
 

  
  

 

 2023  شباط 16طرابلس، في                        

 ، الكرام ناأهل

على مصير   اً مباشر ال تترك أثرًا  عّلنا نصل إلى حلول  بعزم وإصرار،    ،التربوية   تنا نتابع سوية مسير  

 غى... بت  نطلب من هللا السالم والهدوء كي نتابع سنتنا الدراسية بالنجاح الم     أوالدنا.

بالليرة   بسيطة مع زيادة  لكم،  القسط الثالث  إرسال    ا نأسف الضطرارن  ،غير المرضيةال  وضاع رغم األ 

 ، مع إبقاء صندوق الدعم بالدوالر كما هو. اللبنانية التي فقدت قيمتها 
 

 2022-2023األقساط المدرسية: 
القسط المدرسي   الصف: 

 ل.ل. 
 صندوق الدعم $$

 $  300 ل.ل.  9 000 000 روضة أولى 
 $  300 ل.ل.  9 000 000 روضة ثانية 
 $  300 ل.ل.  9 000 000 روضة ثالثة 

 $  300 ل.ل.  9 900 000 األول أساسي  
 $  300 ل.ل.  9 900 000 الثاني أساسي 
 $  300 ل.ل.  9 900 000 الثالث أساسي 
 $  350 ل.ل.  9 900 000 الرابع أساسي 

 $  350 ل.ل.  9 900 000 الخامس أساسي
 $  350 ل.ل.  9 900 000 السادس أساسي

 11 200 000 السابع أساسي  

 ل.ل. 

350  $ 
 11 200 000 الثامن أساسي 

 ل.ل. 

350  $ 
 11 200 000 التاسع أساسي 

 ل.ل. 

350  $ 
 12 000 000 األول ثانوي  

 ل.ل. 

400  $ 
 12 000 000 الثاني ثانوي 

 ل.ل. 

400  $ 
 12 000 000 الثالث ثانوي 

 ل.ل. 

400  $ 
 

 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/


 

بإلحاح   األهل  من  مدة نطلب  في  بالدوالر  الدعم  مع صندوق  اللبنانية  بالليرة  األقساط  تسديد 

وأصحاب األيادي البيضاء  المقتدرين  كما نتمنى على  .  2023آذار    3أقصاها نهار الجمعة الموافق فيه  

 مساعدة غيرهم إذا أمكن ولو بالقليل. 

 مالحظة: 

م التسجيل من كامل القسط للقدامى للسنة الدراسية  -  .2024- 2023ي حس 

د من قبل اإلدارةفي الموعد    التسجيل إلزامي  - دَّ   15ينتهي نهار األربعاء الواقع فيه  والذي  ،  الم ح 

 عدد التالميذ. مرتبط بمعرفةاألساتذة قود عتجديد ذلك أن ، 2023آذار 
 

 هام جدًا:

ل أي تلميذ قديم قبل دفع األقساط بكاملها - نهار األربعاء قبل انتهاء موعد التسجيل    ال ُيَسجَّ

 .2023آذار  15الواقع فيه 

َدةالمواعيد الم  احترامأما التالميذ الجدد فعليهم   - طلب    بلسح  مرفقوالدخول إلى الرابط ال  َحدَّ

 . في الميناء قسم المحاسبةسحبه من  التسجيل أو

 اإلدارة عن تقديم الحسومات إال في الحاالت القصوى. تعتذر  -

 سحب طلب التسجيل: رابط  -

www.tripoli.sscc.edu.lb / Infos Pratiques/Inscriptions 

 

 إلدارةا 


