ثانوية رفيق الحريري

طلب انتساب

للعام الدراسي 0200 - 0202
االسم الثالثي :

الفرع :

االنكليزي

الفرنسي

المنهج :

المنهج اللبناني

المنهج االميركي*

صورة
شمسية

American System Program
*ابتدا ًء من األول االساسي

مرحلة الروضات :
الروضة االولى

الروضة الثانية

الروضة الثالثة

مرحلة التعليم االساسي :

االول االساسي

الثاني االساسي

الثالث االساسي

الرابع االساسي

الخامس االساسي

السادس االساسي

السابع االساسي

الثامن االساسي

التاسع االساسي

مرحلة التعليم الثانوي :
االول الثانوي
الثاني الثانوي
العلوم

االنسانيات

الثالث الثانوي
علوم الحياة

العلوم العامة

االداب واالنسانيات

اجتماع واقتصاد

معلومات عن الطالب
االسم باللغة العربية (طبقًا الخراج القيد) :

االسم االول

الشهرة

االسم باللغة االجنبية (طبقًا لجواز السفر):
االسم االول
الجنس

:

محل وتاريخ الوالدة

:

الجنسية

:

فئة الدم

:

عنوان سكن الطالب

:

الشهرة
انثى

ذكر

محل الوالدة (طبقًا الخراج القيد)

اليوم/الشهر/السنة

الجنسية الثانية

الجنسية االولى

البريد االلكتروني للطالب

رقم الهاتف الخلوي للطالب

معلومات عن سكن الطالب
المحافظة

المدينة/المنطقة

القضاء

الشارع والبناية

الطابق

قرب

هاتف المنزل

الهاتف الخلوي الستالم الرسائل النصية القصيرة )(SMS

حاالت خاصة
يعيش الطالب مع

:

االب فقط

االم فقط
غير ذلك ،حدد:

لالتصال في حال الطوارئ (غير االم واالب)
االسم

صلة القرابة

الهاتف

العنوان

الهاتف الخلوي

معلومات عن االب
االسم الثالثي باللغة العربية

االسم الثالثي باللغة األجنبية

الجنسية األولى

الجنسية الثانية

مستوى التحصيل العلمي واالختصاص

المهنة بالتفصيل

اسم وعنوان العمل

الهاتف الخلوي

هاتف العمل

البريد االلكتروني

هل االب ...

تلميذ قديم في ثانوية رفيق الحريري؟

خريج ثانوية رفيق الحريري؟

من سنة

سنة التخرج من ثانوية رفيق الحريري

إلى سنة

معلومات عن األم
االسم الثالثي باللغة العربية

االسم الثالثي باللغة األجنبية

الجنسية األولى

الجنسية الثانية

مستوى التحصيل العلمي واالختصاص

المهنة بالتفصيل

هاتف العمل

اسم وعنوان العمل

الهاتف الخلوي

البريد االلكتروني

هل األم ...

تلميذة قديمة في ثانوية رفيق الحريري؟

خريجة ثانوية رفيق الحريري؟

من سنة

سنة التخرج من ثانوية رفيق الحريري

إلى سنة

االخوة واالخوات
االسم

.1
.2
.3
.4

العمر

المرحلة/الصف

اسم المدرسة

تاريخ الطالب االكاديمي
الصف

إسم المدرسة  /الحضانة

إلى

من

.1
.2
.3

المواصالت
هل ترغب بتسجيل الطالب بباص المدرسة
في حال اإلجابة بنعم يرجى التحديد

:
:

كال

نعم
اشتراك كامل
نصف اشتراك

مسا ًء

صبا ًحا
عنوان الطالب (في حال اختالفه عن عنوان السكن):
صبا ًحا

مسا ًء

معلومات اضافية
في حال وجود اقرباء للطالب من خريجي المدرسة او موظفيها أو تالمذتها:
االسم

الصفة (خريج/موظف/تلميذ)

صلة القرابة للطالب

.1

.2
.3

لالستعمال االداري
رسم الطلب___________________:ل.ل.

رقم اإليصال و تاريخه_____________________________:

