
 

 
 ۲۰۲۱آب  ۲٥صیدا في 

  حضرة األھالي الكرام،
 تحیّة وبعد،

 . یمّر بھا بلدنا الحبیب الظروف العصیبة التيى أن تكونوا وعائالتكم بخیر وعافیة في ظّل ھذه ، نتمنّ بدایةً 
وتماشیاً مع قرار وزیر التربیة والتعلیم العالي نود اعالمكم   ۲۰۲۲ -۲۰۲۱العام الدراسي الجدید  انطالقمع 

خالل الیومین من بُعد تكون الدراسة على أن  أّن ھذا العام سیكون حضوریاً لمدة ثالث أیام في االسبوع
، ویكون بدایةً مع صفوف الشھادات المسائل التطبیقیة، األبحاث والفیدیوھات العمل على  من خالل الباقیین

 أیلول وسنبلغكم بالتفاصیل كافةً قریباً. ۲۹یوم األربعاء الواقع فیھ 
وإمتحانات التحویل اإلكمال،  ،فیدكم بمواعید كل من إمتحانات الدخولنُ ، طالبناوحرصاً منّا على مصلحة  
في المدرسة مع ضرورة الحفاظ على اإلجراءات الوقائیة،   حضوریاقام التي ستُ  )الثالثالثاني والثانوي (

 :كالتاليوتكون 
 

  :قسم الثانوي -
 (الساعة التاسعة صباحاً) إمتحانات الدخول:

 عربي -انكلیزي -ریاضیات  ۲۰۲۱أیلول  ۱۳ اإلثنین الثانوي االول
 

 الثانوي الثاني والثالث
 انكلیزي  -ریاضیات  ۲۰۲۱أیلول  ۱۳ اإلثنین
 عربي -فیزیاء  ۲۰۲۱أیلول  ۱٤ الثالثاء

 طبیعیات -كیمیاء  ۲۰۲۱أیلول  ا ۱٥االربعاء 
 (الساعة التاسعة صباحاً)إمتحانات اإلكمال: 

 انكلیزي (طبیعیات لمن لیس لدیھ انكلیزي)  -ریاضیات  ۲۰۲۱أیلول  ٦اإلثنین  الثانوي االول
 عربي (كیمیاء لمن لیس لدیھ عربي) -فیزیاء  ۲۰۲۱أیلول  ۷الثالثاء 

 ریاضیات  ۲۰۲۱أیلول  ٦اإلثنین  الثانوي الثاني (علمي)
 انكلیزي -ریاضیات  ۲۰۲۱أیلول  ٦اإلثنین  الثانوي الثاني (أدبي)

 عربي -اقتصاد  ۲۰۲۱أیلول  ۷الثالثاء 
 (الساعة التاسعة صباحاً)الثاني والثالث ثانوي:  امتحانات التحویل لصف

 كیمیاء  -ریاضیات  ۲۰۲۱أیلول  ۱۳
 طبیعیات -فیزیاء  ۲۰۲۱أیلول  ۱٤

 

 (الساعة التاسعة صباحاً) :باقي االقسامأّما في ما یخّص  -

 Primaryقسم االبتدائي (
School( 

 ریاضیات -انكلیزي  -عربي ۲۰۲۱أیلول  ٦اإلثنین  امتحانات دخول

 Middleقسم المتوسط (
School) 

 ریاضیات -انكلیزي  -عربي ۲۰۲۱أیلول  ٦اإلثنین  امتحانات دخول واكمال

المنھج االجنبي 
(American System) 

 ریاضیات ۲۰۲۱أیلول  ٦اإلثنین  امتحان اكمال
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   العام الدراسي الجدید، نفیدكم علماً باإلعالنات التالیة: قترابنظراً إل
 .۲۰۲۱أیلول  ۲۹سنفتح الصفوف تدریجیاً بدءاً من صفوف الشھادات یوم األربعاء الواقع فیھ  -
  .على األھل تامین لوازم القرطاسیة األساسیة لھذا العام -
 اللباس المدرسي إختیاري لھذا العام. -
 الكتب المدرسیة: -

 من الحضانة لغایة الصف األساسي الخامس: سیتم إعتماد الكتیبات )(Booklets  المحضرة
  .، كما العام السابقمن قبل اساتذتنا

  ّاعتماد الكتب الُمعتمدة العام الفائت،  من الصف االساسي السادس لغایة الثانوي الثالث: سیتم
من خالل التنسیق مع  في حرم المدرسة  الكتب تبادل ةالكتب مع إمكانیلوائح  سنقوم بإرسال

 .مدیر القسم
 والمناطق. عدد الطالب المشتركین استناداً علىإعتماد الباصات لھذا العام لمن یرغب، وذلك  سیتمّ  -
 

بناءنا األحباء مجدداً في أحضان عاماً مثمراً ملیئاً بالتفاؤل واإلیجابیة، وأن نرى أ آملین أن یكون
 مدرستھم. 

 شكراً لتعاونكم

                                رئیس المدرسة

 
 د. روجیھ داغر

 


