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: طرابمس شارع نديم الجسر مدخل مجوهرات العنوان) المباس المدرسي –سحب قسائم األقساط  –مواعيد التسجيل 
 )في الميناء(: بحسب الجدول األبجدي اآلتي التسجيل لمنقلو  (Patriciaمحل  –خالد النمل 

   

 1010-1029تعميم حول السنة الدراسية                    
CIR-135-18/19                                                                                                                                                            

 

 إلى األهل الكرام،  
كر إلى اهلل عمى ِنَعِم األمن والس الم ثانوية راىبات القمبين األقدسين في طرابمس ترفع الش  ارة إد إن   

 التي سكبيا غزيرة عمييا ىذه الس نة.
الية والتقي د الت   االلتزام بالتوجيياتو  ،مواكبة المسيرة التربوية بمسؤوليةتمنى لألىل الكرام كما أن يا ت 

 .أدناه بالمواعيد المحد دة
   

  
  
 
 

 9102 أيمول 9 ثنيناإل :F.E.D.C.B.A  
 9102 أيمول  20 الثالثاء: L.K.J.I.H.G 

 9102أيمول  22 ألربعاءا: R.Q.P.O.N.M  
 9102أيمول  21 الخميس: Z.Y.X.W.V.U.T.S 

 
 

 .من الساعة الثامنة والنصف صباحا  حتى الساعة الواحدة من بعد الظهر إبتداء  وذلك 
 

 

   رة أعالهأحرف الش  ب االلتزام رجىي  .يرة المقر 
   رجى تسديد األقساط المدرسية في الميمة المحد دة كما ي– - Bordereau  1029أيمول  10قبل. 

 

 إن  الحسومات التي ت منح لبعض الحاالت الخاصة ت درس سنة بسنة في الفصل األو ل وبحسب   هام:
 .إمكانات الميزانية العامة لممدرسة     

        1010-9102لمسنة الدراسية  مواعيد الدخول 

 الدوام الصف التاريخ
  EB9صف التاسع األساسيو   S1→S3صفوف الثانوي   أيمول 27 الثالثاء

 EB8حتى الثامن األساسي  EB6األساسي السادس  من أيمول 29 لخميسا 25:14 – 7:54من الساعة 
 EB5األساسي  الخامسو    EB4األساسي الرابع أيمول 10 الجمعة
 EB3 والثالث األساسي EB2األساسي  الثاني أيمول 11 اإلثنين

 25:10 – 7:54من الساعة 
 EB1األول األساسي  أيمول 15 الثالثاء

استقبال األوالد مع أىميم من  PS1 الروضة االولىصفوف  أيمول 14األربعاء 
 PS2فوف الروضة الثانية صو PS1 الروضة االولىصفوف  أيمول 16 الخميس 20:10حتى  8:10الساعة 

 PS3الثالثة الروضة صفوف  أيمول 17 الجمعة
 

 21:10 – 7:54من الساعة 
 - PS1-PS2مالحظة: استراحة لصفي الروضة 

 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/
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أيمول  10االثنين 
 1لغاية األربعاء 

 تشرين األول
 21:10 – 7:54من الساعة  PS1-PS2-PS3 صفوف الروضات

 )تسي ر باصات المدرسة(

 

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

   ً25:14عند الساعة  1029أيمول  27 الثالثاءمن نيار  ت سي ر المدرسة باصاتيا ابتداء. 
 

 

 الميناء -م الصيفي في أمانة السرالدوا
 

 من الساعة التاسعة حتى الساعة الثانية عشرة ، 15و 28في والخميس 30و 13 ،26في  الثالثاءيام أ :تموز
 .ظيراً 

 :من الساعة التاسعة حتى الساعة الثانية عشرة ظيرًا.، 17و 6الثالثاء في  يومي   آب 
 حتى الساعة الواحدة من بعد الظير. والنصف من الساعة الثامنة أيمول 1 في االثنين إبتداء  من يوم: أيمول 

          

 1010-1029الدوام المدرسّي لمسنة الدراسّية 
 

 .بعد الظير 25:10صباحًا إلى الساعة  7:54من الساعة   EB3حتى الثالث األساسي  PS1من الروضة األولى 
 بعد الظير. 25:14صباحًا إلى الساعة  7:40من الساعة  S3حتى الثالث ثانوي  EB4من الصف الرابع األساسي 

 
 إسم المستخدم وكممة المرور المرسمين  والدخول إليو عن طريق" SSCC Tripoli"ديث تطبيق يرجى تح :هام

 سابقًا لكم من المدرسة.     
 

 :النشاط الخاص بالعطمة الصيفية
 

 واقعم دحد  ت  كما  ةمواضيع ثقافي  و  تحتوي عمى نشاطات التي صيفيةالعطمة الدفاتر  في جميع المراحلتالمذة اليستمم  -
        ؛1010-1029الدراسية  ولمموضوع الخاص بالسنة التعممي ة لممواد "websites"ية الكترون

La sécurité sanitaire des aliments et la santé“:  Thème fédérateur 
 .في الموا د األساسي ةالد راسية وفقًا لنتائجيم  ،المذةبعض الت  لبطاقات دعم  أيضاً  تسم م -

 .هذا النشاط اإلضافي إتمام عمى جودة نتمنى عمى األهل الّسهر
 

 .العمل الصيفي بكاممو، محتوى 1010-1029الد راسية نة ول لمس  األ ختباراال مواضيع تتضمن بعض  :هام    
                  

 .عطمة سعيدةنتمنى لمجميع 
 20/7/1029طرابمس، في                        

 اإلدارة                     
 


