
اسم التـلميـذ(ة) الثالثي (أحـرف عربـيــة)

اسم التـلميـذ(ة) الثالثي (أحرف التينية)

مكان وتاريخ الوالدة

الصف المطلوب االلتحاق به

معلومات عن المدرسة السابقة

معلومات عن األهل

الصف الذي أنهاه التلميذ

اسم األب

اسم األم وشهرتها 

عنوان العمل

عنوان العمل

المستوى التعليمي

األم خريجة روضة؟ األب خريج روضة؟

المستوى التعليمي

هاتف العمل

هاتف العمل

حدد الجهة

بريد إلكتروني

المهنة

المهنة

خليوي األب

خليوي األم

المدرسة السابقة /  البلـد

أسباب ترك المدرسة

المحلة ورقم السجلالجنسية

رقم الطلب

العام الدراسي

أجنبي

إنكليزيفرنسي

فرنسيالفرع

لبناني تلميذ روضة سابق؟

هل كان الطفل في دار حضانة قبل الدخول إلى المدرسة؟ ( خاص بقسم الروضات والصف األول األساسي)

ال نعم

ال نعمال نعم

ال نعم

لبناني - عربي خاص

أنثى

ذكر

الجـنـس

المنهج السابق

(في حاالت الطالق أو وفاة أحد الوالدين)اسم الوصي                أو الحاضن                 

 هل أحد الوالدين يستفيد من منحة مدرسية؟

SMSرقم خليوي معتمد للتبليغات عبر الرسائل القصيرة 

للعام الدراسي

طلب انتساب للتالميذ الجدد

المنهج

إنكليزي

*

* معلومات إلزامية

ال نعم

خاص غير مجاني خاص مجانيرسمي



معلومات عن األخوة

عنوان السكن

شخص آخر للطورائ

اسم األخ / األخت

المنطقة

االسم

االسم

مالحظات مهمة من األهل (إن وجدت)

أنا الموقع أدناه أقرّ بأن المعلومات الواردة أعاله صحيحة وعلى مسؤوليتي

الشارع

الخليوي

التوقيع

البناية

الهاتف

هاتف السكنالطابققرب

اسم المدرسة

درجة القرابة

الصف خاصرسمي

التاريخ

التاريخ

حقل مخصص لإلدارة

اسم التلميذ(ة)

المنهجالفرع

الصف

الشهرةاسم األب

لبنانيفرنسي

روضات

عربي خاصأجنبيإنكليزي

حلقة ثالثة بناتحلقة أولى

ثانوي بنات

حلقة ثالثة بنينحلقة ثانية

ثانوي BFثانوي بنين

دورة أيلولدورة حزيران

IP ثانوي

رقم الطلب

التوقيع

توقيع الناظر(ة)

مالحظات خاصة

مكتب التسجيل، االسم

اسم الناظر (ة)

* معلومات إلزامية

*

جددمسجلون في ثانوية روضة الفيحاء؟

قدامى

هل األخوة مسجلون في مدارس أخرى؟

ال

نعم

االسم:األخ(ت) خريج(ة) روضة؟ ال نعم



الملف الصحي

اسم التلميذ(ة) الثالثي

فئة الدم

حدد حساسية

هل تلقى مؤخراً لقاح ضد الكزاز؟

ال يوجدأمراض مزمنة

أطعمة جهاز تنفسيأدوية

عالج دائم

مشاكل صحية سابقة/إستشفاء (التاريخ والسبب) 

مالحظة:
يرجى إعالم الناظر الحقاً – خطّياً – في حال خضوع التلميذ لعالج دائم كي تتم متابعته بصورة منتظمة.

حدد التاريخنعمال

االسم

أنا الموقع أدناه أقرّ بأن المعلومات الواردة أعاله صحيحة وعلى مسؤوليتي

التاريخالتوقيع



                                                                                                                     

يرفق بهذا الطلب المستندات التالية:

أ- للتالميذ القادمين من مدارس داخل لبنان  

 إخراج قيد فردي جديد (على أن ال يعود تاريخه ألكثر من 3 أشهر)

 إخراج قيد عائلي

 العالمات النهائية من المدرسة السابقة أو عالمات السعي األخير قبل اإلمتحان النهائي 

 إفادة نجاح مصدقة وفق األصول اعتباراً من نهاية الصف األول األساسي

 عالمات الشهادة المتوسطة مطبوعة من اإلنترنت (للصف العاشر)، نسخة مصدقة عن الشهادة المتوسطة عند صدورها، نجاح الطالب في 

الشهادة المتوسطة شرط أساسي لقبوله

 صورة عن آخر فاتورة كهرباء أو هاتف المنزل

مالحظة: يشترط الحصول على معدل نهائي 14/20 وما فوق للتالميذ القادمين الى صفوف الشهادات

ب- للتالميذ القادمين من مدارس خارج لبنان (ترفق صورة واضحة غير ملونة)

 جواز السفر مع ختم الدخول إلى لبنان

 إخراج قيد فردي جديد ال يعود تاريخه ألكثر من 3 أشهر (لمن لديه جنسية لبنانية)

 إخراج قيد عائلي (لمن لديه جنسية لبنانية)

 العالمات النهائية آلخر 3 سنوات مع إفادة بالتسلسل الدراسي في الخارج (أي شهادة إنتقال للقادمين من السعودية) مصدقة وفق األصول

 العالمات النهائية للصف األخير فقط  للقادمين الى األول والثاني األساسي مصدقة وفق األصول

الرسوم: 

- صف السنتين: رسم التسجيل/ 250,000 ل.ل./ مئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية باإلضافة إلى تسديد القسط األول / 1,000,000 ل.ل./ 

مليون ليرة لبنانية يدفع نقداً في قسم المحاسبة. علماً أن رسم التسجيل غير قابل لالسترداد.

- من صف الروضة األولى إلى صف الثالث الثانوي: دفع رسم التسـجيل للمقبولين  / 500,000 ل.ل. / خمسمائة ألف ليرة لبنانية – نقداً في 

قسم المحاسبة –  تحتسب دفعة من القسط السنوي، على أن يتم تسديد القسط األول قبل بدء العام الدراسي.

مالحظات هامة:

- يجب إبالغ المدرسة في حال تغيير العنوان أو أرقام الهاتف

- ال يعتبر طلب اإلنتساب هذا تسجيالً في المدرسة وال يلزمها بقبول التلميذ

- يرجى التأكد من تعبئة جميع الخانات في طلب االنتساب بصورة واضحة خاصة أرقام الهاتف

- ال يُقبل أي طلب ال يحتوي المستندات المطلوبة أعاله 

إنكليزيفرنسيرقم الطلب
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