
 تعليمات هامة

 6102 -6102للعام الدراسي   
 

 هاتف : 
 فاكس: 

 خط اإلعالنات: 
 

 

 دواو اإلدازج انؼايح
 

 خالل شهس حصٌساٌ
 

 ظهسًا يا ػدا أٌاو انؼطم. 1300صثاحًا ونغاٌح انساػح  0330ٌىيًٍا يٍ انساػح  -

 

 خالل شهس ذًىش

 

 ظهسًا  1300صثاحا ونغاٌح انساػح  0300كم ٌىو اثٍٍُ يٍ انساػح  -
 

 خالل شهس آب

 

 ظهسًا 1300صثاحا ونغاٌح انساػح  0300انساػح  0/1ٌىو االثٍٍُ ذازٌخ   -

 ظهسًا 1300صثاحا ونغاٌح انساػح  0300انساػح  0/0ٌىو االثٍٍُ ذازٌخ   -

 ظهسًا 1330صثاحا ونغاٌح انساػح  0330ٌىيًٍا يٍ انساػح  0/18يٍ ذازٌخ   -

www.rosarycsh.com 

Our page on facebook: 

Rosary College School\Shmeisani 

    

  الخميس  

 
  الخميس 

  الخميس  

KG1  الثالثاء  

KG2  الخميس  

   

األول والثاوي 
 األساسي

 61/8 

 
 61/8 

  61/6 

 61/8  األساسي

 //61 االثىيه األساسي

 61/8 الثالثاء 

 61/8 األربعاء التاسع األساسي

 61/8 الخميس العاشر األساسي

 61/8 السبت األول الثاوىي بفرعيه

 16 /8-88-2/ االثىيه  

  

 

إنى انمسى تًسافمح ذوٌهٍ   KG2و  KG1ٌسجى حضىز أطفال انسوضح األونى   -

 يٍ انساػح  انثايُح ونغاٌح انؼاشسج صثاحا . 0/3ٌىو انسثد ذازٌخ 



 

  

 

 

 كرة  لسى انسوضح3 .4

 

ثمنه تنتنل النروينم تني انمنتنبنم النمنارسنم  سنل األ نا  ( دٌُازًا    86دفغ يثهؾ )  سيتم 

تني سسنم ذطفطفط       ، أانا النمنتنل تسنى  فمط     و ستلم ولي األار وصل القبض المخصصم 

 الرويم الستعمالها  سل البروااج المقرر.

  3اَرظاز انطانثاخ فً لسًً انسوضح واندٍَا 
 

بال اوتظار للطالبات اللىاتي ليس لهه أخىات تني ( دٌُاز شهسًٌا   30يثهؾ )  سيمىن هىاك 

 المرا ل األساسيم العليا والثاوىي وسيمىن الاتع تي سسم المحاسبم.

 

يالحظاخ حىل انًُاهج انجدٌدج انًؼرًدج نهؼاو  اندزاسً 

2018-2012 

   ذى اػرًاد يُاهج جدٌدج نهغح االَجهٍصٌح يٍ انصف انساتغ وحرى انصف

 انؼاشس، ػهًًا تأٌ انًُاهج انجدٌدج ذغطً  انًهازاخ انًطهىتح

تشكم أٌسس تًا ٌرالءو  )))) انمساءج، االسرًاع، انكراتح،انمىاػد، انًفادثح  

 وحاجاخ  انطانثاخ.

تانُسثح نًهفاخ اَرمال انطانثاخ واألوزاق انطثطثطىذطٍطح انطالشيطح، ٌطسجطى يطٍ األهطم                       -

انكساو يشكىزٌٍ إتالؽ لسى انرسجٍم تاالَرمال تفرسج وجٍصج وذنك نٍرسُطى نطهطا اخطر         

انىلد انكافً نرجهٍص انًطهىب . ػهًًا تأٌ انًهفاخ سىف ذسَهى تؼد ذدلطٍطك انطجطداول       

 انًدزسٍح أي فً تداٌح شهس آب حسة دواو انكهٍح.

لم أعرف في حياتي ساعات أحلى 

 وأسعد من تلك التي قضيتها بين كتبي

 )جيمس  شيرلي(


