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 الى األهالي الكرام،    
 إن  إداسة انمذسست  تحٍطكم عهماً بمىاعٍذ نمائكم األساتزة فً انمشحهت انتكمٍهٍ  ت ورنك خالل االسبوع الثاني من كل شهر.             
 

 الّساعة اليوم الّصف المادة اسماء االساتذة

 ’9h30’ →10h20 الثالثاء EB9 A-B اللغة العربية انسٍذة فٍىنٍت هاشم

 ’9h30’ →10h20 الخميس  EB9 C + EB8 اللغة العربية نسً غىطىسإانسٍذة 

 ’8h40’ →9h30 الجمعة  EB7 اللغة العربية انسٍذة أوطىاوٍت دٌب

 ’9h30’  →10h20 األربعاء  EB9 A + EB8 اللغة الفرنسية اَوست غشٌس حباٌب

 ’9h30’  →10h20 ألربعاءا EB9 B-C فرنسيةاللغة ال انسٍذة وىس اسوادي

 ’8h40’ →9h30 االثنين EB7 C اللغة الفرنسية ة صٌىت شمعىنانسٍذ

 ’9h30’  →10h20 الجمعة EB7 A-B اللغة الفرنسية انسٍذة شاوتال عٍسى انخىسي

 األربعاء EB9 B-C اللغة اإلنكليزية انسٍذة سٌمىوذا عٍسى
10h20’→10h45’ 

12h30’ →12h50’ 

 
 ’12h55’→13h45 الجمعة EB7 +EB8 + EB9A اللغة اإلنكليزية انسٍذ أوطىان سشكٍس

 انسٍذ فادي انسمعاوً
 EB9 B-C الرياضيات

 ’12h30’→13h15 الثالثاء
 EB9 A-B-C الفيزياء

ت  ’11h40’→12h30 الجمعة EB7 A + EB8 C +EB9 A الرياضيات انسٍذة مىال حج 

 EB7 B-C ياضياتالر اَوست سوص ماسي حال ق
 

 ’8h40’ →9h30 الجمعة

 ’10h50’→11h40 االثنين  EB7 + EB8 فيزياء اَوست نٍىوً لصٍفً

 ’9h30’  →10h20 الثالثاء EB8 A-B الرياضيات انسٍ ذ جىسج عبذو

ٍْشةانسٍذ  ’10h50’→11h40 الثالثاء EB7 + EB8 + EB9C علوم الحياة ة فٍفً سَم

 9h الجمعة EB9 A-B علوم الحياة انسٍذة كاتٍا حالل
 
→11h 

 ’10h50’→11h40 الخميس EB7 A + EB8 + EB9 الكيمياء انسٍذة هٍهذا باسٍم

اس  ’10h50’→11h40 الثالثاء EB7 B+C الكيمياء انسٍذة مادووا وص 

 انسٍذ جىصٌف هاشم

 EB7 + EB8 + EB9 التاريخ

 EB8 A + EB9 A-B الجغرافيا ’11h→11h40 الخميس

 EB7 + EB8 + EB9 التربية المدنية

10 االربعاء EB7 +EB8 B-C+ EB9C الجغرافيا انسٍذة صٌىت جشٌج
h
50’→11

h
40’ 

 ’9h30’  →10h20 الخميس EB7 + EB8 + EB9 فنون انسٍذة سوذي حذاد

 ’13h45’ →14h35 الجمعة EB7 + EB8 + EB9 تربية بدنية انسٍذ اٌهً سابا

 ’9h30’ → 10h20 الخميس EB7 لوماتيةمع انسٍذة كشٌستٍان حىا

 ’12h30’ →12h50 األربعاء  EB7 مسرح انسٍذة ماسٌا شٍخت دوٌهً

 ’8h40’ →9h30 الثالثاء EB8 موسيقى انسٍذة صٌىت خىسي

 ’10h50→11h40 الثالثاء EB8 + EB9 معلوماتية انسٍذ جشجً جىخذاس

    ’9h30’  →10h20 اإلثنين EB7+EB8 رقص األوست وادٌه فىٍاوىس
 نرجو من األهالي الكرام التقيد بالمواعيد المذكورة أعاله. - :اتمالحظ  

  اإلدارة                          الرجاء عدم الحضور عند نهاية الحّصة المحّددة في الجدول. -             

 طرابلس –ثانويت راهباث القلبين األقدسين     
  tripoli@sscc.edu.lb: نكتشووًانبشٌذ اإل      
 www.tripoli.sscc.edu.lb  : انمىلع اإلنكتشووً      
     SSCCTripoliتطبٍك انمىباٌم :        
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