
 

 

 

 رام ،، ــــــــــ ور الكــــــــــــاء األمــــــــــــــــادة أوليــــــــــــــــالس 

 ر ،،، ــــــــــــــــــــــــــــبخي م تـــــــــــــــــــــام وأنــــــــــــــــــل ع ـــــــــــــــــك

ــــــل أ  ي يـــــــــــــــــورد بقـــــــــــ وم ال ــــــــــــــــــــــكم أســـــــــــرة مـــــــــــ ار  اكس ـــــــــــــــــب بـترحـــــــــــ    ـــ ــــــ  و ــ ـــ ــــــ     عــ ـــ ــام الج يـــــــــــ  وملــ ــ ـــ ـــ ــــم علينـــــــــــ ـــ ـــ ا ِن ـــــــــــم  ـــــــــــــ

ـــــودة ا ــــــــ  ر مبتهجـــــــ   ب ـــــــودة أبنا نـــــــا األعــــــــ اء   ـــــــ  رحـــــــا  م ارســـــــ م ع ـــــــ    ـــــــ  الم.ــــــــــــــــوالسا  ـــــــــــــــن واألمـــــــــــــة واألمـــــــــــــــــالصح ــتهم لل ــ ـــ لتهيئــ

ــــــرارات وزارة التربيـــــــة والت لـــــــيم حيـــــــ  ســـــــ تم اســـــــتقبا  ال لبـــــــة بــــــــــــــــــاًء ع ـــــــ   ــــــــــــــــوذلـــــــ  بن امل رســـــــة ـــــ    و  ـــــــ ــــــإذ    فــ ــــــاعتبم ــــــــــــ  ـــــ
ً
 ارا

اـــــــــــ  املــــــــــــــوم األحــــــــــــــمــــــــن ي ـــ ل 2021/  8/  15   قو ا ــــس املـــــــــــــــوم الخميـــــــــــــــى يـــــــ ــــــن ير  2021/  9/  9ق ـــــــــــو ــــــ  ملــ ــــوذلــ ـــ ــــب منــــــ ـــ ــــــ وام ـــــ كم بالــ

  أعاله.ال  ال ترة املذكورة ــــ 

ـــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــ عــــــــــــــــــــــالم مــــــــــــــــــــــ ير القسيرجــــــــــــــــــــــ   ـــ ـــــ ـــ ـــــــــرة مــ ـــ ـــــ ـــ ــــــــــولغاي 2021/  8/  15م بــــــــــــــــــــــر بتكم فــــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــــ وام لل تــ ـــ ـــــ ـــ  2021/  9/  9ة ــــــــــ

 بــــــــــــــــ  علمــــــــــــــــ )ع ــــــــــــــــ  األر ــــــــــــــــام امل ر ــــــــــــــــة أدنــــــــــــــــاه ، 
ً
ــــــةســــــــــــــــيكو  فــــــــــــــــ  املــــــــــــــــواد األساســــــــــــــــية   ــــــــــــــــ و  دوام ال لبــــــــــــــــة ا ـــــ ـــ ـــــــــــة،  )اللغــ ـــ ال ربيــ

   .لل لبة الق امى والج د ال لوم  الرياضيات، اللغة االنجل زية، 

 كما يرج  مراعاة ما ي   :  

ات الصــــــــــــــــــــحة والســــــــــــــــــــالمة والضــــــــــــــــــــ  تــــــــــــــــــــن  ب ــــــــــــــــــــ ل أسا ــــــــــــــــــــ   ع ــــــــــــــــــــ  ارتــــــــــــــــــــ اء الكمامــــــــــــــــــــات وضــــــــــــــــــــرورة ـــــــــــــــــــــــــــــــبت ليم االلتــــــــــــــــــــزام .1

 .احتمالية وباء كورونا أعراضا  ال الب للم رسة ف  حا  ظ ور أي ــــــــــ رس اال تماع ، وع مالتباع  

ـــــ  لصـــــــــــــــ و  مــــــــــــــن ) األو    ـــــــــــــــ  ال ـــــــــــــــامن  ال لبـــــــــــــــة ل و  الـــــــــــــــ وامــــــــــــــــــــــــسيك .2 ـــــ ـــ ـــــو    واأل ن ــ ـــــ ـــ ــم   الــ ـــــــ ـــ ـــــن القســ ـــــن  مــــــــــ ـــــ ـــ ـــالسمــ ـــ ـــــ ـــ اعة ــــــــــ

 ولغايـــــــــــــــــــــة الس 8:  00
ً
  12:  35اعة ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــباحا

ً
ــــــــ  و  ،ظ ـــــــــــــــــــــرا ـــ ـــــ ـــ ــــــــر  للصـــــــــــــــــــــ و   ) التاســ ـــ ـــــ ـــ ــــــــو    و     وال اشــ ـــ ـــــ ـــ ــــــــم الــ ـــ ـــــ ـــ ــــــــن القســ ـــ ـــــ ـــ مــ

ـــــن  التاســـــــــــــــ  للصـــــــــــــــ و  )  ـــــ ـــ ــ  مــ ــــــالس  ـــــــــــــــ  الحـــــــــــــــادي ع ـــــــــــــــر   مـــــــــــــــن القســـــــــــــــم األ ن ـــــــــــــ ـــــ ـــ  ولغايـــــــــــــــة الســـــــــــــــاعة   8:  00اعة ــــــــــ
ً
 ـــــــــــــــباحا

 ب   الظ ر. 2:  00

 .لل لبة الق امى 2022/  2021ملبادرة بإعادة التسجيل لل ام ال را    ا .3

 أر ام هواتف م راء األ سام  

  0790855068) السي ة  اتن ال مري   /    3 – 1)  القسم املختل ة 

  0795114033) السي ة سوسن الصلي   /   6 – 4)  القسم املختل ة 

  0795091416)  لنبو السي ة حليمة /   12 – 7)  القسم البن   

  0799010288) السي ة عب ر الق س   /   12 – 7)  القسم البنات

  0798415680) ليا عب    يالسي ة ام /   6 – 1)  القسم ال و  

  0780109203) ون هالسي ة يوال كون /   12 – 7)  القسم ال و  

  0792003631) تماضر  ليل السي ة  / القسم املصادر  والن لم         

 

 


