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لباـانات الطـبی  
                                                                               : .ID No                                                                   المدني: الرقم 

                                                                                                                 Full Student Name   اسم الطالب بالكامل

                                                                                                                    Date of Birth & Placeتاریخ ومكان المیالد

                                                                                                                   Religionة الدیان

                                                                                                                     Nationalityالجنسیة

/              ...............................................................        / /                           / 

االبانات ـبی  
                                                                               : .ID No                                                                   المدني: الرقم 

                                                                                                                  Name   االسم
                

                                                                                                                    Business addressالعملمكان 

                                                                                                                    Nationalityالجنسیة 

                                                                                                                   Email&Mobile االیمیل والھاتف

االمانات ـبی  
                                                                               : .ID No                                                                   المدني: الرقم 

صيالوانات ـبی  

                                                                                                                    Full Nameبالكامل االسم 

                                                                                                                  Business address  ان العمل والھاتفمك

                                                                                                                   Relationshipالصلة 

Father Details 

Mother Details 

Guardian Details 

Student Details 

                                                                                                                    Business addressالعملمكان 

                                                                                                                  Name  االسم 
                

                                                                                                                    Nationalityالجنسیة 

                                                                                                                   Email&Mobile االیمیل والھاتف

                                                                               : .ID No                                                                   المدني: الرقم 



 
 
 
 
 
 
 

• Student admission requirements: 
 

1. Fill Admission form and scan all documents and send to us by email: 
admissions@mis.edu.om , final Report and a transfer certificate from the previous school, 
certified by School, Ministry of Education in your country, the Omani embassy and the 
Foreign Ministry, if the student is coming from abroad.  A copy of the passport, visa (Non 
Omani) and ID card for the student, father, mother. Birth Certificate Copy.  

2.  Setting interviews:  for kindergarten students up to the third grade and in the presence of 
parents. 

3. Placement exams:  for students from the Gr. 4 to the Gr.12 in several subjects, the most 
important of which are   English, Mathematics, Science and Arabic. 

4. Please visit the school's website and fill out some important forms:  www.mis.edu.om . 
 

 
 :الطالب قبول شروط •

 
   admissions@mis.edu.om :اإللكتروني البرید عبر إلینا وإرسالھا ضوئیًا المستندات جمیع ومسح القبول استمارة ملء .1

 و العمانیة والسفارة بلدك في والتعلیم التربیة ووزارة المدرسة من مصدقة السابقة المدرسة من االنتقال وشھادة النھائي التقریر
 ، للطالب الھویة وبطاقة) العمانیین لغیر( والتأشیرة السفر جواز من صورة. الخارج من قادًما الطالب كان إذا الخارجیة وزارة
 .المیالد شھادة من نسخة. األم ، األب

 .األمور أولیاء وبحضور االبتدائي الثالث الصف حتى األطفال ریاض لطلبة: المقابالت إجراء .2
 والعلوم والریاضیات اإلنجلیزیة اللغة أھمھا مواد عدة في 12 المجموعة إلى Gr. 4 من للطالب: المستوى تحدید امتحانات .3

 .والعربیة
 . www.mis.edu.omیرجى الدخول الى موقع المدرسة االلكتروني وتعبئة بعض النماذج المھمة:  .4

 
 

   ._______________:Parent’s signature          ______.                ___توقیع ولي االمر:______              
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