
1 

 

 )في الميناء(: بحسب الجدول األبجدي اآلتي، سحب قسائم األقساط –سجيل  مواعيد الت

 

 2022-2021تعميم حول السنة الدراسية                    
         

 

 ، أهلنا الكرام  
  

  وبمشاركتكم   باهلل  ، يبقى أن إيماننا كبير2022-2021تحدّيات كثيرة بانتظارنا مع إنطالق العام الدراسي      
 ...لنعمل كفريق من أجل األفضل

 أدناه...  الية والتقّيد بالمواعيد المحّددةالتّ  بالتوجيهات االلتزام  هل الكرامعلى األنتمنى إذا سمحت الظروف     
   

   أواًل:   
  

   F-E-D-C-B-A: 2120 أيلول 9الخميس  
 O-N-M-L-K-J-I-H-G  :2120 أيلول  10الجمعة  

 

 Z-Y-X-W-V-U-T-S- R-Q-P :2120أيلول  13اإلثنين  
 

 
 

   ًساعة الواحدة من بعد الظهرمن الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى ال إبتداء . 
 
 

   هرة المقّررة أعالهالتقّيد بأحرف الشّ  رجىي . 
 

 ثانيًا:   
 
 
 
 
 

        : 2220-2120مواعيد الدخول  للسنة الدراسية    

 الدوام  الصف التاريخ 
  EB9صف التاسع األساسيو    S1→S3صفوف الثانوي   أيلول 17الجمعة 

 EB6 – EB7- EB8األساسي  والسابع والثامن سادسال أيلول  20االثنين  14:35 –  7:50من الساعة 
 EB4األساسي  لرابعوا   EB5األساسي الخامس أيلول  21الثالثاء 
 EB2األساسي  لثانيوا EB3األساسي  الثالث  أيلول  22االربعاء 

 14:30 –  7:45من الساعة 
 PS3الثالثة الروضة صفوف و  EB1األساسي  ألولا أيلول  23الخميس

استقبال األوالد مع أهلهم من الساعة   PS1-PS2صفوف الروضة األولى والثانية  أيلول 24 جمعةال
 10:30حتى  8:30

 

 ثالثًا:  
  Examen de passageإمتحان اإلكمال 

 
 رابعًا:   

 

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

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

        
 

من الساعة الثامنة صباحًا لغاية الساعة الواحدة من بعد   2021ول لأي 3يجرى إمتحان اإلكمال يوم الجمعة الواقع فيه 
 . في الهيكلية هرلظا
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 رابعًا:  
 Echange des livresتبادل الكتب  

 

 . لمن يرغب  انية من بعد الظهر لتبادل الكتب في الهيكليةالساعة الث 2021أيلول  9حدد يوم الخميس الواقع فيه ي     
    

         :خامساً 
 2220-2120الدوام المدرسّي للسنة الدراسّية 

 

    بعد الظهر  14:30صباحًا إلى الساعة   7:45من الساعة    EB3حتى الثالث األساسي  PS1من الروضة األولى   -
 )الميناء(.   
 بعد  14:35صباحًا إلى الساعة   7:50من الساعة  S3حتى الثالث ثانوي   EB4من الصف الرابع األساسي  -
 .)الهيكلية(الظهر  

 

 ي قرر النقل واللباس المدرسّي في حينه.   مالحظة:  
 

 سادسًا:  
 

 : النشاط الخاص بالعطلة الصيفية
 

األعمال الصيفية،  تعلق بيكل ما   www.tripoli.sscc.edu.lbالخاص بالمدرسة االلكتروني  الموقعتجدون على 
 . 2022-2021الئحة الكتب للعام الدراسي المطلوبة إلمتحان اإلكمال و  فاهيموالم

 

 سابعًا: 
 الميناء. -الدوام الصيفي في أمانة السر

 

 ،  16والجمعة   15، الخميس  14، األربعاء 13ء  ا، الثالث12اإلثنين  :تموز 
 من الساعة التاسعة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.  29والخميس  27الثالثاء   ثم يومي       

 من الساعة التاسعة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا. 26والخميس  2اإلثنين   يومي   آب: 
الثانية  ة من الساعة الثامنة والنصف حتى الساع 2021 أيلول األول من األربعاء  في إبتداًء من يوم: أيلول 

 عشرة والنصف ظهرًا. 
 
 

 أهلنا األعزاء، 
 

 . فنعود للتواصل من جديد اللقاء في األول من أيلول على أململيئة بالفرح وراحة البال عطلة  لكمنتمنى 
 

 2021/ 13/7طرابلس، في                         
 اإلدارة                         

 لي جياألخت جورجيت أبو ر                
 

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

