
 

 
 

Íâ]ÖÇ÷]<›^√◊÷<ÏÑi^â˘]<l^∆]Ü <ŸÊÇq<٢٠١٤I٢٠١٥<

 
جانب األهالي الكرام، 

 ،السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته

 للراغبين في مراجعة األساتذة خالل الدوام المدرسي، يرجى اإلطالع على هذا الجدول و التقّيد بالمواعيد المذكورة:

 

UالصفU : فرنسي(الرابع أ (

 المادة األستاذة/األستاذ اليوم الحصة الوقت المكان

غرفة الناظرة 

 جابر غيثاء
 إسالميات عبد القادر عوض األربعاء الخامسة ١٢:١٠-١١:٢٠

غرفة الناظرعبد 

 السالم
 اللغة العربية دارين عاطف األربعاء الرابعة ١١:٢٠-١٠:٣٠

غرفة تنسيق اللغة 

 الفرنسية
 اللغة الفرنسية أماني العلي الثالثاء الخامسة ١٢:١٠-١١:٢٠

 اللغة االنكليزية مريم كلسينا األربعاء األولى ٨:٢٠-٧:٣٠ غرفة المعلمات

غرفة الناظرعبد 

 السالم
 الرياضيات محمد عواد الثالثاء الثانية ٩:١٠-٨:٢٠

 العلوم هدى هرموش السبت الخامسة ١٢:١٠-١١:٢٠ غرفة المعلمات

 الجغرافيا فاطمة الحموي االثنين الرابعة ١١:٢٠-١٠:٣٠ غرفة المعلمات

 

 



 
 

Íâ]ÖÇ÷]<›^√◊÷<ÏÑi^â˘]<l^∆]Ü <ŸÊÇq<٢٠١٤I٢٠١٥<

 
جانب األهالي الكرام، 

 ،السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته

 للراغبين في مراجعة األساتذة خالل الدوام المدرسي، يرجى اإلطالع على هذا الجدول و التقّيد بالمواعيد المذكورة:

 

UالصفU : فرنسي(الرابع ب (

 المادة األستاذ/األستاذة اليوم الحصة الوقت المكان

غرفة الناظرة 

جابر  غيثاء
الخامسة  ١٢:١٠-١١:٢٠ األربعاء  القادر عوض  عبد  إسالميات

 غرفة الناظرعبد

السالم 
الرابعة  ١١:٢٠-١٠:٣٠ األربعاء  دارين عاطف  العربية  اللغة

غرفة تنسيق اللغة 

الفرنسية 
الخامسة  ١٢:١٠-١١:٢٠ الثالثاء  أماني العلي  اللغة الفرنسية 

غرفة المعلمات  األولى  ٨:٢٠-٧:٣٠ األربعاء  مريم كلسينا  اللغة االنكليزية 

 غرفة الناظرعبد

السالم 
الثانية  ٩:١٠-٨:٢٠ الثالثاء  محمد عواد  الرياضيات 

غرفة المعلمات  الخامسة  ١٢:١٠-١١:٢٠ السبت  هدى هرموش  العلوم 

غرفة المعلمات  الرابعة  ١١:٢٠-١٠:٣٠ فاطمة الحموي  االثنين الجغرافيا 

 

 

 

 

 



 

 

 
<

Íâ]ÖÇ÷]<›^√◊÷<ÏÑi^â˘]<l^∆]Ü <ŸÊÇq<٢٠١٤I٢٠١٥<

جانب األهالي الكرام، 

 ،السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته

 للراغبين في مراجعة األساتذة خالل الدوام المدرسي، يرجى اإلطالع على هذا الجدول و التقّيد بالمواعيد المذكورة:

 

UالصفU : فرنسي(الرابع ج (

 المادة األستاذ/األستاذة اليوم الحصة الوقت المكان

غرفة الناظرة 

غيثاء 
الخامسة  ١٢:١٠ -١١:٢٠ األربعاء  القادر عوض  عبد  إسالميات

غرفة تنسيق اللغة 

العربية 
الرابعة  ١١:٢٠- ١٠:٣٠ االثنين  العربية  اللغة شّديد آيات

غرفة تنسيق اللغة 

الفرنسية 
الرابعة  ١١:٢٠- ١٠:٣٠ أماني العلي  االثنين اللغة الفرنسية 

غرفة المعلمات  األولى  ٨:٢٠- ٧:٣٠ األربعاء  مريم كلسينا  اللغة االنكليزية 

 عبد غرفة الناظر

السالم 
الثانية  ٩:١٠- ٨:٢٠ الثالثاء  محمد عواد  الرياضيات 

غرفة المعلمات  الخامسة  ١٢:١٠- ١١:٢٠ السبت  هدى هرموش  العلوم 

غرفة المعلمات  الرابعة  ١١:٢٠- ١٠:٣٠ فاطمة الحموي  االثنين الجغرافيا 

 

 

 

  



 

 
<

Íâ]ÖÇ÷]<›^√◊÷<ÏÑi^â˘]<l^∆]Ü <ŸÊÇq<٢٠١٤I٢٠١٥<

 
جانب األهالي الكرام، 

 ،السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته

 للراغبين في مراجعة األساتذة خالل الدوام المدرسي، يرجى اإلطالع على هذا الجدول و التقّيد بالمواعيد المذكورة:

 

UالصفU: إنكليزي " أ"الرابع 

 المادة األستاذ/األستاذة اليوم الحصة الوقت المكان

غرفة تنسيق 

االسالميات 
الثالثة  ١٠:٠٠-٩:١٠ الخميس  محمود عدوية   إسالميات

غرفة معلمات المبنى 

 الخامس
الثالثة  ١٠:٠٠-٩:١٠ السبت  ريم الشامي  اللغة العربية 

غرفة تنسيق اللغة 

االنكليزية 
الخامسة  ١٢:١٠-١١:٢٠ الثالثاء  زينة مقصود  اللغة االنكليزية 

غرفة معلمات المبنى 

 الجامعي
الثانية  ٩:١٠-٨:٢٠ سعاد نحيلي  االربعاء اللغة الفرنسية 

غرفة معلمات المبنى 

 الخامس
الثالثة  ١٠:٠٠-٩:١٠ الرياضيات  أماني عبدالغني االثنين

غرفة معلمات المبنى 

 الخامس
الخامسة  ١٢:١٠-١١:٢٠ ماهر درنيقة  السبت العلوم 

غرفة معلمات المبنى 

الجامعي 
الرابعة  ١١:٢٠-١٠:٣٠ جغرافيا  فاطمة الحموي الخميس

 

  



 

 
 

Íâ]ÖÇ÷]<›^√◊÷<ÏÑi^â˘]<l^∆]Ü <ŸÊÇq<٢٠١٤I٢٠١٥<

 
جانب األهالي الكرام، 

 ،السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته

 للراغبين في مراجعة األساتذة خالل الدوام المدرسي، يرجى اإلطالع على هذا الجدول و التقّيد بالمواعيد المذكورة:

 

UالصفU: انكليزي " ب" الرابع 

 المادة األستاذ/األستاذة اليوم الحصة الوقت المكان

غرفة تنسيق 

اإلسالميات 
الخامسة  ١٢:١٠-١١:٢٠ عبد القادر عوض  األربعاء  إسالميات

غرفة معلمات المبنى 

 الخامس
الثالثة  ١٠:٠٠-٩:١٠ السبت  ريم الشامي  اللغة العربية 

غرفة تنسيق اللغة 

االنكليزية 
الخامسة  ١٢:١٠-١١:٢٠ الثالثاء  زينة مقصود  اللغة االنكليزية 

غرفة معلمات المبنى 

 الجامعي
الثانية  ٩:١٠-٨:٢٠ سعاد نحيلي  األربعاء اللغة الفرنسية 

غرفة معلمات المبنى 

 الخامس
الثانية  ٩:١٠-٨:٢٠ سالي ايعالي  الخميس الرياضيات 

غرفة معلمات المبنى 

 الخامس
الخامسة  ١٢:١٠-١١:٢٠ ماهر درنيقة  السبت العلوم 

غرفة معلمات المبنى 

الجامعي 
الرابعة  ١١:٢٠-١٠:٣٠ جغرافيا  فاطمة الحموي الخميس

 

 

 



 
<

Íâ]ÖÇ÷]<›^√◊÷<ÏÑi^â˘]<l^∆]Ü <ŸÊÇq<٢٠١٤I٢٠١٥<

جانب األهالي الكرام، 

 ،السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته

 للراغبين في مراجعة األساتذة خالل الدوام المدرسي، يرجى اإلطالع على هذا الجدول و التقّيد بالمواعيد المذكورة:

 

UالصفU (انكليزي) أ: الخامس

 المادة األستاذ/األستاذة اليوم الحصة الوقت المكان

القسم االبتدائي 
 اسالميات سارة طعمة الخميس الثانية ��È�� – �È� االنكليزي (النادي)

 –مبنى الجامعة 
 اللغة العربية ايات شديد اإلثنين الرابعة ��È�� – ��È�� �الطابق 

 –مبنى الثانوية 
 اللغة اإلنكليزية زينة مقصود الثالثاء الخامسة ��È�� – ��È�� الطابق االرضي

 –مبنى الجامعة 
 اللغة الفرنسية سعاد نحيلي األربعاء الثانية ��È�� – �È� �الطابق 

 –مبنى الجامعة 
 الرياضيات سالي إيعالي الخميس الثانية ��È�� – �È� �الطابق 

 –مبنى الجامعة 
 �الطابق 

��È�� – ��È�� العلوم ماهر درنيقة السبت الخامسة 

 –مبنى الجامعة 
 �الطابق 

�È�� – �È�� جغرافيا فاطمة الحموي الخميس الثانية 

 –مبنى الثانوية 
 خط منال سلطان الخميس الرابعة ��È�� – ��È�� �الطابق 

 

 

 

  



 

 
<

Íâ]ÖÇ÷]<›^√◊÷<ÏÑi^â˘]<l^∆]Ü <ŸÊÇq<٢٠١٤I٢٠١٥<

جانب األهالي الكرام، 

 ،السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته

 للراغبين في مراجعة األساتذة خالل الدوام المدرسي، يرجى اإلطالع على هذا الجدول و التقّيد بالمواعيد المذكورة:

 

UالصفU (انكليزي) ب : الخامس

 المادة األستاذ/األستاذة اليوم الحصة الوقت المكان

غرفة األساتذة  الخامسة  ١٢:١٠-١١:٢٠ األربعاء  محمد طالب   اسالميات

غرفة تنسيق اللغة 

العربية 
الثانية  ٩:١٠ -٨:٢٠ الثالثاء  محمود صافي  العربية  اللغة

غرفة المعلمات  الثانية  ٩:١٠ -  ٨:٢٠ األربعاء  سعاد نحيلي  اللغة الفرنسية 

غرفة تنسيق اللغة 

اإلنكليزية 
السادسة  ١:١٠ -١٢:١٠ الخميس  نسرين نجيب  اللغة االنكليزية 

غرفة الناظرة 

نسرين 
الثانية  ٩:١٠- ٨:٢٠ السبت  سالي إيعالي  الرياضيات 

غرفة األساتذة  الخامسة  ١٢:١٠ –١١:٢٠ السبت  ماهر درنيقة  العلوم 

غرفة المعلمات  الرابعة  ١١:٢٠-١٠:٣٠ اإلثنين  فاطمة الحموي  الجغرافيا 

 

 

 



 
<

Íâ]ÖÇ÷]<›^√◊÷<ÏÑi^â˘]<l^∆]Ü <ŸÊÇq<٢٠١٤I٢٠١٥<

جانب األهالي الكرام، 

 ،السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته

 للراغبين في مراجعة األساتذة خالل الدوام المدرسي، يرجى اإلطالع على هذا الجدول و التقّيد بالمواعيد المذكورة:

 

UالصفU فرنسي(أ : الخامس (

 المادة األستاذ/األستاذة اليوم الحصة الوقت المكان

غرفة الناظرة غيثاء جابر  الخامسة  ١٢.١٠← ١١.٢٠ األربعاء  عبد القادر عوض  اإلسالميات 

غرفة الناظر عبد السالم شحادة  الرابعة  ١١.٢٠← ١٠.٣٠ آيات شديد  االثنين العربية  اللغة

غرفة تنسيق اللغة الفرنسية  الثالثة  ١٠.٠٠← ٩.١٠ الخميس  سمر مطرجي  اللغة الفرنسية 

غرفة المعلمات  األولى  ٨.٢٠← ٧.٣٠ األربعاء  مريم كلسينا  اللغة االنكليزية 

غرفة الناظر عبد السالم شحادة  الثانية  ٩.١٠← ٨.٢٠ الثالثاء  محمد عواد  الرياضيات 

السادسة  ١٣.٠٠← ١٢.١٠ غرفة المعلمات اإلثنين  دنيا العش  العلوم 

الثانية  ٩.١٠← ٨.٢٠ غرفة المعلمات الخميس  فاطمة الحموي  الجغرافيا 

 

  



 
<

Íâ]ÖÇ÷]<›^√◊÷<ÏÑi^â˘]<l^∆]Ü <ŸÊÇq<٢٠١٤I٢٠١٥<

جانب األهالي الكرام، 

 ،السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته

 للراغبين في مراجعة األساتذة خالل الدوام المدرسي، يرجى اإلطالع على هذا الجدول و التقّيد بالمواعيد المذكورة:

 

UالصفU فرنسي(ب : الخامس (

 المادة األستاذة/األستاذ اليوم الحصة الوقت المكان

غرفة الناظرة 

 جابر غيثاء
 إسالميات عبد القادر عوض األربعاء الخامسة ١٢,١٠—١١,٢٠

غرفة الناظرة 

 غيثاء جابر
 اللغة العربية منال سلطان الخميس الرابعة ١١:٢٠-١٠:٣٠

غرفة تنسيق اللغة 

 الفرنسية
 اللغة الفرنسية بشرى مالح الثالثاء الثانية ٩:١٠-٨,٢٠

 اللغة االنكليزية مريم كلسينا األربعاء األولى ٨:٢٠-٧:٣٠ غرفة المعلمات

غرفة الناظرعبد 

 السالم
 الرياضيات وليد الحلوة االثنين الثانية ٩:١٠-٨:٢٠

 العلوم هدى هرموش السبت الخامسة ١٢:١٠-١١:٢٠ غرفة المعلمات

 الجغرافيا فاطمة الحموي االثنين الرابعة ١١:٢٠-١٠:٣٠ غرفة المعلمات

 

 

 

 

 

 



 

 
<

Íâ]ÖÇ÷]<›^√◊÷<ÏÑi^â˘]<l^∆]Ü <ŸÊÇq<٢٠١٤I٢٠١٥<

جانب األهالي الكرام، 

 ،السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته

 للراغبين في مراجعة األساتذة خالل الدوام المدرسي، يرجى اإلطالع على هذا الجدول و التقّيد بالمواعيد المذكورة:

 

UالصفU فرنسي(ج : الخامس (

 المادة األستاذ/األستاذة اليوم الحصة الوقت المكان

غرفة األساتذة  الخامسة  ١٢:١٠ - ١١:٢٠ األربعاء  محمد طالب   إسالميات

غرفة تنسيق اللغة 

العربية 
الثانية  ٩:١٠ -  ٨:٢٠ الثالثاء  محمود صافي  العربية  اللغة

غرفة تنسيق اللغة 

الفرنسية 
الثانية  ٩:١٠ -  ٨:٢٠ الثالثاء  بشرى مالح  اللغة الفرنسية 

غرفة المعلمات  األولى  ٨:٢٠ - ٧:٣٠ األربعاء  مريم كلسينا  اللغة االنكليزية 

غرفة الناظر 

عبدالسالم 
الثانية  ٩:١٠ - ٨:٢٠ وليد الحلوة  االثنين الرياضيات 

غرفة المعلمات  الخامسة  ١٢:١٠-  ١١:٢٠ السبت  هدى هرموش  العلوم 

غرفة المعلمات  الرابعة  ١١:٢٠-١٠:٣٠ فاطمة الحموي  االثنين الجغرافيا 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
<

Íâ]ÖÇ÷]<›^√◊÷<ÏÑi^â˘]<l^∆]Ü <ŸÊÇq<٢٠١٤I٢٠١٥<

جانب األهالي الكرام، 

 ،السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته

 للراغبين في مراجعة األساتذة خالل الدوام المدرسي، يرجى اإلطالع على هذا الجدول و التقّيد بالمواعيد المذكورة:

 

UالصفU فرنسي(د : الخامس (

 المادة األستاذ/األستاذة اليوم الحصة الوقت المكان

غرفة األساتذة  الخامسة  ١٢:١٠ - ١١:٢٠  إسالميات محمد طالب األربعاء

 غرفة الناظرعبد

السالم 
الرابعة  ١١:٢٠ -١٠:٣٠ العربية  اللغة دارين عاطف األربعاء

غرفة تنسيق اللغة 

الفرنسية 
الثانية  ٩:١٠ - ٨:٢٠ اللغة الفرنسية  بشرى مالح الثالثاء

غرفة المعلمات  األولى  ٨:٢٠ - ٧:٣٠ اللغة االنكليزية  مريم كلسينا األربعاء

 غرفة الناظرعبد

السالم 
الثانية  ٩:١٠-  ٨:٢٠ الرياضيات  محمد عواد الثالثاء

غرفة المعلمات  الثانية  ٩:١٠ - ٨:٢٠ العلوم  رشا دياب الخميس

غرفة المعلمات  الرابعة  ١١:٢٠- ١٠:٣٠ الجغرافيا  فاطمة الحموي اإلثنين

 

 

 

 

 



 

 
<

Íâ]ÖÇ÷]<›^√◊÷<ÏÑi^â˘]<l^∆]Ü <ŸÊÇq<٢٠١٤I٢٠١٥<

جانب األهالي الكرام، 

 ،السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته

 للراغبين في مراجعة األساتذة خالل الدوام المدرسي، يرجى اإلطالع على هذا الجدول و التقّيد بالمواعيد المذكورة:

 

UالصفU(انكليزي) سادس أ: ال 

 المادة األستاذ/األستاذة اليوم الحصة الوقت المكان

القسم االبتدائي 
 اسالميات سارة طعمة الخميس الثانية ��È�� – �È� االنكليزي (النادي)

 –مبنى الثانوية 
 اللغة العربية منال سلطان الخميس الرابعة ��È�� – ��È�� �الطابق 

 –مبنى الثانوية 
 اللغة اإلنكليزية نسرين نجيب الخميس السادسة ��È�� – �È�� الطابق االرضي

 –مبنى الجامعة 
 �الطابق 

�È�� – �È�� اللغة الفرنسية سعاد نحيلي األربعاء الثانية 

 –مبنى الجامعة 
 الرياضيات سالي إيعالي الخميس الثانية ��È�� – �È� �الطابق 

 –مبنى الجامعة 
 �الطابق 

��È�� – ��È�� العلوم ماهر درنيقة السبت الخامسة 

 –مبنى الجامعة 
 �الطابق 

�È�� – �È�� جغرافيا فاطمة الحموي الخميس الثانية 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
<

Íâ]ÖÇ÷]<›^√◊÷<ÏÑi^â˘]<l^∆]Ü <ŸÊÇq<٢٠١٤I٢٠١٥<

جانب األهالي الكرام، 

 ،السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته

 للراغبين في مراجعة األساتذة خالل الدوام المدرسي، يرجى اإلطالع على هذا الجدول و التقّيد بالمواعيد المذكورة:

 

UالصفU(انكليزي) سادس ب: ال 

 المادة األستاذ/األستاذة اليوم الحصة الوقت المكان

غرفة األساتذة  الثالثة  ١٠:٠٠-  ٩:١٠ اإلثنين   اسالميات عالء مرعي

غرفة تنسيق اللغة 

العربية 
الثانية  ٩:١٠-  ٨:٢٠ الثالثاء  محمود صافي  اللغةالعربية 

غرفة المعلمات  الثانية  ٩:١٠   -٨:٢٠ األربعاء  سعاد نحيلي  اللغة الفرنسية 

غرفة تنسيق اللغة 

اإلنكليزية 
الثالثة  ١٠:٠٠ - ٩:١٠ الخميس  أسماء الغوري  اللغة االنكليزية 

غرفة األساتذة  الثالثة  ١٠:٠٠ - ٩:١٠ الثالثاء  إسماعيل السيد  الرياضيات 

غرفة األساتذة  الخامسة  ١٢:١٠ -  ١١:٢٠ السبت  ماهر درنيقة  العلوم 

غرفة المعلمات  الرابعة  ١١:٢٠- ١٠:٣٠ اإلثنين  فاطمة الحموي  الجغرافيا 

 

 

 

 

 



 

 

 
<

Íâ]ÖÇ÷]<›^√◊÷<ÏÑi^â˘]<l^∆]Ü <ŸÊÇq<٢٠١٤I٢٠١٥<

جانب األهالي الكرام، 

 ،السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته

 للراغبين في مراجعة األساتذة خالل الدوام المدرسي، يرجى اإلطالع على هذا الجدول و التقّيد بالمواعيد المذكورة:

 

UالصفUفرنسي (سادس أ: ال (

 المادة األستاذ/األستاذة اليوم الحصة الوقت المكان

غرفة الناظرة غيثاء جابر  الخامسة  ١٢.١٠←١١.٢٠ السبت  ميمونة شرقية  اإلسالميات 

غرفة الناظرة غيثاء جابر  الرابعة  ١١.٢٠← ١٠.٣٠ الخميس  منال سلطان  العربية  اللغة

غرفة المعلمات  األولى  ٨.٢٠← ٧.٣٠ الخميس  لينا اسماعيل  اللغة الفرنسية 

غرفة تنسيق اللغة االنكليزية  السادسة  ١٣.٠٠← ١٢.١٠ الخميس  نسرين نجيب  اللغة االنكليزية 

غرفة الناظر عبد السالم 

شحادة 
الثانية  ٩.١٠← ٨.٢٠ اإلثنين  وليد الحلوة  الرياضيات 

الثانية  ٩.١٠← ٨.٢٠ غرفة المعلمات الخميس  رشا دياب  العلوم 

الرابعة  ١١.٢٠← ١٠.٣٠ غرفة المعلمات األربعاء  نعمة مواس  الجغرافيا 

غرفة الناظرة غيثاء جابر  السادسة  ١٣.٠٠← ١٢.١٠ األربعاء  عمر الزعبي  الكمبيوتر 

 

 

 



 

 
<

Íâ]ÖÇ÷]<›^√◊÷<ÏÑi^â˘]<l^∆]Ü <ŸÊÇq<٢٠١٤I٢٠١٥<

جانب األهالي الكرام، 

 ،السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته

 للراغبين في مراجعة األساتذة خالل الدوام المدرسي، يرجى اإلطالع على هذا الجدول و التقّيد بالمواعيد المذكورة:

 

UالصفUفرنسي (سادس ب: ال (

 المادة األستاذ/األستاذة اليوم الحصة الوقت المكان

غرفة األساتذة  الخامسة  ١٢:١٠-١١:٢٠ األربعاء  محمد طالب  التربية الدينية 

غرفة األساتذة  الثالثة  ١٠:٠٠ -٩:١٠ عالء مرعي  االثنين  الكريم القرآن

غرفة تنسيق اللغة 

العربية 
الثالثة  ١٠:٠٠ -٩:١٠ األربعاء  سهى مسلم  العربية  اللغة

غرفة المعلمات  األولى  ٨:٢٠ -٧:٣٠ الخميس  لينا إسماعيل  اللغة الفرنسية 

غرفة المعلمات  األولى  ٨:٢٠-٧:٣٠ األربعاء  مريم كلسينا  اللغة االنكليزية 

 غرفة الناظر عبد

السالم 
الثانية  ٩:١٠- ٨:٢٠ وليد الحلوة  االثنين الرياضيات 

غرفة المعلمات  الثانية  ٩:١٠ -٨:٢٠ الخميس  رشا دياب  العلوم 

غرفة المعلمات  الرابعة  ١١:٢٠-١٠:٣٠ األربعاء  نعمة مواس  الجغرافيا 

 

 

 

 



 

 

 
<

Íâ]ÖÇ÷]<›^√◊÷<ÏÑi^â˘]<l^∆]Ü <ŸÊÇq<٢٠١٤I٢٠١٥<

جانب األهالي الكرام، 

 ،السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته

 للراغبين في مراجعة األساتذة خالل الدوام المدرسي، يرجى اإلطالع على هذا الجدول و التقّيد بالمواعيد المذكورة:

 

UالصفUفرنسي (سادس ج: ال (

 المادة األستاذ/األستاذة اليوم الحصة الوقت المكان

غرفة األساتذة  الخامسة  ١٢:١٠-١١:٢٠ األربعاء  محمد طالب  التربية الدينية 

غرفة األساتذة  الثالثة  ١٠:٠٠ -٩:١٠ عالء مرعي  االثنين  الكريم القرآن

غرفة تنسيق اللغة 

العربية 
الثالثة  ١٠:٠٠ -٩:١٠ األربعاء  سهى مسلم  العربية  اللغة

غرفة المعلمات  األولى  ٨:٢٠ -٧:٣٠ الخميس  لينا إسماعيل  اللغة الفرنسية 

غرفة المعلمات  األولى  ٨:٢٠-٧:٣٠ األربعاء  مريم كلسينا  اللغة االنكليزية 

 غرفة الناظر عبد

السالم 
الثانية  ٩:١٠- ٨:٢٠ وليد الحلوة  االثنين الرياضيات 

غرفة المعلمات  الثانية  ٩:١٠ -٨:٢٠ الخميس  رشا دياب  العلوم 

غرفة المعلمات  الرابعة  ١١:٢٠-١٠:٣٠ األربعاء  نعمة مواس  الجغرافيا 

 


