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 الى األهالي الكرام،    
 إن  إداسج انمذسسح  تحٍطكم عهماً تمىاعٍذ نقائكم األساتزج فً انمشحهح انتكمٍهٍ  ح ورنك خالل االسبوع الثاني من كل شهر.             
 

 الّساعة اليوم الّصف المادة اسماء االساتذة

 11h40→12h30 األربعاء EB9 A اللغة العربية انسٍذج فٍىنٍت هاشم

 9h30→10h20 الثالثاء EB9 B-C + EB8 A-B اللغة العربية نسً غىطىسإانسٍذج 

 9h30→10h20 الثالثاء EB7 + EB8 C اللغة العربية انسٍذج أوطىاوٍت دٌة

 9h30→10h20 األربعاء EB9 A-B + EB8 A اللغة الفرنسية اَوسح غشٌس حثاٌة

 10h50→11h40 اإلثنين EB9 C الفرنسية اللغة انسٍذج وىس اسوادي

 10h50→11h40 الخميس EB7 B-C اللغة الفرنسية ج صٌىح شمعىنانسٍذ

 11h40→12h30 الثالثاء EB7 A + EB8 B-C اللغة الفرنسية انسٍذج شاوتال عٍسى انخىسي

 7h50→8h40 اإلثنين EB9 اللغة اإلنكليزية اَوسح جىٌس كم ىن

 10h20→10h50 الجمعة  EB7 A-B + EB8 لغة اإلنكليزيةال انسٍذ أوطىان سشكٍس

 11h40→12h30 لخميسا EB7 C اللغة اإلنكليزية اَوسح جىصٌان تى ضاهش

 انسٍذ فادي انسمعاوً
 EB9 A-C الرياضيات

 12h55→13h45 األربعاء
  EB9 الفيزياء

ح  10h50→11h40 األربعاء EB9 B + EB8 A-C الرياضيات انسٍذج مىال حج 

 8h40→9h30 األربعاء EB7 + EB8 B الرياضيات اَوسح سوص ماسي حال ق

 اَوسح وارٌه اٌىب
 EB7 – EB8 فيزياء

 11h40→12h30 الثالثاء
 EB7A + EB8A-B الكيمياء

م  8h40→9h30 األربعاء EB9 A-B-C الكيمياء انسٍ ذج سٌه مشح 

ٍْشجانسٍذ  12h55→13h45 اإلثنين  EB7 + EB8 + EB9 C علوم الحياة ج فٍفً سَم

 8h→10h الجمعة EB9 A-B علوم الحياة انسٍذج كاتٍا حالل

اس  9h30→10h20 اإلثنين EB7 B-C + EB8 C الكيمياء انسٍذج مادووا وص 

 10h50→11h40 الخميس EB7 التاريخ انسٍذج كشٌستم فشوجٍح

 انسٍذ جىصٌف هاشم

 EB8 + EB9 التاريخ

 EB9 B-C افياالجغر 11h40→12h30 اإلثنين

 EB7 + EB8 + EB9 التربية المدنية

 11h40→12h30 انجمعح EB7 + EB8 + EB9 A الجغرافيا انسٍذج صٌىح جشٌج

 10h50→11h40 الثالثاء EB7 + EB8+EB9 فنون انسٍذج سوذي حذاد

 8h40→9h30 الجمعة EB7 + EB8A معلوماتية انسٍذج كشٌستٍان حىا

 12h30→13h55 الجمعة EB7 سرحم اَوسح كاسال انجثٍهً

 10h20→10h50 الجمعة EB8 موسيقى انسٍذج صٌىح خىسي

 10h20→10h50 الثالثاء EB8 B-C + EB9 معلوماتية انسٍذ جشجً جىخذاس

 10h20→10h50 اإلثنين EB7 + EB8 رقص األوسح وادٌه فىٍاوىس

 الثالثاء EB8-EB9 ناظرة انسٍذج مىتهى تى عاصً
11h→11h30 

13h→13h30 

 الخميس EB7 ناظرة انسٍذج ماسي شثاط
11h→11h30 

13h→13h30 
   
 نرجو من األهالي الكرام التقيد بالمواعيد المذكورة أعاله. - :اتمالحظ  

  اإلدارة                          الرجاء عدم الحضور عند نهاية الحّصة المحّددة في الجدول. -             
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