ا�ستمارة ت�سجيل
� 2صورة �شخ�صية
للطالب
Student Photo
2 Nos.

تاريخ امليالد

________________________ Registration Form

ال�صف :

Class :

يرجى كتابة ا�سم الطالب باللغتني االجنليزية والعربية
القبيلة

Family

Date of Birth

الديانة

العام الدرا�سي :

الثالث

Religion

Student Name must be written in English & Arbaic

Third

اجلن�سية

School Year :

الثاين

ا�سم الطالب

First Name

لغة التحدث يف املنزل

Home Language

Second

Nationality

معلومات الوالد

Father’s Information

مكان العمل

Place of Work

رقم الفاك�س

Fax

املهنة

Occupation

رقم هاتف املكتب

Office Tel No.

اال�سم الكامل للوالد
رقم الهاتف النقال

الربيدااللكرتوين للوالد :

Mother’s Information

مكان العمل

Place of Work

رقم الفاك�س

Fax

املهنة

Occupation

رقم هاتف املكتب

Office Tel No.

اال�سم الكامل للوالدة

Fax

يف حالة الطواريء
رقم الفاك�س
Fax

Mother’s Full Name

رقم الهاتف النقال

الربيدااللكرتوين للوالدة :

رقم الفاك�س

GSM No.
Father’s E-mail :

عنوان املنزل

عنوان املنزل

Father’s Full Name

GSM No.
Mother’s E-mail :
Residence Address

هاتف املنزل

رقم ال�شقة

Res. Tel

Flat No.

رقم املنزل

House No.

رقم ال�سكة
Way No

املنطقة
Area

Emergency Contact

رقم هاتف املكتب

Office Telephone

رقم الهاتف
GSM

ا�سم ال�شخ�ص

العالقة

Name of Person

Relationship

الربيدااللكرتوين :

E-mail :

العنوان الربيدي

Postal Address

املنطقة
التاريخ

Area

الرمز الربيدي

Postal Code

�صندوق الربيد

P.O. Box No.

 Date ..................................توقيع الوالد /ويل الأمر Signature of Father / Guardian ....................................................
رجاء اقلب ال�صفحة Please turn over /

معلومات عن العائلة

Family Information

: عدد الأخوة والأخوات للتلميذ

How many brothers / sisters
Boys :

: اناث

Girls :

ا�سم املدر�سة

ال�صف

School Name

تاريخ امليالد

Grade

School Bus Service Required 		

e d u c a t i o n ,

Student’s Name

 ال/ نعم

خدمة حافلة مدر�سية تط ّلبت

ر�سم خريطة موقع املنزل

Drawing of the House Location Map

T o m o r r o w ’ s

ا�سم الطالب

Date of Birth

Yes / No

: ذكور

t o d a y

 نـوفـره الـيـوم، تعليم املـ�ستقبل

