
 

 

       Cir-2021-001  

 2020 تموز 14عين نجم في            

 2021-2020مذكرة بداية العام الدراسي  الموضوع :

 

 الى االهالي الكرام،

     

ي الذي تّم التربو ملناا في عفقتكم أبناءكم معنويًّ الفترة العصيبة، كما مراإلى جانب مؤسستنا في هذه ووقوفكم  كمتنقّدر عالياً مواكب

 من خالل التدريس عن بُعد والذي ُوفّقنا في إكمال رسالتنا عبره.

 

يا بعينو ما األخت ما سيّوال ،ة، من غير تّوقفكذلك يهّمنا أن نشكر الفريق التربوي الذي جّد في عمله خالل هذه السنة االستثنائيّ

 هّمتين جديدتين في الرسالة.والسيدة ندى سالمه اللتين تركتا موقعيهما لمُ 

 

 :2021-2020للسنة الدراسية القادمة  أعضاء مجلس اإلدارة همةم

 

PS-MS-GS الخازنالسيدة نادين                  الثانية والثالثة                و مسؤولة قسم الروضة: االولى  

CP-CE1-CE2 السيدة ماريا لبكي             الثاني والثالث األساسي        اإلبتدائي: األول و مسؤولة قسم 

CM1-CM2                السيدة هال عيد            مسؤولة قسم االبتدائي :الرابع والخامس األساسي 

6e-5e   السيدة ندى صقر                           مسؤولة عن صفوف السادس والسابع االساسي 

4e-3e تاكاجيان السيدة كارال                              مسؤولة عن صفوف الثامن والتاسع األساسي  

Bac Lib ère1-2de  )السيدة كارولين الحلو             مسؤولة عن صفوف األول والثاني الثانوي )بكالوريا لبنانية 

ac FrBTer -ère1-2de السيدة جسي المسن    ية(مسؤولة عن صفوف األول والثاني والثالث الثانوي )بكالوريا فرنس 

Terminales Bac Lib       )السيد مايك ميخايل  مسؤول عن صفوف الثالث الثانوي )بكالوريا لبنانية 

 

 ة الجديدة :الدراسيّ وإنّنا نلفتكم إلى بعض النقاط الضرورية قبيل موعد الدخول إلى السنة 

 

  : كترونيعلى رابط المدرسة اإلل 2021-2020ة تعرض لوائح الكتب للسنة الدراسي -1

  .عتمدة للسنة الدراسية القادمة ال تغيير في الكتب المُ  -

 بسبب األوضاع األقتصادية في البلد. إال أننا ألغينا بعض الكتب  -

 بداية السنة القادمة. عندوقد تم استبدالها بكتيب لكل مادة سوف يتم توزيعه على التالميذ  -

 

 الكتب لمن يرغب في تبادل دة ظهرا  حمن التاسعة صباحاّ حتى الوا آب 25-24اء الواقع فيه ثالثالاألثنين وخّصصت المدرسة نهار  -2

   الحقاً كافة التفاصيل .سوف ترسل اليكم  من خالل البيع والشراء. بين التالميذ

 

 هم.ي صفوفف ةالرقميل وسائحول اعتماد ال مفصل اليهم تعميم سلفي ما خّص تالمذة السادس والسابع والثامن أساسي سيُر -3

 

لموقع على ا ستوضع عطيت خالل فترة الحجر.ق للدروس التي أُ راجعة وتعمّ هي بمثابة مُ ة لهذه السنة فروض العطلة الصيفيّ -4

 .2020 تموز 61 الخميس ف التالمذة ابتداء منصرّ تفي  األلكتروني

 (.Microsite( تعرض أعمال العطلة الصيفية على )de la PS à la CM2) 3-2-1في ما يختص بالقسم االبتدائي   -        

 .(Google Classroomى رابط )عل أعمال العطلة الصيفيةالثانوي، ستعرض التكميلي وفي ما يختص بسائر صفوف   -        

 

عام ال ند بدايةييمي ع، وذلك من أجل أجراء أختبار تقراجعات حتى نهاياتهانرجو تشجيع أبنائكم على االلتزام الجّدي بهذه المُ 

 . 2021-2020الدراسي القادم 

 

 ترفيع الصفوف: -5
 

 ر وزارة التربية(.ع التالميذ كافةً )وفقاً لقرا: يُرف    3-2-1القسم  -

 .2021-2020سيتم أعتماد نتائج التقييم الذاتي من أجل األنطالق للسنة الدراسيّة                         

 



 

 

 يُرف ع التالميذ كافةً )وفقاً لقرار وزارة التربية(.:  القسم المتوسط -

  األكاديميقي الضوء على عمله كل تلميذ، تل لكفاياتلوائح تقييميّة على الموقع اإللكتروني المدرسة ستُعلن                         

 طوال هذه السنة الدراسية وخصوصاً في فترة الحجر.                       

 

 يُرف ع التالميذ كافةً )وفقاً لقرار وزارة التربية(. :  القسم الثانوي -

 مات الموجبة هي سيّة، فالعالسنة الدرافي بداية ال للمعايير المحددةوفقاً  لكل تلميذختيار التوجه العلمّي يتم أكما                        

 ي(.األول والثان دفتر العالماتحسب التي نالها التلميذ في الفصل األول من السنة )                       

    

الحتفاظ ببعض ايريد لذلك من  التالميذ للسنة الدراسية الجديدة ،لوائح من أجل أستحداث  آب 25في  classroomق دروس تعلّ  -6

 .آب 25قبل المراجع أن يبادر 

 

 :2021-2020 للسنة الدراسية تاريخ الدخول إلى المدرسة -7

 

 ème3ساسيالتاسع األ   - BF ère1 - BL ère1انوي الثاني الث - S3BL – S3 BFالثالث الثانوي  2020  أيلول  2األربعاء 

  ème5السابع األساسي  - meè4الثامن األساسي  -  2de –S1BL األول الثانوي 2020أيلول    3  خميسال

 CE2اسيالثالث األس - CM2الخامس األساسي   - ème6السادس األساسي   2020أيلول    7اإلثنين    

 CE1الثاني األساسي  - CM1الرابع األساسي  2020أيلول    8الثالثاء   

   CPاألول األساسي 2020أيلول    9األربعاء 

 GSالروضة الثالثة   2020أيلول  10الخميس 

 MSالروضة الثانية   2020أيلول   14  اإلثنين

 PS  الروضة األولى  2020أيلول  15 الثالثاء 

 

 .رة الحجرها خالل فتمل عليراجعة وتمتين الكفايات التي تّم العلمُ  القادمة ةة في بداية السنة الدراسيّيتوقع أن تُخصص فترة زمنيّ -8

 .2021-2020لدروس للسنة الدراسية لتقييم محّصالت التالمذة قبل االنطالق في مقاربة برامج ا بأختبارستكمل تعلى أن 

 

 حسب الجدول التالي :ون حضوراً يؤّمن المساعدون اإلداريّ -9

 

 .ظهرا   12:30حتى  8:30من اً يوميلحضور تموز ا 24تموز الى الجمعة  16من الخميس  -

 .هرا  ظ 12حتى  9ثالثاء وخميس من سيتأمن الحضور كل نهار  آب 7 الجمعةتموز حتى  27 ثنينألا من -

 تتوقف أعمال السكريتاريا.آب  21 الجمعة حتىآب  10 األثنين من -

 ، تستأنف أعمال السكريتاريا . آب 24أبتداءا  من األثنين  -

 

 : لعائلةالشهرة لحسب الترتيب األبجدي ألسم  مواعيد شراء اللباس المدرسي -10

 K-L-V-W-Y-Z:         2020أيلول  4الجمعة  A:             2020أيلول   1الثالثاء 

   M-N-O:          2020أيلول   5السبت  B-C-D:            2020أيلول  2االربعاء 

 P-R-S-T:         2020 أيلول  7األثنين  E-F-G-H-I-J:             2020أيلول  3الخميس 

           

  مالحظة:       

 

 ،فة ومكويّة إلى المدرسةنظي،  31قبل آب حالة جيدة، يُرجى إرسالها ب المتوفرةذا كان في حوزة تالمذتنا بعض األلبسة المدرسيّة إ

 منها العائالت الُمحتاجة. لتستفيد

 ونقّدره عاليا .رجاؤنا أن تكون األيام الُمقبلة ُمفعمة باألمل والطمأنينة، وإننا نشكر تعاونكم 

 

 اإلدارة                                                     


