
 

 

 ( 4 – 3 – 2) التأسيسية المرحلة لمعلمات األمور أولياء لمراجعة المحدد الوقت

 القسم مشرفة خالل من مسبق بموعد إال ، ذلك عدا فيما مراجعة أي عن ونعتذر

 المادة اليوم المعلمة اسم
 الزمن

 إلى من

 9:40 9:00 ج – ب – أ) 4   االجتماعية المواد) األحد سالم فتحية

 9:40 9:00 3 + 2  االجتماعية المواد األحد فاروق روان

 9:30 8:30 (د – ج)/3 +(د - ج - ب - أ ) 2 (الفنية التربية) األحد رصيص نجاح

 10:20 9:30 هـ) 2  االجتماعية المواد) األحد كنفاني دانه

 1:40 1:00 د-ج-ب)  3+2 االسالمية التربية) اإلثنين جاسم جنان

 9:45 9:00 (ج3) + (ـه-د)  (2العربية اللغة) اإلثنين الواصل روال

 10:30 9:30 (ج-ب-ا) (2 الرياضيات) االثنين فاعور رشا

 10:40 9:45 د- ج)  علوم+(ج-ب)3الرياضيات) االثنين السعد نبأ

 12:30 11:30 أ  3  العلوم االثنين أحمد منى

 8:40 7:40   4 العلوم االثنين غزال روال

 9:30 8:30 4+3  المعلومات تقنية الثالثاء سعد نوره

 11:15 10:20  / 4 ب + أ) 3 الفنية التربية) الثالثاء مقلد لمياء

 9:45 9:10 (ج-ب-أ) /5+(ب-أ )  (4 العربية اللغة) الثالثاء سفيان ريما

 12:30 11:50 (ج4+(د - ب – أ) العربية اللغة) الثالثاء دحام نورا

 9:40 8:15 3  االنجليزية اللغة الثالثاء بيلونه فاطمه

 9:40 8:15 (ج-ب)/4+(ب-أ)2 االنجليزية اللغة) الثالثاء الدلو آآلء

 12:50 12:15 ج-ب) 4 الرياضيات) الثالثاء زكريا مها

 1:30 12:50 أ  4 الرياضيات الثالثاء نافع سميه

 11:30 11:00   2العلوم الثالثاء االشقر لينا

 9:45 9:00 الرياضية التربية االربعاء محمد سكينه

 12:50 12:15 ه-د-ج) 2االنجليزية اللغة) االربعاء حسان نهى

 9:40 9:00 أ4   االنجليزية اللغة الخميس سلوره نور

 9:00 8:15 د3+ /د هــ-د)  2 الرياضيات) الخميس محمد هاله

 الخميس طيارة رشا
 

 ج-ب-أ)2 العربية اللغة)
8:15 9:00 

 12:50 12:15 أ3+ 4  اإلسالمية   التربية الخميس صافي نهى

 

 (النجار منال .أ )– (والقبول القيد (  التسجيل قسم لمراجعة •

 (ربه عبد إيمان .أ) (المالية والشؤون الحسابات قسم لمراجعة •

  )    اإلدارة )                                                                                              (مروان لبنى .أ(  الحافالت شؤون لمراجعة •


