
 
 

 

 

 2022-  2021مواعيد بدء التسجيل للعام الدراسي  •

 ف مواعيد بدء الصفو  •

 بدء الدوام الرسمي  •

 لوائح الكتب والقرطاسية  •

 الزي المدرسي والزي الرياضي •

 األقساط المدرسية  •

 النقل المدرسي •



 
 

 

 الدراسة ستكون حضوريا )من اإلثنين وحتى الخميس(

 يخصص يوم السبت للتعليم عن بعد لجميع الصفوف   على أن

 

 متزامناً )مباشراً وتفاعلياً عبر تطبيق زووم(قد يكون  -1

 واجبات...(  –أوراق عمل  –وغير متزامن )غير مباشر / فيديو  -2

 

 



 
 

 

 

 

 2022- 2021للعام الدراسي  التسجيلمواعيد بدء 

  



 
 

 

 بدء التسجيل 

 ظهراً  12:30صباحاً وحتى  9من الساعة  م 2021أيلول  6اإلثنين في  : بدء التسجيل •

 من اإلثنين وحتى الخميس من كل أسبوع  : أيام التسجيل •

 

 ليرة لبنانية/  مئة ألفل.ل. / 100.000 تقديم طلب وفتح ملف للطالب الجددرسم 

 تحسم من القسط)لحفظ المقعد(  /مليون ليرة لبنانية/ ل.ل.  1.000.000رسم التسجيل 

 للعام الجديد بعد تثبيت التسجيل  eSchoolيتم تسليم وتفعيل حساب 

  ظهرا   12:30الساعة أيلول   16 يقفل باب التسجيل ظهر يوم الخميس



 
 

 

 

 

 2022- 2021مواعيد بدء الصفو ف للعام الدراسي 

  



 
 

 

 صفوف الشهادات

 م 2021أيلول  13اإلثنين في  :التاسع •

 م2021أيلول   13اإلثنين في  :الثالث الثانوي •

 

 ظهرا   12:00صباحا  وحتى الساعة  7:45الدوام من الساعة 

  ( الدوام الرسميالعمل بتشرين األول موعد بدء  4صباح  ويستمر العمل بهذا الدوام حتى )



 
 

 

 الروضات صفوف 

 م2021أيلول   13اإلثنين في  :الروضة األولى •

 م 2021أيلول  15في  األربعاء : الروضة الثانية •

 م2021أيلول   20في  اإلثنين :الروضة الثالثة •

 

 ظهرا   11:40صباحا  وحتى الساعة  7:45الدوام من الساعة 

 ( الدوام الرسميالعمل بتشرين األول موعد بدء  4صباح  ويستمر العمل بهذا الدوام حتى )



 
 

 

 المتوسط والثانوي صفوف 

 م 2021أيلول  20اإلثنين في  :العاشر والحادي عشر •

 م2021أيلول  21في  الثالثاء :والثامنالسابع  •

 

 ظهرا   12:00صباحا  وحتى الساعة  7:45الدوام من الساعة 

 ( الدوام الرسميالعمل بتشرين األول موعد بدء  4صباح  ويستمر العمل بهذا الدوام حتى )

  



 
 

 

 الحلقة األولى والثانية

 م 2021أيلول   23في  الخميسثالث( وال - ثاني ال –ول األ) :الحلقة األولى •

 م 2021أيلول  27في  اإلثنينسادس( وال  -خامس ال –رابع ال) : الحلقة الثانية •

 

 ظهرا   11:50صباحا  وحتى الساعة  7:45الدوام من الساعة 

  ( الدوام الرسميالعمل بتشرين األول موعد بدء  4صباح  ويستمر العمل بهذا الدوام حتى )



 
 

 

 م2021تشرين األول  4بدء الدوام الرسمي يوم اإلثنين في 

 بعد الظهر 1:40صباحاً وحتى الساعة  7:45من الساعة  : اتـــــالروض •

 بعد الظهر 1:50صباحاً وحتى الساعة  7:45من الساعة    :الحلقة األولى •

 بعد الظهر 1:50صباحاً وحتى الساعة  7:45من الساعة    : الحلقة الثانية •

 بعد الظهر 2:00صباحاً وحتى الساعة  7:45من الساعة  : الحلقة الثالثة •

 بعد الظهر 2:00صباحاً وحتى الساعة  7:45من الساعة  : رابعةالحلقة ال •

 

 هذه المواعيد قابلة للتعديل بناء  على المستجدات.جميع 



 
 

 

 

 الكتب والقرطاسية لوائح 

 

 يعلن عنها على موقع المدرسة وصفحة الفيسبوك

 م 2021أيلول    7يوم الثالثاء 

 

  
 صفحة الروابط 



 
 

 

 

 الزي المدرسي والزي الرياضي 
 

 العام وهو متوفر في مشغل األم لمن يرغبالزي المدرسي غير إلزامي لهذا  •

o   شارع السنديانة قرب حديقة األطفال بناية الخولي – البرامية -العنوان: صيدا 

 81 049 396/   07 729 488هاتف:  ▪

 الزي الرياضي متوفر في المدرسة لكافة المراحل  •

 الزي المدرسي الخاص بصفوف الروضة متوفر في المدرسة لمن يرغب •

 



 
 

 

 

 األقساط المدرسية

 

بند غالء معيشة استثنائيا  لهذه  مع إضافة  تثبيت األقساط المدرسية لهذا العام  •

 تماشيا  مع الوضع الراهن الدراسية  السنة 

وكفاالت    اء منح التفوقتثنباسالعمل بالحسومات بشكل عام لهذه السنة  تعليق •

 (الحسمنسبة تعديالت جديدة على األيتام )وفق 

 



 
 

 

 المدرسي النقل

ضمن مدينة صيدا وفي المناطق التالية   النقليات المدرسية مؤمنة لهذا العام  •

 حصرا : 

 ل.ل. شهريا   250.000تكلفة النقل عن كل طالب داخل مدينة صيدا   •
o   مستديرة القناية    –مستديرة األمريكان    -ساحة القدس    –ساحة الشهداء    –صيدا اإلدارية –  

 الفيالت  - حي الزهور –دالعة  –سهل الصباغ   – الوسطاني –مكسر العبد  –الهاللية 

 ل.ل. شهريا   350.000المناطق التالية   فيتكلفة النقل عن كل طالب  •
o  جادة بري – شرحبيل –مجدليون  –عبرا  -تعمير الحارة 

تكلفة النقل قابلة للتعديل شهريا  حسب أسعار المحروقات ال سيما إذا تم رفع   •

 الدعم عنها

على الراغبين باالشتراك في النقل المدرسي الدخول على الرابط التالي وتعبئة   •

 صفحة الروابط  )لدراسة أعداد الراغبين( طالب عن كل  الطلب



 
 

 

 

Iman High School - Saida 

  

 

phone 1: +961 7 729 585 
 

phone 2 +961 7 724 987 

 

Tele-Fax: +961 7 720 845 
 

WA: +961 7 729 585 

 

email: info@ihs.edu.lb 
 

web: www.ihs.edu.lb 

 

P.O. Box Saida - 1600-0568   

 

Facebook: ihs.saida 
 

maps: 33°34'16.3"N 35°22'57.7"E 

 

Instagram: ihs.saida 
 

Iman High School - Saida 

 

Twitter: ihs_saida 
 

Iman High School - Saida 

tel:+9617724987
tel:+9617720845
https://wa.me/96171189421
mailto:info@ihs.edu.lb
https://www.ihs.edu.lb/
https://www.facebook.com/IHS.Saida
https://www.google.com/maps/place/Iman+High+School+-+Saida/@33.5711719,35.3804689,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x151ef004514d8681:0x28b20128b1193732!8m2!3d33.5711674!4d35.3826576
https://www.instagram.com/ihs.saida
https://twitter.com/ihs_saida


 
 

 

 روابط مهمة

 https://ihs.edu.lbموقع المدرسة:  •

 https://facebook.com/ihs.saidaصفحة الفيسبوك:  •

 https://link.ihs.edu.lb/bus  صفحة تسجيل النقل:  •

o  م 2021أيلول  12يقفل باب التسجيل للنقل مساء يوم األحد في 

 https://link.ihs.edu.lb/tuitionfeesجدول األقساط:  •

 https://link.ihs.edu.lb/booksلوائح الكتب:  •

https://ihs.edu.lb/
https://facebook.com/ihs.saida
https://link.ihs.edu.lb/bus
https://link.ihs.edu.lb/tuitionfees
https://link.ihs.edu.lb/books
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