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Réf : Cir 052 /17

تواريخ مهمة برسم الذاكرة  -صيف  2017وبداية السنة الدراسية 2018-2017
 -1الدوام المدرسي خالل عطلة الصيف

كل يوم ثالثاء من شهر تموز ويوما الثالثاء  1و 29آب  2017بين  8.30صباحا و 1.30ظه ار.
وكل يوم ابتداء من االثنين  4أيلول  2017بين  8.30صباحا و 1.30ظه ار.
يؤمن مكتب االستقبال الحضور في الحازمية والجمهور يوميا بين الساعة  7.30ص .و 3.00ب.ظ.
مالحظةّ :
 -2امتحان الدخول للتالمذة الجدد

الحازمية والجمهور

الحازمية والجمهور

الجمعة  8أيلول  2017الساعة التاسعة صباحاً (بمعدل ساعة واحدة لكل مادة).
(في الحازمية)
للصفوف االبتدائية ( : )EB6  EB1فرنسي – عربي – رياضيات
(في الجمهور)
للصفوف المتوسطة ( : )EB9  EB7فرنسي – عربي – رياضيات
(في الجمهور)
 :فرنسي – عربي – رياضيات
للصفوف الثانوية ((S1
) :(S2Hفرنسي – عربي – رياضيات (في الجمهور)
) :(S2Sرياضيات – فيزياء – كيمياء (في الجمهور)
نتائج امتحان الدخول :الثالثاء  12ايلول  2017اعتبا ار من الساعة الواحدة بعد الظهر.
 -3معامالت الدخول (إلزامية)

الحازمية والجمهور

 -4مواعيد الدخول

الحازمية والجمهور

 -5التوقيت المدرسي للعام الدراسي 2018-2017

سبع حصص في اليوم

 -6الزي المدرسي :نفسه

(متوفر في المدرسة)

المسجل في المدرسة) من الساعة
يرجى من ذوي التالمذة الحضور الى أمانة سر المدرسة في الحازمية أو الجمهور (وفقا لصف الولد األكبر
ّ
 8.30صباحا حتى  1.30بعد الظهر بحسب الترتيب األبجدي للشهرة؛ وذلك للقيام بالمعامالت التالية:
 -1تسلّم فاتورة القسط المدرسي (استحقاق القسط األول 14 :تشرين االول )2017
 -2تأمين الزي المدرسي
تضمن :القرطاسية ،المختبر ،النشاطات الثقافية ... ،ورسم التأمين.
 -3تسديد إلزاميا مبلغ 350.000 :ل.ل.عن كل تلميذ وي ّ
 -4تسديد إلزاميا مبلغ 30.000 :ل.ل.عن كل عائلة بدل مساهمة سنوية في صندوق التعاضد التابع للجنة األهل في المدرسة.
 +الصفوف الثانوية  +التاسع أساسي
A B C
 11أيلول 2017
االثنين
 +الصفوف الثانوية  +التاسع أساسي
D E F G H
 12أيلول 2017
الثالثاء
I J K L
 13أيلول 2017
االربعاء
M N O P Q R
 14أيلول 2017
الخميس
S T U V W X Y Z
 15أيلول 2017
الجمعة
الصفوف الثانوية النهائية  +الثانوي الثاني (علمي)  +التاسع أساسي
2017
 15أيلول
الجمعة
الصف الثانوي األول  +الثانوي الثاني (أدبي)
2017
 25أيلول
االثنين
األساسي الرابع حتى الثامن
2017
 26أيلول
الثالثاء
األساسي األول حتى الثالث
2017
 27أيلول
االربعاء
دار الحضانة  +ما قبل الحضانة
 2تشرين االول 2017
االثنين
الروضة الثالثة
 3تشرين االول 2017
الثالثاء
الروضة الثانية
 4تشرين االول 2017
األربعاء
الروضة االولى من الساعة  8.00الى ( 10.00بحضور األهل)
 5تشرين االول 2017
الخميس
المسجلين في وسائل النقل التابعة للمدرسة ،إليها في صباح اليوم األول فقط.
يؤمن األهل وصول أوالدهم
ّ
مالحظاتّ -1:
ش َعب ( sectionsأ-ب-ث-د) في الصف الواحد تتمتّع بنفس المستوى التعليمي .تحتفظ المدرسة بحقّها لجهة تبديل
 -2كل ال ُ
التالمذة بين مختلف الش َعب في بداية كل عام دراسي.
 -3في اليوم الدراسي األول فقط أي األربعاء  27ايلول :يغادر جميع تالمذة الصف األساسي األول (في الحازمية) من البوابة .B
 قسم الصغار -الحازمية :من  7.35حتى 14.35
 قسم الكبار -الجمهور :من  7.30حتى 14.30
مالحظة هامة جداً :تُقفل المدرسة جميع أبوابها عند الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية صباح اليوم التالي .لذلك ،ال ُيمكن بقاء أي تلميذ في
صالة االستقبال بعد هذا الوقت .في حال الضرورة القصوى ،الرجاء مراجعة إدارة المدرسة في ٍ
وقت سابق.
* الحذاء الرسمي :لون أسود (إلزامي) للبنات والصبيان * .األحذية الرياضية :ممنوعة منعا باتا في المدرسة خارج أيام النشاطات الرياضية.
* في الشتاء ،يسمح بالقبعات والشاالت والكنزات الداخلية من اللون الكحلي أو األبي فقط ،أما األلوان األخرى فغير مسموحة * .القميص
األبي المعتمد في المدرسة يمثّل اللباس الرسمي أليام االحتفاالت والمناسبات .أما البولو  ،Poloفيمكن ارتداؤه في األيام الدراسية العادية وفقا
لأللوان التالية :في الفرع الفرنسي أبي للروضات – أصفر لالبتدائي حلقة أولى – أخضر فستقي لالبتدائي حلقة ثانية – أخضر للمتوسط –
وأصفر للثانوي (ال تغيير للثانوي لسنة  .)2018-2017في الفرع اإلنكليزي :البولو المعتمد (كحلي وأحمر).
لتجنب فقدانها.
* يجب كتابة اسم كل تلميذ بشكل واضح على جميع ثيابه وأغراضه المدرسية (زي مدرسي ،حقيبة ،مطرة مياه ،إلخّ )...
االدارة
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