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  شر للصف الثاين إىل الصف الثاينالمستندات المطلوبة للتسجيل بمدرسة منار االيمان الخاصة 
 المستندات المطلوبة لفتح ملف للطالب/ة وبحث الحالة ودونها لن يتم االطالع شلى الملف وسيتم استبعاده:

 / مستندات الطالب 10

  ملونةأشهر  (6)مارتية سارية المفعول بما ال يقل عن جواز السفر واإلقامة والهوية اإلمن  نسخة .1

 .6×4صور شخصية حديثة للطالب  (5)عدد  .2

 .5الطالب  دولة وسفارة الدولة يف الخارجية وزارة من ميالد مصدقةالمن شهادة ملونة نسخة  .3

  :فوقوما  %09خر مؤهل دراسي شهادة نجاح بنسبة نسخة طبق األصل من آ .4

 شهادة نجاح بالدرجات لصفوف المرحلة الثانوية/ اإلعدادية / االبتدائية حسب التسلسل الدراسي   ●

 .شهادة سلوك طالب دراسي من المدرسة السابقة .5

 .السابقة المدرسة من انتقال شهادة براءة ذمة من المدرسة السابقة شهادة .6

 مستندات ويل االم  وفتح الملف بحث حالة/ 19

 .لألب واألم( أشهر 6نسخة ملونة جواز السفر واإلقامة والهوية سارية المفعول بما ال يقل عن ) .1

متتر )األب واألم( مواتتمار مفتتردات الراتتتب والوةيفتتة وستتنة االلتمتتاق بالعمتتل مستتتخرم مصتتدق متتن جهتتة العمتتل لتتو  األ .2

 حالة عدم العمل يستخرم اثبات بعدم العمل من مماكم الدول .والمزايا التي يستلمها، ويف 

( أشهر سابقة ، ويف حالة االستالم باليد يرجى استتخرام 6مستخرم مصدق من البنك / المصرف موامار الراتب لمدة ) .3

 مستخرم رسمي من جهة العمل بذلك ومواح فيه االستالم.

الرستمية حستب األصتول باإلاتتافة خة نستخة متن آختر فتتاتورة نستخة ملونتة متن عقتد اإليجتتار ستمني معتمتد متن الجهتتات  .4

 للماء والمهرباء.

 نسخة من شهادة طالق أو هجران لو  األمر )األب واألم( خن وجد يف حاالت الطالق أو الهجر. .5

 نسخة ملونة من شهادة وفاة األب لأليتام صادرة من مستشفيات الدولة وموثقة. .6

 ما يخص الوصي.نسخة من شهادة صادرة من الممممة ب .7

 نسخة من شهادة اإلعالة الصادرة من مماكم الدولة. .8

 اإلفادة عن أي وسائل دخل أخرى من جمعيات ومؤسسات الدولة. .0

 مالحظات

 مارات العربية المتحدة يف الدولة الم تكن معتمدة من سفارة دولة اإلالرهادات الصادرة من خارج الدولة لن يتم قبولها م

 واشتماد الخارجية اإلماراتية حسب األصول المتعارف شليها.الصادرة منها كما 

  الرهادات الدراسية الصادرة داخل الدولة لن تقبل لما لم تكن معتمدة من إدارة المنطقة التعليمية. 

 فقط وينطبق شليهم  2يمان التعليمية الخيرية شدد لموظفين العاملين بمؤسسة منار اإليمنح ميزة الحاق الطالب ألبناء ا

 يرطب أسماء الطالب من سجل التسجيل.  / االستقالةنهاء الخدماتاتها ولن يتم التجاوز شنها، وشند الر وط ذا

 تنبية هام 

  إج اء المقابلة للطالب ال يعني قبولة تلقائياًفالقبول متوقف شلى نتيجة المقابلة وأولويات القبول المحددة وفقاً لسياسة بحث

 افة اىل توف  األماكن .الحالة إض

  سيعلن مكتب القبول والتسجيل شن النتائج النهائية للقبول بعد االنتهاء من كافة المقابالت وادراسة الحاالت ، لذا ي جى شدم

سؤال المعلمين شن النتائج وكيف ابلى طفلك خالل المقابلة إذ أنه من غي  المسموح لهم االدالء بأي معلومات لالهل بهذا 

 الخصوص.

 االجتماشي او اي وسيلة اخ ى ويعتب  ذاك انتهاك صريح  ليمنع منعا باتا تداول المستندات بالتصوي  والنر  شلى مواقع التواص

 للخصوصية يمكن تحويلة اىل اج اء قانوين .

 


