
 

 
 

 ا�ٔ�ات الفاضالت ..
 ا�ٔ�ديس عن قرب يف ا�الس الفرعية وحضور احلصص وذ� يف يوم ا�را ايو�حتقيقا لرغبة التواصل بني البيت واملدرسة نرحب بك ٔأخيت أ�م ملشاركة ابنتنا 

  �بتدايئا�ٔول والثاين  هـ للصف9/1/1436املوافق 
  ة ا�خول يف بداية احلصة حىت ال ينقطع �سلسل ا�رس .حضور احلصص حسب رغبة أ�م مع مرا�اة رضور 
  دقيقة .12:07فقط وتنهتيي يف متام السا�ة ( سابعهاحلضور من بداية ا�وام وحىت احلصة ال ( 
  للمراقبة.و�سلميها �دم مقاطعة املعلمة وكتابة أٔي مالحظة ٕان و�دت يف ورقة 

 وجزا�ن هللا �ريا ،،،،                                                         
 . يف وقت الفس�ة حمدد حسب اجلدول املرفق إالدار�تمع  أ��اتاج�ع *  مالحظة :
 . )5ا�خول من بوابة (*             

 ن يف وقت الفس�ةلالج�ع هب ا�ٔ�اتيف يوم حضور  إالدار�تتوزيع                             �دول التوقيت الزمين                    
     ٕاىل من احلصص

  7:52 7:15 أ�وىل
 إالدارية املسؤو� مقر �ج�ع الفصول

  8:29 7:52 الثانية

 �يشة الزهراينم.  1/1 1/3اىل  1/1من   9:06 8:29 الثالثة

 �هد عبداللطيفم.  1/4 1/6اىل  1/4من   9:29 9:06 1الفس�ة 

 هيام خو�ةم.  1/7 1/8 ىلا 1/7من  10:06 9:29 الرابعة

 دالل مدينم.  2/3 2/3اىل  2/1من   10:43 10:06 اخلامسة

  اميان كشكشم.  2/6 2/6اىل  2/4من   11:20 10:43 السادسة

 م. أٓمنة ميش�يل  2/7 2/8اىل 7/ 2من  11:30 11:20 2الفس�ه  

     12:07 11:30 السابعة 

       

  
 

 ا�ٔ�ات الفاضالت ..
 ا�ٔ�ديس عن قرب يف ا�الس الفرعية وحضور احلصص وذ� يف يوم ا�را ايو�حتقيقا لرغبة التواصل بني البيت واملدرسة نرحب بك ٔأخيت أ�م ملشاركة ابنتنا 

  �بتدايئا�ٔول والثاين  هـ للصف9/1/1436املوافق 
 ىت ال ينقطع �سلسل ا�رس .حضور احلصص حسب رغبة أ�م مع مرا�اة رضورة ا�خول يف بداية احلصة ح 
  دقيقة .12:07فقط وتنهتيي يف متام السا�ة (سابعه احلضور من بداية ا�وام وحىت احلصة ال ( 
  للمراقبة.�دم مقاطعة املعلمة وكتابة أٔي مالحظة ٕان و�دت يف ورقة و�سلميها 

 ،،،وجزا�ن هللا �ريا ،                                                         
 . يف وقت الفس�ة حمدد حسب اجلدول املرفق إالدار�تمع  أ��اتاج�ع *  مالحظة :
 . )5ا�خول من بوابة (*             

 لالج�ع هبن يف وقت الفس�ة أ��اتيف يوم حضور  إالدار�تتوزيع                              �دول التوقيت الزمين                    
     ٕاىل نم احلصص

  7:52 7:15 أ�وىل
 إالدارية املسؤو� مقر �ج�ع الفصول

  8:29 7:52 الثانية

 م. �يشة الزهراين 1/1 1/3اىل  1/1من   9:06 8:29 الثالثة

 م. �هد عبداللطيف 1/4 1/6اىل  1/4من   9:29 9:06 1الفس�ة 

 م. هيام خو�ة 1/7 1/8اىل 1/7من  10:06 9:29 الرابعة

 م. دالل مدين 2/3 2/3اىل  2/1من   10:43 10:06 اخلامسة

  اميان كشكشم.  2/6 2/6اىل  2/4من   11:20 10:43 السادسة

 م. أٓمنة ميش�يل  2/7 2/8اىل 2/7من  11:30 11:20 2الفس�ه  

  12:07 11:30 السابعة 
 
 
 

 
  

    


