
 

 

 

 الأهمات الفاضالت ..

 الأحديس غن كرب يف اجملالس الفرغية وحضور احلطص وذكل يف يوم ادلرا ايوهمحتليلا لرغبة التواضل بني البيت واملدرسة نرحب بم أأخيت الأم ملشارنة ابنتنا 

  الابتدايئ الرابع الثالث و هـ للطف9/1/1416املوافق 

  ورة ادلخول يف بداية احلطة حىت ال ينلعع جسلسل ادلرس .حضور احلطص حسب رغبة الأم مع مراػاة ض 

 ( دكيلة .11:11احلضور من بداية ادلوام وحىت احلطة السابؼة فلط وثنهتي  يف متام الساػة ) 

  ن وجدت يف وركة  للمراكبة.وجسلميها ػدم ملاظؼة املؼلمة ونتابة أأي مالحظة ا 

 وجزاهن هللا خريا ,,,,                                                         

 . يف وكت الفسحة حمدد حسب اجلدول املرفق اال دارايتمع  الأهماتاجامتع *  مالحظة :

 . (1ادلخول من بوابة )*             

 ع هبن يف وكت الفسحةلالجامت الأهماتيف يوم حضور  اال دارايتثوزيع                              جدول التوكيت الزمين                    

     ا ىل من احلطص

  1:17 1:11 الأوىل
 اال دارية املسؤوةل ملر الاجامتع الفطول

  9:79 1:17 الثاهية

 م. هناء غزال 1/1 1/1اىل  1/1من   6::9 9:79 الثالثة

 هناء الهشلمونم.  1/6 1/6اىل  1/4من   9:41 6::9 الرابؼة

 م. أ منة ميش يل 1/1 1/9 - 1/1  6:::1 9:41 1الفسحة 

 م. رجوى الهندي 4/1 4/1اىل  4/1من   41::1 6:::1 اخلامسة

 م. فاثنة هؼناػة  4/6 4/6اىل  4/4من   :11:7 41::1 السادسة

 م.جريادلين  4/1 4/9 - 4/1  11:11 :11:7 السابؼة

       

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 الأهمات الفاضالت ..

 الأحديس غن كرب يف اجملالس الفرغية وحضور احلطص وذكل يف يوم ادلرا ايوهمحتليلا لرغبة التواضل بني البيت واملدرسة نرحب بم أأخيت الأم ملشارنة ابنتنا 

  الابتدايئ الرابع الثالث و هـ للطف9/1/1416املوافق 

 حىت ال ينلعع جسلسل ادلرس . حضور احلطص حسب رغبة الأم مع مراػاة ضورة ادلخول يف بداية احلطة 

 ( دكيلة .11:11احلضور من بداية ادلوام وحىت احلطة السابؼة فلط وثنهتي  يف متام الساػة ) 

  ن وجدت يف وركة وجسلميها  للمراكبة.ػدم ملاظؼة املؼلمة ونتابة أأي مالحظة ا 

 ,,,, وجزاهن هللا خريا                                                         

 . يف وكت الفسحة حمدد حسب اجلدول املرفق اال دارايتمع  الأهماتاجامتع *  مالحظة :

 . (1ادلخول من بوابة )*             
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