
 

  
  

 

 

 

 19/07/2022طرابلس، في  
 

 2023-2022تعميم حول السنة الدراسية 

 أساتذتنا األعزاء، تالمذتنا األحباء،  ،الكرام ناأهل
 

، أساتذة،  معنا تعاونكم  بو   ،إلى األمام ألن إيماننا باهلل كبير  يدفُعنا أمل  ِبَبريق    2023-2022نتحّضر للعام الدراسي  
، حفاظًا على مستقبل نتمناه لهم زاهرًا نعمل كفريق متماسك من أجل اختيار األفضل لتالمذتنا األحباء،  تالميذ أهالي و 

 مشرقًا ومبّشرًا بغٍد أقوى.
 

تسهياًل   المحّددة أدناهوبأحرف الشهرة  والتقيد بالمواعيد  بالتوجيهات التالية    نتمنى على األهل الكرام اإللتزام  أواًل:
 . وخاصة قسم المحاسبة في اإلدارةلخدمتكم 

 لتسديد المستحقات المتراكمة 2022أيلول  1الخميس الواقع فيه أبوابها ابتداء من نهار  اإلدارة في الميناءتفتح 
 بحسب الجدول التالي:  القسط وشراء اللباس المدرسي لجميع الصفوف لدفع  2022أيلول  5وابتداء من 

 

 : حرفأالعائالت التي تبدأ ب التاريخ 
 A - B – C – D 2022أيلول   6و 5نهاري اإلثنين والثالثاء 

 E – F - G – H 2022أيلول  8و   7نهاري األربعاء والخميس 
 I – J – K - L 2022أيلول  12و  9واإلثنين نهاري الجمعة  

 M – N – O – P – Q 2022أيلول    14و   13  ثالثاء واألربعاءنهاري ال
 R – S – T – U – V – W – X – Y - Z 2022أيلول  19و   16واإلثنين نهاري الجمعة  

 

 من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الواحدة من بعد الظهر.  بتداءاوذلك 
د في حينه.   أما النقل فُيَحدَّ

 

إبتداء من الساعة   أيلول  8في الهيكلية، يوم الخميس    Examen de Passageيجري إمتحان اإلكمال    ثانيًا:
 . الثامنة والنصف صباحاً 

 : أيلول 14( يوم األربعاء Mailاإللكتروني )البريد لألهل عبر ُتعطى النتيجة 
Selon les critères déjà signés par les parents et les élèves . 

 . أي النجاح بالمعدل المطلوب
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 2023-2022مواعيد الدخول للسنة الدراسية  ثالثًا:
 الهيكلية

 الدوام الصف التاريخ 

الثانوي   2022أيلول  20الثالثاء    S1- S2- S3صفوف 
 EB9والصف التاسع أساسي 

7:50 – 14:35 

 2022أيلول  21األربعاء 
  صفوف السادس والسابع والثامن أساسي

EB6- EB7- EB8 
7:50 – 14:35 

 2022أيلول  22 خميس ال
 الرابع والخامس أساسي  وفصف

EB4- EB5 7:50 – 14:35 
 

 الميناء
 الدوام الصف التاريخ 

 2022أيلول  23 جمعةال
 -EB2أساسي    الثاني والثالثصفوف  

EB3 7:45 – 14:30 

أساسي    صف 2022أيلول  26 ثنيناإل وصف    EB1األول 
 PS3الروضة الثالثة 

7:45 – 14:30 

 2022أيلول  27 ثالثاء ال
 -PS1وف الروضة األولى والثانية  صف

PS2 

األوالد مع أهلهم من   إستقبال 
الساعة   8:30الساعة   حتى 
 صباحاً  10:30

 
 النشاط الخاص بالعطلة الصيفية  رابعًا:

 ( Dernières Infos، خانة )(www.tripoli.sscc.edu.lbون على الموقع اإللكتروني الخاص بالمدرسة )تجد
 . 2023-2022باألعمال الصيفية والمفاهيم المطلوبة المتحان اإلكمال، والئحة الكتب للعام الدراسي  ق  كل ما يتعلَّ 

التقّيد بكل ما ، و IPADالخلوي أو ال  سحبها عن طريق جهاز الكمبيوتر وليس الهاتفتصّفحها وعلى التالميذ  
د والقيام به جديًا ألن اإلمتحان األول للسنة   يرتكز على األعمال الصيفية بمعظمه.  2023-2022هو محدَّ

 

 وتالمذتنا األحباء، ، أساتذتنا الكرام أهلنا األعزاء 
بعزيمة قوية، فنعود نتمنى لكم عطلة مليئة بالفرح والصحة وراحة البال، على أمل اللقاء في األول من أيلول   

 للتواصل من جديد.
 اإلدارة 

 األخت جورجيت أبو رجيلي  
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