ثانويت راهباث القلبين األقدسين – طرابلس

طرابمس ،في 1028/01/ 9

البريد اإللكترَويtripoli@sscc.edu.lb :
المُلع اإللكترَويwww.tripoli.sscc.edu.lb :
تطبيك المُبايل SSCCTripoli :

CIR- 09-18/19

الى األهالي الكرام،

إن إدارة المدرسة تحيطكم عمماً بمواعيد لقائكم األساتذة في المرحمة الثانية من التعميم االساسي وذلك خالل االسبوع األول
من كل شهر.

المادة

الصف
ّ

اليوم

الساعة
ّ

أسماء االساتذة
السيدة مي حىا

اللغة العربية

EB6 + EB5A

الثالثاء

12h55 →13h45

السيدة كُزيت رحمت

اللغة العربية

EB4 + EB5 B-C

االثنين

11h40 →12h30

االوست زيىت شمعُن

اللغة الفرنسية

EB6 B-C

االربعاء

9h30 →10h20

السيدة ريما معُض

اللغة الفرنسية

EB5 A + EB4 A-B

االثنين

11h40 → 12h30

اآلوست ماريان بُعبُد

اللغة الفرنسية

EB5 B-C + EB4 C

الخميس

9h30 →10h20

السيدة دويا يازجي

اللغة الفرنسية

EB6 A

الجمعة

11h30 →13h30

اآلوست جُزيان بُ ضاٌر

اللغة اإلنكليزية

EB5 - EB6

االثنين

10h50 →11h40

السيدة ماريليس سعادة

اللغة اإلنكليزية

EB4

الجمعة

11h →11h30

السيدة رَال ممدسي

الرياضيات

EB6 A-B + EB5 A-B

االربعاء

11h50 → 12h40

االوست رَز ماري حالق

الرياضيات

EB6 C

الثالثاء

8h40 → 9h30

اآلوست ستيفاوي بيطار

الرياضيات

EB4 +EB5 C

االربعاء

8h40 → 9h30

السيدة فيفي سميرة

العلوم

EB6 A

االثنين

13h45 → 14h35

السيدة مادَوا وصّ ار

العلوم

EB6 B-C

الثالثاء

10h50 → 11h 40

السيدة تريس فياض

العلوم

EB4 + EB5

االثنين

11h40 →12h30

التربية المدنية
تاريخ  +جغرافيا

EB4 +EB5 +EB6

الثالثاء

10h50 →11h40

المعلوماتية

EB4 +EB5 +EB6

الجمعة

9h30 → 10h20

فنون

EB4 +EB5 +EB6

الجمعة

9h30 → 10h20

موسيقى

EB4 +EB5 +EB6

الخميس

10h20 →10h50

السيد ايلي سابا

تربية بدنية

EB6

الجمعة

10h20 →10h50

السيد ٌَبً دَيٍي

تربية بدنية

EB4-EB5

االثنين

10h20 →10h50

اآلوست كارال جبيلي

مسرح

EB6

الثالثاء

10h20 →10h50

اآلوست واديه فىياوُش

رقص

EB4 +EB5 +EB6

االثنين

10h → 10h30

اآلوست كريستل فروجيت
السيدة كريستيان لرطباوي
السيدة رودي حداد
السيدة زيىت خُري

مالحظات - :نرجو من األهالي الكرام التقيد بالمواعيد المذكورة أعاله.

 الرجاء عدم الحضور عند نهاية الحصة المحددة في الجدول.اإلدارة

