
  مدرسة الفرقان االبتدائية                                              الخاصة للبنينمدارس الفرقان 

 م 2020 – 2019                                                                                                                                          هج                                                    1441 – 1440

 

                                                              

 1 / 1  للصف األسبوعي جدول الحصص                                                                           

 التوقيت      
 اليوم     

الطابور مع 
 القرآن 

6:50 -7:15 

 الحصة األولى 
 

7:15 – 7:55 

 الحصة الثانية 
  

7:55 – 8:35  

 الفرصة 
 

8:35 –9:00 

 الحصة الثالثة 
 

9:00–9:40 

 صة الرابعةالح
 

9:40 – 10:20  

 الحصة الخامسة 
 

10:20 – 11:00 

 الحصة السادسة 

 
11:00 –11:45 

 صالة الظهر 
 

 

11:45 -11:55 

الحصة 
 السابعة 

11:55 – 12:35 

   األحد 
 لغة عربية رياضيات

 
عية رياضيات لغة عربية  علوم شر

 

 

E 

  االثنين 
 E علوم حاسوب يةلغة عرب رياضيات رياضيات لغة عربية

 الثالثاء 
عية علوم E لغة عربية رياضيات لغة عربية رياضة  شر

 األربعاء 
عية رياضيات لغة عربية E رياضيات لغة عربية قيم  شر

 التوقيت     
  اليوم

 الحصة األولى 
7:25 – 8:10 

 الحصة الثانية 
8:10 – 8:55  

 الفرصة
8:55 –9:20 

 الحصة الثالثة 
9:20–10:05 

 الحصة الرابعة
10:05– 10:50 

 الحصة الخامسة 
10:50 – 11:40 

 صالة الظهر 
11:40-11:50 

 الحصة السادسة 
11:50 –12:30 

 

 الخميس 
 لغة عربية رياضيات

 
 لغة عربية E رياضة

 

 علوم

 
 ( 77995504 جوال)     مربي الصف: أ/  أحمد السعودي



  مدرسة الفرقان االبتدائية                                              مدارس الفرقان الخاصة للبنين

 م 9191 – 9102                                                                                                                                          هج                                                    0440 – 0441

 

 ( 2/ األول )للصفاألسبوعي جدول الحصص 

 التوقيت      
 

 
 اليوم     

الطابور مع 
 القرآن 

05:6 -55:: 

 الحصة األولى 
 

5::: – 55:: 

 الحصة الثانية 
  

55:: – 55::  

 الفرصة 
 

55:: –0566 

 الحصة الثالثة 
 

0566–05:6 

 الحصة الرابعة
 

05:6 – :6526  
 

 الحصة الخامسة 
 

:6526 – ::566 
 

 الحصة السادسة 

 
::566 –::5:: 

 صالة الظهر 
 

 

::5:: -::5:: 
 

الحصة 
 السابعة 

 
::5:: – :25:: 

تربية  رياضيات  ةعربياللغة ال ةعربياللغة ال   األحد 
 إسالمية

E علوم 

 
 

اللغة 
 ةعربيال

 علوم رياضة رياضيات ةعربياللغة ال ِقيــَــــــــم E ةعربياللغة ال  االثنين 

 تربية رياضيات ةعربياللغة ال E رياضيات الثالثاء 
 إسالمية

اللغة  علوم
 ةعربيال

تربية  رياضة األربعاء 
 إسالمية

E رياضيات حاسوب ةعربياللغة ال رياضيات 

 التوقيت     
  
  اليوم

 الحصة األولى 
 

552: – 55:6 

 الحصة الثانية 
  

55:6 – 55::  

 الفرصة
 

55:: –0526 

 الحصة الثالثة 
 

0526–:656: 

 الحصة الرابعة
 

:656:– :65:6 

 الحصة الخامسة 
 

:6:5: – ::5:6 

 صالة الظهر 
 

 

::5:6-::5:6 

 الحصة السادسة 

 
::5:6 –:25:6 

 

 E ةعربياللغة ال الخميس 

 

 

 ةعربياللغة ال رياضيات رياضيات 

 

 علوم

 (  6::560::  )جوال      . دمحم عبد المطلب /أ:  مربي الصف
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  3  /األول للصف األسبوعي جدول الحصص 

 التوقيت      
 

 
 اليوم     

الطابور مع 
 القرآن 

6:50 -7:15 

 الحصة األولى 
 

7:15 – 7:55 

 الحصة الثانية 
  

7:55 – 8:35  

 الفرصة 
 

8:35 –9:00 

 الحصة الثالثة 
 

9:00–9:40 

 الحصة الرابعة
 

9:40 – 10:20  
 

 الحصة الخامسة 
 

10:20 – 11:00 
 

 الحصة السادسة 

 
11:00 –11:45 

 صالة الظهر 
 

 

11:45 -11:55 
 

الحصة 
 السابعة 

 
11:55 – 12:35 

   األحد 
E عربي رياضيات عربي رياضة  رياضيات 

 
 

 علوم

 عربي E علوم رياضيات عربي شرعية رياضيات  االثنين 

 الثالثاء 
E علوم رياضة عربي عربي رياضيات شرعية 

  رياضيات عربي عربي شرعية قيم رياضيات ربعاء األ 
E 

 التوقيت     
  
  اليوم

 الحصة األولى 
 

7:25 – 8:10 

 الحصة الثانية 
  

8:10 – 8:55  

 الفرصة
 

8:55 –9:20 

 الحصة الثالثة 
 

9:20–10:05 

 الحصة الرابعة
 

10:05– 10:50 

 الحصة الخامسة 
 

10:50 – 11:40 

 صالة الظهر 
 

 

11:40-11:50 

 الحصة السادسة 

 
11:50 –12:30 

 

 الخميس 
E عربي 

 
 علوم عربي رياضيات

 

 حاسوب

 ( 66899171جوال)     كمال نجاح  مربي الصف: أ/
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 4/ األولللصف األسبوعي جدول الحصص 

 التوقيت      
 

 
 اليوم     

الطابور مع 
 القرآن 

6:50 -7:15 

 الحصة األولى 
 

7:15 – 7:55 

 الحصة الثانية 
  

7:55 – 8:35  

 الفرصة 
 

8:35 –9:00 

 الحصة الثالثة 
 

9:00–9:40 

 الحصة الرابعة
 

9:40 – 10:20  
 

 امسة الحصة الخ
 

10:20 – 11:00 
 

 الحصة السادسة 

 
11:00 –11:45 

 صالة الظهر 
 

 

11:45 -11:55 
 

الحصة 
 السابعة 

 
11:55 – 12:35 

   األحد 
  E رياضيات

ي ييعرب    علوم رياضةيعرب  

 
 

يعلوم

  االثنين 
يرياضياتيحاسوب

 
عية ي Eيشر ييعرب    رياضةيعرب  

 الثالثاء 
ييرياضيات ييعرب   عيةيرياضياتيعرب   يعلوم Eيشر

 األربعاء 
عية ي رياضياتيشر ييرياضياتيعرب   يعلوم Eيعرب  

 التوقيت     
  
  اليوم

 الحصة األولى 
 

7:25 – 8:10 

 الثانية الحصة 
  

8:10 – 8:55  

 الفرصة
 

8:55 –9:20 

 الحصة الثالثة 
 

9:20–10:05 

 الحصة الرابعة
 

10:05– 10:50 

 الحصة الخامسة 
 

10:50 – 11:40 

 صالة الظهر 
 

 

11:40-11:50 

 الحصة السادسة 

 
11:50 –12:30 

 
 الخميس 

يرياضياتيقيم
 

ي ييعرب   يEيعرب  
 

يرياضيات

 ( 77833845 جوال)                    محمد فتحيمربي الصف: أ/
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1 /  ثاني للصف األسبوعي جدول الحصص 
 

 التوقيت      
 

 
 اليوم      

الطابور مع  
 القرآن  

6:50 -7:15 

 الحصة األولى  
 

7:15 – 7:55 

 الحصة الثانية 
  

7:55 – 8:35   

 الفرصة  
 

8:35 –9:00 

 الحصة الثالثة  
 

9:00–9:40 

 الحصة الرابعة
 

9:40 – 10:20   
 

 امسة  الحصة الخ
 

10:20 – 11:00 
 

 الحصة السادسة  

 
11:00 –11:45 

 صالة الظهر  
 

 

11:45 -11:55 
 

الحصة 
 السابعة  

 
11:55 – 12:35 

     األحد 
 شرعية

 
 رياضيات 

 
 E علوم لغة عربية رياضيات 

 
 

 لغة عربية

   االثنين 
 لغة عربية علوم لغة عربية رياضيات  E رياضة

 

 فنية

 

 الثالثاء 
 رياضيات  رياضيات  E حاسوب ضةريا لغة عربية لغة عربية

  األربعاء 
 عربيةلغة  رياضيات 

 
E علوم لغة عربية قيــــــم  

 

 

 ةشرعي

 التوقيت      
  

   اليوم

 الحصة األولى   
 

7:25 – 8:10 

 الثانية الحصة 
  

8:10 – 8:55   

 الفرصة 
 

8:55 –9:20 

 الحصة الثالثة  
 

9:20–10:05 

 الحصة الرابعة
 

10:05– 10:50 

 ة  الحصة الخامس
 

10:50 – 11:40 

 صالة الظهر  
 

 

11:40-11:50 

 الحصة السادسة  

 
11:50 –12:30 

 

 الخميس  
 رياضيات  لغة عربية

 
E حاسوب 

 

 شرعية
 

 

 

 رياضيات 

 ( 70244034جوال)    سيد مصطفى مربي الصف: أ/
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 4/ ثالثللصف األسبوعي جدول الحصص 

 التوقيت      
 

 
 اليوم     

الطابور مع 
 القرآن 

6:50 -7:15 

 الحصة األولى 
 

7:15 – 7:55 

 الحصة الثانية 
  
7:55 – 8:35  

 الفرصة 
 
8:35 –9:00 

 الحصة الثالثة 
 
9:00–9:40 

 الحصة الرابعة
 

9:40 – 10:20  
 

 امسة الحصة الخ
 

10:20 – 11:00 
 

 الحصة السادسة 

 
11:00 –11:45 

 صالة الظهر 
 

 

11:45 -11:55 
 

الحصة 
 السابعة 

 
11:55 – 12:35 

   األحد 
E رياضيات عربي  رياضيات E علوم 

 
 

 فنية

 حاسوب E رياضيات علوم عربي شرعية عربي  االثنين 

 E رياضيات حاسوب شرعية رياضيات عربي عربي الثالثاء 

 رياضيات اجتماعيات رياضة E علوم عربي قيم األربعاء 
 التوقيت     

  
  اليوم

 الحصة األولى
 

7:25 – 8:10 

 الثانيةالحصة 
 

8:10 – 8:55 

 الفرصة
 
8:55 –9:20 

 الحصة الثالثة
 
9:20–10:05 

 الحصة الرابعة
 
10:05– 10:50 

 الحصة الخامسة
 

10:50 – 11:40 

 صالة الظهر
 

 

11:40-11:50 

 الحصة السادسة

 
11:50 –12:30  

 الخميس 
 رياضيات رياضة

 
E عربي شرعية 

 

 اجتماعيات

 (55492639) جوال      محمد متوليمربي الصف: أ/



  هذرست الفرقاى االبتذائيت                                              مدارس الفرقان الخاصة للبنين

 م 9191 – 9102                                                                                                                                                       هج                                       0440 – 0441

 

 

 3/ ثاًي للصفاألسبىعي جذول الحصص 

 التىقيج      

 

 

 اليىم     

الطابىر هع 

 القرآى 
05:6 -55:: 

 الحصت األولى 

 

55:: – 55:: 

 الحصت الثاًيت 

  

55:: – 553:  

 الفرصت 

 

553: –0566 

 الحصت الثالثت 

 

0566–05:6 

 الحصت الرابعت

 

05:6 – 

:6506  

 

 اهست الحصت الخ

 
:6506 – ::566 

 

 الحصت السادست 

 
::566 –::5:: 

 صالة الظهر 
 

 

::5:: -::5:: 

 

 الحصت السابعت 

 
::5:: – 

:053: 

 األحذ
 

E عربي 
 

 رياضياث رياضياث عربي علىم

 
 

 حاسىب

 عربي علىم رياضياث شرعيت عربي قين E االثٌيي

 فٌيت حاسىب عربي رياضياث رياضياث عربي E الثالثاء

 E  رياضياث عربي شرعيت رياضت عربي رياضياث األربعاء

 التىقيج

 
 اليىم

 الحصت األولى

 

550: – 55:6 

 الثاًيتالحصت 

 

55:6 – 55:: 

 الفرصت

 

55:: –0506 

 الحصت الثالثت

 

0506–:656: 

 الحصت الرابعت

 

:656:– 

:65:6 

 الحصت الخاهست

 

:65:6 – ::5:6 

 صالة الظهر
 

 

::5:6-

::5:6 

 الحصت السادست

 
::5:6 –:0536 

 

 علىم رياضياث الخويس

 

 E شرعيت عربي

 

 رياضت

 ( 77570721 جىال)                   عالء عبذالوٌعن  هربي الصف5 أ/
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 4/ ثانيللصف األسبوعي جدول الحصص 

 التوقيت      
 

 
 اليوم     

الطابور مع 
 القرآن

6:50 -7:15 

 الحصة األولى
 

7:15 – 7:55 

 الحصة الثانية
 

7:55 – 8:35 

 الفرصة
 
8:35 –9:00 

 الحصة الثالثة
 
9:00–9:40 

 الحصة الرابعة
 

9:40 – 10:20 
 

 الحصة الخامسة
 

10:20 – 11:00 
 

 لحصة السادسةا

 
11:00 –11:45 

 صالة الظهر
 

 

11:45 -11:55 
 

 الحصة السابعة
 

11:55 – 12:35 

 رياضة عربي شرعية علوم  رياضيات عربي   األحد 

 
 

E 

 علوم E عربي رياضيات شرعية رياضة رياضيات  االثنين 

 عربي رياضيات حاسوب عربي E بصرية رياضيات الثالثاء 

 علوم E حاسوب عربي بصرية شرعية عربي األربعاء 

 التوقيت     
  
  اليوم

 الحصة األولى
 

7:25 – 8:10 

 الحصة الثانية
 

8:10 – 8:55 

 الفرصة
 
8:55 –9:20 

 الحصة الثالثة
 
9:20–10:05 

 الحصة الرابعة
 
10:05– 10:50 

 الحصة الخامسة
 

10:50 – 11:40 

 صالة الظهر
 

 

11:40-11:50 

 الحصة السادسة

 
11:50 –12:30  

 الخميس 
E عربي 

 
 عربي رياضيات رياضيات

 

 علوم

 (55710974) جوال      مدحت زكريامربي الصف: أ/
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 1/ ثالثللصف األسبوعي جدول الحصص 

 التوقيت      
 

 
 اليوم     

الطابور مع 
 القرآن 
6:50 -
7:15 

 الحصة األولى 
 

7:15 – 7:55 

 الحصة الثانية 
  
7:55 – 8:35  

 الفرصة 
 
8:35 –9:00 

 الحصة الثالثة 
 
9:00–9:40 

 الحصة الرابعة
 

9:40 – 10:20  
 

 الحصة الخامسة 
 

10:20 – 11:00 
 

 لحصة السادسة ا

 
11:00 –11:45 

 صالة الظهر 
 

 

11:45 -11:55 
 

 الحصة السابعة 
 

11:55 – 12:35 

 E حاسوب   األحد 
 رياضيات عربي E علوم 

 
 

 اجتماعيات

 رياضيات E اجتماعيات شرعية حاسوب رياضة عربي  االثنين 
 رياضة شرعية E علوم رياضيات عربي عربي الثالثاء 
 E مكتبة شرعية عربي رياضيات األربعاء 

حوسبة 
 علوم رياضية

 التوقيت     
  
  اليوم

 الحصة األولى
 

7:25 – 8:10 

 الحصة الثانية
 

8:10 – 8:55 

 الفرصة
 
8:55 –9:20 

 الحصة الثالثة
 
9:20–10:05 

 الحصة الرابعة
 
10:05– 10:50 

 الحصة الخامسة
 

10:50 – 11:40 

 صالة الظهر
 

 

11:40-11:50 

 الحصة السادسة

 
11:50 –12:30  

 الخميس 
 قيم رياضيات

 
 E بصرية رياضيات

 

 عربي

 (70079807) جوال       أبو عيسى أحمد عليمربي الصف: أ/



  االبتدائية املرحلة                                              مدارس الفرقان اخلاصة للبنني

 م 2020 – 2019                                                                  هج                                                                                                                            1441 – 1440

 

  2 / ثالثللصف األسبوعي جدول احلصص 

 التوقيت
 

 اليوم     

الطابور 
 مع القرآن 

6:50 -
7:15 

 الحصة األولى 
 

7:15 – 7:55 

 الحصة الثانية 
  

7:55 – 8:35  

 الفرصة 
8:35 –9:00 

 الحصة الثالثة 
 

9:00–9:40 

 الحصة الرابعة
 

9:40 – 10:20  
 

 الحصة الخامسة 
 

10:20 – 11:00 
 

 لسادسة الحصة ا
 

11:00 –11:45 

 صالة الظهر 
 

11:45 -11:55 
 

 الحصة السابعة 
 

11:55 – 12:35 

 لغة عربية انجليزي  رياضيات رياضيات  شرعية لغة عربية  األحد

 
 

 رياضة

 رياضة علوم شرعية لغة عربية رياضيات لغة عربية انجليزي  االثنين

 فنية رياضيات رياضيات ي انجليز  لغة عربية قيم حاسوب الثالثاء

 شرعية انجليزي  اجتماعيات علوم رياضيات لغة عربية انجليزي  األربعاء
 التوقيت
 
 اليوم

 الحصة األولى
 

7:25 – 8:10 

 الحصة الثانية
 

8:10 – 8:55 

 الفرصة
 

8:55 –9:20 

 الحصة الثالثة
 

9:20–10:05 

 الحصة الرابعة
 

10:05– 10:50 

 الحصة الخامسة
 

10:50 – 11:40 

 صالة الظهر
 

11:40-11:50 

 الحصة السادسة
 

11:50 –12:30 
 

 اجتماعيات لغة عربية الخميس
 

 علوم رياضيات حاسوب
 

 انجليزي 

 

 (30461666)جوال      رجب عبد العاطي  : أ/مربي الصف
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 3 / ثالثللصف األسبوعي جدول الحصص 

 التوقيت      
 

 
 اليوم      

الطابور مع  
 القرآن  

6:50 -7:15 

 الحصة األولى  
 

7:15 – 7:55 

 الحصة الثانية 
  
7:55 – 8:35   

 الفرصة  
 
8:35 –9:00 

 الحصة الثالثة  
 
9:00–9:40 

 الحصة الرابعة
 

9:40 – 10:20   
 

 امسة  الحصة الخ
 

10:20 – 11:00 
 

 الحصة السادسة  

 
11:00 –11:45 

 صالة الظهر  
 

 

11:45 -11:55 
 

 الحصة السابعة  
 

11:55 – 12:35 

 لغة عربية  حاسوب  رياضيات  تربية اسالمية  لغة عربية  رياضيات     األحد 

 
 

 انجليزي 

 انجليزي  لغة عربية  رياضيات  انجليزي  قيم علوم حاسوب    االثنين 

 ات اجتماعي علوم لغة عربية  لغة عربية  فنية رياضيات  انجليزي  الثالثاء 

 رياضيات  علوم تربية اسالمية لغة عربية  انجليزي  رياضة اجتماعيات  األربعاء 
 التوقيت      

  
   اليوم

 الحصة األولى  
 

7:25 – 8:10 

 الثانية الحصة 
  
8:10 – 8:55   

 الفرصة 
 
8:55 –9:20 

 الحصة الثالثة  
 

9:20–10:05 

 الحصة الرابعة
 
10:05– 10:50 

 الحصة الخامسة  
 

10:50 – 11:40 

 صالة الظهر  
 

 

11:40-11:50 

 الحصة السادسة  

 
11:50 –12:30 

 

 الخميس  
تربية  لغة عربية 

 اسالمية
 

 رياضة  رياضيات حوسبة انجليزي 
 

 رياضيات  

 ( 77895753 ) جوال                فايد  أحمد عبده  مربي الصف: أ/
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 2/ ثانيللصف األسبوعي جدول الحصص 

 التوقيت      
 

 
 اليوم     

الطابور مع 
 القرآن

6:50 -7:15 

 الحصة األولى
 

7:15 – 7:55 

 الحصة الثانية
 

7:55 – 8:35 

 الفرصة
 
8:35 –9:00 

 الحصة الثالثة
 
9:00–9:40 

 الحصة الرابعة
 

9:40 – 10:20 
 

 الحصة الخامسة
 

10:20 – 11:00 
 

 دسةالحصة السا

 
11:00 –11:45 

 صالة الظهر
 

 

11:45 -11:55 
 

 الحصة السابعة
 

11:55 – 12:35 

 عربي رياضه   األحد 
 

E رياضيات شرعيه عربي 

 
 

 حاسوب

 رياضيات شرعيه علوم E عربي رياضيات عربي  االثنين 

 E علوم  عربي رياضيات قيم عربي رياضيات الثالثاء 

بيعر  عربي األربعاء  هرياض حاسوب فنيه E رياضيات   

 التوقيت     
  
  اليوم

 الحصة األولى

 

7:25 – 8:10 

 الحصة الثانية

 

8:10 – 8:55 

 الفرصة
8:55 –9:20 

 الحصة الثالثة

 

9:20–10:05 

 الحصة الرابعة

 

10:05– 10:50 

 الحصة الخامسة

 

10:50 – 11:40 

 صالة الظهر
 
11:40-11:50 

 الحصة السادسة
 
11:50 –12:30  

 الخميس 
 E عربي

 
 رياضيات علوم رياضيات

 

 شرعية

 (55306970لجوال)ا                   مربي الصف: أ/ابراهيم حجي شلبي 
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  1 / 4للصف األسبوعي جدول الحصص 

 التوقيت
 
 
 اليوم

الطابور مع 
 القرآن 

6:50 -
7:15 

 الحصة األولى 
 

7:15 – 7:55 

 الحصة الثانية 
  

7:55 – 8:35  

 الحصة الثالثة 
 

8:35–9:15 

 الفرصة 
 

9:15 –9:40 

 الحصة الرابعة
 

9:40 – 10:20  
 

 امسة الحصة الخ
 
10:20 – 

11:00 
 

 الحصة السادسة 

 
11:00 –11:45 

 صالة الظهر 
 

 

11:45 -11:55 
 

 الحصة السابعة 
 

11:55 – 12:35 

 رياضيات اجتماعيات لغة انجليزية  لغة عربية رياضة لغة انجليزية  األحد

 
 

 تربية إسالمية

 لغة عربية علوم رياضيات لغة عربية رياضة عربيةلغة  حاسوب االثنين

 لغة انجليزية تربية إسالمية علوم لغة عربية بصرية رياضيات لغة عربية الثالثاء

 ميةتربية إسال  اجتماعيات لغة عربية علوم رياضيات لغة انجليزية لغة انجليزية األربعاء
 التوقيت
 
 اليوم

 الحصة األولى 
 

7:25 – 8:10 

 الثانية الحصة 
  

8:10 – 8:55  

 الحصة الثالثة 
 

8:55–9:40 

 الفرصة
 
9:40 –

10:05 

 الحصة الرابعة
 

10:05 – 
10:50 

 الحصة الخامسة 
 
10:50 – 

11:40 

 صالة الظهر 
 

 

11:40 -11:50 

 الحصة السادسة 

 
11:50 –12:30 

 

 لغة انجليزية حاسوب لغة  تربية إسالمية لغة عربية رياضيات الخميس
 

 رياضيات

 (55326763) جوال     األزهري  أبو الخير إسماعيل /مربي الصف: أ
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 2 رابعللصف األسبوعي جدول الحصص 
 التوقيت      

 
 اليوم     

الطابور مع 
 القرآن 

6:50 -7:15 

 الحصة األولى 
 

7:15 – 7:55 

 الحصة الثانية 
  
7:55 – 8:35  

 الحصة الثالثة 
 
8:35–9:15 

 الفرصة 
 
9:15 –9:40 

 الحصة الرابعة
 

9:40 – 10:20  

 الحصة الخامسة 
 

10:20 – 11:00 

 السادسة  الحصة

 
11:00 –11:45 

 صالة الظهر 
 

 

11:45 -11:55 

 الحصة السابعة 
 

11:55 – 12:35 

  األحد 
 

 English اجتماعيات رياضيات
 

 رياضة
تربية 
 إسالمية

 لغة عربية

 
 

 رياضيات

 English رياضيات  االثنين 
تربية 
 إسالمية

 لغة عربية English لغة عربية علوم

 لغة عربية اجتماعيات اضياتري الثالثاء 
تربية 
 إسالمية

English حاسوب رياضة 

 مكتبة English حاسوب رياضيات علوم قيم لغة عربية األربعاء 
 التوقيت     

  
  اليوم

 الحصة األولى 
 

7:25 – 8:10 

 الحصة الثانية 
  
8:10 – 8:55  

 الحصة الثالثة 
 
8:55–9:40 

 الفرصة
 
9:40 –

10:05 

 ة الرابعةالحص
 

10:05 – 10:50 

 الحصة الخامسة 
 

10:50 – 11:40 

 صالة الظهر 
 

 

11:40 -11:50 

 الحصة السادسة 

 
11:50 –12:30  

 بصرية رياضيات English الخميس 
تربية  

 إسالمية
 علوم

 

 لغة عربية

 (66069273جوال)      سعيد عبد الجواد كريت مربي الصف: أ/
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 3 /ع الرابللصف األسبوعي جدول الحصص 

 التوقيت      
 

 
 اليوم     

الطابور مع 
 القرآن 

6:50 -7:15 

 الحصة األولى 
 

7:15 – 7:55 

 الحصة الثانية 
  
7:55 – 8:35  

 الحصة الثالثة 
 
8:35–9:15 

 الفرصة 
 
9:15 –9:40 

 الحصة الرابعة
 

9:40 – 10:20  
 

 امسة الحصة الخ
 

10:20 – 11:00 
 

 الحصة السادسة 

 
11:00 –11:45 

 صالة الظهر 
 

 

11:45 -11:55 
 

 الحصة السابعة 
 

11:55 – 12:35 

 ليزي إنج رياضيات لغة عربية  شرعية علوم رياضة   األحد 

 
 

 لغة عربية

 شرعية رياضيات إنجليزي  حاسوب فنية اجتماعيات قيم   االثنين 

 رياضيات لغة عربية اجتماعيات حاسوب تضياريا إنجليزي  شرعية الثالثاء 

 علوم  شرعية إنجليزي  لغة عربية إنجليزي  رياضيات رياضة األربعاء 

 توقيالت     
  
  اليوم

 الحصة األولى 
 

7:25 – 8:10 

 الثانية الحصة 
  
8:10 – 8:55  

 الحصة الثالثة 
 
8:55–9:40 

 الفرصة
 
9:40 –

10:05 

 الحصة الرابعة
 

10:05 – 10:50 

 الحصة الخامسة 
 

10:50 – 11:40 

 صالة الظهر 
 

 

11:40 -11:50 

 الحصة السادسة 

 
11:50 –12:30 

 

 لغة عربية رياضيات  علوم مكتبة لغة عربية الخميس 

 

 إنجليزي 

 ( 30444989 جوال)      محمد سامي         مربي الصف: أ/
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 4 /الرابع      للصف األسبوعي جدول الحصص 

 التوقيت       
 

 
 اليوم     

الطابور مع  
 القرآن  

6:50 -7:15 

 الحصة األولى 
 

7:15 – 7:55 

 الحصة الثانية  
  
7:55 – 8:35   

 الحصة الثالثة  
 
8:35–9:15 

 الفرصة  
 
9:15 –9:40 

 الحصة الرابعة 
 

9:40 – 10:20   
 

 امسة  الحصة الخ 
 

10:20 – 11:00 
 

 الحصة السادسة  

 
11:00  –11:45 

 صالة الظهر  
 

 

11:45 -11:55 
 

 الحصة السابعة  
 

11:55  – 12:35 

 اجتماعيات فنية رياضيات  لغة عربية English إسالمية   األحد 

 
 

English 

 لغة عربية اجتماعيات  ميةإسال رياضيات  علوم حاسوب  English  االثنين 

 English لغة عربية  لغة عربية  رياضيات   رياضة  لوم ع الثالثاء 

 لغة عربية   رياضيات  رياضة  حاسوب  إسالمية English رياضيات  األربعاء 

 التوقيت      
  
  اليوم

 الحصة األولى 
 

7:25 – 8:10 

 الثانية  الحصة 
  
8:10 – 8:55   

 الحصة الثالثة  
 
8:55–9:40 

 الفرصة 
 
9:40 –

10:05 

 الحصة الرابعة 
 

10:05 – 10:50 

 الحصة الخامسة  
 

10:50 – 11:40 

 صالة الظهر  
 

 

11:40 -11:50 

 الحصة السادسة  

 
11:50  –12:30 

 

 لغة عربية  English  لغة عربية  علوم  إسالمية  الخميس 

 

 ضيات ريا

   77330504         جوال                                                               لرازق أحمد عزالدين عبدامربي الصف: أ/
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 1./ 5للصف األسبوعي جدول الحصص 

 التوقيت       
 

 
 اليوم     

الطابور مع  
 القرآن  

6:50 -7:15 

 الحصة األولى 
 

7:15 – 7:55 

 الحصة الثانية  
  
7:55 – 8:35   

 الحصة الثالثة  
 
8:35–9:15 

 الفرصة  
 
9:15 –9:40 

 الحصة الرابعة 
 

9:40 – 10:20   
 

 امسة  الحصة الخ 
 

10:20 – 11:00 
 

 الحصة السادسة  

 
11:00  –11:45 

 صالة الظهر  
 

 

11:45 -11:55 
 

 الحصة السابعة  
 

11:55  – 12:35 

 لغة عربية E علوم  اجتماعيات حاسوب رياضيات   األحد 

 
 

 تربية إسالمية 

 علوم رياضيات لغة عربية قيم لغة عربية E رياضة  االثنين 

 الثالثاء 
E علوم E  رياضيات لغة عربية رياضيات تربية إسالمية 

  اضةير  لغة عربية رياضيات بصرية اجتماعيات تربية إسالمية  األربعاء 
E 

 التوقيت      
  
  اليوم

 الحصة األولى 
 

7:25 – 8:10 

 الثانية  الحصة 
  
8:10 – 8:55   

 الحصة الثالثة  
 
8:55–9:40 

 الفرصة 
 
9:40 –

10:05 

 الحصة الرابعة 
 

10:05 – 10:50 

 الحصة الخامسة  
 

10:50 – 11:40 

 صالة الظهر  
 

 

11:40 -11:50 

 الحصة السادسة  

 
11:50  –12:30 

 

 الخميس 
E رياضيات حاسوب 

 
 لغة عربية تربية إسالمية 

 

 اجتماعيات

 (  70257849  جوال)               محمد أحمد مربي الصف: أ/.
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 2/ الخامسللصف األسبوعي جدول الحصص 

 التوقيت      
 

 اليوم     

الطابور مع 
 القرآن 

6:50 -7:15 

 الحصة األولى 
 

7:15 – 7:55 

 الحصة الثانية 
  
7:55 – 8:35  

 الحصة الثالثة 
 
8:35–9:15 

 الفرصة 
 
9:15 –9:40 

 الحصة الرابعة
 

9:40 – 10:20  

 الحصة الخامسة 
 

10:20 – 11:00 

 لحصة السادسة ا

 
11:00 –11:45 

 صالة الظهر 
 
 

11:45 -11:55 
 الحصة السابعة

11:55 – 12:35 

اللغة    األحد 
 شرعية رياضيات اإلنجليزية

 
 رياضيات

اللغة 
 العربية

تربية 
 بصرية

 
 

 حاسوب

اللغة  رياضة حاسوب اللغة العربية شرعية رياضيات اللغة العربية  االثنين 
 يةاإلنجليز 

اللغة  اجتماعيات رياضيات شرعية الثالثاء 
 اللغة العربية رياضيات علوم اإلنجليزية

 األربعاء 
 علوم رياضيات

اللغة 
 اجتماعيات اللغة العربية اإلنجليزية

اللغة 
 اإلنجليزية

 شرعية

 التوقيت     
 
  اليوم

 الحصة األولى
 

7:25 – 8:10 

 الحصة الثانية
 

8:10 – 8:55 

 الحصة الثالثة
 
8:55–9:40 

 الفرصة
 

9:40 –10:05 

 الحصة الرابعة
 

10:05 – 10:50 

 الحصة الخامسة
 

10:50 – 11:40 

 صالة الظهر
 

 

11:40 -11:50 

 الحصة السادسة 

 
11:50 –12:30 

 

اللغة   رياضة قيم اجتماعيات الخميس 
 اإلنجليزية

 علوم
 

 اللغة العربية

 (  55660322 جوال)     حمادة خلفمربي الصف: أ/
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 5/ 3  للصفاألسبوعي جدول الحصص 

 التوقيت      
 

 
 اليوم     

الطابور مع 
 القرآن 

05:6 -55:: 

 الحصة األولى 
 

5::: – 55:: 

 الحصة الثانية 
  

55:: – 55::  

 الحصة الثالثة 
 

55::–55:: 

 الفرصة 
 

55:: –55:6 

 الحصة الرابعة
 

55:6 – :6506  
 

 امسة الحصة الخ
 

:6506 – ::566 
 

 الحصة السادسة 
 

::566 –::5:: 

 صالة الظهر 
 

 

::5:: -::5:: 
 

 الحصة السابعة 
 

::5:: – :05:: 

 انجليزي رياضيات شرعية  رياضة انجليزي علوم   األحد 

 
 

 عربي

 رياضيات عربي رياضيات انجليزي علوم فنية اجتماعيات  االثنين 

 انجليزي حاسوب رياضيات عربي شرعية رياضة عربي الثالثاء 

 علوم  رياضيات شرعية اجتماعيات قيم انجليزي عربي األربعاء 

 التوقيت     
  
  اليوم

 الحصة األولى 
 

5::: – 55:6 

 الثانية الحصة 
  

55:6 – 55::  

 الحصة الثالثة 
 

55::–55:6 

 الفرصة
 
55:6 –

:656: 

 الحصة الرابعة
 

:656: – :65:6 

 الحصة الخامسة 
 

:6::6 – ::::6 

 صالة الظهر 
 

 

::::6 -::::6 

 الحصة السادسة 

 
::5:6 –:05:6 

 

 شرعية عربي  انجليزي اجتماعيات رياضيات الخميس 

 

 حاسوب

 ( 74759935 جوال)      الدين محمد عز مربي الصف: أ/
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  4 / خاِمس :للصفاألسبوعي جدول الحصص                                                    
  

 التوقيت       
 

 
 اليوم     

الطابور مع  
 القرآن  

6:50 -7:15 

 الحصة األولى 
 

7:15 – 7:55 

 الحصة الثانية  
  
7:55 – 8:35   

 الحصة الثالثة  
 
8:35–9:15 

 الفرصة  
 
9:15 –9:40 

 الحصة الرابعة 
 

9:40 – 10:20   
 

 امسة  الحصة الخ 
 

10:20 – 11:00 
 

 الحصة السادسة  

 
11:00  –11:45 

 صالة الظهر  
 

 

11:45 -11:55 
 

 الحصة السابعة  
 

11:55  – 12:35 

ية  ـتربِ  إنجليزية ُلغـة  وبـحاسُ   مـي  ـقِ  ُلغـة عربيَّـة رياِضيات   األحد 
 إسالِميَّـة 

 
 

 ومـُعـل

ية  ـتربِ  ريَّة ـصب  ية  ـتربِ  إنجليزية ُلغـة  ياتـماعِ اجتِ  رياِضيات ُلغـة عربيَّـة إنجليزية ُلغـة   االثنين 
 إسالِميَّـة 

ـة ومـُعـل إنجليزية ُلغـة  رياِضيات الثالثاء  ية  ـتربِ  ُلغـة عربيَّـة ِرياض 
 ياتـماعِ اجتِ  إسالِميَّـة 

ـة ُلغـة عربيَّـة وبـحاسُ  األربعاء   إنجليزية ُلغـة  ومـُعـل ُلغـة عربيَّـة رياِضيات ِرياض 
 التوقيت      

  
  اليوم

 الحصة األولى 
 

7:25 – 8:10 

 الثانية  الحصة 
  
8:10 – 8:55   

 الحصة الثالثة  
 
8:55–9:40 

 الفرصة 
 
9:40 –

10:05 

 الحصة الرابعة 
 

10:05 – 10:50 

 الحصة الخامسة  
 

10:50 – 11:40 

 صالة الظهر  
 

 

11:40 -11:50 

 الحصة السادسة  

 
11:50  –12:30 

 
 
 
 الخميس  

ية  ـتربِ  إنجليزية ُلغـة 
 ُلغـة عربيَّـة إسالِميَّـة 

 
 ياتـماعِ اجتِ  رياِضيات

 

 رياِضيات
 

 ( 77678411 ) والج       عبد الُمنعم البحيري  مربي الصف: أ/
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 لغ

 1/ سادسللصف األسبوعي جدول الحصص 

 التوقيت      
 

 
 اليوم     

الطابور مع 
 القرآن 

6:50 -7:15 

 الحصة األولى 
 

7:15 – 7:55 

 الحصة الثانية 
  
7:55 – 8:35  

 الحصة الثالثة 
 
8:35–9:15 

 الفرصة 
 
9:15 –
9:40 

 الحصة الرابعة
 

9:40 – 10:20  
 

 امسة لخالحصة ا
 

10:20 – 11:00 
 

 الحصة السادسة 

 
11:00 –11:45 

 صالة الظهر 
 

 

11:45 -11:55 
 

 الحصة السابعة 
 

11:55 – 12:35 

 علوم رياضيات لغة عربية  شرعية رياضة لغة انجليزية  األحد

 
 

 لغة عربية

 اعياتمتاج غة عربيةل شرعية لغة انجليزية رياضيات رياضيات ومعل االثنين

 لغة انجليزية اجتماعيات شرعية رياضيات لغة انجليزية لغة عربية رياضة الثالثاء

 ضياتريا  شرعية يةلغة انجليز  لغة عربية ياتعااجتم حاسوب لغة عربية األربعاء
 التوقيت      

 
 

 اليوم     

 الحصة األولى
 

7:25 – 8:10 

 الثانيةالحصة 
 

8:10 – 8:55 

 الحصة الثالثة
 
8:55–9:40 

 الفرصة
 
9:40 –

10:05 

 الحصة الرابعة
 

10:05 – 10:50 

 الحصة الخامسة
 

10:50 – 11:40 

 صالة الظهر
 

 

11:40 -11:50 

 الحصة السادسة

 
11:50 –12:30  

 لغة عربية لغة انجليزية حاسوب الخميس
 

 بية بصريةتر  رياضيات
 

 علوم

 (30747872)جوال      إيهاب عطيةمربي الصف: أ/
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 2   / سادس   للصف األسبوعي جدول الحصص 

 التوقيت      
 

 
 اليوم     

الطابور مع 
 القرآن 

6:50 -7:15 

 الحصة األولى 
 

7:15 – 7:55 

 الحصة الثانية 
  
7:55 – 8:35  

 الحصة الثالثة 
 
8:35–9:15 

 الفرصة 
 
9:15 –9:40 

 الحصة الرابعة
 

9:40 – 10:20  
 

 امسة الحصة الخ
 

10:20 – 11:00 
 

 الحصة السادسة 

 
11:00 –11:45 

 صالة الظهر 
 

 

11:45 -11:55 
 

 الحصة السابعة 
 

11:55 – 12:35 

 عربي علوم عربي  اجتماعيات    E        رياضيات   األحد 

 
 

 شرعية

 E حاسوب فنية عربي رياضة علوم رياضيات  االثنين 

 عربي شرعية E قيم رياضيات اجتماعيات رياضيات الثالثاء 

 رياضيات  اجتماعيات عربي E حاسوب E شرعية األربعاء 

 التوقيت     
  
  اليوم

 الحصة األولى 
 

7:25 – 8:10 

 الثانية الحصة 
  
8:10 – 8:55  

 الحصة الثالثة 
 
8:55–9:40 

 الفرصة
 
9:40 –

10:05 

 الحصة الرابعة
 

10:05 – 10:50 

 الحصة الخامسة 
 

10:50 – 11:40 

  صالة الظهر
 

 

11:40 -11:50 

 الحصة السادسة 

 
11:50 –12:30 

 

 رياضيات E  علوم عربي شرعية الخميس 

 

 رياضة

 ( 66082386   جوال)      كرم الهواري   مربي الصف: أ/
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  3 / 6للصف األسبوعي جدول الحصص 

 التوقيت       
 

 
 اليوم     

الطابور مع  
 القرآن  

6:50 -7:15 

 الحصة األولى 
 

7:15 – 7:55 

 الحصة الثانية  
  

7:55 – 8:35   

 الحصة الثالثة  
 

8:35–9:15 

 الفرصة  
 

9:15 –9:40 

 الحصة الرابعة 
 

9:40 – 10:20   
 

 الحصة الخامسة  
 

10:20 – 11:00 
 

 حصة السادسة  ال

 
11:00  –11:45 

 صالة الظهر  
 

 

11:45 -11:55 
 

 الحصة السابعة  
 

11:55  – 12:35 

 رياضيات اجتماعيات رياضة  لغة عربية رياضيات شرعية   األحد 

 
 

 إنجليزي 

 رياضيات إنجليزي  علوم شرعية اجتماعيات لغة عربية إنجليزي   االثنين 

 رياضة علوم إنجليزي  رياضيات  اسوبح قيم   إنجليزي  الثالثاء 

 لغة عربية  إنجليزي  شرعية علوم رياضيات لغة عربية  بصرية األربعاء 

 التوقيت      
  
  اليوم

 الحصة األولى 
 

7:25 – 8:10 

 الحصة الثانية  
  

8:10 – 8:55   

 الحصة الثالثة  
 

8:55–9:40 

 الفرصة 
 
9:40 –

10:05 

 الحصة الرابعة 
 

10:05 – 10:50 

 الحصة الخامسة  
 

10:50 – 11:40 

 صالة الظهر  
 

 

11:40 -11:50 

 الحصة السادسة  

 
11:50  –12:30 

 

 حاسوب لغة عربية  اجتماعيات رياضيات مكتبة الخميس 

 

 شرعية

 (  66095443 ) جوال            عادل أحمد   / مربي الصف: أ
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  4/ 6للصف األسبوعي جدول الحصص 

 التوقيت      
 

 
 اليوم     

الطابور مع 
 القرآن 

6:50 -7:15 

 الحصة األولى 
 

7:15 – 7:55 

 الحصة الثانية 
  
7:55 – 8:35  

 الحصة الثالثة 
 
8:35–9:15 

 الفرصة 
 
9:15 –9:40 

 الحصة الرابعة
 

9:40 – 10:20  
 

 الحصة الخامسة 
 

10:20 – 11:00 
 

 صة السادسة الح

 
11:00 –11:45 

 صالة الظهر 
 

 

11:45 -11:55 
 

 الحصة السابعة 
 

11:55 – 12:35 

 حاسوب رياضيات عربي   علوم إنجليزي  اجتماعيات   األحد 

 
 

 شرعية

 شرعية عربي رياضة إنجليزي  رياضيات اجتماعيات عربي  االثنين 

 علوم رياضيات يعرب عربي إنجليزي  شرعية بصرية الثالثاء 

 حاسوب  رياضيات رياضة قيم إنجليزي  رياضيات علوم األربعاء 

 التوقيت     
  
  اليوم

 الحصة األولى 
 

7:25 – 8:10 

 الحصة الثانية 
  
8:10 – 8:55  

 الحصة الثالثة 
 
8:55–9:40 

 الفرصة
 
9:40 –

10:05 

 الحصة الرابعة
 

10:05 – 10:50 

 الحصة الخامسة 
 

10:50 – 11:40 

 صالة الظهر 
 

 

11:40 -11:50 

 الحصة السادسة 

 
11:50 –12:30 

 

 شرعية اجتماعيات  إنجليزي  إنجليزي  عربي الخميس 

 

 رياضيات

 ( 66098134 ) جوال                                           محمد سعد / مربي الصف: أ
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