
                                    2019/ 5/ 20في                                                                                                                                    

                                                                                                     -االنكليزيالفرع  -

 بمناسبة انتهاء العام الدراسي الحالي، تعلن ادارة ثانوية روضة الفيحاء عن المواعيد التالية، يرجى التقيد بها :           

 الحلقة/

 المبنى
 توزيع بطاقة العالمات الصف

 بداية العام

2019/2020 

  الدخولامتحانات 

 2019حزيران 

 التوقيت /

االمتحانات المؤجلة 

 وامتحانات الدخول 

 2019  أيلول

 التوقيت/

لجميع  اإلفادات

 /المراحل

 هاتصديق تاريخ

 الثانوي

 المعرض

-الثاني  -األول 

  الثانوي الثالث

 تموز 8االثنين 

 ظهرا 1.00الساعة  حتى 10.00الساعة  من
 أيلول 16  فيالثنين ا

 حزيران 26األربعاء  

 حزيران 27الخميس و
  9.00الساعة  من

 ظهرا  1.30 وحتى

 والثالثاء  االثنين

 أيلول 10 و 9في 

  9.00 الساعة من

 ظهرا  1.30 وحتى

آخر مهلة  -

 :إلعطاء اإلفادات

 لروضاتا-1

 27  الخميس

 زيرانح
 9.30الساعة  من

 12½الساعة حتى

 

 باقي المراحل -2

 تموز 15االثنين  
 9.30الساعة  من

 12½الساعة حتى

تصديق اإلفادات   -

 : من دائرة التربية

 اعتبارا من 

 تموز 30 الثالثاء
 

 

 

 الثالثة

 المعرض

 للشهادة المتوسطة مع توزيع بطاقة الترشيح التاسع

أيلول 16  فيالثنين ا  
 الثامنو السابع

 تموز 8االثنين 

 هراظ 1.00حتى الساعة  10.00من الساعة 

 الثانية

 المعرض

الخامس - الرابع

 لسادسوا

 تموز 4الخميس 

 اظهر 1.00الساعة  حتى 10.00الساعة  من

 

 أيلول 17 في الثالثاء
 

 حزيران 26األربعاء  

  9.00عة السا من

 ظهرا  1.00 وحتى

 

 أيلول 9 في  االثنين

 9.00اعة الس من

 ظهرا  1.00 وحتى
 األولى

 المعرض

 تموز 4الخميس  األول

 ظهرا 1.00الساعة  حتى 10.00من الساعة 

 أيلول 17 في الثالثاء

 أيلول 18 في  األربعاء الثالث - الثاني

 الروضات

 المعرض

 الروضة األولى

 

 

 

 في آخر يوم حضور للتالميذ

 حزيران. 20الخميس 

  األول األساسي في مبنى الروضات المرفعون الى أيلول 17 في الثالثاء

 حزيران 26األربعاء   أيلول 18 في األربعاء  الروضة الثانية

  9.00 الساعة من

 11.00الساعة  وحتى

 

 أيلول 9االثنين في  

  9.00 الساعة من

  11.00الساعة  وحتى

 

 الروضة الثالثة

 

 أيلول 19في  الخميس

 

 بيع المراييل واللباس الرياضي

 في مبنى المئتين 

 أيلول 9االثنين  من  الروضات

الثالثة  - الثانية -الحلقة االولى

 أيلول 4األربعاء من   والثانوي

  أيلولحتى نهاية  يستمر البيع

  9.00من الساعة 

 ظهرا 11.30وحتى 

- :حضور التالمذة الستالم بطاقة العالمات -

بمرافقة األهل والتوجه الى صف  2+1لحلقة ا

 .التلميذ)ة(

 على مسؤولية األهل. والثانوي 3لحلقة ا-

يمكن  تعذر استالم بطاقة العالماتفي حال  -

  في اليوم التالياستالمها من ناظر)ة( القسم 

 جميع المستحقات المالية.بعد تسديد 

يرجى االطالع على الصفحة 

االلكترونية لمعرفة أية تعديالت 

: طارئة 

.http://www.rawdafayha 

edu.lb 

للمرفعين  لمراجعات وتقديم الطلبات للجددا  تلقي

 الى الصف األول وحتى الثالث الثانوي
  )نجاح الطالب في الشهادة المتوسطة شرط أساسي(

تطلب افادات 

النتائج المدرسية 

 من ادارة كل قسم
مع ضرورة ابراز 

 بطاقة العالمات

 األصلية.

الثالثاء  جميع المراحل 

  وحتى حزيران 11

 حزيران  24ن االثني

  9.00الساعة  من

 ظهرا 12.00 وحتى

  االثنين جميع المراحل

وحتى الخميس  أيلول  2

  أيلول ضمنا   5
 9.00الساعة  من

 ظهرا 12.00 وحتى

 ل.ل. 100.000:  رسم االشتراك في امتحان الدخول* 

   : اعتبارا من بداية العام الدراسي. * آخر مهلة للدفع )لكافة المراحل(اعتبارا من توزيع االيصاالت على التالميذ مع بطاقة العالمات.  : 2020-9120األول للعام  لقسط اتسديد * 

 اإلدارة         أيلول.          12حتى   أيلول 2حزيران / من  27حزيران حتى 10/ من  أيار 30أيار حتى  2: من  طلبات انتساب الجدد لمرحلة الروضات نذكر بمواعيد تقديم*  

http://www.rawdafayha/

