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أقر أنا الموقع أدناه أنني قمت باإلجابة على األسئلة المذكورة أعاله  ،وأنا مسؤول بشكل كامل عن صحة البينات المذكورة في ھذه األجوبة.
الرجاء اعتبار ھذا التصريح بمثابة موافقة مني على التحقيق من مدى صحة ھذه البيانات .أقر بأنني على علم تام بأن أي معلومة خاطئة
تحتويھا ھذه البيانات قد تعرضني إلى إجراءات تأديبية وقضائية.
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وثائق التسجيل المطلوبة للطالب المتقدم
ً
مرفقة مع نموذج طلب
من أجل استكمال طلب التسجيل الخاص بك ،يجب عليك ارسال الوثائق التالية إلى قسم التسجيل الخاص بالمدرسة
التسجيل .لن يتم النظر إلى طلبك في حالة عدم ارسالك الوثائق المطلوبة.
1

تعبئة طلب القبول



2

 2صور شخصية
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الشھادة المدرسية للصف الحالي على أن ال يقل معدل الطالب عن %65
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شھادة انتقال مع رقم الطالب المتسلسل مصدقة من مديرية التربية والتعليم
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شھادة الميالد األصلية وصورة عنھا
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صورة عن ھوية األب واألم
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صورة عن ھوية الطالب إن وجدت
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شھادة خلو أمراض.



9

شھادة الوفاة األصلية  +صورتان عنھا للمتوفى من والدي الطالب



التعليمات الخاصة بالتسجيل
1

يجب مرافقة الطالب لولي أمره عند التسجيل.

2

يخضع الطالب المستجد المتحان مستوى يحدد من قبل اإلدارة

3

دفع مبلغ  200شيكل غير مستردة كرسوم تسجيل.

4

ال ينظر بالطلب إال إذا أرفق بالوثائق المطلوبة

5

ال يعتبر الطالب مسجل رسميا ً في المدرسة ما لم يتم دفع  %50من القسط عند القبول
األقساط المدرسية للعام الدراسي 2015 / 2014
الصف

رسوم التسجيل
)غير مستردة(
200
200
200

مطبوعات

القسط السنوي
الثانية
األولى
1,200
1,300
1,300
1,450
1,750
2,000

العاشر
الحادي عشر الصناعيي
الحادي عشر الفندقي
يتم دفع األقساط على دفعتين :
 .1الدفعة األولى :قيمتھا  %50من القسط السنوي تدفع عند القبول.
 .2الدفعة الثانية  :وقيمتھا  %50من القسط السنوي تدفع خالل الفصل األول من العام الدراسي
50
50
50

المجموع
2,750
3,000
4,000

مصروفات تدفع عند بداية العام الدراسي الجديد
زي المشاغل  +لوحة الرسم للصف الحادي عشر الصناعي

زي  +طقم سكاكين مطبخ للصف الحادي عشر الفندقي

في حالة قبول الطالب يوقع ولي امر الطالب على تعھد بالتزام ولده باألنظمة والتعليمات المدرسية وإال يحق إلدارة المدرسة اتخاذ
اإلجراء الذي تراه مناسبا ً

