
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 دراسي عام كل سیتم مراجعة ھذا الدلیل في نھایة 



القبول والتسجیل –سیاسات المدرسة     

 

بول الطلبة في مدرسة الخلیل ور حول عملیة قذه السیاسة إلى تأمین الدعم واإلرشاد ألولیاء األمف ھدتھ
العدالة والعمل بشكل مناسب  لضمان.)44(ستناد إلى سیاسة مجلس أبوظبي للتعلیم رقم باإل الدولیة الخاصة

 فیما یتعلق بقرارات قبول الطالب وتسجیلھم بالمدرسة وتوزیعھم علي الصفوف
 

 جراءات التي تتم اللتحاق الطلبة في المدرسةیشمل المتطلبات واإل: القبول 
لسل الدراسي ثم یدرج ھو عملیة یحدد بموجبھا مكان للطالب بالمدرسة استنادا الي عمرة والتس:  التسجیل

 في سجالت القید بالمدرسة

یشیر الي التوقع الطبیعي بان یوضع الطالب مع اقرانھ في الفئة العمریة الذین تندرج تواریخ  : التوزیع
 میالدھم ضمن تواریخ السنة الدراسیة المحددة

تحدد سیاسة القبول والتسجیل والتوزیع بالمدرسة االجراءات المتخذة لقبول الطلبة وتسجیلھم وتوزیعھم علي 
بشأن حقوق المعاقین  2006) لسنة 29االتحادي (الصفوف ، كما تراعي المدرسة  في سیاستھا القانون 

 ولوائح المجلس وسیاساتھ ذات الصلة كما توضح اولویات قبول الطلبة بالمدرسة

 لطالب من مختلف االعراق والجنسیاتتتبني المدرسھ نھج المساواة والعدل والشفافیة حیث تقبل ا •
وتفقد مرافقھا والوقوف علي اوضاعھا ویخصص یسمح ألولیاء االمور زیارة المدرسة قبل التسجیل  •

 مرشد لھم اثناء الزیاره من لجنة القبول والتسجیل
تعید المدرسة تسجیل ابنائھا للمراحل التالیھ في حالة موافقة ولي االمر علي ذلك مالم یكن ھناك مشكلة  •

 سلوكیة تبرر عدم اعادة تسجیلة مره اخري بالمدرسة
د آل نھیان رئیس الدولة حفظھ ي أصدرھا صاحب السمو الشیخ خلیفة بن زایبناء على وثیقة التسامح الت •

اللفظي أو  أبناء أي ولي أمر یقوم باالعتداء ، فإن المدرسة لن تقوم تحت أي ظرف بإعادة تسجیلهللا
والمدرسین والفنیین والعمال والمساعدات  في المدرسة )بما في ذلك اإلداریینالجسدي على أي من موظ

 )البوابات والسائقین ومسؤولي
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 قبول الطلبة ذوي االحتیاجات التعلیمیة الخاصة  •
 –الصرع  –أمراض القلب الخلقیة  –السكر  –قبول الطلبة ذوي الحاالت الصحیة المزمنة ( الربو  •

 السمنة )
 علي الطلبة اجتیاز المقابلة الشخصیة واختبار تحدید المستوي بغرض تقدیم الدعم التعلیمي الالزم •
 االحتیاجات التعلیمیة الخاصة لتقدیم الدعم الالزماجراء مقابلة الطلبة ذوي یتم  •
 )15/9یتم حساب عمر القبول من منتصف شھر سبتمبر  ( •

 لذین التحقوا بھا في السنة الدراسیة السابقةالطلبة ا •
 الطلبة الحاصلین علي معدالت مرتفعة •
 الطلبة الحاصلین علي درجات متقدمة في المقابلة الشخصیة واختبارات القبول •
 الطلبة الذین لدیھم أشقاء یدرسون في المدرسة  •
 أبناء الموظفین بالمدرسة •
 القریبون من المربع السكني للمدرسة •

طفال وتنتھي عند الصف الثاني عشر. دأ الدراسة في مدرسة الخلیل الدولیة الخاصة من مرحلة ریاض األتب
 المراحل إلى تنقسم مختلف 

 التواریخ المحددة حسب التقویم المدرسي الدراسیةالمرحلة  الفئة العمریة
سنوات في أو قبل  ل فیھا الطلبة الذین بلغوا األربعیقب الروضة األولى سنوات 4

من شھر دیسمبر من العام الدراسي الذي یُسجل فیھ  31
الطالب للمدارس التي یبدأ تقویمھا المدرسي في شھر 

 سبتمبر 
فیھا الطلبة الذین بلغوا الخمس سنوات في أو قبل یقبل  الروضة الثانیة سنوات 5

من شھر دیسمبر من العام الدراسي الذي یُسجل فیھ  31
الطالب للمدارس التي یبدأ تقویمھا المدرسي في شھر 

 سبتمبر
یقبل فیھا الطلبة الذین بلغوا الست سنوات في أو قبل  الصف األول سنوات 6

ذي یُسجل فیھ من شھر دیسمبر من العام الدراسي ال 31
الطالب للمدارس التي یبدأ تقویمھا المدرسي في شھر 

 سبتمبر
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یتم  على أن ةمن مجمل الرسوم الدراسیدرھم)  500 (مر دفع رسوم تسجیل وقدرھاألیتوجب على ولي ا •
 ةللرسوم الدراسی األولخصم رسوم التسجیل من القسط 

 رسوم التسجیل غیر مسترجعة في حال انسحاب الطالب من المدرسة •
 یتم التسجیل بمقر المدرسة •
 نترنت علي الموقع االلكتروني للمدرسة  حسب الخطوات التالیة:التسجیل عبر اإل أو •

 يموقع المدرسة االلكتروننترنت بتعبئة نموذج طلب القبول عبر اإل 
alkhalilschools.com   نشاء حساب بالبرید االلكتروني و إشتراك واإلعن طریق

 تعیین كلمة المرور الخاصة بكم
 .احتفظ باسم المستخدم وكلمة المرور للرجوع إلیھا في المستقبل لمتابعة حالة طلبك 
  استكمال باقي إجراءات التسجیل بالمدرسة سیتم التواصل مع ولي األمر لتحدید موعد 
  سیطلب منك ملء بناء العاملین بالمدرسة أو من أأشقاء بالمدرسة ، طالبذا  كان لدي الإ

 البیانات الخاصة بھم
 سنكون سعداء للرد على أي أسئلة قد تكون لدیكم. ن یجري الطالب المقابلة الشخصیةفي حی •
 یتم تحدید موعد إلجراء اختبار تحدید مستوى للطالب في المواد االساسیة  •
 تسجل المدرسة الطالب رسمیا عند استیفاء شروط ومتطلبات القبول  •
ضمن المواعید التي یحددھا  (eSIS)اإللكتروني تسجل المدرسة الطالب على نظام معلومات الطالب  •

 المجلس لكل عام
 .توفر أماكن لدیھا تسجل المدرسة الطالب في حال •

طفال ( روضة أولى وروضة ثانیة ) وھي مرحلة ما قبل ألالمدرسة الطلبة في مرحلة ریاض اتقبل  •
مر والطالب ألیتم لقاء مع ولي ا(ت المقابالختبارات أو اإلزامي دون أي شكل من أشكال اإللالتعلیم 

 لشرح سیاسة المدرسة
زامي، ویجوز لھا أن تطلب من الطالب تقدیم إللیم اتجري المدرسة مقابلة مع الطالب في مرحلة التعل •

ختبارات تحدید المستوى في مادة الریاضیات واللغة العربیة واللغة اإلنجلیزیة لتتمكن من تحدید إبعض 
 ، ولیس بھدف قبول الطالب أو رفضھالئممستوى أدائھ وذلك بغرض تقدیم الدعم التعلیمي الم

البسیطة إلى  حاالتذوي االحتیاجات التعلیمیة الخاصة (التجري المدرسة مقابلة مع الطالب من  •
ویجوز لھا أن تطلب من الطالب تقدیم بعض اختبارات تحدید المستوى لتتمكن من تحدید  )المتوسطة
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ئمین، ولیس بھدف قبول الطالب أو المستوى أدائھ وذلك بغرض تقدیم الدعم التعلیمي والنفسي الم
 .رفضھ

((نقوم بإعطاء بنجاح  تحدید المستوى (للصفوف من األول إلى الثاني عشر)  ختباراتعد اجتیاز الطالب الب
 :مر بتقدیم األوراق الثبوتیة التالیةیلتزم ولي األ بالمدرسة)) وعلیھ،ولي األمر المانع من قبول الطالب 

 
 (للطالب غیر المواطنین) واإلقامة الطالب لجواز سفرصورة  •
 واإلقامةلجواز سفر األب ( الكفیل)  صورة •
شھادة المیالد او مستخرج رسمي صادر من جھة االختصاص ومصدقة من (وزارة الخارجیة في  صورة •

سفارة أو قنصلیة دولة اإلمارات العربیة المتحدة في البلد الذي تصدر منھ الشھادة  –البلد الذي تصدر منھ الشھادة 
 وزارة الخارجیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة ) –
تقبل شھادات تقدیر العمر المعتمدة من وزارة الصحة للمواطنین وابناء دول مجلس التعاون الخلیجي أو  •

 خالصة القید 
 و صورة من بطاقة ھویة األب ( الكفیل ) للطالب صورة من بطاقة الھویة •
 صورة بطاقة التطعیم •
 صورة من قید األسرة والرقم الموحد للطلبة المواطنین •
 سم بخلفیة بیضاء  6×4صور شخصیة حدیثة مقاس  4عدد  •
رقاء ثبات عنوان السكن للطالب (فاتورةالمیاه أوالكھرباء أو عقد إیجار أو ملكیة منزل ).صورة اللوحة الزإ •

 الخاصة بالمنزل
 شھادة ترك دراسة مصدقة من التربیة والتعلیم (للطلبة المحولین من المدارس الحكومیة في الدولة) •
  الدراسیة الخر عام دراسي حصل علیھا الطالب مصدقة من وزارة التربیة والتعلیمالشھادة  •
 أخر بطاقة درجات مصدقة •
 ومحولین من مدارس خاصة اخري)شھادة انتقال (للطلبة الراغبیین في التسجیل  •
 سجیل ومحولین من مدارس خاصة اخريملف الطالب الخاص بالمدرسة السابقة (للطلبة الراغبیین في الت •
 اخري) في التسجیل ومحولین من مدارس(للطلبة الراغبیین رسالة التخلیص المالي من مدرسة النقل، •
 الوثائق المتعلقة بالحاجات التعلیمیة الخاصة •
شھادة النقل األصلیة وأخر بطاقة درجات  للطالب (للطلبة الراغبیین في التسجیل ومحولین من خارج  •

سفارة  –الدولة ) معتمدة ومصدقة من : وزارة التربیة والتعلیم أو مكتب التعلیم في البلد الي تصدر منھ الشھادة 
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وزارة الخارجیة في دولة اإلمارات  –ھ الشھادة أو قنصلیة دولة اإلمارات العربیة المتحدة في البلد الذي تصدر من
 العربیة المتحدة 

 حسب المواصفات التالیھ:  CDیتم نسخ جمیع المستندات المطلوبة على
 CDطباعة اسم الطالب والصف على ال  –
 بشكل منفصل  CDنسخ المستندات المطلوبة على ال  –
   JPGیجب ان تكون جمیع الوثائق بتنسیق ال –

 ح القبول علي الشروط األتیة:سیتم من
 تعطي األولویة للطلبة الملتحقین بالمدرسة في السنوات السابقة -1
 الطلبة الذین لدیھم اشقاء بالمدرسة -2
 أبناء العاملین بالمدرسة -3
 الطلبة اصحاب المعدالت العالیھ (في حالة النقل من مدرسة أخري) -4
 حسب المربع السكني القریب للمدرسة -5

النظر في نتائج المقابالت الشخصیة والتقییم وسیتم النظر في الطلبة الذین استكملوا الوثائق مع العلم انھ سیتم 
ولن یعطي القبول للطلبة  ولن یعطي القبول ألشقاء المتخلفین عن دفع الرسوم الغیر نظامیة المطلوبة أوال

 المنقولین من مدرستھم نقال اجباریا او تأدیبا
 

من المقاعد، سیتم تحویل طلبكم عبر اإلنترنت إلى سجل قائمة انتظار. في حالة عدم توفر المزید 
 وبمجرد أن تصبح المقاعد متاحة عبر الصفوف، سیتم استدعاء المتقدمین بالتتابع وفقا للعدد المتاح

 

 لفئة العمریة والتسلسل الدراسيوفقاً لیوزع الطلبة في الصفوف أو السنوات الدراسیة 
 

طالب في الصف الدراسي الواحد في صفوف ریاض األطفال (روضة أولى  25ة یتجاوز عدد الطلب ال •
 )وروضة ثانیة

 طالب في كل صف دراسي في الصفوف من األول إلى الثاني عشر 30ال یتجاوز عدد الطلبة  •
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  معتمد من ادارة المدرسة
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