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STUDENT REGISTRATION FORM 

 استمارة التسجیل 

 

 

 

SECTION 1: CHILD’S INFORMATION 

 الجزء األول : معلومات الطالب 
First Name 

 االسم األول 

 Middle Name 

 االسم االوسط 

 Last Name 

 اسم العائلة 

 

Gender 

 النوع

 Date of Birth 

 تاریخ المیالد 

 Nationality 

 الجنسیة 

 

Passport Number 

 رقم جواز السفر 

 Qatar ID 

 الرفم الشخصي 

           

Address Details (including 

P.O.Box & Area) 

 العنوان 

 ( یشمل صندوق البرید والمنطقة ) 

 

Telephone Number 

 رقم الھاتف 

 Religion 

 الدیانة

 

SECTION 2: FATHER’S INFORMATION 

 الجزء الثاني : معلومات االب
Name of Father 

 اسم األب 

 

Nationality 

 الجنسیة 

 Occupation 

 الوظیفة 

 Employer 

 جھة العمل 

 

Passport Number 

 رقم جواز السفر 

 Qatar ID 

 الرقم الشخصي 

           

Address Details (including 

P.O.Box & Area) 

 العنوان 

 ( یشمل صندوق البرید والمنطقة ) 

 

Mobile Number 

 رقم الجوال 

 Email  

 البرید االلكتروني

 

 

Passport 
Photo Student 

 صورة الطالب  
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SECTION 3: MOTHER’S INFORMATION 

 الجزء الثالث : معلومات األم  
Name of Mother 

 اسم األم 

 

Nationality 

 الجنسیة 

 Occupation 

 الوظیفة 

 Employer 

العمل جھة   

 

Passport Number 

 رقم جواز السفر 

 Qatar ID 

 الرقم الشخصي 

           

Address Details (including 

P.O.Box & Area) 

 العنوان 

 ( یشمل صندوق البرید والمنطقة ) 

 

Mobile Number 

 رقم الجوال 

 Email  

 البرید االلكتروني

 

SECTION 4: EMERGENCY CONTACT INFORMATION 

   في حالة الطوارىء المخولین   عن االشخاص الجزء الرابع : معلومات 

Please provide the names and contact numbers of two people who can be contacted in case of an emergency.  

Note that emergency contacts will only be called if the school is unable to reach either parent.  

م ) یرجى توضیح اسماء وارقام االشخاص المفوضین لالتصال بھم في حالة الطوارىء ( سیتم االتصال فقط في حالة عدم القدرة للوصول لالب أو األ  

Name 1: 

 االسم االول : 

 

Mobile Number 

 رقم الجوال  

 

Relationship to Child 

 صلة القرابة 

 

Name 2: 

:   االسم الثاني  

 

Mobile Number 

 رقم الجوال  

 

Relationship to Child 

 صلة القرابة 
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Office Use Only 

فقط  االدارة  ستخدام ا  

Name of Previous School 

 اسم المدرسة السابقة 

 

Entrance Assessment passed, date, 
assessor 

 تاریخ اختبار القبول / اسم المقیم 

 

Date of Registration with EIA 

  تاریخ التقدیم باالكادیمیة

Registration Number 

 رقم التقدیم  

 

Date & Signature of Parent who 
received Parent Handbook 

( School Policies and Procedures ) 

تاریخ وتوفیع اولیاء األمور على استالم دلیل  
 اولیاء االمور ( سیاسات واجراءات االكادیمیة )  

 

Date & Signature for the school 
office 

مكتب االدارة توقیع تاریخ و  
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Documentation Checklist 

المطلوبة   المستندات مراجعة   

Type of Document 

 نوع المستند 

Submitted 

 مقدمة  

Not submitted 

 لم تقدم 

Application Form in Full 

 استمارة التسجیل معبئة بالكامل

  

Passport Photographs x 4 

4صور شخصیة عدد    

  

Birth Certificate                  شھادة المیالد   

Copy of ID cards/passport (Student and 
parents) 

صورة من جواز السفر والبطاقة الشخصیة للطالب واألب  
 واالم  

  

Immunisation card               شھادة التطع   

Health Assessment form from Health 
Center 

 الملف الصحي من المراكز الصحیة 

  

School Report x 2 

 التقاریر المدرسیة للسنتین السابقتین  

  

Behaviour report 

 تقریر سلوك من المدرسة السابقة 

  

Entrance Assessment 

 اختبار التقدیم

  

A letter of employment from the child’s 
Sponsors workplace. 

  شھادة لمن یھمھ االمر من جھة عمل ولي امر 

  

Proof of fees payment from previous 
school 

 إثبات دفع الرسوم من المدرسة السابقة
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