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 التسجيـل و القبول سياسة
وهلا  قطر، دولة يفأنشأتها اجلالية التونسية  رحبية غري الدوحة مؤسسة تربوية يفاملدرسة التونسية  -

 .لرمسيا املدرسة الربنامج التعليمي التونسي قتطّب .وميزانية خاصة ،شخصية معنوية مستقلة

صياغة هذه السياسة وفًقا للسياسات والقوانني املعمول بها يف وزارة الرتبية يف اجلمهورية التونسية،  مّتت -
 . يف دولة قطر ووزارة التعليم والتعليم العالي

1.  

 :التالية للفئاتيكون القبول  ،الدوحة يف التونسية املدرسة يفراغبني اجلدد يف الدراسة ال إىل بالنسبة
 .األساسي التعليم من األوىل السنة و الروضة ةمرحل يف وناملستجّد -
 .التونسية املدارس من نوالقادم -
 .ذلك املدرسةإدارة  ارتأت إذا،اختبارات تقييم مستوى إجراء بعد  ن من املدارس املغاربيةوالقادم -

 . اختبارات تقييم مستوى إجراءن من املدارس األخرى بعد والقادم

 ورغالش.  

طاقة  انطالًقا من (الثانوي ةالرابعالروضة إىل )مستوى  يتّم حتديد الشغور بالنسبة إىل كّل -
 والراغبني يف اعادة التسجيل    ،وإعادة تسجيل مجيع التالميذ املسّجلني يف املستوى األدنى ،االستيعاب

 .عوامل أخرى تراها اإلدارةة وأّي

 .ُتخصَّص مقاعد يف كّل مستوى ألبناء املنتدبني اجلدد يف املدرسة -

 شروط القبول .2

  :، يشرتطاملدرسة يفالتالميذ  لقبول -
 .الشغور رتوّف -
 .احلصول على الرقم الشخصي من وزارة الداخلية القطرية -
 (. للفئات املطالبة بذلك)املستوى  تقييم اختبار يف النجاح -
 ،يف بلده االختصاص جهات من( دتنيشها آخر+ أساسي9+ أساسي6)الدراسية  التلميذ شهادات تصديق -

 .وزارة التعليم والتعليم العالي يف التقييم هيئة ومعادلتها لدى

 :اجلدول التالي يفن سب ما هو مبّيحب ،مستوى لكل لة للتسجيلاملخّو السّن احرتام -

 .سبتمرب من العام الدراسي 30حساب العمر يف  يتّم -
 .القبول لسّن األعلى احلّد يف السنة كسور جتاوز تمي -

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mosoah.com%2Farts-and-entertainment%2Fvisual-arts-and-design%2F%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25B4%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25A9-%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF%25D8%25A9%2F&psig=AOvVaw2a8HzcPRDu-TwRdW1sFtsC&ust=1588059737295000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDYn6qNiOkCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=eFTbp5Xp&id=51CE31DE8234B96A573B0805A065CD968492C1AD&thid=OIP.eFTbp5Xp_bgKhLNlUa5b3AHaFU&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.al-sharq.com%2fuploads%2f2018%2f03%2f07%2farticle_cover%2f384f300d704816bc82dd518cf629db87d09e98cf.png&exph=507&expw=705&q=%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1+%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85+%d9%81%d9%8a+%d9%82%d8%b7%d8%b1&simid=608016211656311288&selectedIndex=0


 -  

2 | 4  

 

ر/ع  القصوى  السّن السّن الدنيا املستــــــــوى 

 30/9/2021فيسنوات  6 31/3/2021يف سنوات 5 التحضريي 01

 ** 31/3/2021يف  سنوات 6 األوىل أساسي 02

 ** 31/3/2021يف  سنوات 7 الثانية أساسي 03

 ** 31/3/2021يف سنوات 8 الثالثة أساسي 04

 ** 31/3/2021يف سنوات 9 الرابعة أساسي 05

 ** 31/3/2021يف سنوات 10 اخلامسة أساسي 06

 ** 31/3/2021يف ةسن 11 السادسة أساسي 07

و ثالثة اشهر في  سنة 16 31/3/2021يف ةسن 12 السابعة أساسي 08

 30/9/2021في

و ثالثة اشهر في  سنة 17 31/3/2021يف ةسن 13 الثامنة أساسي 09

 30/9/2021في

و ثالثة اشهر في  سنة 18 31/3/2021يف ةسن 14 التاسعة أساسي 10

 30/9/2021في

و ثالثة اشهر في  سنة 19 31/3/2021يف ةسن 15 األوىل ثانوي 11

 30/9/2021في

و ثالثة اشهر في  سنة 20 31/3/2021يف ةسن 16 الثانية ثانوي 12

 30/9/2021في

و ثالثة اشهر في  سنة 21 31/3/2021يف ةسن 17 الثالثة ثانوي 13

 30/9/2021في

و ثالثة اشهر في  سنة 22 31/3/2021يف ةسن 18 الرابعة ثانوي 14

 30/9/2021في

 التسجيل وإعادة التسجيل .3

 .املدرسة يف نيلاملسّج التالميذ تسجيل وإعادة ،املقبولني اجلدد لتالميذا تسجيل يتّم -
 سب معادلة الشهادةحب ،التونسية ودولة قطر للدولة التعليمي مسّللا وفق املستوى يف التسجيل يتم -

 .التلميذ منها وفد يتال الدولة النظر عن ّضبغ قطردولة  يف الدراسية
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 املواعيد .4

التسجيل وإعادة التسجيل القبول و بداية تواريخ دحيّد ابالًغ لثالثا الثالثي يف بداية  اسنويًّ اإلدارة صدرُت -
كما يوضح البالغ  .وانقبل نهاية شهر ج اإلجراءاتمجيع  تنتهي أن على ها،إجراءاتو هاشروط و تهاونهاي

 .الدفع اعادة التسجيل او واإلجراءات املّتبعة يف حالة عدم ،ومواعيدها ،والدراسة رسوم التسجيل

 التسجيل يف املدرسة لكل املستويات رهني توفر الشغور -

 قبول بطلب مالتقّد ،التسجيل و القبول فرتات إغالق بعدل مرة ألّولقادمني إىل دولة قطر ا بإمكان -
 : ـبشرط إثبات ذلك ب ،للمدرسة

 تأشرية الدخول للبلد، •

 ، شاغرة مقاعد روتوّف •

 والتعليم العالي لتعليما وزارة وموافقة •

 ، ونهاية بداية بتواريخ دةحمّد املدرسةإدارة  بالغ يف لتسجيلا وإعادة التسجيل و القبول فرتات تكون -
 :التالي الرتتيب سبحب

 :التسجيل إعادة .أ
 مل التالميذ الذينويعترب ، نهاية و بداية بتاريخ دةحمّدفرتة إعادة التسجيل  تكون -

 . االنتظار قائمة يفيف اآلجال احملدَّدة  التسجيل إلعادة موايتقّد

 أن يتّم على واإلعدادي االبتدائي و الروضة مراحل نهاية تالميذ اأيًض التسجيل إعادة تشمل -
 .التسجيل إعادة مرحلة املرحلة األعلى بعد إقفال إىل اآليًّ اتهمملّف حتويل

 :القبول .ب
 .التسجيل إعادة فرتة انتهاء بعدحتديد عدد املقاعد الشاغرة  يتّم -
 ةمبّدموعد التسجيل  نهايةيد اختبارات تقييم املستوى وإعالن نتائجها قبل حتديد مواع يتّم -

 .كافية
 .تقييم املستوى إجراء اختبارات رسوَمحتّدد إدارة املدرسة  -
 على أن يبلغ ؛املستوى تقييم راتجيوز للمدرسة إجراء اختبا ،املقاعد الشاغرة امتألت إذا -

 .االختبارات يف جناحه حالة يف االنتظار قائمة يف سيكون التلميذ بأّن امسبًق األمر ولّي

 :التسجيل .ج
 .املقبولني ميذالتال تسجيل ةخالل هذه الفرت يتّم -
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فتح باب القبول والتسجيل  تعيد أن يف حالة توّفر مقاعد شاغرة بعد شهر جوان، ميكن لإلدارة -
التسجيل وإعادة والقبول )الدراسي؛ على أن ُتدمج قائمتا االنتظار  العام بداية يف التسجيل وإعادة

 .التسجيل بعد أسبوعني من انطالق السنة الدراسية ُيغلق باب إعادةيف قائمة واحدة، و( التسجيل

 االنتظار قوائم .5

 :التالية للفئات االنتظار قوائم  يف التسجيل يكون

 .دةاحملّد الفرتة يف التسجيل إعادة بإجراءات مل يقوموا الذين التالميذ -

 .شاغرة مقاعد هلم ريتوّف مل و قبوهلم  مّت الذين التالميذ -

 .منظوره تسجيل األمر ولّي طلب على املثبتتوقيت التاريخ والسب حب االنتظار قوائمترتيب التالميذ يف  جيري

 والدراسة التسجيل رسوم .6
o اللوحات على، املعتمدة الدراسة و التسجيل رسوم عن اإلعالن يتّم ،أعاله املذكور البالغ إىل إضافًة 

 .املدرسة يف نية اإلعال

o  بالبطاقة الذكية.عن بعد او تدفع رسوم التسجيل 

o  لألفراد  حجز املقعديدفع من تتكفل جهة العمل بتسديد الرسوم الدراسية ملنظوره تسبقة بقيمة رسوم
 (تسرتجع التسبقة عند تسديد جهة العمل للرسوم)
o  مل يباشر وسواء باشر التلميذ ا لالسرتدادغري قابلة  حجز املقعدرسوم. 

o حجز املقعد رسومولّي أمره  دفعيإذا مل  ،املدرسة يف التلميذ قبلُي ال. 

o  ّد بذّمة ولّي أمره مستحّقات مالية للمدرسةحيّق إلدارة املدرسة عدم إعادة تسجيل أّي تلميذ ختل . 

o مخسة أقصاه أجٍل يف الثالثية ألقساطل وفًقا دفعات ثالث على أو، واحدة فعًةُد الدراسة رسوم دفعُت 
 صكوك مؤرخة  03على ان يقدم الولي لإلدارة عدد  .ثالثي كل بداية من ايوًم عشر

 .بالتواريخ احملددة لالستخالص

o  حيق للمدرسة استخالص الصكوك عند حلول اجلها دون اعالم الولي. 

o مل أو للدراسة التلميذ حضر سواء بداية الثالثي، علىشهر  انقضاءبعد  ُتسرتجع ال رسوم الدراسة 
 .فقط  ثلَثي القسط ويف حالة عدم انقضاء الشهر، يسرتجع الولّي .حيضر

o تستويف ) شهرنصف  إمهاله مدة  ، يتّمعل نةة خالل الفرتة املاألمر رسوم الدراسة املستحّق ولّي يدفع مل إذا
 يتّم ثّم (.يف الصدداملعتمدة تذكري الولّي بالدفع وتنبيهه لإلجراءات يف  املدرسة كّل اخلطواتإدارة 

 .ل احالة االمر اىل السلط القطريةنفس املدة  قبلاالمر اىل السفارة  رفع 

o  ة يف آجاهلاالدراسالتسجيل ولتحصيل رسوم  أخذ الضمانات الالزمةعلى إدارة املدرسة. 
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