
  

 

 

 

 

 قائمة الوثائق المراد ارفاقھا عبر االنترنیت من خالل االتصال بالرابط
https://lyceevoltaire.eduka.school/login 

 
 حدیثتین للطفل شخصیتین صورتین 

 متطابقة مع برنامج التطعیم الوطني في قطر  ساري المفعول نسخة من دفتر تطعیم الطفل 

 التحمیل عبرالموقع اإللكتروني للمدرسة(موقع من األبوین و الطبیب و یحتوي على كل البیانات  السجل الصحي( 

  التحمیل عبرالموقع اإللكتروني للمدرسة(شھادة امكانیة الطفل بممارسة الریاضة، موقعة من الطبیب( 

  شھادة التقییم الصحي النھائي لدخول المدرسة و الملف الصحي من المراكز الصحیة كشرط للتسجیل لجمیع الطالب للجنسیات

 ل جمیعھم من المراكز الصحیةجمیعھا، باالضافة الى استكمال اجراءات بطاقة التطعیم للطف

  األب و األم(و لألبوین   لطفلل ساري المفعول سفرالمن جواز نسخة( 

 القطریة من البطاقة الشخصیة عن الوجھین نسخة )QID( المدرسة الى الطفل قدوم قبل سلمت أن یجب ،للطفل ساریة المفعول 

 قطر فى اجباري التالمیذ إن تسجیل )إلزامیة(

 نسخة من الدفتر العائلي أو شھادة المیالد 

 من البطاقة الشخصیة  من الوجھین نسخة)QID (،ساریة المفعول بالنسبة لألبوین  

 الحكم الصادر و الذي یحدد الحضانة و تعلیم الطفل إلزامیة عن في حالة الطالق، نسخة 

  باللغة الفرنسیة ةمترجم – و قرار مجلس األساتذة تینالسابق تینللسنة الحالیة و السن التقییمأو بطاقة  التقییمنسخة من دفتر. 

 شھادة حضور أو شھادة تسجیل بالحضانة 

  ل مصاریف الرسوم المدرسیة  )اّطلع على النظام المالي(شھادة من أصحاب عمل األبوین بخصوص تحمُّ

 ني للمدرسةالتحمیل عبرالموقع اإللكترو( یحمل التاریخ و التوقیع االقرار و التعھد المالي( 

 التحمیل عبرالموقع اإللكتروني للمدرسة( یحمل التاریخ و التوقیع الداخلي النظام( 

 شھادة شطب من المدرسة السابقة 

  و یلتزم ولي األمر بتقدیمھا الى  ،)األصلي التقریر النھائي(شھادة نجاح نھایة العام الدراسي االصلیة موضح درجات الطالب

المدرسة بعد انتھاء االختبارات بالنسبة للطلبة القادمین من مدارس داخل دولة قطرو للطلبة القطریین القادمین من مدارس 

ین من خارج الدولة یتعین علیھم معادلة الشھادة من قبل ادارة معادلة الشھادة، أما بالنسبة للطلبة من الجنسیات االخرى القادم

 .مدارس خارج دولة قطر یتعین تصدیق الشھادة من وزارة الخارجیة القطریة

 نسخة من سجل نتائج ختم التعلیم األساسي  ول ثانوي،األ لصفابلتحقون ی الذین لتالمیذل بالنسبة 

 تقنيخاصة بالتوجیھ مسار عام و مسار  بطاقة حوار ثاني ثانوي،ال لصفابلتحقون ی الذین لتالمیذل بالنسبة  

 نسخة من سجل عالمات االمتحانات التي تم الحصول علیھا في العام  ثالث ثانويال لصفابلتحقون ی الذین بالنسبة للتالمیذ ،

 . 2024لدورة البكالوریا العامة  2023-2022الدراسي 
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من برنامج فرنسي غیر معتمد او  القادمین بالنسبة للطالب الغیر الناطقین باللغة الفرنسیة أو الطالب
تحدید المستوى و اللقاء تقدر رسوم  .سیخضعون الزامیا الى اختبار القبول أخرأي برنامج تعلیمي 

یعفى من دفع ھذه الرسوم طالب مرحلة  .المقابلةیوم قبل  دفعھایتّم ي و لایر قطر  500التقییمي 
 ).ما قبل الروضة، روضة، تمھیدي( الروضة 

 

 للطفلالبطاقة الشخصیة  وجود تفرض قطر في العالي والتعلیم علیمالت التربیة و وزارةتعلیمات 
 في كمطفل لیسجت یتم لم طالما .من أجل تأكید التسجیل و شھادة نجاح نھایة العام الدراسي لوالدینلو
 نوعأي  تسلیم المستحیل فمن والتعلیم العالي علیمالت التربیة و وزارةل نظام الوطني لتسجیل الطلبةال

 .الشھادة من

  
  

 غیر مكتمللن تتم دراسة أي ملف 
 
 

 .في حالة الموافقة، على األولیاء تقدیم وثائق تكمیلیة خاصة بالجزء التعلیمي و تسدید رسوم التسجیل


