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Information Technology Department  

 اإللكتروني آلية القبول والتسجيل

   
 
 او مسح الباركود. (أضغط هنا)املوجود على موقع املدرسة او   تعبئة نموذج التسجيل املبدئي إلكترونيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 
َ
تحتوي على اسم  وبريد الكتروني, وسيتم ارسال رسالة قصيرة االساسيةحساب ولي األمر األب وتعبئة بيانات ولي األمر  بتسجيل  ذلكيتم اوال

 دم وكلمة املرور الخاص بحساب ولي.املستخ

 

 

 

 

 

 

 

 

طالبة جديدة ليس لها 

 في املدرسة اتاخو 

في حال كان ولي االمر  مستخدم سابق في كالسيرا  سواء  في 

او احدى املدارس االخرى  التي تستخدم منصة كالسيرا  مدارسنا
 يرجى استخدام اسم املستخدم وكلمة املرور املرسلة لكم من قبل

 رقم هوية االب

 بيانات حساب ولي األمر االساسية تعبئة

https://me.classera.com/guardians/register/eDlzOGQ5ODdzODc1ZnZkZmdlcmFzZGZhc2RmYXNkZmFzZGZhc2RmYWRmNTQxMjgxNzk%3D/ara/eDlzOGQ5ODdzODc1ZnZkZmdlcmFzZGZhc2RmYXNkZmFzZGZhc2RmYWRmNTQxMjgxMjc4
https://me.classera.com/guardians/register/eDlzOGQ5ODdzODc1ZnZkZmdlcmFzZGZhc2RmYXNkZmFzZGZhc2RmYWRmNTQxMjgxNzk%3D/ara/eDlzOGQ5ODdzODc1ZnZkZmdlcmFzZGZhc2RmYXNkZmFzZGZhc2RmYWRmNTQxMjgxMjc4
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 :
 
 .وكامل مراعاة تعبئة البيانات بشكل صحيحبعد ذلك يمكن اضافة طالبة أو اكثر مع ثانيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 بصورة واضحة: اضافة الطالبةنرجو منكم ارفاق امللفات التالية كمرفقات في نموذج 

 .صورة من شهادة امليالد .1

 .صورة من جواز السفر .2

 .هوية األحوال املدنية أو اإلقامةصورة من  .3

 مصورة: نسخو نرجو منكم احضار امللفات التالية ك

 .صورة من شهادة امليالد .1

 .صورة من جواز السفر .2

 .صورة من هوية األحوال املدنية أو اإلقامة )الطالبة و األب و األم( .3

 .صورة من كرت التطعيم .4

 .شهادات املراحل السابقة .5

 .(6صور مقاس جواز سفر لطالب الروضة )عدد  .6

 .ابتدائي(سجل الطالبة الصحي الرسمي من طبيب مرخص )لصفوف الروضة واألول  .7

 
 
بعد استكمال بيانات التسجيل سيتم استقبال طلب التسجيل من قبل مسؤولة التسجيل وبالتالي يمكن متابعة حالة طلب التسجيل :  ثالثا

وبالتالي سيتم تفعيل الحساب وارسال اسم تسجيل تحت الدراسة( –رفض  –قبول نهائي  –بالدخول على حساب ولي االمر ) قبول مبدئي 

 وكلمة املرور لحساب الطالبة. املستخدم
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 :ال تترددوا في االتصال بنا لإلجابة عن جميع استفساراتكم على األرقام التالية

 0561043042:  مرحلة الروضة واالبتدائي

 0546404080: املراحل من الصف السادس الى الثاني عشر

 

 :البريد اإللكتروني

info@alhamraaschool.edu.sa 

ruba.nusair@alhamraaschool.edu.sa 
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