
  

 

Admission 
       Documents Required                                                   لاألوراق المطلوبة الستكمال التسجي

Only soft copy is accepted  ةينقبل فقط نسخة الكترون     

 

1. UAE ID card (both pages) 

2. Original UAE ID for student and parents 

3. Certificate of Birth 

4. Copy of Passport with valid residence for 

Student 

5. Copy of Passport with valid residence for 

Guardian (father & mother) 

6. Family Book (for UAE National only) 

7. A new photo 

8. Vaccination Card 

9. To whom it may concern-Pursuing of study  

(During the Academic Year) 

10. Last academic year eSIS Report Card 

11. Transfer Certificate from previous school 

(educational sequence letter) 

 الهوية اإلماراتية )من الجهتين(  صورة عن .1

 اإلماراتية للطالب واالهلاألصل للهوية  .2

 صورة شهادة الميالد .3

 ر للطالب مع إقامة سارية المفعولصورة عن جواز السف .4

السفر   .5 األمر  صورة عن جواز  واألم  لولي  إقامة األب  مع 

 سارية المفعول

 خالصة القيد )للمواطنين فقط( .6

 صورة شخصية حديثة .7

 شهادة التطعيم  .8

 الدراسية()خالل السنة  شهادة استمرار بالدراسة .9

 eSISشهادة نهاية العام الدراسي األخير  .10

 شهادة تحويل من المدرسة السابقة )تسلسل دراسي(  .11

For New Comers from another emirate   للقادمين من إمارة أخرى 

12. Transfer certificate from previous school 

attested by the Educational Zone of Emirate 

 انتقال مصدقة من المنطقة التعليمية التابعة لإلمارة. شهادة  .12

13. Last academic year Report Card attested by 

the Educational Zone of Emirate   

التعليمية .13 المنطقة  من  مصدقة  العام  نهاية  التابعة  شهادة 

 لإلمارة.

For New Comers from another country   للقادمين من خارج اإلمارات 

Last academic year Report Card plus Transfer 

Certificate and all students’ documents attested by 

the Ministry of Foreign Affairs of that country and 

the United Arab Emirate Embassy       

 

شهادة تحويل وجميع  آخر سنة أكاديمية باإلضافة إلىبطاقة تقرير 

وزارة الشؤون الخارجية في ذلك البلد  مصدقة منب مستندات الطال

 وسفارة اإلمارات العربية المتحدة

N.B: student will not be considered officially 

registered before ADEK approval on eSIS –  

Al Ain Educational office.   

على   تسجيله  اعتماد  قبل  رسميا  مسجل  الطالب  يعتبر  ال  مالحظة: 

مكتب العين   -و المعرفة  أبو ظبي للتعليم  لدائرةنظام االيسس التابع  

 التعليمي 


