محافظة القاهرة
مديرية التربية و التعليم بالقاهرة
إدارة القاهره الجديده التعليمية

المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس
مدرسة نموذجية دولية للمتفوقين

نموذج طلب التحاق بالمدرسة
السنة الدراسية................................:

الرقم.....................:

التاريخ......................:

بيانات التلميذ
إسم التلميذ .....................................................................................................:الجنس :ذكر  /أنثى
تاريخ الميالد .................................. :سن التلميذ في  ................. :10/1سنة  ............شهر ...........يوم .............
الجنسية ........................................:الديانة............................................................... :
البرنامج المطلوبDP – MYP – DP :

الفصل........................... :

المدرسة السابقة.................................................................................................................... :
الفصل ........................... ........................ :السنة الدراسية......................................................... :
هل يعاني من حالة مرضية؟ :

ال ( )

نعم ( )

لو نعم ,ما هى؟........................................................................................................................
هل لديه أخ أو أخت في مدارس أخرى؟:

ال ( )

نعم ( )

لو نعم ,أذكر السن و المدرسة:
السن ........................................ :المدرسة................................................... :
السن ........................................ :المدرسة................................................... :
هل لديه أخ أو أخت في المدرسةالمصريه الدوليه؟:

نعم ( )

ال ( )

لو نعم ,أذكر السن و المدرسة:
السن ........................................ :المدرسة................................................... :
السن ........................................ :المدرسة................................................ :
هل ترغبون اإلشتراك في خدمة األوتوبيس؟ :

خاص باإلدارة:

ال ( )

نعم ( )

دورة كاملة ( ) نصف دورة( )

بيانات أولياء األمور
األب

األم

اإلسم:
الشهادة:
المهنة:
جهة العمل و الوظيفة:
اللغات:
الحالة اإلجتماعية:
الجنسية:
رقم البطاقة:
عنوان العمل:
رقم تليفون المنزل:
المحمول:
البريد اإللكتروني:
أقر بأن البيانات المذكورة في هذا الطلب صحيحة و دقيقة و أوافق:
.1
.2
.3
.4

اإللتزام بجميع القوانين و القواعد السلوكية و لوائح المدرسة و السياسة المالية للمدرسة
بأن إبني/إبنتي سوف يلتزم بقوانين و القواعد السلوكية و لوائح المدرسة
بأن أدفع كل المصاريف و الدفعات المطلوبة في االجال المحددة
بأن أضمن ان يلتزم إبني/إبنتي بلبس الزي الرسمي للمدرسة
التاريخ و اإلمضاء:

نتائج إختبارات القبول
تاريخ اإلمتحان ............................ :الفصل المطلوب......................................... :
التلميذ (يمكن /ال يمكن ) قبوله في فصل  .............................للسنة الدراسية ............../..............
الممتحن :اإلمضاء و التاريخ ................................... :منسق البرنامج :اإلمضاء و التاريخ................................. :

نتائج مقابلة األولياء
تاريخ المقابلة ...................... :إسم المسؤول عن المقابلة ............................. :الوظيفة....................................... :
نسبة%.......................... :
ال ( )
نعم ( )
نتائج المقابلة:
مالحضات:
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................ ...........................
...........................................................................................................................................
المسؤول عن المقابلة  :اإلمضاء و التاريخ:

النتائج النهائية لطلب اإللتحاق بالمدرسة
لقد تم ( قبول  /رفض ) التلميذ  ...............................................في فصل .....................................
للسنة الدراسية . .........../.........
التاريخ:
مدير المدرسة :إمضاء:

