
Academic Year -Application Form
طـلـب إنـتـســـاب

www.azmschool.edu.lb

Diversity

Leadership

Innovation

Team Spirit

Class الصف  

Name االسم 

Interview / Entrance exam date
تاريخ المقابلة أو امتحان الدخول



Application received by 

Date application received

Accepted

Not Accepted, for the below reasons

اسم مستلم الطلب

تاريخ استالم الطلب

تم القبول

تم رفض الطالب ل�سباب التالية

For Adm
issions O

ffi
ce O

nly Waiting list

Name and signature of Head of Admissions

الئحة االنتظار

اسم و توقيع مديرة قسم التسجيل

Name and signature of Academic Director/ Principal اسم و توقيع المديرة ا�كادمية / مديرة الحلقة

ل
جي

س
لت

ب ا
كت

بم
ص 

خا



 

Application requirem
ents

Conditions of Enrollm
ent 

Name and Signature
of gardian                                                                             

- Completed Application form
- Passport size photograph
- A non-refundable application fee
- Family Civil Register
- Extract of the Civil Register
- A photocopy of a valid passport
- A photocopy of Lebanese ID
- Proof of residence from the Mayor
- Medical form, signed and stamped by the Pediatric 
- A photocopy of Residence permit for non-Lebanese
  students
- School promotion certificate, certified from the
  Ministry of Education
- Students applying from outside of Lebanon must
  provide school certificates for the last three years,
  certified from The Ministry of Education, The Ministry of Foreign
  Affairs, and Embassy of Lebanon in country of origin
- Once in Lebanon, students applying to Grade 7 and above
  must attest the school documents from the Equivalence committee.
- A copy of Psychological or Neurological Testing for students
  applying to the Learning Support Department 
- "Permission to Join the Non- Lebanese Program" from
   the Ministry of Education is required for students who wish
   to join the non-Lebanese program.

- طلب التسجيل المكتمل
- صورة شمسية

- رسم فتح الملف غير قابل لالسترداد
- إخراج قيد عائلي
- إخراج قيد فردي

- صورة عن جواز السفر 
- صورة عن بطاقة الهوية
- إفادة سكن من المختار

- استمارة طبية موقعة وعليها ختم طبيب ا�طفال
- صورة عن االقامة للطالب غير اللبنانين

- إفادة نجاح مّصدقة من دائرة التربية والتعليم
بالنسبة للطالب القادمين من خارج لبنان فيتوجب عليهم:

تصديق االفادات المدرسية للسنوات الثالث السابقة من:
    . وزارة التربية والتعليم في البلد المقيمين فيه

    . وزارة الخارجية في البلد المقيمين فيه
    . السفارة اللبنانية في البلد المقيمين فيه

- أما بالنسبة للطالب ا�جانب الذين هم فوق الصف
السادس ا�ساسي فيلزمهم معادلة شهادتهم

من لجنة المعادالت في وزارة التربية والتعليم.
- نسخة عن االختبار النفسي أو العصبي للطالب

المتقدمين لقسم الصعوبات التعليمية
- إفادة اتباع المنهج ا�جنبي من وزارة التربية والتعليم

للطالب الراغبين باالنضمام الى المنهج ا�جنبي.

- The School reserves the right to increase the tuition fees at 
any time.
- I allow the school to take photographs of my child and utilize 
them in school publications
- The School reserves the right to decline an applicant taking 
into consideration his/her previous school academic or 
disciplinary report.
- I certify that all information provided is correct and complete 
and understand that all documents submitted become the 
property of the School.

I, the Guardian have red and agreed to all the Terms and 
conditions.

- The Admission Office will inform parents of the School’s
decision after careful evaluation of the candidate’s entrance
exam results and previous school records.
- In order to complete the registration, the above mentioned
documents should be presented upon initiation of
the admission process. Once accepted and
the required fees paid, a place for the student is reserved.

سيقوم مكتب التسجيل بإبالغ أولياء ا�مور بقرار
المدرسة بعد التقييم الدقيق لنتائج امتحانات الدخول

والسجالت المدرسية السابقة
يتخذ قرار القبول بعد استالم المستندات المذكورة أعاله

بمجرد القبول ودفع الرسوم المطلوبة ، يتم حجز مكان للطالب

- أقر أن  المعلومات ا�كادمية المذكورة كلها و التي زودتكم
بها كاملة و صحيحة, وأتفهم أن المستندات المقدمة كلها

تصبح ملكا" للمدرسة.

أنا, ولي امر الطالب/ة قد قرأت و وافقت على الشروط و
ا�حكام كلها.

ً

اسم وتوقيع ولي ا�مر

- تحتفظ المدرسة بالحق في رفض أي طلب مع ا�خذ
في االعتبار تقرير المدرسة السابقة من الناحية

ا�كديمية و السلوكية
بة
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Name Grade School Academic Year

Siblings

Name of School Academic Year

Previous Schools
 (N

ew
est First)

ً

Please List below Family members who are currently attending AZM SchoolRelatives at A
ZM

 School

Name Relationship

Name Relationship

Name Relationship

Name Relationship

Name Relationship

Date Name and Signature
of gardian                                                                             

I, the undersigned guardian, confirm all the provided details to be correct and that 
I agree on the school policies and procedures 

يرجى ذكر ا�قارب المسجلين حاليا في مدرسة العزم

اسم وتوقيع
ولي ا�مر

أنا , الموقع أدناه , ولي أمر الطالب , أؤكد أن التفاصيل  المقدمة كلها صحيحة
و أني أوافق على سياسة مدرسة العزم و أنظمتها
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Name of Day Care Academic Year

Previous Day Care

حالة ا�هل

المستوى التعليمي ل�ب

اسم الشركة/المؤسسة/عمل حر

Name

Relationship 

Mobile Number

Address

Name

Relationship 

Mobile Number

Address

Married Divorced 

Both parents 

Mother Only

Father
deceased

Mother
deceased

Parents Data

Status of Parents

Father’s Education Level attained

Father’s Occupation

Company Name

Father’s Mobile Number

Email

Email

To receive school related SMS
messages on your mobile, please choose one

The recipient Mobile Number

Company Phone Number

If divorced or separated, the school
should communicate with
If communication should be with one of the parents
only, legal papers must be submitted with application.

Mother’s Education Level attained

Mother’s Occupation

Company Name

Mother’s Mobile Number

Company Phone Number

Please list two people to be contacted in case of emergency other than the parents

For Early year applicants only

Father only 

Mother Father

Em
ergency Contacts

المستوى التعليمي ل�م

لطالب الروضات فقط

لتلقي رسائل المدرسة (على الخليوي) يرجى
التحديد

رقم الهاتف لتلقي الرسائل

اذا كانا منفصلين

منفصالن

من الجهة التي ستتواصل المدرسة معها
في حال طلبكم التواصل مع ا�م أو ا�ب فقط

يجب تقديم أوراق قانونية تثبت ذلك

متوفي

هاتف العمل

هاتف العمل

اسم الشركة/المؤسسة/عمل حر

يرجى ذكر شخصين يمكن االتصال بهما في حالة الطوارئ عند تعذر الوصول الى الوالدين



االسم

اسم ا�ب

الشهرة

تاريخ الميالد (يوم / شهر / سنة)

مكان الوالدة

مكان و رقم السجل

أنثىذكرالجنس

الجنسية

الجنسية الثانية (في حال وجدت)

اسم ا�م

شهرة ا�م

جنسية ا�م

التقديم على

الفرع

هل يحتاج ابنك/ابنتك متابعة نفسية
أكاديمية أو طبية

إذا كانت ا´جابة نعم , يرجى التفسير

طلب إنتساب

صورة
شمسية

Governate

District

Region

Street 

Building/floor

Nearby 

Home Phone

nd2

Does your Son/ Daughter require Psychological, Academic or 
Medical follow up

First Name As it appears on official documents

Father’s Name As it appears on official documents

Family Name As it appears on official documents

Mother’s Name 

Mother’s Maiden Name

Mother’s Nationality

Place of Birth

Gender Male Femal

Nationality

Applying to

Section English French

If yes, please explain

هل ترغب في تسجيل ابنك / ابنتك في
الباص

حدد الوجهة : 

Will your Son / Daughter require
school transportation
Please select destination :  

 Nationality

Place/Civil Register Number

Date of Brith (DD/MM/YYYY)

Physical A
ddress

Personal Inform
ation

كما هو مكتوب في ا�وراق الرسمية

كما هو مكتوب في ا�وراق الرسمية

كما هو مكتوب في ا�وراق الرسمية

انكليزيفرنسي

yesنعمكال no

نعمكال

اياب ذهابذهاب و اياب

yes no

Round trip From school To school


