
 
 
 

 2021 نيسان  10رابلس في ط               
 أهلنا الكرام، 

 أساتذتنا األعزّاء،
 تالمذتنا األحباء، 

 

وأيضاا مع حلول شهر ،  والسلم والسلمة  بالنجاح  نرجوه ُمكلَّلا مع بداية فصل دراسي جديد،  
الفضيل   و الذي  رمضان  مباركاا  للجميع  الصّحة  فيه  نتمناه  بنعمة  مغموراا  يكون  وأن  مقبوالا  صوماا 
تضع بعض الترتيبات لدوام    طرابلس بأن  –يهم إدارة ثانوية راهبات القلبين األقدسين  وببركات الخير،  

 . بانتظار قرارات وزارة التربية هذا الشهر الفضيل
 

 :دوام شهر رمضان
الدروس   - فيه  تبدأ  الواقع  اإلثنين  نهار  من  الثامنة  ،  2021نيسان    12إبتداء  الساعة  من 

 . (P1. P2, complémentaire et secondaireالتالية )  قساملألصباحاا  دقيقة  وأربعون  
 (.PSالروضات ) قسمفي دوام  ال تغيير -

 

 مالحظة هامة: 
 .لكافة الحصص  الحضور إلزامي  •
رها كّل أستاذ إنطلقاا من ماّدته. سنتابع اإلختبارات بجّدية تامة،  •  يقرِّ
م العلمة على الشكل التالي: •  ُتَقسَّ

o ( 15اإلختبار: خمس عشرة علمة ) 
o  ( 2الحضور: علمتان) 
o ( 1.5المشاركة: علمة ونصف العلمة ) 
o ( 1.5الفروض: علمة ونصف العلمة ) 

 
Horaire special – Ramadan: 

- Début des cours: 8h40 (P1, P2, complémentaire et secondaire) à 
partir du Lundi 12 avril 2021. 

- Décalage nécessairement de toutes ls séances. 
- Pas de changement pour les PS. 

  

 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/


Important : 
- Récitations et contrôles échelonnés suite à un calendrier proposé 

par profs et responsables. 
- Présence – participation – devoirs exigés et notés sur 5. 

 
لم تتعلَّق غالباا  ،  التلميذ   بعض عند  حّجة  الّن  أل ،  يومياا غياب أوالدهم    تبريرنطلب من األهل  

 ؟؟ ...باإلنترنت والكهرباء
ناتمرَّ هذه المحنة  يتحّلوا باإلرادة الصلبة، حتى  أن    نطلب من الجميع أبطال    فنكون على قْدر عْزمِّ

 ألننا "إذا أَرْدنا الحياة.. فل بادَّ أن يستجيب القدر.."  وثقافة... علم  
وبناء   م  والتقدُّ اإلزدهار  طريق  على  السير  ونواصل  الطبيعية  الحياة  إلى  قريباا  نعود  أن  أمنيتنا 

 على القيم واإليمان باهلل...  اإلنسان، كل اإلنسان
 
 اإلدارة 
 األخت جورجيت أبو رجيلي  


