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1- تعبئة استمارة التسجيل بالمدارس وتعبئة عقد إلتحاق الطالب /الطالبة بالمدارس.
2- صورة من شهادة الميالد مع اإلطالع على األصل.

3- صورة من كرت العائلة للسعوديين مضافًا به الطالب /الطالبة مع اإلطالع على األصل.
4- صورة من هوية مقيم لألب للمقيمين سارية الصالحية مع اإلطالع على األصل.

5- صورة من هوية مقيم للطالب /الطالبة سارية الصالحية مع اإلطالع على األصل.
6- صورة من كرت تطعيمات الطالب /الطالبة.

7- تعبئة السجل الصحي للطالب /الطالبة مع عمل التحاليل الطبية الالزمة خالل ثالث أيام.
8- عدد 4 صور شخصية للطالب /الطالبة مع ملف عالقي.

9- خطاب إجتياز للمقابلة الشخصية للطالب /الطالبة.
10- صورة من العنوان الوطني لولي األمر .

التسجيل بالصف األول االبتدائي

1- تعبئة استمارة التسجيل بالمدارس وتعبئة عقد إلتحاق الطالب /الطالبة بالمدارس.
2- ملف الطالب /الطالبة كامًال محتويًا على جميع الوثائق التعليمية ومختوم وُموقع من إدارة المدارس 

    المنقول منها الطالب /الطالبة.
3- جميع السجالت الخاصة بالطالب /الطالبة (سجل التطعيم - السجل الشامل).

4- إحضار الكتب الدراسية للعام الدراسي من مدرسته / مدرستها السابقة.
5- صورة من العنوان الوطني لولي األمر .

1- تعبئة استمارة التسجيل بالمدارس وتعبئة عقد إلتحاق الطالب /الطالبة بالمدارس.
2- خطاب وثيقة معادلة ُموثق ومختوم من إدارة التعليم.

3- صورة من هوية مقيم لألب للمقيمين سارية الصالحية مع اإلطالع على األصل.
4- صورة من هوية مقيم للطالب /الطالبة سارية الصالحية مع اإلطالع على األصل.

5- صورة من العنوان الوطني لولي األمر .

طالب منقول من مدرسة أخرى لمدارس اإلخاء

 طالب المدارس الُمنتقلين من صف دراسي للصف التالي أو من مرحلة دراسية للمرحلة التالية يتطلب منهم اآلتي:
1- تعبئة استمارة التسجيل بالمدارس لتحديث البيانات.

2- تعبئة عقد إلتحاق الطالب / الطالبة بالمدارس.

طالب منقول من مدرسة عالمية أو من خارج المملكة


