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 المستندات المطلوب تأمينها للتالميذ الجدد في ثانوية روضة الفيحاء 

 التالميذ الجدد الوافدين من مدارس داخل لبنانأوالً : 

 صور شمسية 2 -1

صورة عن قيد مدني  -لألجانب غير ملغى  صورة عن جواز السفر األجنبي األصلي -صورة عن الهوية، إخراج قيد إفرادي جديد  -2

 بطاقة خاصة بالالجئين للفلسطينيين -فردي لحاملي الجنسية السورية 

 إفادة صحية -3

 )خاص بقسم الروضات( تقرير طبي أو صورة عن دفتر اللقاحات التي تلقاها الطفل -4

 بطاقة العالمات النهائية -5

 ة اعتباراً من نهاية الصف األول األساسيإفادة نجاح من المدرسة السابقة على أن تصدق في دائرة التربي -6

 (فقط في صفوف الشهاداتاإلقامة في لبنان لألجانب ) -7

 

 التالميذ الجدد الوافدين من الخارج لمتابعة المنهج اللبنانيثانياً :  

 صور شمسية 2 -1

مع صورة عنه مختوم بتأشيرة الدخول إلى لبنان واإلقامة  غير ملغىصورة عن الهوية، إخراج قيد إفرادي جديد، جواز سفر أصلي  -2

 للتلميذ خالل كامل فترة الدراسة

 إفادة صحية -3

 (خاص بقسم الروضاتتقرير طبي أو صورة عن دفتر اللقاحات التي تلقاها الطفل ) -4

 من الصف األول وحتى السادس:** 

 بطاقة العالمات النهائية -5

ائرة التربية في الدولة التي كانوا يتابعون دراستهم فيها على أن تصدق من السفارة أو القنصلية اللبنانية إفادة مدرسية مصدقة من د -6

 التابعة للبلد

 من الصف السابع وما فوق:** 

السفارة أو  مع النتائج النهائية مصدقة من دائرة التربية ومن األصليةبطاقات العالمات مع إفادة بالسنوات الدراسية الثالث األخيرة  -5

 القنصلية اللبنانية في بلد الدراسة و من الخارجية في لبنان مع صورة عنها جميعاً 

 بيروت )أمانة سر لجنة المعادالت( -معادلة اإلفادات من األونيسكو -6

 (فقط في صفوف الشهاداتاإلقامة في لبنان لألجانب ) -7

 األساسي في البالد التي تُمنح فيها هذه الشهادةصورة مصدقة عن الشهادة المتوسطة لتالميذ التاسع  -8

 مطلوب التصديق فقط من دائرة التربية هناك المملكة العربية السعوديةالتالميذ الوافدين من  - مالحظة:

ال يحق لهم متابعة المنهج األجنبي وهم معفيين من إنجاز معادلة المنهج اللبناني  المدرسة اللبنانية في قطرالتالميذ الوافدين من  -

 لصفوف السابع وما فوق

 جميع النسخ عن المستندات الرسمية يجب أن تكون باألبيض واألسود ) النسخ الملونة غير مقبولة ( -



 

 * آخر مهلة لتسليم المعادلة إلدارة المدرسة: منتصف شهر تشرين األول

 ال يعتبر التلميذ مسجالً في المدرسة في حال عدم تأمين المستندات المذكورة أعاله *

 التالميذ الجدد الوافدين من الخارج لمتابعة المنهج األجنبي واإلعفاء من المنهج اللبنانيثالثاً: 

 صور شمسية 2 -1

مع صورة عنه مختوم بتأشيرة الدخول إلى لبنان باإلضافة  غير ملغىصورة عن الهوية، إخراج قيد إفرادي جديد، جواز سفر أصلي  -2

 إلى اإلقامة للتلميذ خالل كامل فترة الدراسة

 إفادة صحية -3

 لجميع المراحل:** 

مع النتائج النهائية مصدقة من دائرة التربية ومن السفارة أو  األصليةبطاقات العالمات مع إفادة بالسنوات الدراسية الثالث األخيرة  -4

 لقنصلية اللبنانية في بلد الدراسة و من الخارجية في لبنان مع صورة عنها جميعاً ا

 بيروت )أمانة سر لجنة المعادالت( -معادلة اإلفادات من األونيسكو -5

 مطلوب التصديق فقط من دائرة التربية هناك المملكة العربية السعوديةالتالميذ الوافدين من  - مالحظة:

ال يحق لهم متابعة المنهج األجنبي وهم معفيين من إنجاز معادلة المنهج اللبناني  المدرسة اللبنانية في قطرمن  التالميذ الوافدين -

 لصفوف السابع وما فوق

 جميع النسخ عن المستندات الرسمية يجب أن تكون باألبيض واألسود ) النسخ الملونة غير مقبولة ( -

 المدرسة: منتصف شهر تشرين األول* آخر مهلة لتسليم المعادلة إلدارة 

 * ال يعتبر التلميذ مسجالً في المدرسة في حال عدم تأمين المستندات المذكورة أعاله

 يحق لحامل الجنسيتين اللبنانية واألجنبية أن يحصل على المعادلة : مالحظة:

الى الصف السابع( أو قد أنهى بنجاح سنتين دراسية  سنوات دراسية في الخارج )من الصف األول 3. إما بصفته لبنانياً قد أنهى بنجاح 1

 في الخارج )من الصف الثامن وما فوق( علماً أن السنوات الدراسية في قسم الروضات ال تحتسب

 . وإما بصفته أجنبياً في حال ال تنطبق عليه الشروط المذكورة أعاله2

 مختلفة في لبنان، ألنه تابع دراسته األكاديمية باعتباره أجنبياً.وفي الحالة الثانية ال يمكن للطالب االنتساب إلى النقابات ال

   التالميذ الجدد ذوي اإلحتياجات التربوية الخاصة رابعاً: 

ملف تراكمي من المدرسة السابقة يبيّن الوضع النفسي والتعلمي للتلميذ على أن تذكر فيه نوع المساعدة المطلوبة يتضمن تقارير  أوالً:

قبل اإلختصاصيين المتابعين للحالة أي من اإلختصاصي في العالج اللغوي أو في العالج النفس حركي أو في العالج التربوي تقييمية من 

 التقويمي أو في العالج النفسي )في حال وجودها(.

 من قبل رئيسة القسم والمسؤول عن الفريق وتدوين تاريخية الحالة وتطورها. إجراء مقابلة مع األهلثانياً: 

عرض التلميذ على اإلختصاصي المعني ضمن الفريق المختص في المدرسة لتقييم قدراته بشكل مبدئي وأولي بهدف تحديد نوع ثالثاً: 

 التدخل اإلختصاصي أو التربوي ونوع مشروع الدمج المقترح داخل المدرسة.

 تضاف الى المستندات المذكورة أعاله ، األوراق الثبوتية المطلوبة عادة من التالميذ الجدد . مالحظة: 



 

 شروط السن لإلنتساب إلى الصفوف في جميع المراحل

  من السنة الدراسية ضمناً كانون الثاني  31 حتىصف السنتين : من أتّم الثانية من عمره 

 مرحلة الروضة : 

  من السنة الدراسية ضمناً كانون الثاني  31 حتىالروضة األولى : من أتّم الثالثة من عمره 

  من السنة الدراسية ضمناً كانون الثاني  31 حتىمن عمره  الرابعةالروضة الثانية : من أتّم 

  من السنة الدراسية ضمناً كانون الثاني  31 حتىمن عمره  الخامسةالروضة الثالثة : من أتّم 

 حلقة األولى والثانية : ال

  من السنة الدراسية  ضمناً كانون الثاني  31 حتىمن عمره  السادسةاألول األساسي : من أتّم 

  كانون األول ضمناً من السنة الدراسية 31الثاني األساسي : من أتّم السابعة من عمره حتى 

  ضمناً من السنة الدراسيةكانون األول  31الثالث األساسي : من أتّم الثامنة من عمره حتى 

  كانون األول ضمناً من السنة الدراسية 31الرابع األساسي : من أتّم التاسعة من عمره حتى 

  كانون األول ضمناً من السنة الدراسية 31الخامس األساسي : من أتّم العاشرة من عمره حتى 

  ضمناً من السنة الدراسيةكانون األول  31السادس األساسي : من أتّم الحادية عشر من عمره حتى 

 نذكر بضرورة تقديم إفادة نجاح مصدقة وفق األصول اعتباراً من نهاية الصف األول األساسي. مالحظة:

يطبق شرط النجاح لدى الترفيع المنهجي مع تأكيد عدم تسجيل التلميذ)ة( ما لم يكن يحمل إفادة الحلقة الثالثة والمرحلة الثانوية : 

 )أنهى بنجاح( ومصدقة وفقاً لألصول . مدرسية تتضمن عبارة

--------------  

 معلومات تخص امتحانات الدخول في جميع المراحل 

 أوالً : موعد تقديم طلبات اإلنتساب وإجراء اإلمتحانات 

 اعتباراً من :*مرحلة الروضات 

 أيلول. 11ايلول حتى الثالثاء  3اإلثنين ــ  حزيران 30حزيران حتى السبت  18اإلثنين  ــحزيران  9 السبت أيار حتى 14اإلثنين 

 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً 

 إلجراء المقابلة إلزاميعند تقديم الطلب :حضور الطفل مع ولي أمره 

 الثالثة والمرحلة الثانوية :  -الثانية  -*الحلقة األولى 

التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية حزيران ضمناً من الساعة  9أيار وحتى السبت  30األربعاء اعتباراً من  :1820دورة حزيران  -1

 حزيران. 25حزيران واإلثنين في  23، يجري اإلمتحان يوم السبت في عشرة ظهراً 

وحتى الساعة الثانية عشرة  التاسعة صباحاً آب ضمناً من الساعة  28آب وحتى الثالثاء  27اإلثنين اعتباراً من  :8201دورة أيلول  -2

 آب. 30آب والخميس  29، يجري اإلمتحان يوم األربعاء ظهراً 

 * تقبل الطلبات لدى الناظر)ة( المسؤول)ة( في كل قسم

 

 

 



 

 ثانياً : المواد المطلوبة لإلمتحان

 ليزية(، رياضياتإنك-المرفعون من الروضة الثالثة إلى األول األساسي : لغة عربية، لغة أجنبية أولى)فرنسية -1

 لغة عربية، لغة أجنبية أولى، رياضياتالحلقة األولى : -2

 لغة عربية، لغة أجنبية أولى، لغة أجنبية ثانية، رياضياتالحلقة الثانية : -3

 طبيعياتلغة عربية، لغة أجنبية أولى، لغة أجنبية ثانية، رياضيات، فيزياء، كيمياء، الحلقة الثالثة والمرحلة الثانوية : -4

 www.mehe.gov.lbلمعادلة اإلفادات يرجى مراجعة الموقع اإللكتروني لوزارة التربية والتعليم العالي:

  

 شروط اإلنتساب لصف الفرشمن والجامعات المرخص لها تدريس هذا الصف في لبنان

 ( في لبنان؟Freshmanمن يحق له متابعة دراسة برنامج الفرشمن )

 له متابعة دراسة برنامج الفرشمن في لبنان للبناني أو األجنبي الحائز على: يحق

  أو حاصل على اإلعفاء من المنهج اللبناني. المنهج األجنبيإذن مسبق بمتابعة 

  شهادة الهاي سكول دبلوماHigh school diploma. 

  إمتحانSAT I. 

 من يحق له معادلة صف الفرشمن؟ 

 إضافة الى شروط اإلنتساب الى صف الفرشمن على الطالب أن يكون:

  30قد أتم دراسة ( رصيدا نصف سنويSemester)  45أو ( رصيدا ربع سنويQuarter) 

 قبل لجنة المعادالت في إمتحان أن يكون قد حصل على المعدل المحدد من ( SATI + SATII (Test subjects 

 أن يكون حاصال من الجامعة التي درس بها على إفادة إنهاء متطلبات صف الفرشمن 

  أخرى,عليك تقديم المستند األصلي من الجامعة التي تم نقل األرصدة منها. مالحظة:إذا كنت قد إستفدت من نقل ارصدة من جامعة الى

 الجامعات المرخص لها تدريس صف الفرشمن؟ هي ما 

 الجامعة األمريكية في بيروتAUB 

  الجامعة األمريكية للتكنولوجياAUT 

 الجامعة األمريكية للعلوم و التكنولوجياAUST 

  الجامعة األمريكية للثقافة و التعليمAUCE 

  جامعة االداب و العلوم و التكنولوجيا في لبنانAUL 

  جامعة البلمندBalamand 

  جامعة الحريري الكنديةCanadian lebanese Hariri 

  الجامعة الكندية في عينطورةESIG 

  جامعةHaygazian 

  الجامعة اللبنانية األمريكيةLAU 

  الجامعة اللبنانية الدوليةLIU 

  جامعة المنارMANAR 

 جامعة الشرق األوسطMEU 

 جامعة اللويزة  NDU 

 

http://www.mehe.gov.lb/
http://www.mehe.gov.lb/equiv/arabic/page/foreign-curriculum.html
http://www.mehe.gov.lb/equiv/arabic/page/foreign-curriculum.html

