
Additional Information for Admission 

For Children wishing to enter Year 2 – Year 6 

Legalisation Stamps are Required on the Child’s Last Two School Reports 

 

 

 

 

Before leaving your country:- 

 Qatari legalisation stamps are required on school reports from the previous two years. The 

process necessary is listed below; 

• A solicitor will be required to notarise the reports. 

• Notarised copies of the reports then have to be sent to the Foreign & Commonwealth Office in 
the country you are leaving, to be certified as genuine. 

• Notarised and Certified copies of the reports then have to be sent to the Qatari Embassy in the 
country you are leaving, to be stamped and certified as genuine. 

• They must then go to the Ministry of Education to be stamped. 

• Notarised, certified and stamped copies of the school reports are then ready to be taken to The 
Supreme Education Council in Doha. 

• Permission must be taken from the SEC for you to be allowed to approach the school for 
registration. Once permission is granted the child can then have an assessment to determine 
whether they are able to join the academy. 

  



 

 

 معلومات اضافية بالنسبة للطالب الراغبين بالتسجيل من الصف الثاني االبتدائي و حتى الصف السادس 

 القادمون من خارج دولة قطر

 

 

 مطلوب تصديق عدد  (أخر 2 تقرير مدرسي)

 

 

:واتباع مايلي ) نسخة أصلية( مدارس في قطر، يجب تصديق أخر تقريرين مدرسييناله لتسجيل ابنائكم بنود إعالمكم أن  

 :قبل مغادرة بالدكم

 
).دة ، و كل دولة على حسب قوانينهاذلك القادمون من المملكة المتحمثال على (  

 .اعطائه الى محامي من طرفكمو الرسال نسخة من التقرير المدرسيفي بالدكم  ابنائكم السابقةمدرسة باالتصال  •

 .)نسخة أصلية( تقرير مدرسي 2سيطلب من المحامي تصديق عدد اخر  •

 .)بالنسبة للطالب القادمين من المملكة المتحدة الكومنولث(و في بلدكم تصديق التقرير المدرسي من وزارة الخارجية  •

 .ختم التقرير المدرسي من السفارة القطرية في بلدكم  •

 .ختم التقرير المدرسي من وزارة التعليم في بلدكم •

لختم التقرير المدرسي المصدق من فرع معادلة الشهادات سيكون عليكم الذهاب الى المجلس االعلى للتعليم في دولة قطر  ابعد اتباع هذ
  .بلدكم

، الخذ اذن بتسجيل ابنائكم في اكاديمية لويدنس وعند ضمان فرع الكورنيشس االعلى للتعليم الذهاب الى المجل عليكم بعد ذلك •
 .األكاديمية فيذلك يمكننا تحديد موعد لتقييم ابنائكم لتسجيلهم 

 
 


