
 التسجيل لمنقل  –المباس المدرسي  –سحب قسائم األقساط  –مواعيد التسجيل 
 )في الميناء(: بحسب الجدول األبجدي اآلتي

 

 1028-1027تعميم حول السنة الدراسية                    
CIR-150-16/17                                                                                                                                                   

         

 إلى األهل الكرام، 
   

كر إلى اهلل عمى ِنَعِم األمن والس الم نوية راىبات القمبين األقدسين في طرابمس، ترفع الش  إن ثا 
 التي سكبيا غزيرة عمييا ىذه الس نة.

الية والتقي د عطمة مميئة بالفرح واالطمئنان ونطمب منيم االلتزام بالقرارات الت   ،نتمنى لألىل الكرام 
 بالمواعيد المحد دة.

 
  

 أواًل: 
  
 
 

  7103 أيمول 3الخميس :F-E-D-C-B-A  
  7103 أيمول  4الجمعة: L-K-J-I-H-G 

  7103أيمول  00اإلثنين: R-Q-P-O-N-M  
  7103أيمول  07الثالثاء: Z-Y-X-W-V-U-T-S 

 
 

 .من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الواحدة من بعد الظهر إبتداءً 
 
 

   ر التقي د بأحرف الش   رجىي  وااللتزام بالمواعيد المحد دة. ة أعالهيرة المقر 
   رجى تسديد األقساط المدرسية في الميمة المحد دة كما ي– - Bordereau  1027أيمول  10قبل. 

 

 ع القرطاسية إلى األوالد إال  بعد تسديد القسط األو ل.وز  ال ت   هام:
 

 

 :1028-1027مواعيد الدخول  لمسنة الدراسية     
       

 الدوام فالص التاريخ
  EB9صف التاسع األساسيو   S1→S3صفوف الثانوي   أيمول 01الجمعة 

 03:41 – 3:11من الساعة 
 EB8حتى الثامن األساسي  EB4الرابع األساسي  من أيمول 71االثنين 
 EB3والثالث األساسي    EB2الثاني األساسي أيمول 72الثالثاء 

 03:41 – 3:31من الساعة 
 PS3والروضة الثالثة  EB1األول األساسي  يمولأ 73االربعاء 

 أيمول 74 الخميس
استقبال األوالد مع أىميم من الساعة   PS1 الروضة االولىصفوف 

 01:11حتى  4:11
استقبال األوالد مع أىميم من الساعة  PS2صفوف الروضة الثانية 

 07:01حتى  01:31
 07:11 – 3:31من الساعة  PS1-PS2صفوف الروضة األولى والثانية  0ت 7االثنين 
 

 طرابلس –ثانوية راهبات القلبين األقدسين    
  tripoli@sscc.edu.lb: البريد اإللكتروني

 www.tripoli.sscc.edu.lb  : الموقع اإللكتروني 
     SSCCTripoliتطبيق الموبايل :  

        
 

mailto:tripoli@sscc.edu.lb
http://www.tripoli.sscc.edu.lb/


   خول األول فقط، وفقًا لروزنامة مواعيد الد   األىل تأمين نقل أوالدىم إلى المدرسة صباح اليوم طمب مني
     الخاصة بكل صف.

   ً03:41عند الساعة  7103أيمول  01من نيار الجمعة  ت سي ر المدرسة باصاتيا ابتداء. 
 

 

 الميناء. -الدوام الصيفي في أمانة السر
 

 من الساعة التاسعة حتى الساعة الثانية عشرة ظيراً ، 17و 10في والخميس 12و 28في  الثالثاءيام أ :تموز. 
 :من الساعة التاسعة حتى الساعة الثانية عشرة ظيرًا.، 11و 8الثالثاء في  يومي   آب 
 من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة الواحدة من بعد الظير. أيمول 4 في االثنين إبتداًء من يوم: أيمول 

          
 1028-1027الدوام المدرسّي لمسنة الدراسّية 

 

 ،بعد الظير 03:41صباحًا إلى الساعة  3:31من الساعة   EB3حتى الثالث األساسي  PS1من الروضة األولى 
 .ضمنًا نهار الجمعة لصفوف الروضة

 بعد الظير. 03:41صباحًا إلى الساعة  3:11من الساعة  S3حتى الثالث ثانوي  EB4األساسي من الصف الرابع 
 

عب المختمفة لممستوى الواحد، مما يؤدي المذة عمى الش  ة في توزيع الت  ة وسموكي  عتمد اإلدارة معايير تربوي  تَ  :لمتذكير
 ثمر.ي والم  تحصيل العمل الجد  جواء مالئمة لأ روى العممي، ويوف  إلى تشكيل صفوف متوازية، من حيث العدد والمست

 حدث ذلك  إلى أخرى تحاشيًا لما ي   عبةوزيع، وعدم طمب نقل أوالدىم من شلذلك، نتمنى عمى االىالي احترام ىذا الت   
 .شوتشوي من خمل          

 
 :النشاط الخاص بالعطمة الصيفية

 

 ة.تحتوي عمى نشاطات ومواضيع ثقافي   التي صيفيةالعطمة لادفاتر  وصفوف األول ابتدائي يستمم تالمذة الروضات -
        .7104-7103الدراسية  ولمموضوع الخاص بالسنة التعممي ة لممواد "websites"حدد  مراجع الكترونية ت   -
 .في الموا د األساسي ةالد راسية وفقًا لنتائجيم  ،المذةبعض الت  لبطاقات دعم تسم م  -

 .هذا النشاط اإلضافي إتمام عمى جودة نتمنى عمى األهل الّسهر
 

 .العمل الصيفي بكاممو، محتوى 7104-7103الد راسية نة ول لمس  األ ختباراال مواضيع تتضمن بعض  :هام    
                  

 .عطمة سعيدةنتمنى لمجميع 
 01/3/7103طرابمس، في                         

 اإلدارة                     
 


