
 
 
 

 2027 شباط 71رابلس في ط               
 ،أهلنا الكرام

 تالمذتنا األحباء،
 

 تقييم واختبار الفصل الثاني.  الموضوع:
  retrimest ème2 –Evaluation et contrôle  

 
قين علىت  أن تكونوا جميعًا بصحة جّيدة، م   تمنىن   كون فيه، بانتظار فرج قريب تحالّيةاألزمات ال فوِّ
ة  ألوالدكم   والفرح...واألمل كافية من الطمأنينة  ف سح 
واإلختبارات  Evaluationsسنخوض سوّية مرحلة التقييم  ،بدون قلق وتشنُّجبأننا، علمكم ن  

Contrôles  حسب المستوياتNiveaux  لهم اإلنتقال كي يتمكن التالميذ من الحصول على عالمات تخوِّ
 من مرحلة إلى أخرى بارتياح وتفوُّق.

 
 كيف يتمُّ التنسيق وما هو المطلوب؟

 التنظيم سي ؤ مَّن من قبل المسؤوالت واألساتذة. -1
Modalités, revision, calendrier, durée et remise du bulletin. 

ذ  بعين اإلعتبار: -2  ي ؤخ 
  حضور التلميذ اليومي– Présence aux cours 
  إعادة الفروض في الوقت المحدَّد– Remise des devoirs 
  الجّدية في المشاركة– Sérieux de la participation 
  ل  م –التلميذ خالل فترة التعلُّم عن ب عد  اكتس ب ه  وختامًا، الجّدية في استيعاب ما وِّ جابة اإله ا ي خ 

 Contenu du contrôle –ي طر ح  عليه في كل مادَّة عن كلِّ ما بارتياح 
 

عادة المسابقة من قبل إ لى التالميذ وأهلهم، نرجو عدم القلق واإلضطراب. سنوضح كيفّية استالم وا 
كاميرا أمام بوضوح ، ولكن على كل تلميذ أن يظهر Zoom, Google forms et autre – كل أستاذ
 La camera devrait être bien activée –مفتوحة 

 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
mailto:tripoli@sscc.edu.lb
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المضيِّ  أوالدكم على يذحف  ت  أساسّي و ّدي والتركيز على كلِّ ما هو جبالعمل المعنا  كممشارك ت  أهلنا، 
نشكر  –سنة المدرسّية ستؤ مَّن إن شاء اهلل ال تخافوا! ال .ق د مًا يجعل نا نصل  إلى ما نصبوا إليه من نجاح لهم
 ..اصلةألهل في مشاركتهم الفّعالة والمتو األساتذة على الجهد الذي يبذلونه، والشكر أيضًا ل

 
أمنيتنا أن نواصل جهدنا، بالصحة والعافية طالبين من اهلل إنهاء كل ما تحمَّله الشعب اللبناني، 

ستظّلون و  الوطن ومستقبله الواعد، مذتنا نقول: لال تخافوا فالنجاح يناديكم.. كونوا جّديين! أنتم أبطالولتال
 متآخين مع طائر الفينيق الذي ي جاه د  وال ينكسر!!

 
 اإلدارة 

 األخت جورجيت أبو رجيلي 


