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 الى األهالي الكرام،        

  األولخالل االسبوع في المرحمة الثانية من التعميم االساسي وذلك م األساتذة المدرسة تحيطكم عممًا بمواعيد لقائك دارةإ إن               
 .من كل شهر       

 

 الّساعة اليوم الّصف المادة سماء االساتذةأ

 ’8h40’ → 9h30 الجمعة EB6A اللغة العربية السيذة أوطُاويت ديب

 ’11h40’ → 12h30 الجمعة EB6 B-C + EB5 A-B اللغة العربية السيذة مي حىا

 ’8h40’ → 9h30 االثنين EB4 A-B-C + EB5 C اللغة العربية كُزيت رحمتالسيذة 

 ’8h40’ → 9h30 االثنين EB6 B-C اللغة الفرنسية زيىت شمعُناالوست 

 ’11h40’ →12h30 االثنين EB5 A + EB4 B-C اللغة الفرنسية السيذة ريما معُض

 ’9h30’ →  10h20 الثالثاء EB5 B-C + EB4 A اللغة الفرنسية اآلوست ماريان بُعبُد

السيذة دويا يازجي
 

 9h →  11h الجمعة EB6 A اللغة الفرنسية

 ’10h50’ → 11h40 الثالثاء EB5+ EB6 اللغة اإلنكليزية السيذة مايذا اٌَاويان

 ’10h50’ → 11h40 االربعاء EB4 اللغة اإلنكليزية السيذة ماريليس سعادة

 ’9h30’ →  10h20 االثنين EB6 A + EB5 الرياضيات سيالسيذة رَال ممذ

 ’8h40’ → 9h30 الثالثاء EB4 الرياضيات االوست رَز ماري حالق

 ’10h50’ → 11h40 االثنين EB6 B-C الرياضيات السيذة ليُوي لصيفي

 ’10h50’ → 11h40 الثالثاء EB6 A العلوم السيذة فيفي سميرة

 ’10h50’ → 11h40 الثالثاء  EB6 B-C العلوم السيذة مادَوا وّصار

 ’10h50’ → 11h40 االثنين EB4 + EB5 العلوم السيذة تريس فياض

 اآلوست كريستل فروجيت
 التربية المدنية

EB4 + EB5 + EB6 10 االثىيهh50’ → 11h40’ 
 + جغرافيا تاريخ

 ’9h30’ → 10h20 الخميس EB4 + EB5 + EB6 المعلوماتية السيذة كريستيان لرطباوي

 ’9h30’ → 10h20 الخميس EB4 + EB5 + EB6 فنون السيذة روذي حذاد

 ’8h40’ → 9h30 الثالثاء EB4 + EB5 + EB6 موسيقى السيذة زيىت خُري

 ’10h20’ → 10h45 الجمعة EB6 B-C تربية بدنية السيذ ايلي سابا

 ’11h40’ →12h30 الثالثاء EB4 + EB5 + EB6 A تربية بدنية السيذ ٌَبً دَيٍي

 ’12h30’ → 12h45 االربعاء EB5 + EB6 مسرح السيذة ماريا شيخت دَيٍي

 ’9h30’  → 10h20 االثنين EB4 + EB5 + EB6 رقص اآلوست واديه فىياوُش
 

                                                            نرجو من األهالي الكرام التقيد بالمواعيد المذكورة أعاله. -  :اتمالحظ     
ة المحد دة في الجدول.  -                        الرجاء عدم الحضور عند نهاية الحص 

 اإلدارة                                  
  

 طرابلس –ثانويت راهباث القلبين األقدسين     
  tripoli@sscc.edu.lb: البريذ اإللكترَوي      
 www.tripoli.sscc.edu.lb  : المُلع اإللكترَوي      

     SSCCTripoliتطبيك المُبايل :        
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