
 
 

 1027 - 1026السنة الدراسٌة                                             ثانوٌة راهبات القلبٌن األقدسٌن

   CIR-1617-001                                                                  عٌن نجم           
 

 إلى األهل الكرام

 
ٌّـة مواكبةدسٌن فً عٌن نجم، تتمنى على األهل الكرام إن إدارة ثانوٌة راهبات القلبٌن األق ٌّة، واإللتزام  المسٌرة التربو  بمسؤول

ٌّد بالمواعٌد الُمحّددة.خارج هذه المواعٌد، تعتذر اإلدارة عن االستقبال ألي سبب كان.بالتوجٌهات التال  ٌة والتق
 

 ، حسب الجدول األبجدي التالً:Uniformeمواعٌد التسجٌل: سحب قسائم األقساط، النقل، النشاطات، 
 .ظهراً  إلى الواحدة صباحاً   من الساعة الثامنة  1026  أٌلول  21  ثالثاءال إلىأٌلول   5اإلثنٌن  من

 

 E–F–L-M 1026أٌلول      8 خمٌسال  A–V-W-X 1026  أٌلول     5 اإلثنٌن

 N–O–P–Q–R 1026أٌلول    21 اإلثنٌن  B–S–Y–Z   1026  أٌلول     6 الثالثاء

 G–H–I–J–K 1026أٌلول    23 ثالثاءال  C–D–T-U 1026  أٌلول     7 األربعاء
                 

 

ٌّة مواعٌد الدخول إلى ا  1027-1026لسنة الّدراس
 

 S3BF  الثانوي الثالث 1026   أٌلول 5 االثنٌن

  S2BFالثانوي  الثانً 1026 أٌلول 9 جمعةال

 EB9التاسع األساسً S3 BL - الثالث الثانوي  - S1BFاألّول الثانوي  1026 أٌلول 29 اإلثنٌن

 S2 BLالثانً الثانوي  - S1األول الثانوي  1026 أٌلول 11 الخمٌس

 EB8الثامن األساسً  1026 أٌلول 13 الجمعة

 EB7 السابع األساسً - EB6 السادس األساسً -  EB5الخامس األساسً 1026 أٌلول 16 االثنٌن

  EB4الرابع األساسً  -  EB3الثالث األساسً 1026 أٌلول 17 لثالثاءا

  EB2الثانً األساسً  - EB1األول األساسً  1026 أٌلول 18 األربعاء

                                  PS3          Départ à 12h.* Autocaristes en autocar  الروضة الثالثة 1026 أٌلول 30 الجمعة
 1026 2ت 3 اإلثنٌن .PS2      * Externes avec les parentsضة الثانٌة  الرو 

  Cf. Verso      ←   الروضة األولىمرحلة       PS1 الروضة األولى  منه 7  تشرٌن األول  لغاٌة 4 الثالثاء

 .صباحاً  الساعة العاشرةلغاٌة  الثامنة والنصفأٌلول من الساعة  12الخمٌس   PS1  إجتماع أهالً صف الروضة األولى
 

ٌّة  -2  .1026 أٌلول 29الُمهلة الُمتفق علٌها مع أمانة السّر فً الثانوٌة قبل  وفقٌُرجى تسدٌد األقساط الَمدَرس
ٌّد بالزّي الرسمً للثانوٌة ) -1  .أبٌض ورمادي غامق -كحلً  –أسود  :لكافة الصفوف الحذاء (،Uniformeٌُرجى التق

 .  S2 حتى الثانً الثانوي   PS1 الروضة األولىفً الثانوٌة لكافة الصفوف، ِمن  ُمؤّمن إلزامً Anorakألـ -3

 إعتماد الحذاء الرٌاضً فقط ٌوم صف الرٌاضة )ٌمكن أن ٌكون ملّون(.-4
  جاًء تعبئة استمارة الباصات وإعادتها فوراً إلى اإلدارة.وسٌلة النقل: ر -5

 

ٌّة العاّمة للمدرسةة تدرس سنة بسنة وبحسب إمكانٌّ إنَّ الحسومات التً تمنح لبعض الحاالت الخاصّ *   .ات المٌزان
 

 

ٌّة    1027-1026الدوام المدرسً للسنة الّدراس
 
 

 .بعد الظهر 23,40إلى الساعة صباحاً   8: من الساعة        والثالثة لثانٌةالروضة ا ،الروضة األولى
 .بعد الظهر 24،30إلى الساعة صباحاً   7,30: من الساعة      ساسً األول حتى الثانوي الثالثمن الصف األ

 .7000 ال تفتح المدرسة أبوابها قبل الساعة -  :مالحظة

 .1020وتقفل أبوابها عند الساعة  -      

      .ظهراً  1026أٌلول   29  االثنٌنٌُؤّمن النقل إبتداًء من  -            
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Rentrée de la petite section 
 

 

 * Cette rentrée se fera en deux temps : 

 

  Les enfants dont le nom de famille commence par :* 

                            A-B-C-D-E-F-G-H-I 

seront accompagnés par leurs parents à 8h  

et quitteront avec eux à 9h. 
 

  Les enfants dont le nom de famille commence par :* 

           J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z 

seront accompagnés par leurs parents à 10h  

et quitteront avec eux à 11h. 

 

Mardi 4 octobre 2016 

 

   Les enfants dont le nom de famille commence par : * 

                           A-B-C-D-E-F-G-H-I 

seront accompagnés par leurs parents à 8h et quitteront à 12h. 
   

      *Autocaristes en autocar. 

      *Externes avec les parents.                     

 

 

Mercredi  5 octobre 2016 

 

 

 

 

  Les enfants dont le nom de famille commence par :* 

A-B-C-D-E-F-G-H-I: horaire de 8h à 12h 

Les enfants dont le nom de famille commence par : * 

        J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z         

seront accompagnés par leurs parents à 8h et quitteront à 12h. 
 

     *Autocaristes en autocar. 

     *Externes avec les parents. 

Jeudi 6 octobre 2016 

Horaire de 8h à 12h pour toutes les classes de la PS1.  Vendredi 7  octobre 2016     

 

ٌّد بأ حرف الشهرة المقّررة أعالهالّرجاء التق  
 

 كل عام دراسي وأنتم بخير

 اإلدارة                                                     9/7/1026فً   عٌن نجم 
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