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 ESSOR  ايسور 
 

 اداتــة ارشــبطاق  

I-  بيانات عن التلميذ : 

 ........ .... (............................................... 1)  :نثى       اللقب  ...................................ذكر       أ(..1)اسم التلميذ

 .............................. : ...........................الوالية:المعتمدية.........................................( 1)) : تاريخ الوالدة ومكانها

 ... ............................................................... : ..........................................البريد االلكتروني : الهاتف الجوال 

 .. .............................................................................................................................: عنوان السكن بدقة 

 ..................................... .................................................................................. :المؤسسة التربوية السابقة 

II - نعم          ال            :بيانات خاصة تفيد االدارة 

 في النطق         في القراءة          في الكتابة     للتلميذ صعوبات

 ... ............................................................................................................................. :صعوبات أخرى  

 ................. ................................... : ...............................................................الهاتف : الجهة الطبية المرافقة

 ال        نعم     ...............................................................................................وجود ملف طبي   : أهم التوصيات  

III-  بيانات عن االب : 

 .........................بطاقة التعريف الوطنية : ..........اللقب ................: االسم

 ........................... : ..........................................الهاتف القار بالعمل: ..................................عنوان العمل:المهنة

 ..................................................................................... : .................................البريد االلكتروني.: الجوال 

IV-  بيانات عن االم : 

   .........................بطاقة التعريف الوطنية : ..........................اللقب : االسم

 ........................... : ..........................................الهاتف القار بالعمل: ..................................عنوان العمل:ةالمهن 

..................................................................................... : .........البريد االلكتروني......................... : الجوال 

http://www.essor.tn/
mailto:contact@essor.tn


 

 تلغى هذه الوثيقة و ال تقبلها االدارة ما لم يكن تعميرها تاما و واضحا و دقيقا . :مالحظة 

 لكم الشكر سلفا
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V - بيانات عن األسرة : 

 مع الوالدين        مع االب فقط           مع االم فقط          مع األقارب            :اقامة التلميذ

 يقيمان معا           مفارقان             االب متوفى            االم متوفاة               :الوالدان

 : عدد األخوة  

 عمل ـز الـأو مركمية  ــة التعليــ ـؤسسـالم نـــالس لقبــم و الـــــاالس ع/ر 

……. …………………………………………………………….. ……………………. …………………………………………………………… 

……. …………………………………………………………….. ……………………. …………………………………………………………… 

……. …………………………………………………………….. ……………………. …………………………………………………………… 

……. …………………………………………………………….. ……………………. …………………………………………………………… 

……. …………………………………………………………….. ……………………. …………………………………………………………… 

 

VI-   أنشطة يتعاطاها التلميذ خارج المدرسة : 

 .............................................. :........................................................المؤسسة  : نوع النشاط الثقافي أو الفني  -

 .................................. : ..................................الجمعية: .................................المنظمة: نوع النشاط الرياضي  -

 .............................................. : .....................................................................الهاتف:م و لقب المؤطر اس -

 ................... ................................................................................... : أنشطة يرغب في ممارستها بالمدرسة  -

............................................................................................................................. ....................... 

 

 امضاء الولي                  امضاء التلميذ                                                                          

 )ذكر االسم و اللقب(                                                              
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