا ًخم كبىل الؼالب في الصف
الثامً ما لم ًكً ٌعاوي مً صعىباث
حعلم )
جلشٍش بشأن ما إرا كان الؼالب بداحت
إلى دعم إطافي.
إخؼاس وصاسة الخعلُم والخعلُم العالي
عً عملُت الدسجُل.

وزارة الخعليم والخعليم
العالي
 جىفير بُاهاث عً
املذاسط الخاصت في
بىابت املذاسط
الخاصت الالكتروهُت
 الخذكُم في
الشهاداث الصادسة
عً املذسظت العابلت
وجصذًلها.
 جللي معلىماث مً
املذسظت عً ظير
عملُت الدسجُل.
 الخدلم مً إحشاءاث
الدسجُل في املذسظت
في خال وحىد اشدباه
بمخالفاث في
عملُاث الدسجُل .
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الضيىاريو الضابع
أصرة ًدرش ابنها ي الضىت الدراصيت ا امضت ي إحدى املدارش التي جطبق املىهج الوطني البرًطاوي
ويقرر هق ابىم خ ل العام الدراس ي أو الفص الثاوي إلى إحدى املدارش ا اصت التي جدرش املىهج
ألامري ي :
ولي ألامر







الاػالع على البىابت
الالكتروهُت للمذاسط الخاصت
في وصاسة الخعلُم والخعلُم
العالي الخخُاس املذسظت
املىاظبت .
مشاحعت املذسظت للخأكذ مً
وحىد شىاغش لذيها.
حسجُل ابىه في املذسظت التي
اخخاسها خالل فترة الدسجُل
امللشسة.
جضوٍذ املذسظت بكافت الىثائم
واملعدىذاث املؼلىبت.

املدرصت






إحشاء جلُُم أظاس ي ومشاحعت الخلاسٍش
والشهاداث الصادسة عً املذسظت العابلت.
جخصُص ملعذ دساس ي طمً املعخىي
الصفي املىاظب لعمشه وفم حذول معادلت
أهظمت الخعلُم الذولُت ( على ألاغلب أن
ًخم كبىل الؼالب في الصف الشابع ما لم
ًكً ٌعاوي مً صعىباث حعلم )
جلشٍش بشأن ما إرا كان الؼالب بداحت
إلى دعم إطافي.
إخؼاس وصاسة الخعلُم والخعلُم العالي عً
عملُت الدسجُل.

وزارة الخعليم والخعليم
العالي
 جىفير بُاهاث عً
املذاسط الخاصت
في بىابت املذاسط
الخاصت
الالكتروهُت
 جللي معلىماث مً
املذسظت عً ظير
عملُت الدسجُل
 الخدلم مً
إحشاءاث الدسجُل
في املذسظت في خال
وحىد اشدباه
بمخالفاث في
عملُاث الدسجُل.
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