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 المھمة  
ھو تحضیر الطالب   SEKبالریاض في توفیر تعلیم شامل وتطویر المواھب الفردیة لكل تلمیذ. ھدف  العالمیة  SEKتتمثل مھمة مدرسة  

لتوجیھ مستقبلھم الخاص واالھتمام بالتعلیم طوال حیاتھم. ھدفنا أن یفھم طالبنا بأن العنایة باآلخرین وخدمتھم تأتي بأفضل الثمار في  
 الحیاة، مع ضمان تحولھم إلى مواطنین منتجین یتمتعون بالمھارة والتوازن في القرن الواحد والعشرین. 

 الرؤیة  
لیصبحوا    العالمیة  SEK  تمتلك مدرسة  دولي إلعدادھم  لمجتمع طالب  باستمرار  الجودة  تعلیم عالي  توفیر  بالریاض رؤیة واضحة: 

 مواطنین عالمیین مسؤولین ومنتجین یساھمون بنشاط في المجتمعات التي یعیشون ویعملون فیھا. 

 المقدمة  
سنوات إلى الصف    3بالریاض مدرسة بكالوریا دولیة عالمیة مختلطة تعلم الطالب من المرحلة التمھیدیة من سن    العالمیة  SEKمدرسة   

الثالث من مجموعة واسعة من الثقافات المختلفة. اللغة اإلنجلیزیة ھي لغة التدریس، وتدرس اللغتین العربیة واإلسبانیة من المرحلة  
 سنوات.  3التمھیدیة من سن 

 
للسنوات االبتدائیة. تبدأ فصول برنامج السنوات االبتدائیة من    الدولیةریقنا لنصبح مدرسة مرشحة لتقدیم برنامج البكالوریا  نحن في ط

سنوات إلى الصف الخامس، وفصول برنامج السنوات المتوسطة من الصف السادس إلى العاشر وفصول    3المرحلة التمھیدیة من سن  
 الحادي عشر والثاني عشر.    برنامج الدبلوم للصفین 

 
التعلیمیة    SEK) قریبًا وسنصبح جزًءا من مجموعة  NEASCسنتقدم بطلب للحصول على اعتماد رابطة نیو إنجالند للمدارس والكلیات (

جامعة كامیلو  مدارس دولیة في جمیع أنحاء العالم (إسبانیا وفرنسا وأیرلندا وقطر والمملكة العربیة السعودیة) و 9المرموقة التي تضم 
 خوسي ثیال في مدرید. 

   
ینطوي اختیار مدرسة لطفلك على التزام طویل المدى بین المدرسة والطالب والعائلة. ستسمح عملیة قبول الطالب للمدرسة والعائلة   

 بالریاض ھي المدرسة المناسبة لطفلك.    العالمیة  SEKبفرصة التعارف وتحدید إن كانت مدرسة 

 بول   معاییر الق
 

بالریاض بمبدأ تكافؤ الفرص في التعلیم، ولكن قد تأخذ في االعتبار عوامل تشمل الخلفیة التعلیمیة والثقافیة    العالمیة   SEKتلتزم مدرسة  
 نجلیزیة.   واللغویة السابقة لمقدم الطلب ألغراض القبول لتلبیة رسالة المدرسة المتمثلة في توفیر التعلیم في بیئة دولیة وباللغة اال

 
األخرى طالما أنھم یلتزمون بمعاییر  SEKالقادمین من مدارس  SEKبالریاض وطالب  SEKسیؤخذ باالعتبار إخوة طالب مدرسة  

 بالریاض.    العالمیة SEKالقبول الخاصة بمدرسة 

    اإلقامة 
بالریاض اإلقامة إما مع والدیھم أو مع وصي قانوني وافق علیھ أحد الوالدین أو    SEKیُطلب من جمیع الطالب المقبولین في مدرسة  

 كلیھما ولدیھ رقم الھویة الوطنیة السعودیة أو تصریح اإلقامة. القبول مفتوح للمواطنین السعودیین وغیر السعودیین.

 التعلیم الشامل    
ة الطالب الذین یمكن تلبیة احتیاجاتھم األكادیمیة والشخصیة من خالل البرامج وخدمات دعم الطالب المتاحة في وقت  ستقبل المدرس 

ا القبول. بینما نھدف إلى الشمول في قرارات القبول لدینا، فإننا نحتفظ بالحق في رفض قبول الطالب الذین نرى أنھم لن یستفیدوا تعلیمًی 
 بالریاض.    العالمیة  SEKمن حضور مدرسة 

   الطالب غیر الناطقین باللغة اإلنجلیزیة
بالریاض مناھجھا باللغة اإلنجلیزیة، حیث یتم تدریس اللغتین العربیة واإلسبانیة بصفتھما لغتین إضافیتین.   العالمیة  SEKتقدم مدرسة   

 للغة اإلنجلیزیة، خاصة من الصف األول االبتدائي.لذلك، یجب أن یكون الطفل مؤھالً على األقل، ویفضل أن یكون متقنًا 
   
تقدم المدرسة الدعم للطالب الذین یعتبرون اللغة اإلنجلیزیة لغة ثانیة أو لغة أجنبیة. یتم قبول الطالب الذین یحتاجون إلى دعم عند   

 توفر موارد دعم كافیة لتلبیة احتیاجات تعلم اللغة للطالب في وقت القبول.   
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مدرسة الطالب الذین یحتاجون إلى دعم إلى حد معین للفصل الدراسي. فور الوصول إلى ذلك الحد، لن یتم قبول أي طالب  ستقبل ال 
 إضافیین یحتاجون إلى الدعم حتى تتوفر مساحة أو تتوفر موارد إضافیة لتلبیة احتیاجات التعلم الخاصة بھم.    

 إلحاق الطالب حسب الفئات العمریة   
ا یأتي بعض  ینایر إلى  قد  لمتقدمین من أنظمة مدرسیة بسنوات أكادیمیة مختلفة، على سبیل المثال، من سبتمبر إلى أغسطس، ومن 

دیسمبر، أو غیرھا. إذا كانت ھذه ھي الحالة، فسیدخل الطالب ضمن مستوى الصف الذي یعتبره فریق القبول ھو األنسب ویخدم مصالح  
 في العملیة التعلیمیة للطفل واالمتثال لللوائح المحلیة.   الطالب الفضلى، مما یضمن عدم حدوث ثغرات

یتم اتباع التحصیل الدراسي السابق وما یعادلھ من    ینتقلون من مدرسة أخرى في المملكة العربیة السعودیة،  بالنسبة للطالب الذین 
 مستوى الصف/السنة وفقًا لالئحة وزارة التعلیم. 

 إشعار االنسحاب    
إدارة عملیات التسجیل بكفاءة، من الضروري أن یعطي الوالدین لقسم القبول إشعاًرا كتابیًا باالنسحاب قبل فصل   لمساعدة المدرسة في 

 دراسي واحد على األقل.   
 
 بالریاض بالحق في سحب أي طالب مسجل بالفعل عند تطبیق أي من الشروط التالیة أو جمیعھا:    العالمیة  SEKتحتفظ مدرسة  
 

 ال یمكن تلبیة احتیاجات التعلم للطالب في ضوء الموارد المتاحة     ◊
 وجود الطالب في الفصل لھ تأثیر سلبي مستمر على زمالئھ في الفصل    ◊
 معرفة أن سلوك الطالب لھ تأثیر ضار على المجتمع المدرسي    ◊
 سجل حضور الطالب غیر مقبول  ◊

 
بالریاض ألي من األسباب المذكورة أعاله، فتسترد الرسوم الدراسیة على    العالمیة  SEKفي حالة مطالبة الطالب باالنسحاب من مدرسة   

 أساس تناسبي.   

 الجدول الزمني للعملیة   
 . 2022- 2021للعام الدراسي القادم  2021یولیو   13ستتم الموافقة على طلبات القبول من 

 . 2021في أكتوبر   2023-2022ستبدأ طلبات القبول للعام الدراسي   
بنا  الخاصة  المفتوح  التقدیم  بوابة  على  الطلبات  لتقدیم  النھائیة  المواعید   /https://sekqatar.openapply.comتنشر 

https://sekriyadh.openapply.com/ 
  
في ظروف استثنائیة وشریطة وجود أماكن شاغرة، ستقبل المدرسة طلبات القبول طوال العام الدراسي وستلحق الطالب في تواریخ   

 البدء في بدایة الفصل الدراسي إما في سبتمبر أو ینایر.   
 
ي منتصف الفصل الدراسي، ولكن فقط إذا كان ھناك التزام من الطالب باالستمرار في  من حین آلخر، یتم استیعاب إلحاق الطالب ف 

 الفترة المتبقیة من الفصل الدراسي ولمدة الفصل الدراسي التالي بعد التشاور مع وزارة التربیة.   
 
الرسوم    ویستحق سداد  بالتناسب؛  الدراسیة  الرسوم  احتساب  یتم  الدراسي، ال  الفصل  في منتصف  الطالب  قبول  استیعاب  في حالة 

 الدراسیة عن الفصل الدراسي الكامل. 

 خطوات العملیة    
 أ. استكمال استمارة الطلب عبر اإلنترنت.    

لوثائق المطلوبة ضوئیًا.  یتم إدخال جمیع التفاصیل في نظام إدارة بیانات  یجب إكمال نماذج الطلبات عبر اإلنترنت، وتُمسح جمیع ا
 وال یمكننا قبول النسخ الورقیة.    –التقدیم المفتوح

   
 یجب مسح الوثائق التالیة ضوئیًا وتحمیلھا مع نموذج الطلب:    
 

 صورة حدیثة لطفلك بحجم جواز السفر على خلفیة سادة بیضاء.     ◊
 الطالب السعودیون:  ◊

o  .نسخة من بطاقة العائلة (أو بطاقة الھویة الوطنیة للطفل عند توفرھا) وشھادة المیالد 

https://sekqatar.openapply.com/
https://sekriyadh.openapply.com/
https://sekriyadh.openapply.com/
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 الوالدان السعودیان: ◊
o نسخة من الھویة الوطنیة للوالدین 

 الطالب غیر السعودیین: ◊
o  .نسخة من جواز سفر الطفل وتصریح اإلقامة وشھادة المیالد 

 الوالدان غیر السعودیین: ◊
o  الوالدین وتصریح اإلقامة. نسخة من جوازي سفر 

التقییم المناسبة  ◊ بالطفل عن العامین الماضیین، والتي یجب أن تحتوي على معلومات  تقاریر المدرسة الخاصة  نسخة من 
نظام مدرسة   المثال  المدرسة، على سبیل  ونوع  الطالب، والحضور  فیھا  التي درس  والصف/السنة  المنھج،  إلى  ومرجعًا 

 .    خاصة أو مستقلة أو عامة 
 إذا لم تكن الوثائق باللغة اإلنجلیزیة، فیجب تقدیم ترجمة موثقة باللغة اإلنجلیزیة.    ◊
إذا كان الطالب من الخارج، فیجب تقدیم طلب معادلة شھادة التعلیم العام التي حصل علیھا من خارج الدولة مع معادلتھا في   ◊

 التعلیم الرسمي السعودي إلى وزارة التعلیم.
 لطفولة وتقریر اللیاقة الطبیة لدخول/ تحویل المدرسة. سجالت تطعیم ا  ◊
نسخة من أي تقییمات تتعلق باحتیاجات الدعم التربوي اإلضافیة (مثل تقاریر أخصائي علم النفس التربوي وعالج النطق    ◊

 واللغة)، حالة انطباق ذلك.   

 
    ب. تنظیم مقابلة تقییم مع ممثلي فریق القبول  

  عند إتاحة األماكن، ستتم دعوة المتقدمین المختارین إلجراء مقابلة تقییم مقابل رسوم. نظًرا الرتفاع الطلب وعدد األماكن المحدودة، ال 
 تتم دعوة جمیع المتقدمین الذین یتقدمون إلى مدرستنا للمقابلة والتقییم.   

التقییم إلى إجراء محادثة مع الوالدین والطالب لتقییم ما إذا كانت المدرسة ستفید التجربة التعلیمیة للمرشح وكیف ستفیده.  تھدف مقابلة 
 بالنسبة للمرحلة التمھیدیة، تتضمن مقابلة التقییم أنشطة اللعب والحوار.   

 
لسابقة،  مع تقدم الطالب في المرحلة االبتدائیة، تزید أھمیة إتقان اللغة اإلنجلیزیة. ستنظر مقابلة التقییم في المھارات المكتسبة والمعرفة ا  

 وأیًضا في الخلفیة اللغویة للطالب.   
 
    نتیجة المقابلة ملك المدرسة. 
 
 طلب   ج. اتخاذ لجنة القبول بالمدرسة القرار النھائي بشأن ال  

تتخذ لجنة القبول بالمدرسة التي تضم المستشار والمدیر والمنسقین األكادیمیین وممثلین من فریق القبول القرار النھائي بشأن القبول.  
 ھذا القرار نھائي.   

 
 قد یكون ھذا القرار: قبول وعرض مكان أو عرض مجموعة انتظار أو عدم قبول الطلب.  

 الدراسي   المقعد القبول وعرض  
سیخضع عرض المكان لدفع الرسوم المقابلة في غضون جدول زمني محدد. إذا لم یكتمل الدفع بحلول الموعد النھائي المحدد، فسیُفقد  

 المكان.
   
وفق قرار    بحضور الفصول الدراسیة للطالب غیر الحاملین لبطاقة الھویة الوطنیة أو رقم تصریح اإلقامة ساري المفعول  لن یُسمح   
 زارة الداخلیة. و

 
 یجب على الوالدین اللذین یرغبان في حجز مكان في المدرسة أثناء إجراء تصریح اإلقامة دفع رسوم الفصل الدراسي المناسبة.  

 االنتظار   قائمة  
إذا أكمل الطفل العملیة بنجاح، ولم تكن ھناك أماكن شاغرة، فسیصبح الطلب جزًءا من مجموعة انتظار المدرسة، والتي ستتم مراجعتھا  

 عند وجود مكان شاغر.   
 
 یجب على الطالب في مجموعة االنتظار، أو أولئك الذین لم یتم توفیر مكان لھم، إعادة التقدیم للعام الدراسي التالي.  
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 عدم قبول الطلب  
 تحتفظ المدرسة بحق عدم قبول أي طلب إذا رأت أن:  
   
 المدرسة لیست البیئة المناسبة لتطویر مقدم الطلب   ◊

 
ھناك عناصر في الخلفیة الدراسیة لمقدم الطلب یمكن أن تضر بأي تقدم في المجتمع المدرسي الجدید، أو عدم استطاعة المدرسة    ◊

 قدم الطلب تقدیم الدعم الذي یحتاجھ م
     

 لم یتم توفیر الوثائق المطلوبة وفقًا إلجراءات القبول  ◊

من شروط أي عرض أن یقدم الوالدین/األوصیاء جمیع المعلومات ذات الصلة بالطلب، بما في ذلك تفاصیل المشكالت األكادیمیة أو  
 الطالب. السلوكیة أو االجتماعیة. في حالة اكتشاف حجب المعلومات، فیمكن سحب إلحاق 
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