
األقصى التكاملية مدرسة    

 ماليزيا 

 
 

لبةنموذج التسجيل للط  
ي    / الفصل األول 

____  -  ____ من العام الدراسي الثان   
 Student Registration Form 

Semester 1 / 2,  ____ -  ____ 

 

 Documents Required for Registration الوثائق المطلوبة إلتمام التسجيل  1

 Note Document No مالحظات الوثيقة م

ة / جواز سفر الطالب 1  

 األصل + صورتان 
Original + Two 
Photocopies 

Student’s Passport 1 

 Birth Certificate 2 شهادة الميالد  2

ة  3 ا)التأشير ز ية  (الفير ز المالير  Malaysia Entry Visa 3 

 Both Parents’ Passports 4 جوازا سفر الوالدين  4

ة / الصور الشخصية للطالب 5 صور بخلفية بيضاء أو زرقاء  4   
4 with White or Blue 

Background 
Student Passport-Size 

Photo 
5 

ة / لتحصيل خصم ابن الطالب إثبات الطالب ألحد األبوين 6  For Discount Claim A parent student-letter 6 

شهادة دراسيةآخر  7  األصل + صورتان  
Original + Two  

Photocopies 
Latest School 

Certificate 
7 

 

ية   Please fill-up the form in readable English writing نرجو ملء النموذج بخط واضح باللغة اإلنجلي  

 

ة / بيانات الطالب 2  Student Biodata 

 
Arabic Student Name as in Passport / ID 

باللغة العربية حسب الجواز   ة/ اسم الطالب  

 
English Student Name as in Passport / ID 

ية حسب الجواز   ة/ اسم الطالب ز باللغة اإلنجلير  

 
Passport / ID Number 

 رقم جواز السفر
 

Nationality 

 الجنسية 

 
Birth Date 

 تاري    خ الميالد 

Male 
 ذكر 

 
Gender 

 Female الجنس
 أنث  

 

 

3 Serial Number 
(Three Digits) 

Gender 
(1 = M / 2 = F) 

School Session 
(Year/Sem) 

Level 
(K / P / L / S) Student’s Number 

ة / الرقم الدراسي للطالب  

O
fficia

l U
se

 O
n

ly 

ط 
 فق

ي م
س
دام الر

خ
ست
ال
 ل

_ _ _ _ 1 _ _ _ 

  
Level of Study Approved 

الدراسي المعتمد الصف   
 



 Father Biodata بيانات األب  4

 
Arabic Father Name as in Passport / ID 

 اسم األب باللغة العربية حسب الجواز 

 
English Father Name as in Passport / ID 

ية حسب الجواز  ز  اسم األب باللغة اإلنجلير

 
Passport / ID Number 

 رقم جواز السفر
 

Nationality 

 الجنسية 

 
Work Place / Organization 

 مكان العمل / المؤسسة
 

Job Description 

 توصيف العمل / المهنة

 
Mobile Phone Number 

 رقم الهاتف الجوال 
 

Email Address 

ي 
ونز يد اإللكير  عنوان الير

 Home Address  عنوان البيت 

 Work Address  عنوان العمل 

 
Work Phone Number 

 رقم هاتف العمل 
 

Home Phone Number 

ل  ز  رقم هاتف الميز
 

 Mother Biodata بيانات األم  5

 
Arabic Mother Name as in Passport / ID 

باللغة العربية حسب الجواز   األماسم   

 
English Mother Name as in Passport / ID 

ية حسب الجواز   األماسم  ز باللغة اإلنجلير  

 
Passport / ID Number 

 رقم جواز السفر
 

Nationality 

 الجنسية 

 
Work Place / Organization 

 مكان العمل / المؤسسة
 

Job Description 

 توصيف العمل / المهنة

 
Mobile Phone Number 

 رقم الهاتف الجوال 
 

Email Address 

يد  ي عنوان الير
ونز اإللكير  

 
Different Address 

 عنوان مختلف 
 

Same as Father’s 

ل األب  ز  عنوان البيت  Home Address نفس عنوان ميز

 Work Address  عنوان العمل 

 
Work Phone Number 

 رقم هاتف العمل 
 

Home Phone Number 

ل  ز  رقم هاتف الميز
 

 Authenticating Latest School Certificate تدقيق آخر شهادة دراسية محصلة 6

Authentication 

 التصديق الرسمي 

City, 
Country 

 المدينة, الدولة 

School 
Address 

 عنوان المدرسة 

School 
Name 

 اسم المدرسة

School 
Session 

 الفصل الدراسي 

Result 

 العالمة 

Latest School Grade 

آخر صف دراسي  
ة / للطالب  

       

Rejected For… 

 مرفوض بسبب... 

Subject to Placement Test 

 يخضع المتحان تحديد المستوى

Accepted to Level… 

ي الصف... 
 Result مقبول فز

(Official Use Only) 

 النتيجة
     )لالستخدام الرسمي فقط( 



 

 The Declaration اإلقرار 7

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

يا  –السادة / إدارة األقىص التكاملية  ز مالير  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته              تحية طيبة وبعد,,, 

 

 سأل هللا تعاىل لكم العون والتسديد.. أبداية         

 

يا         ز ي مالير
ي قطاع التعليم فز

ز المعمول بها فز ي قد اطلعت عىل األنظمة والقوانير
ام بها وعليه: وأقر , أقر بأنثز ز  بااللير

 

   ة/ أتحّمل أنا وىلي أمر الطالب        
 
 كامل المسؤولية التباعها وضمان عدم التسبب بأي مخالفة قد تضز بالمدرسة طالبا

ز ومرافق.   ومعلمير

 

ي اعتمدتها ادارة المدرسة وأتعهد بكامل           
ي قد اطلعت عىل الئحة الرسوم الدراسية الثر

ي القيام بسدادها كما أقر بأنثز
أهلّيثر

ي الوقت المحدد من ِقبل إدارة المدرسة
ي عىل ذلك  ,فز

 . كما أقر بقدرنر

 

ي الملتحق بالمدرسة, وخلوهوكذلك          
ي / ابنثر

دائمة, من أية أمراض    ها / اتحمل مسؤولية إقراري بالسالمة الصحية البثز

ي المدرسةالطلبة وال  ها / مشاكل صحية قد تؤدي إىل أذية زمالءهأو أوبئة معدية, أو أية  
ز فز ,    . عاملير

 
ا ي أقر وأخير

بصحة    فإنثز

ي النموذج
 تحمل مسؤوليتها. أ, و ودقة البيانات المعبئة فز

 

مة بسداد الخط  وبناتنا  سأل هللا ألبنائنا ن        , ولمدرستكم المحير ي عامهم الدراسي
 . التوفيق والنجاح فز

 

 وهللا وىلي التوفيق 

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 

 

 

 

 

 التوقيع: __________________ 

 االسم: ___________________ 

 التاري    خ: __________________ 

  

  



The whole Page is for Official use only /  كل الصفحة ل الستخدام الرسمي فقط 

 Discount Type نوع الخصم  8

⃝ No /  ال 

⃝ Yes /  نعم 
Any of Kid Parents is Student? 

 ما زال  ة/ الطفلهل أحد والدا 
 
؟طالبا  

A 
Authentication /  مثبت 

⃝ No /  ال 

⃝ Yes /  نعم 
Does the Kid have any Spilling Registered / will 

Register this Semester? 

ي   ة/ هل للطالب
ي المدرسة / سيسجلون فز

ز فز إخوة مسجلير
؟ ي نفس الفصل الدراسي

 المدرسة فز

B 

 No. of Siblings 

 عدد اإلخوة

Discount Percentage / نسبة الخصم 

⃝ No /  ال ⃝ Yes /  نعم 
Going to Pay for a Full Year Tuition Fees at once? 

 هل ستسدد قيمة الرسوم الدراسية لعام كامل دفعة واحدة؟
C 

 

 Fees Payment تحصيل الرسوم  9

Monthly Tuition Fees 

 الرسوم الدراسية الشهرية 

Discount Type 

 نوع الخصم 

Study Level 

 …Based on الصف الدراسي 

 بناء عىل... 
   

Fees to be Paid ي يجب تسديدها
 الرسوم الثر

Confirmation  السداد Amount  المبلغ Type  النوع 

 First-time Registration Fees رسوم التسجيل ألول مرة  450 

ز )مرتجعة عند التخرج(    Refundable Deposit رسوم تأمير

الشهري رسم الدراسة     Monthly Study Fee 

ةالمقدم ةالدفعخصم     Advance Payment Discount 

 Total اإلجماىلي   

 Notes مالحظات 

 

Stamp of Payment| ختم السداد 

  
 

 

 10 
Uniform Size Recording 

 تسجيل مقاس الزي المدرسي 

 

 

 

 

 

 
 


