شروط ومتطلبات التسجيل
.مراعاة سن القبول
.اجتياز امتحان القبول في المواد األساسية (اللغة العربية – اللغة االنجليزية – الرياضيات) باإلضافة إلى اجتيازه المقابلة مع رئيس القسم
:إحضار األوراق الثبوتية التالية
.) صور شمسية حديثة3( • عدد
.• صورة عن شهادة الميالد
.• صورة عن دفتر التطعيم
. اإلقامة سارية المفعول+ • صورة عن جواز سفر الطالب
)• صورة عن خالصة القيد (للمواطنين اإلماراتيين) أو صورة عن خالصة قيد األم (ألبناء المواطنات
.• الهوية اإلماراتية للطالب
.• الهوية اإلماراتية لألم واألب
.• الملف الصحي للطالب من المدرسة السابقة
 شهادة انتقال) مصدقين من المدرسة السابقة للطالب المنقول من داخل إمارة الشارقة من الصف (الثاني+ • (كشف درجات الطالب
)حتى الصف التاسع) و (كشف درجات آخر عامين للطلبة من الصف العاشر للثاني عشر
 شهادة انتقال) مصدقين من المدرسة السابقة ومن المنطقة التعليمية التابعة للمدرسة المنقول منها الطالب+ • (كشف درجات الطالب
 من الصف (الثاني حتى الصف التاسع) (كشف درجات آخر عامين للطلبة.)(من منطقة تعليمية أخرى غير منطقة الشارقة التعليمية
)من الصف العاشر للثاني عشر
 شهادة انتقال) للطلبة المنقولين من خارج الدولة وعلى ولي األمر تصديق هذه الشهادات من وزارة التربية+ • (كشف درجات الطالب
 من الصف (الثاني حتى الصف التاسع) (كشف درجات آخر. قنصلية دولة اإلمارات العربية المتحدة، وزارة الخارجية،والتعليم
)عامين للطلبة من الصف العاشر للثاني عشر
• كشف درجات آخر عامين للطلبة المحولين من منهاج آخر (بريطاني – وزاري – هندي – استرالي ) من الصف التاسع حتى الثاني
.عشر
دفع القسط األول الذي يخصم من إجمالي الرسوم المدرسية
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Registration & Entry Requirements
1.
2.

There will be a consideration to the school entrance age.
Students who passed the written Entrance Exam in English, Mathematics & Arabic Language from
grade 1-12 as well as an interview with the Head of Section. At the Early Childhood, Children passed
an assessment process before admission.
3. Submit the following documents:
• (3) Recent colored passport size photographs.
• Copy of the birth certificate.
• Copy of the vaccination card.
• Copy of the students’ passport with a valid residence visa for non UAE citizen.
• Copy of the family book (for the UAE Citizen) Or Copy of Mother’s Family book Log (Emirati Mothers)
• Original Student’s Emirates ID.
• Original Parent’s Emirates ID.
• Medical file of the student from the previous school.
• The student’s last report card + transfer certificate
 (For students transferring from a school that is located in the Sharjah Zone, the certificate should be
attested by the last school attended for the following grades (2 to 9), last two report card for students
from grade 10 to grade 12.
 For students transferring from another Emirates in UAE, the certificate should be attested by the last
school attended and the education zone of the emirate for the following grades (2 to 9), last two report
card for students from grade 10 to grade 12.
 A final report card of the last 2 years will be required from students who are transferring from a
different curriculum for the following grades (Nine to Twelve)
 If the student is transferring from a school located outside the UAE, the ministry Education, The Ministry
of Foreign Affairs and the UAE consulate should attest the reporting the country where the school was
located, last two report card for students from grade 10 to grade 12.
4. 1st payment deducted from the total fees.

