
                                                                                                             

 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                     
                                      

 من إدارة المعهد
 والسادة أمهات، آباء وأولياء التالميذ تإلى السيدا

 

 .إعادة التسجيـل :المـوضـوع
  

 ؛تحيـة واحتـرامـا 
 2021-2020إعادة التسجيـل برسم الموسم الدراسي نهي إلى كريم علمكم أن عملية إدارة المعهد أن ت وبعد، يشرف  

والفـرع واليقظـة  Iسـواء باليقظـة  المقـاعـد جـد محـدودةومـا دامـت  منـذ بدايـة السنـة الدراسيـة الحاليـة،قد انطلقـت 
II فإن إدارة المعهـد تدعـو  وما دمنا سنشرع في تسجيل التالميذ الجــدد، و في جميع األسالك التعليمية، وثانوية اليقظـة

وال تتحمـل أيـة مسؤوليـة يمكـن أبنـائهم وبنـاتهم،  لـإعـادة تسجيـى اإلسـراع في ـالسيـدات األمهـات والسادة اآلبـاء إل
يعتبـر آخـر أجـل لقبـول إعـادة  2020 مايو 30 السبت، خاصـة وأن يوم ذا الشأنـأن تترتـب عن تأخـرهم في ه

 التسجيـل وبـدايـة تسجيـل التالميـذ الجـدد.
 فائـق عبـارات التقـدير واالحتـرام. مع

  والسـالم
 .2021-2020ي ـذ المسجلين برسم الموسم الدراسـهذا التذكير ال يهم التالمي :ملحـوظـة

 

 اإلدارة
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 هللا الرحمن الرحيم بسم
                                      

 من إدارة المعهد
 والسادة أمهات، آباء وأولياء التالميذ تإلى السيدا

 

 .إعادة التسجيـل :المـوضـوع
  

 ؛تحيـة واحتـرامـا 
 2021-2020الدراسي  الموسمإعادة التسجيـل برسم نهي إلى كريم علمكم أن عملية إدارة المعهد أن ت وبعد، يشرف  

لفـرع واليقظـة وا Iسـواء باليقظـة  المقـاعـد جـد محـدودةومـا دامـت  منـذ بدايـة السنـة الدراسيـة الحاليـة،قد انطلقـت 
II فإن إدارة المعهـد تدعـو  وما دمنا سنشرع في تسجيل التالميذ الجــدد، و في جميع األسالك التعليمية، وثانوية اليقظـة

وال تتحمـل أيـة مسؤوليـة يمكـن أبنـائهم وبنـاتهم،  لـإعـادة تسجيـى اإلسـراع في ـالسيـدات األمهـات والسادة اآلبـاء إل
يعتبـر آخـر أجـل لقبـول إعـادة  2020 مايو 30 السبت، خاصـة وأن يوم ذا الشأنـأن تترتـب عن تأخـرهم في ه

 ـة تسجيـل التالميـذ الجـدد.التسجيـل وبـداي
 فائـق عبـارات التقـدير واالحتـرام. مع

  والسـالم
 .2021-2020ي ـذ المسجلين برسم الموسم الدراسـ: هذا التذكير ال يهم التالميملحـوظـة

 

 اإلدارة
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