خطوات العمل على برنامج التسجيل االلكتروني لمدارس النهضة الوطنية
قبل البدء بالتسجيل في الموقع االلكتروني يرجى التاكد من وجود :
.1

صورة شخصية حديثة بصيغة  jpgفقط.

.2

شهادة الميالد للطالب الروضة االولى والثانية.

.3

شهادة الفصل الدراسي االول للطالب من الصف االول االساسي الى الثاني عشر

عند فتح الشاشة ستظهر صفحة خاصة بسياسة المدارس باللغتين العربية واالنجليزية في حالة موافقتكم على االلتزام بهذه السياسة
سيتم الضغط على الموافقة ليتم نقلكم الى شاشة التسجيل وفي حالة رفضكم سيتم الغاء الطلب.
يرجى ملء الطلب بالكامل وارفاق االوراق المذكوره اعاله وفي حالة ظهور شارة النجمه * فذلك يعني ان الطلب لم يستكمل فيرجى
مراجعة جميع البيانات.
عند االنتهاء من الطلب سيتم اعطائكم رقما خاصا بالطلب و سيتم ارسال ايميل فيرجى االحتفاظ بالرقم لمراجعة الطلب.
ستغلق الشاشة بعد انتهاء المدة المحددة ليتم دراسة طلبات المتقدمين.
سيتم فرز الطلبات في قسم التسجيل ومن ثم ارسال ايميل لولي االمر يوضح وضع التسجيل في حالة وصول ايميل موافقة على
التسجيل سيتم ارسال موعد المقابلة لولي االمر.
في حالة وصول حالة الطلب في االنتظار سيوضع الطلب في قوائم االنتظار.
حضور المقابلة في الموعد المحدد في االيميل وعدم التغيب الن عدم الحضور سيلغي طلب التسجيل مباشرة ويحول الطلب الى قوائم
االنتظار الكترونيا.
بعد حضور المقابلة يحول الطلب الى قسم التسجيل النهاء االجراءات و سيتم ارسال موعد تقديم االوراق على االيميل لذا يرجى
االلتزام بالموعد واحضار نسخة ورقية و نسخة الكترونية على قرص مرن او فالش لجميع االوراق الثبوتية التالية:
.1

صورة ملونة عن جواز السفر للطالب وولي االمر سارية المفعول.

 .2صورة ملونة عن االقامة للطالب وولي االمر للطالب غير المواطنين سارية المفعول.
 .3صورة ملونة عن شهادة الميالد مصدقة حسب االصول اذا كانت الوالدة خارج االمارات.
 .4صورة عن بطاقة التطعيم.
 .5صورة ملونة عن هوية الطالب واالب واالم مع مالحظة وضع صورة من الجهتين لبيان تاريخ االنتهاء.
 .6صورة شخصية حديثة للطالب.
 .7صورة عن خالصة القيد للطلبة المواطنين
 .8صورة عن فاتورة الكهرباء او خريطه مفصلة لموقع المنزل.

 .9شهادة استمرار بالدراسة موضح عليها رقم الطالب في االيسيس وذلك لجميع الطالب المقيدين في مدارس ابو ظبي
والعين والغربية لهذا العام.
بعد االنتهاء من تقديم الطلب سيتم ارسال الطالب من الصف االول الى الصف الثاني عشر الجراء امتحان في ثالثة مواد
.1

اللغة العربية للناطقين والغير ناطقين

 .2اللغة االنجليزية
 .3الرياضيات
عند فتح شاشة التسجيل االلكترونية في مجلس ابو ظبي للتعليم سيتم طلب الهوية االصلية للطالب واالب واالم النهاء االجراء
الرسمي للتسجيل وذلك فقط للطالب المستجديين ولم يسبق لهم التسجيل في اي مدرسة داخل ابو ظبي.
عند نجاح الطالب في امتحان الدخول يرجى مراجعة قسم التسجيل العالمه باالجراءات النهائية.
ملء طلب التسجيل ال يعني وجود مقعد في المدارس للتسجيل.
يرجى التاكد من ادخال البيانات بشكل صحيح وخاصة االيميل النه يعد حلقة الوصل بين قسم التسجيل وولي االمر.
قسم التسجيل

