
Date: ...............

800 Beam (2326)  |  admissions@beam.co.ae  l  www.iscs.sch.ae/nad-al-sheba

استمــارة التحــــاق

يرجــى تعبئــة االستمـــارة أدنــاه للبــدء بعمليــة التسجيــل

Application Form

Please complete the form below to initiate the admission process

...................... .........

Name / االسـم

Mobile no. / الهاتف المحمول

Email address / لكتروني�البريد ا

Mobile no. / الهاتف المحمول

Parent/guardian information / بيانــات ولي ا�مـــر

Student information (as per passport) / (حسب جواز السفر) بيانـــات الطالــب

Relationship / صلة القرابـة

Student’s full name / اسم الطالب بالكامـل

Date of birth / تـاريخ الميــالد

Nationality / الجنسيـــة

Newspaper / Magazine
المجالت / الصحف المحلية

Website / Search engine 
الموقع ا�لكتروني / مواقــع البحث االلكترونية

Word of mouth / Family 
ا�صدقاء/ ا�هــل

Staff working at Creative Science Schools 
تعملون في  مدارس ا�بداع العلمي

Have children attending Creative Science Schools
لديكم ابناء مسجلون في مدارس ا�بداع العلمي

Social media      
مواقع التواصل االجتماعي 

Other / أخـــــرى  (please specify)

Grade applying for / المرحلة الدراسية المتقدم لها Academic year / العــام الدراسي

Religion / الديانـــة

Gender / الجنــس Male / ذكر Female / أنثى

Muslim / مسلم

Languages / اللغــــــات 1st language  / اللغـــة ا�ولى 2nd language / اللغـــة الثانيــة

Other / أخرى

Day
اليوم

Month
الشهر 

Year 
السنــة

School name / اسم المدرسة Grade / الصف

Date of joining / تاريخ االلتحــاقType of curriculum / نوع المنهاج

Current nursery / school details بيانــات الحضـانة/ المدرسة الحالية   

How did hear about us?  كيف عرفتـــم عنـــا؟  

For office use only

DateReceived by Time Signature

المرفقــــات: صورة عن جواز سفر الطالب سارية المفعول والهوية ا�ماراتية للوالدين وصورة عن أحدث تقرير مدرسي
Attachment: Valid copy of child’s passport, each of parent’s Emirates ID & copy of the most recent report card

يرجى العلم بأن جميع الطلبات خاضعة لتوفر المقاعد
Please note that all applications are subject to availability of places

إذا رغبتم باالشتراك في خدمة المواصالت، يرجى االتصال بمسؤول المواصالت
If you need transportation, please contact our transport manager

A AED 500 non-refundable application fee must be paid on the same day of the entrance exam.
سداد مبلغ وقدره ٥٠٠ درهم إمارتي (غير مسترد) بدل رسوم تسجيل في نفس موعد امتحان القبول

Interview Test

Date Time توقيع ولي ا�مر
Parent’s signature

No.


