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: .........................  السنة الدراسية  

: ................... التسلسل األبجدي   

 بطاقة تسجيل 

 معلومات عائلية : .1

         .............................................اسم األب :  ... ............................................الشهرة :       

 .....................السجل :.................................... القضاء :  ...........................................مكان القيد : 

 ........................................................عسكري )الرتبة( :  ................................................. المهنة :

 .....................................................................الهاتف :  ..........................................مركز العمل : 

 اختصاص : .................................     جامعي  ثانوي المستوى العلمي : 

 ....................................................: مسلم ...........................................................  مسيحي الديانة :

 ... : ................................................. الديانة ......................................................... اسم األم الثالثي :

 : ...........................  الهاتف.........................:  مركز العمل..........................  المهنة :

 اختصاص : ..................................        جامعي    ثانوي  المستوى العلمي :

 العنوان )محل اإلقامة( : .2

 .......................... البلدة :  ............................القضاء : ..................... المحافظة : 

 ......................... الطابق : ............................... بناية :  .......................الشارع : 

 األب : .................................................................. الخلوي : ........................المنزل : .الهاتف : 

 (: ....................................  SMSاألم : ............................ الرقم المخّصص للنصوص الخلوية )  الخلوي :

 معلومات عن أفراد العائلة :  .3

األوالد المسّجلون في  

 المدرسة : 

 اإلسم 

 مكان وتاريخ الوالدة  الجنس 
فئة  

 الدم 
 الصف  المدرسة السابقة  تاريخ الدخول 

       

       

       

       

       

األوالد الذين أنهوا دراستهم  

 األكاديمية 

يتابع الدراسة  

 )الجامعة( 

 غيره )أذكر(  يعمل )مركز العمل( 

    

    

    

 صور شمسية 6   اخراج قيد فردي    خراج قيد عائلي  الُمرفقات :     

 بطاقة صحيّة    شهادة المعمودية   نسخة عن دفتر التلقيح                     

 دفتر العالمات    اإلفادة مصدّقة  نسخة عن البريفيه 

 طرق العودة بعد الدوام المدرسي :     

 باص غير باص المدرسة : ........................................ باص المدرسة : ....................................................   

 ..........: ....................................... غير األهل : اإلسم .مع األهل : اإلسم : ...............................................   
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 الوثائق التي يجب إبرازها قبل التسجيل المتحان الدخول :

 صور شمسيّة  6 –إخراج قيد عائلي أو صورة مصدّقة عنه وإخراج قيد فردي جديد  .1

 نسخة عن بطاقة الهوية )إذا ُوجدت( لجميع الطالب .2

 ورقة معمودية )لصفوف الروضة(  -إفادة صحيّة -نسخة عن الدفتر الصحيوثيقة تلقيح أو   .3

 (  2021-2020، 2020-2019صورة عن دفتر عالمات التلميذ للسنة الحالية والسنة السابقة ) .4

 معادلة رسميّة في حال العودة من الخارج .5

و   2020-2019إفادة نجاح وحسن سلوك مدرسيّة، مصدّقة من دائرة التربية الوطنية، لسنَتَي  .6

2020-2021 

 للصف األّول والثاني الثانوي، نسخة عن شهادة البريفيه  .7

 ل. ل. للجدد فقط) بدل فتح ملف ( 50000دفع رسم التسجيل، زائد  .8
 

                                                                                              

                                                                                                                                
                                                                                                                                       

 
 


