
  ٢٠٢٢/  ٣/  ٢٨في                  ثانوية مار يوسف    
  كساره -للراھبات االنطونيات ـ زحله 
   

  ٢/١                                            الجدد التالميذتسجيل                                                   
  ٢٠٢٣-٢٠٢٢للعام الدراسي 

  
                  الكرام األھلحضرة 

   
  تحية طيبة

  فترة التسجيل للعامن بأكساره تحيطكم علماً   –زحلة  فيثانوية مار يوسف للراھبات االنطونيات  إدارة إن  

  كالتالي:ھي  المراحل  لجميع ٣٢٠٢ -٢٢٠٢الدراسي 

  
                             (ضمن الدوام المدرسي) ٢٠٢٢نيسان  ٢٩آذار لغاية الجمعة  ٢٨االثنين من 

   ) ظھراً ١٢الساعة الثانية عشرة ( ← ) صباحا٩ًمن الساعة التاسعة (
 

 
 الوثائق المطلوبة للتالميذ الجدد

   
 يرجى تأمين الوثائق المذكورة أدناه  كاملةً  إلتمام  التسجيل:

 
  ٢طلب انتساب للتالميذ الجدد (راجع ص(  

  للتلميذ) جديدةصورة عن ثالثة أشھر (عليه تاريخه  إخراج قيد ال يقل 

 نسخة عن بطاقة الھوية لمن لديه  

  ٥قياس  ٤صورة شمسية عدد   ٤ 

   :وشھادة صحية ( أو الدفتر الصحي)  صورة عن شھادة التلقيحلصفوف الروضات   

  إفادة مدرسية إلزامية مصدقة من دائرة التربية ونسخة عن شھادة البروفيه  مصدقة من دائرة التربية (في
 لثانوية)مرحلة الصفوف ا

  .للمغتربين: إفادة مدرسية مصدقة من السفارات في الخارج ومعّدلة من لجنة المعادالت في االونيسكو 

 . دفتر العالمات مع شھادة حسن سلوك مصدقة من المدرسة السابقة 

 ً.امتحان الدخول، يُحّدد الحقا  
 
 : جداً  ھام

  
من يتّم الثالثة من عمره قبل الحادي تحدد مرحلة الروضة، وبشكل الزامي بثالث سنوات دراسية يدخلھا  -١

التي ينتسب خاللھا الطفل الى ھذه المرحلة، عمالً بتعديل   والثالثين من كانون الثاني من السنة الدراسية
  .  ٢١/٩/٢٠١٢تاريخ  ٨٩١٧أحكام القانون 

  

 
كسارة  الروضة (المبنى االول ) في مبنى إلى أوالدھم األھل اصطحاب نم يرجــى: لصفوف الروضات  -٢

  ).بولين تشه كيميان (لدى مسؤولة القسم السيدة
 

  
  

   

                               يرجى قلب الصفحة



          ٢/٢                                             الجددطلب انتساب للتالميذ         
  كساره -أرغب أن أسجل ولدي أو  أوالدي  في ثانوية مار يوسف للراھبات االنطونيات زحلة

 أو بطاقة الھوية) (بحسب إخراج القيد :معلومات خاصة باألھل -أ

الشھرة باللغة االجنبية:
  (بحسب رغبتكم أو جواز السفر)

 شھرة:ال

  المھنة: التحصيل العلمي:
 :الثالثي اسم األب (السلك العسكري: ذكر الرتبة)

  المھنة: التحصيل العلمي:
 :الثالثي اسم األم  (السلك العسكري: ذكر الرتبة)

  ______________ الولد:   الم: _____________االجنسية االولى: االب: _____________ 
 ______________ الولد:   الم: _____________االجنسية الثانية : االب: _____________ 

 المذھب: القضاء: :محل القيد رقم السجل:

  

  (لألھل أو الشخص المفوض في حال غياب االھل):   بالتفصيل العنوان الحالي 
      ___________________________الحي: البلدة :______________________________        

     ___________________________الملك :  الشارع: ____________________________       
________________________     ھاتف المنزل:الطابق: ____________________________       

  ______________ : الشخص المفوضأو  الم: _____________ااالب: _____________  ھاتف العمل:
 ______________ : الشخص المفوض  أو _____________ الم:ااالب: _________________ خلوي:

 

  البريد االلكتروني: □   االم    □االبمن قدامى وخريجي المدرسة :   
   
  :األوالدمعلومات خاصة ب -ب

  اسم الولد
  االجنبيةباللغة اسم الولد 

  (بحسب رغبتكم أو جواز السفر)
  تاريخ الوالدة

  (اليوم/الشھر/السنة)
  اسم المدرسة/ الحضانة السابقة

        

        

        

        
      

  :  وسائل النقل -ج
  

      وسائل نقل أخرى     األھل   بواسطة اوتوكار المدرسة    في الخانة المناسبة:  يرجى وضع 
  
  

  : للتواصل مع المحاسبةالشخص المؤھل  -د
  

 ستترتب مستقبالً في مواعيدھا المحددة  اتعھد بتسديد كافة االقساط التيانا الموقع ادناه 
    : __________________________       االسم الثالثي

        _____________________________  التوقيع:
     التاريخ :_____________________________

        

  لإلطالع على كل المستجدات.   anto9zk يرجى تحميل تطبيق المدرسة :  ھامةمالحظة 
  )   Play storeأو      Apple store الـ :  ( التطبيق موجود في
  Facebook   :Ecole St. Joseph des sœurs antonines Zahle –ksaraومتابعة صفحتناعلى 

 ٠٨/  ٨١١٤٢٤       ٠٨/ ٨١٤٣٧٥ -٦التالية: لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام و
  

  مع محبتي وتقديري لتجاوبكم  
  رئيسة الثانوية

  األخت جيروم صخر


