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على الموقع اإِللكتروني للمدرسة، كما تود  2022   –  2021للعام الدراسي القادم    أن تشكركم على تقديم طلبات التسجيل ألوالدكم  اللبنانية  تود إدارة المدرسة  

للطالب الجدد سيتم   جداً. فإذا توفرت األماكن إعالمكم أنه بسبب تزايد عدد الطالب وعدم قدرة المدرسة على استيعاب الجميع، ستكون األماكن الشاغرة محدودة  

 :ن توزيع الصفوف سيكون على الشكل التاليعلماً أ اإلتصال بكم.

 

 مبنى الخليج الغربي شارع األمم المتحدة: 
 KG2/GSلى صف  إ NRS/PSقسم الروضات إنكليزي وفرنسي من صف  

 G6لى صف إ  G1قسم اإلبتدائي اإلنكليزي من صف 
 G12/ES3صف إلى    G7/EB7قسم المتوسط والثانوي إنكليزي وفرنسي من صف 

 EB6لى صف  إ EB1قسم اإلبتدائي الفرنسي من صف   المتحف شارع مبنى الهتمي القديم  

 
 شروط إعادة التسجيل للطالب القدامى: 

 . المستند صالحية اءنتهإ ر اوفي حال تغيي المطلوبة أدناه المستندات أّي من وتحميل المدرسة موقع  عبر حسابكم الخاص علىتحديث المعلومات  يجب
 سارية الصالحية(  ال )لن يتم قبول أي طلب في حال عدم توفر أي من هذه المستندات 

 ( صالحيةواالم والطالب )سارية اللألب  صورة عن جواز السفر  .1

 ( الوجهان على صفحة واحدة  – صالحيةال م والطالب )سارية وال لألب  صورة عن البطاقة الشخصية .2

 أشهر( 6ال تزيد عن  ، )حديثة  صورة شمسية للطالب .3

 شهادة لمن يهمه المر من جهة عمل ولي المر تتضمن اسم الشركة والمسمى الوظيفي  .4

 صورة عن بطاقة حمد الصحية  .5

 المنطقة والشارع والمبنى. صورة عن لوحة البلدية الزرقاء التي تحمل رقم  .6

إلى    الطالبلصفوف الروضات والول اإلبتدائي يجب تسليم نسخة من السجل الصحي للتلميذ الذي تحصلون عليه من المركز الصحي التابع له  .7
 مكتب التسجيل  

 
 : قطر - نتساب الطالب الجدد للمدرسة اللبنانيةشروط ا 
 : (31/01/2022)يحتسب عمر الطالب من تاريخ الوالدة حتى  مستوفياً للشروط التالية  طالبن يكون عمر ال أ 

 مواليد   العمر  الصف 

 PS / NUR 3 Feb 1, 2018------ Jan 31, 2019الروضة الولى    •

 MS / KG1   4 Feb 1, 2017------ Jan 31, 2018الروضة الثانية   •

 GS / KG2  5 Feb 1, 2016------ Jan 31, 2017 الروضة الثالثة   •

 EB1/G1  6 Feb 1, 2015------ Jan 31, 2016    بتدائياإلول ال •

 
 متحان التقييم ويستوفي كافة الشروط والمعايير المحددة من قبل اإلدارة: اأن ينجح في  
 لصفوف رياض الطفال: يخضع الطالب لمقابلة.  
 إمتحان في المواد التالية: رياضيات، لغة أجنبية، لغة عربية. ( (EB9,Gr9حتى  EB1,Gr1)) صفوف منلل 
 إمتحان في المواد التالية: رياضيات، كيمياء، فيزياء، علوم الحياة، لغة أجنبية، لغة عربية.  (ES2,Gr11)و  (ES1, Gr10)لصفوف  
 صاد، إجتماع، فلسفة، لغة أجنبية، لغة عربية. إمتحان في المواد التالية: رياضيات، إقت  (ES3-SE,Gr12-SE)صف اإلقتصاد واإلجتماع ل 
 إمتحان في المواد التالية: رياضيات، كيمياء، فيزياء، علوم الحياة، لغة أجنبية، لغة عربية.   (ES3-SVT,Gr12-LS)لصف علوم الحياة  

 

 ي من هذه الوثائق( أي طلب في حال عدم توفر أ قبل التسجيل: )لن يتم قبول  للطالب الجددالوثائق المطلوبة  

 واالم والطالب )سارية المفعول(لألب  صورة عن جواز السفر  .1

 الوجهان على صفحة واحدة(  –)سارية المفعول  واالم والطالب لألب صورة عن البطاقة الشخصية  .2

 أشهر( 6)حديثة ال تزيد عن   ية للطالبشمس  صورة .3

 صورة عن شهادة الميالد  .4

 يتضمن جميع أفراد العائلة إخراج قيد عائلي صورة عن  .5

   صورة عن بطاقة التطعيم .6

 رة عن بطاقة حمد الصحية صو .7

 تحمل رقم المنطقة والشارع والمبنى. صورة عن لوحة البلدية الزرقاء التي  .8

 نسخة عن دفتر العالمات من مدرسته وما فوق إفادة مدرسية بنجاحه في الصف الخير مع الثالثة للتالمذة المتقّدمين لصف الروضة   .9
 للطالب القادمين من خارج دولة قطر يجب أن تكون اإلفادة المدرسية مصدقة من وزارتي التربية والخارجية في البلد الذي السابقة.       
 الدوحة صدرت منه اإلفادة باإلضافة إلى السفارة القطرية في ذلك البلد، ثم من الخارجية القطرية في       

 للتالمذة المتقّدمين للصفوف الثانوية صورة عن الشهادة الرسمية للصف التاسع أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية اللبنانية.  .10

 من المدرسة الحالية  2021 –  2020مخالصة مالية للسنة الدراسية الحالية   .11

 2021 –  2020الطالب وإفادة متابعة للعام الدراسي الحالي بطاقة عالمات آخر فصل أكمله  .12

 شهادة لمن يهمه المر من جهة عمل ولي المر تتضمن اسم الشركة والمسمى الوظيفي  .13

   الطالبلصفوف الروضات والول اإلبتدائي يجب تسليم نسخة من السجل الصحي للتلميذ الذي تحصلون عليه من المركز الصحي التابع له  .14
 إلى مكتب التسجيل        

 
 . تحت طائلة إلغاء التسجيل مع بداية العام الدراسي نظيفاً بشكٍل كاملٍ   الروضات  وفصف في  طالباليجب أن يكون :  مالحظة

 

ً الطالب الى المدرسة  جميع  إن حضور     جهات وال  عن وزارة التعليم والتعليم العاليالتقيّد بالقرارات الصادرة    اإلدارةولكن على    ، هو من أولويات إدارة المدرسة  يوميا
  لزم  هو م  للحضور،    وتحديد أعداد الطالب  بشكل كلي أو جزئيواستقبال الطالب  بفتح ابواب المدرسة  المحلية  ن السلطات  ع  يصدربالتالي إن أي قرار    .  ختصةالم 

هي ثابتة وغير قابلة ألي حسم بحسب أيام التمدرس للطالب، ما  حسب جدول الرسوم بناًء على ما ذكر، إن الرسوم واألقساط المذكورة  وعلى المدرسة التقيد به.  
    المختصة.  جهاتن ال علم يصدر أي قرار مخالف لذلك 
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 األقساط والرسوم المدرسية 
 

 . حسب الجدول المعتمد من وزارة التعليم والتعليم العالي  ستكون   2022/  2021للعام الدراسي الرسوم والدفعات   إن
 www.lsq.sch.qaموقع المدرسة لإلطالع على جدول الرسوم المعتمدة يرجى زيارة  

 
لإلسترداد تحت  غير قابل  هذا الرسم  و للطالب الجدد المتقدمين لصفوف الول اإلبتدائي وحتى الثاني الثانوي.    لاير قطري   320  رسم وقيمته   :إمتحان التقييم*

   أي ظرف.

وهوغير قابل    يدفع هذا المبلغ مباشرة عند التسجيل  .  للمدرسة  نتساب الطالبا عند  جديد،    لكل طالب  يدفع  لاير قطري  1,602رسم وقيمته    : التسجيل*
 .  ظرف تحت أي  لإلسترداد

من الرسوم الدراسية وهوغير  حجز المقعد    رسمم  حسي  (.قدامى)المنتسبين الجدد اوالب  ال طال  جميعل، يدفع   قطريلاير   2,136رسم وقيمته    : حجز المقعد* 
 تحت أي ظرف.   قابل لإلسترداد

 . يلولوهي غير قابلة لإلسترداد بعد الول من أ، التأمينو درسي، ، الزي الموغيرها الدفاتر،   المطبوعات، المستندات، الكتب  الرسومهذه تشمل    :الرسوم اإلضافية *

التسجيل قبل   إلغاءفقط في حال  تردو  10/90/1220أي قبل   لثةوتدفع كاملةً مع الدفعة الثاقساط السنوية لى ال تضاف هذه الرسوم إ متحانات الدولية: إل *ا
 وهي على الشكل التالي: .2021/12/31

 KG2-(G1 to G8)-G10-G11-EB3-EB6-EB8-ES2صفوف:  ل لاير قطري ل  400 •

 G9-EB9لاير قطري لصفوف:  1,175 •

                         G12-ES3لاير قطري لصفوف:  1,228 •
 

إلضافية الرسوم ا  مجموع الرسوم السنوية   : السنوية لرسوم *ا الرسوم الدراسية  

 صفوف الروضات  15,300 2,888 18,188

 الصف الول حتى الخامس  17,350 3,488 20,838

 الصف السادس حتى التاسع  19,350 4,388 23,738

 الصف العاشر حتى الثاني عشر 24,250 4,388 28,638

 
   الخوة المسجلين باستثناء الخ الكبر.على الرسوم الدراسية فقط لكل % 10تمنح المدرسة حسم   الحسومات:*

حسومات ممنوحة وتضاف   ةفي حال إلغاء التسجيل تلغى أي، وكانون الول  31أي بعد  ن يتسجل بعد منتصف العام الدراسي ال يمنح حسم الخوة لم
 .  أدناهالمحددة ل  يالتسجلغاء  إقواعد  ويتم بعد ذلك تطبيق  الرسوم الدراسية قيمتها على 

 
  *الدفعات وتواريخ استحقاقها: 

 
 )ورسم التسجيل للطالب الجدد فقط( رسم حجز المقعد   ولى عند التسجيل الالدفعة 

   الرسوم اإلضافية   2021/ 06/ 10   الدفعة الثانية قبل
   رسم حجز المقعد يخصم منها  لى اإلمتحانات الدوليةباإلضافة إ  الرسوم الدراسية% من 50 2021/ 09/  10    الدفعة الثالثة قبل

 الرسوم الدراسية % من 25   11/2021/ 10   الدفعة الرابعة قبل
   الرسوم الدراسية% من 25   01/2022/ 10الدفعة الخامسة قبل  

 
    :طريقة الدفع*

 . المدرسة الى حساب التحويل البنكيأو بواسطة ة لدى مكتب المحاسبنقداً  تدفع الدفعة االولى عند التسجيل •

وتصرف هذه الشيكات بتاريخه او في أول يوم عمل يليه اذا    لتواريخ المحددة أعالهبا  آجلة  شيكات ب   أولياء المور تسديد الدفعات المتبقية  على •
 المدرسة.  الى حساب التحويل البنكيبواسطة عطلة أو كان يوم 

 من تاريخ رفض الشيك، لي سبب كان.  أي شيك مرتجع يجب أن يسدد نقداً في قسم المحاسبة خالل يومين •

نقداً ، وذلك قبل عشرة أيام  لسحب أي شيك قبل موعد تحصيله يجب على ولي المر الحضور إلى مكتب المحاسبة وتسديد كامل قيمة الشيك   •
 على القل من موعد استحقاق الشيك. 

   خر:التسجيل المتأ*

 الدراسية واإلضافية عند التسجيل.  رسوممل الكايوجب دفع  كانون الول، 31أي قبل   ول من العام الدراسيالي تسجيل خالل النصف أ •

 باإلضافة إلى كامل الرسوم اإلضافية عند التسجيل.   ، كانون الول، يوجب دفع نصف قيمة الرسوم الدراسية فقط 31أي تسجيل بعد   •
 

   :المراحل التعليمية على الشكل التاليفة سترداد لكاق قواعد إلغاء التسجيل واإلتطبّ   : إلغاء التسجيل *

 . لإلسترداد تحت أي ظرف ةغير قابلرسم التسجيل ورسم حجز المقعد التقييم ورسم  •

 لول. بعد الول من أي   غير قابلة لإلسترداد تحت أي ظرف اإلضافيةسوم رال •

   .باستثناء رسم حجز المقعد الرسوم الدراسيةرد كامل يو  الرسوم اإلضافيةقيمة ترد ،  يلول الول من أ أي إلغاء قبل  •

 .  رسوم ايام التمدرس التي حضرها الطالبوحجز المقعد   باستثناء رسمالرسوم الدراسية  ترد ، منه  30أيلول حتى  1ي إلغاء من أ •

 . الرسوم الدراسيةيرد نصف قيمة    ، م الدراسيمن العا ولكانون اال  31تشرين الول حتى   1أي إلغاء من  •

 ال يرد أي مبلغ إطالقاً.  ، من العام الدراسي ول كانون اال 31أي إلغاء بعد  •
 
 

كما والتزم بأي إجراء تقوم به إدارة المدرسة في حال تخلّفي عن سداد   ، الشروط كافة اوافق على و ، من قواعد وأحكام   أعاله أتعهد باإللتزام الكامل بما ورد
    األقساط والرسوم حسب التواريخ المذكورة أعاله.
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 *خدمة النقل واإلجراءات المتّ بعة : 
 

تغيير   جزئياً او  أو كلياً    ، كما ويمكن إلغاء الخدمة مع العلم بأن هذه األحكام والشروط هي قابلة للتغيير و/ اوالتعديل   ،كما يليتكون  خدمة النقل    حكامأو  شروط    إن
 . حسب التعاميم التي قد تصدر عن الجهات المختصة  وذلك الرسوم، 

 . الخاص  مقعده على المدرسي   النقل في طالب كل حصول ضمان -
 .شامل تأمين بوليصة على  المدرسي  النقل يستخدم طالب كل حصول -
   .المرورإدارة  قوانين مخالفة عدمو  وإياباً  ذهاباً  الطلبة لنقل المحددة بالمواعيد واإللتزام النقل نظام كفاءة لتحسين  الجهد قصارى بذل -
 . مكان السكن على بناءً  النقل  خدمة  في طالب أي قبول أو رفض  بحق اإلدارة تحتفظ -
، كما تحتفظ بحقها في تحديد وقت الصعود إلى الحافلة صباحاً  المداخل  المتعددة  والبنية  والشوارعوالمجمعات    المناطق   بعض  في  الطلبة  وإنزال  تجمع   نقاط  تحديد  بحق  المدرسة  تحتفظ  -

 .   النقل طرق تحديد من  نتهاءاإل  فور – وجدت  إذا - النقاط هذه عن  اإلبالغ وسيتم. ووقت الوصول بعد الظهر
 .شخصية حاالت على مبنية وغير ،النقل  كفاءة لتحسين مدروسةو مأمونة ،ميسورة مسارات  المدرسية الحافالت تخاذإ -
 .تطبق على الطالب المسجلين في الباص المدرسي أثناء تنقلهم جميع قواعد السلوك المطبقة -
 النقل اإللتزام بالمقعد المحدد من اإلدارة داخل الحافلة أثناء  -
 يحق لإلدارة إلغاء خدمة النقل في حال عدم اإللتزام بقواعد السلوك  -
 .صباحاً  يتأخر طالب أي نتظاراب تقوم لن  المدرسة حافالت -
 . بالهل تصالواإل المدرسة  الطلبة إلى  إعادة سيتم الحال، هذه وفي العودة،  طريق في  أبنائهم عن استقبال  يتأخرون الذين الهل ءيمج بانتظار تقوم لن  المدرسة حافالت -
    ة. المطلوب  الحافلة  في  شاغرة  أماكن  وجود  حال  في  إالكن  الس   عنوان  تغيير  حال  في  الخدمة   تأمين  عن  مسؤولة  تكون  ولن  النقل،   خدمة  طلب   عند  المقدم  العنوان  إلى  بالنقل  المدرسة   تلتزم  -
 وعند الضرورة يرجى اإلتصال باإلدارة.يمنع منعاً باتاً التعرض لي طالب داخل الحافلة، أوالتدخل في عمل  السائق ومحاولة مساعدته،  -
  www.lsq.sch.qa  ضرورة اللتزام بشروط وأحكام خدمة النقل المذكورة على موقع المدرسة -

  
 مالحظة: يرجى أخذ العلم بأن األولوية في قبول طلبات التسجيل في خدمة النقل ستكون لطالبي الذهاب واإلياب. 

                                                
 دفع على الشكل التالي: ت  لاير قطري )ذهاباً فقط أو إياباً فقط(  4.000( أو  ذهاباً وإياباً )لاير قطري  6,000م خدمة النقل السنوي ورس    *الرسوم: 

 لاير قطري.   1,000حجز مقعد عند التسجيل قيمته  •

 . لاير قطري للذهاب فقط أو لإلياب فقط   1.500للذهاب واإلياب أو  لاير قطري  2,500قيمتها تحدد و  9/2021/ 10  قبلدفعة أولى   •

 . لاير قطري للذهاب فقط أو لإلياب فقط  1.500للذهاب واإلياب أو   لاير قطري  2,500 قيمتها تحدد و  10/1/2022قبل  ثانية  دفعة  •
 

 إلغاء خدمة النقل: *

 . باستثناء رسم حجز المقعدكامل المبلغ ، يرد أي إلغاء قبل الول من أيلول  •

 . خدمة النقللالمبلغ المحدد للقسم الثاني من العام الدراسي ، يرد كانون الول 31أي قبل  خالل النصف الول من العام الدراسيأي إلغاء  •

 . كانون الول، ال يرد أي مبلغ على اإلطالق 31بعد أي إلغاء  •
 
أعاله.   خدمة النقل حسب التواريخ المحددةرسوم    كامل ، يوجب دفع  كانون الول   31أي قبل    أي تسجيل خالل النصف االول من العام الدراسي  : التسجيل المتأخر*

 . خدمة النقلل  المبلغ المحدد للقسم الثاني من العام الدراسي، يوجب دفع كانون الول  31وأي تسجيل بعد 
              النشاطات: *

 كاملة نقداً عند التسجيل.  النشاطات تدفع رسوم •

 .     النشاطوالدفع لن يتم قبوله في   لم يتّمم إجراءات التسجيل النشاطاتأي مشترك في   •

 في حالة التسجيل المتأخر، تحتسب رسوم النشاطات وفقاً لعدد الحصص المتبقية. •
 
 : إلغاء التسجيل للنشاطات* 

 .     لاير قطري  250  لألهل كامل المبلغ، وذلك بعد اقتطاع  يرد بدء النشاط،   على بعد مرور حصتينأي إلغاء  •

 ال يرد أي مبلغ على اإلطالق.   بدء النشاط مرور أكثر من حصتين على إلغاء بعدأي  •
 
   :الطبابة والتأمين*

 المسجلين في المدرسة. تقدم المدرسة تغطيات التأمين لجميع الطلبة    •

 داخل حرمها أو أثناء النشاطات التي تقيمها.  المدرسة  يتعرض له طالبتغطية أي حادث  ال تشمل   •

 لاير قطري تأمين حوادث الطالب عن الحادث الواحد.  15,000الحد القصى:  •
 
  حكام عامة:*أ

 خطياً. يلغى تسجيل أي طالب جديد إذا لم يلتحق بالمدرسة خالل السبوعين الولين من العام الدراسي دون إعالم المدرسة  •

 السباب، على ما تراه اإلدارة الكاديمية مناسباً لي سبب من أي نشاط، بناءً من  وأأي طالب يفصل من المدرسة أو من خدمة النقل   •
 ال يسمح له باسترداد أي مبلغ مدفوع قطعياً. 

 شركة(. لمدرسة )شخصاً كان أم ل حساب ال د يسد قام بتباسم من  دفعأي استرداد لي مبلغ مدفوع سوف ي •

على تاريخ   أيلول ستحتسب قيمة اإلسترداد بناءً  1أي إلغاء يجب أن يسلم كتابياً لقسم التسجيل مع تعليل واضح للسبب. عند اإللغاء وابتداًء من   •
 توقف الطالب عن الدراسة المذكور من قبل الهل أو ولي المر في طلب اإللغاء الموقع منهم. 

 بدون إعادة أي مبلغ مدفوع.  ، يوماً متتالياً دون أي إشعار من ولي المر  20ب لمدة  أي طالب تغيّ يحق إلدارة المدرسة إلغاء تسجيل  •

 . تسديد ولي االمر المبلغ بالكامل  قبلو نتائج للطالب  او عالمات أ  في حال التأخر في تسديد أي مبلغ متوجب في موعده، لن يتم إصدار أية افادات  •

لصف الثامن والصف الثاني  أي طالب ا  2022-2021  بناؤهم  لإلمتحانات الرسمية للعام الدراسيأ  المورالذين سيخضع ولياء  أيرجى من   •
والمطلوبة     www.lsq.sch.qaحالياُ، اإلطالع على شروط قبول طلبات الترشيح لهذه اإلمتحانات الموجودة على موقع المدرسة    الثانوي

التربية   وزارة  قبل  الى من  والمبادرة  لبنان،  في  العالي  ال  والتعليم  مكتب  إلى  وتسليمها  الالزمة  المستندات  العامة إحضار  قبل    عالقات 
أي تأخير في تسليم طلبات الترشيح مع المستندات المطلوبة    .2021/ 01/09قبل  صادر  إفرادي  ولن يتم قبول أي إخراج قيد    .30/09/2021

 ترشيحه من قبل المدرسة. يعرض الطالب إللغاء طلب 
 

ض العاملين في المجال الطبي في  أفوّ   . كماكافة اإلجراءات الواردة في هذا الطلب  بعد اطالعي وفهمي ذلك  ، وحكام لتزام الكامل بما ورد من قواعد وأتعهد باإل أ
الدوام المدرسي    ثناءالتي قد يحتاجها ولدي / أوالدي أ  األولية  باإلسعافات  المدرسة اللبنانية أو أي موظف مؤهل طبياً إلدارة العالج في حاالت الطوارىء أو القيام

 .ي نشاط تشرف عليه المدرسةالعادي أو خالل أ 

http://www.lsq.sch.qa/

