Deutsche Schule der Borromäerinnen in Kairo
المدرسة األلمـانية سـان شـارل بورومى بالقاهرة
الجدول الزمني للنصف الثانى من العام الدراسي 2018/2017
نسخة أولياء األمور /واقع 2018/1/30
فرباير 2018
اخلميس 1

توزيع شهادات نصف العام الدراسي
آخر يوم دراسي للصف الثاين عشر

السبت 3

الساعة  1.30ظهراً لقاء مع أولياء أمور وطالبات الصفوف من اخلامس حىت العاشر يتناول موضوع
املضايقات (التنمر)

اإلثني  5حىت السبت 10

االمتحاانت املركزية الدولية املقارنة حتت إشراف اهليئة املركزية للمدارس األملانية ابخلارج (للصف الرابع
االبتدائي)

الثالاثء  -6اخلميس  – 8االثنني – 12

الصف الثاين عشر:امتحاانت األبيتور التحريرية يف اللغة األملانية +اإلجنليزية /الفرنسية /العربية

األربعاء 14

+الرايضيات+األحياء/الكيمياء/الفيزايء

السبت 10

الساعة الثالثة عصراً قداس إهلي وحفل أتبني للسيدة الدكتورة انختيجال

االثنني 12

يوم املشروعات للمرحلة االبتدائية

االثنني 19

استئناف الدراسة للصف الثاين عشر
مسابقة القراءة اجلهرية ابللغة العربية (الصفني السادس والسابع)
الساعة اخلامسة والنصف مساءً عرض مسرحي ( إبشراف السيدة فرنسكا)

االثنني  +19الثالاثء  +20األربعاء +21

الصف الثاين عشر:امتحاانت األبيتور التحريرية يف اللغة األملانية +اإلجنليزية /الفرنسية/العربية

اخلميس 22

+الرايضيات+األحياء/الكيمياء/الفيزايء (مواعيد االمتحاانت املؤجلة)

من الثالاثء  20حىت السبت 24

املدرسة األملانية للراهبات تقدم نفسها يف املعرض الرتبوي ( )Didactaمبدينة هانوفر أبملانيا (السيد ليرب)

اخلميس 22

أمسية معلومات عن الدراسة اجلامعية ( ينظمها إحتاد الطالبات)

االثنني  + 26الثالاثء  +27اخلميس 1

االمتحاانت املركزية للصف العاشر ىف اللغة األملانية واإلجنليزية والرايضيات

مارس
مارس 2018
اجلمعة  2حىت األحد 4

عطلة هناية أسبوع مطولة

اخلميس 8

املسابقة الداخلية للقراءة اجلهرية ابللغة األملانية (الصفني السادس والسابع من احلصة الثالثة حىت اخلامسة)

اخلميس  8حىت األربعاء 14

املسابقة اإلقليمية "الشباب يعزف املويسقى" ابسطنبول

اجلمعة 9

احتفالية عيد األم اليت تقيمها مجعية أصدقاء املدرسة األملانية للراهبات بفناء املدرسة ابلقاهرة

السبت 10

الساعة  7.30صباحاً اجتماع جملس اآلابء (السيد /ليرب والسيدة /شريين زهري)
احلفل الرايضي للمرحلة االبتدائية ابملدرسة األملانية اإلجنيلية ابلدقي

اإلثنني +12الثالاثء+ 13اخلميس 15

االمتحاانت املركزية للصف العاشر ىف اللغة األملانية  +اإلجنليزية  +الرايضيات (مواعيد االمتحاانت املؤجلة)

اخلميس 15

مسابقة الرايضيات "كاجناروه"

السبت  17حىت السبت 24

الرحلة التعليمية للصف الثاين عشر إىل مدينيت برلني وماجديبورج (السيدة /كول والسيد /بوسيور السيدة/
شفارتز)
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الثالاثء 20حىت اخلميس 22

رحلة الصف الثامن إىل الصحراء (السيدة /بيديركا والسيدة /راينهارد ومل يتم حتديد املدرسني اآلخرين بعد)

اخلميس 22

مسابقة القراءة اجلهرية ابللغة األملانية للمدراس األملانية مبصر وتقام ابملدرسة األملانية للراهبات

اخلميس 22

جدول حصص خمتصر

أبريل 2018
اجلمعة  30حىت الثالاثء 10

عطلة عبد الفصح

األحد  15حىت السبت 21

رحلة الصف العاشر إىل مدينيت األقصر وأسوان (السيدة /لبيب والسيدة /أونزيلد والسيد /ليرب ومدرس آخر مل
حيدد بعد)

السبت 21

توزيع خطاابت إخطار يف حالة ضعف الطالبة يف أي مادة

اإلثنني  23حىت اخلميس 26

الرحلة التعليمية للصف الرابع إىل منتجع  (Well Springالسيدة /ايمسني حممد ,السيدة /ايمسني الصباغ
واثنني من املدرسني مل حيددا بعد)

األربعاء 25

عطلة عيد سيناء

اخلميس 26

الرحلة الثانية للصفوف من األول حىت الثالث

اخلميس  +26السبت  +28االثنني 30

امتحاانت الشهادة اإلعدادية يف مواد اللغة األملانية وتكنولوجيا املعلومات  +اهلندسة والفنون  +اجلرب والعلوم

اجلمعة 27

حفل املواهب الذي ينظمه إحتاد الطالبات

السبت 28

جدول احلصص املختصر
اجتماع جملس اآلابء (السيد /ليرب والسيدة /شريين زهري)

االثنني 30

يوم مقابلة أولياء األمور من الساعة الثانية ظهراً حىت اخلامسة مساءً
يوم دراسي كاملعتاد (عوضاً عن يوم  5أكتوبر )2017

مايو 2018
الثالاثء 1

عطلة مدرسية

؟؟؟

امتحاانت الشهادة اإلعدادية ىف مواد اللغة العربية والرتبية الدينية والدراسات االجتماعية

السبت 5

يوم الرحالت للصفوف من اخلامس حىت الثاين عشر

السبت 12

لقاء مع أولياء أولياء األمور حول االنتقال من الصف التمهيدي إىل املرحلة االبتدائية

اجلمعة  18حىت األحد 20

عطلة هناية األسبوع مطولة ( عيد العنصرة)

الثالاثء 22

امتحاانت األبيتور الشفهية

األربعاء 23

امتحاانت األبيتور الشفهية

يونيو 2018
األحد 2

لقاء ومعلومات ألولياء أمور الصف الثاين االبتدائي

الثالاثء  5حىت السبت 9

املؤمتر الدويل للمدارس األملانية ابخلارج يف برلني ( السيد /ليرب والسيدة /منال وهيب)

السبت 9

احتفالية االنتهاء من املرحلة االبتدائية لتلميذات الصف الرابع
لقاء مع أولياء األمور حول االنتقال من املرحلة االبتدائية إىل مرحلة اجليمنازيوم

اجلمعة  15حىت االثنني 18

عطلة عيد الفطر
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الثالاثء  19حىت الثالاثء 26

التدريب الوظيفي لطالبات الصف العاشر

الثالاثء  19حىت االثنني 25

أسبوع املشروعات

اجلمعة 22

حفل ختريج دفعة األبيتور

السبت 23

الساعة  7.30صباحاً اجتماع جملس اآلابء مع السيد /ليرب والسيدة /شريين زهري

الثالاثء 26

حفل مدرسي مع عرض لنتائج أسبوع املشروعات

األربعاء 27

آخر يوم مدرسي وتوزيع شهادات آخر العام

30.01.18, Georg Leber
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