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Documents required for Students’ Registration
Document required from all Egyptian students
1- Original computerized birth certificate
2- Copy of the mother’s national ID card
3- Copy of the father’s national ID card
4- 12 personal photos
5- A copy of the legal document proving the custody of the
student (in case of divorced parents)
6- Copy of the vaccination records
Document required from all non-Egyptian students
1- Copy of the student’s passport with the non-touristic
residency visa and the entrance stamp
2- Legal Arabic translation of the birth certificate attested by the
Egyptian Ministry of Foreign Affairs
3- Copy of the guardian’s passport with the non-touristic
residency visa and the entrance stamp
4- No objection letter to study at the school from the embassy
of the student’s country in Egypt
5- Expat joining request from Kerdasa educational department.
Additional documents for local transfer
1- A historical log from the transferring school stating the grades
that the student was enrolled in since joining the school
2- Statement of enrolment or statement of success sealed by the
educational administration
3- Transfer request form sealed from the transferring school and
the educational department affiliating this school to “New
Giza International School”
4- For transfers from another governorate, all above documents
must be sealed from the governorate’s central educational
department as well as Giza central educational department
5- Printout of the electronic transfer document sealed by the
transferring school
Additional documents international transfers
1- Enrolment and success certificate translated into Arabic
stamped by the transferring school and attested by the
Ministry of Education in the transferring country as well as the
embassy of this country in Egypt and the Egyptian Ministry of
Foreign Affairs.
2- Latest degree attained translated into Arabic stamped by the
transferring school and attested by the Ministry of Education
in the transferring country as well as the embassy of this
country in Egypt and the Egyptian Ministry of Foreign Affairs.
3- Egyptians only: Joining request from Kerdasa educational
department for Egyptian students returning from abroad as
well as copy of the passport with the entrance stamp to Egypt.

المستندات المطلوبة لتسجيل الطالب
مستندات مطلوبة من جميع الطالب المصريين
 أصل شهادة الميالد بالكمبيوتر-1
 صورة من بطاقة الرقم القومي لألم-2
 صورة من بطاقة الرقم القومي لألب-3
 صور شخصية12 -4
 مستند اثبات الوصي الشرعي للطالب في حاالت الطالق-5
 صورة من شهادة التطعيمات-6
مستندات مطلوبة من جميع الطالب الغير المصريين
 نسخة من جواز سفر الطالب واإلقامة غير السياحية-1
السارية بمصر وختم الدخول بمصر
 شهادة ميالد الطالب مترجمة الى اللغة العربية وموثقة من-2
وزارة الخارجية المصرية
 نسخة من جواز سفر ولي األمر واإلقامة غير السياحية-3
السارية بمصر وختم الدخول بمصر
 خطاب عدم ممانعة من سفارة الدولة التابع لها الطالب تفيد-4
بموافقتهم على دراسته بالمدرسة
 استخراج طلب الحاق وافد من إدارة كرداسة التعليمية-5
مستندات مطلوبة للطالب المحولين من مدارس داخل مصر
 بيان تدرج من المدرسة المنقول منها الطالب-1
 بيان قيد أو بيان نجاح مختوم من اإلدارة التعليمية-2
 طلب تحويل مختوم من المدرسة المنقول منها الطالب-3
ومن اإلدارة التعليمية التابعة لها تلك المدرسة لمدرسة
الجيزة الجديدة الدولية
 في حالة النقل من محافظة أخرى يتم ختم الطلبات أعاله-4
من المديرية التعليمية التابعة لها المدرسة المنقول منها
الطالب وكذلك من مديرية الجيزة التعليمية
 مستند التحويل اإللكتروني مختوم من المدرسة المنقول-5
منها الطالب

مستندات مطلوبة للطالب المحولين من مدارس خارج مصر
 بيان قيد ونجاح من المدرسة المنقول منها الطالب مترجم-1
للغة العربية ومصدق عليه من وزارة التربية والتعليم
بالدولة المنقول منها وكذلك من سفارتها بمصر ووزارة
الخارجية المصرية
 آخر شهادة دراسية مختومة من المدرسة المنقول منها-2
الطالب ومترجمة للغة العربية ومصدق عليها من وزارة
التربية والتعليم بالدولة المنقول منها وكذلك من سفارتها
بمصر ووزارة الخارجية المصرية
 استخراج طلب الحاق مصري عائد من: للمصريين فقط-3
الخارج ونسخة من جواز السفر مع ختم الدخول لمصر
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