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 الخطة االسبوعية
 28/ 11/  9102إلــى         92/  11/  9102لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتيح انتزتيح اإلصالييح انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

  يذكز تعض األخالق انذضُح انتي تثمم ييزاٌ انًضهى

 يىو انميايح 

  اإليًاٌ وعًم انصانذاخ في دياج يضتُتج َتيجح

 اإلَضاٌ 

 .يًيز تيٍ هًزتي انىصم وانمطع 

 .يتعزف انجًهح االصًيح 

 To read and write words with long vowel 
(i). 

 To use the past tense and write 
sentences using the past tense 

Reading : Practice reading the story (Eight Red Apples ) 
Ps. 38-44 

Writing: Write a few sentences about the rules of being 
in the supermarket with your Mom 

 االدذ
 يزاجعح انجًهح االصًيح شزح وتىضيخ نذذيث )دضٍ انخهك ( صفي

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 8         P.76 

يث ويعاَي انكهًاخدفظ انذذ واجة  …………….. 
Bridge to Success      Unit 1      Activity  Book 

Lesson 8          P.65 

 االثُيٍ
 يزاجعح هًزج انىصم وهًزج انمطع شزح انًعُى اإلجًاني آلياخ انكزيًح صىرج )انتيٍ( صفي

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 10            P.78 

 ..…………… دفظ اآلياخ ويعاَي انكهًاخ  واجة
Bridge to Success      Unit 1      Activity  Book 

Lesson 10       P.67 

 انثالثاء
 تالوج صىرج انتيٍ  صفي

 Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book مادة المسرح
Lesson 11      P.79 

 ..…………… ..…………… واجة
Bridge to Success      Unit 4      Activity  Book 

Lesson 11           P.68 

 األرتعاء
 ..…………… صفي

 Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book مادة المسرح
Lesson 13      P.81 

 ..…………… ..…………… واجة
Bridge to Success      Unit 4      Activity  Book 

Lesson 13           P.70 

 انخًيش
 ..…………… صفي

 Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book كراسة الخط
Lesson 14     P.82 

 ..…………… ..…………… واجة
Bridge to Success      Unit 4    Activity  Book 

Lesson 14            P.71 
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 ( أ ) الثالث:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتصًيى و انتكُىنىجيا انتزتيح األخالليح انذراصاخ االجتًاعيح انزياضياخ انعهىو انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يزاجعح ودذج انتكُىنىجيا و انتصًيى 

انعهىو   IBT: صيكىٌ ايتذاٌ  يالدظح

 يىو األدذ 

  01 – 5 -9* يجذ َاتج انضزب في 

 

 01 - 5 – 9* يجذ َاتج انمضًح عهى 

يصف اهتمام الباني المؤسس 
 بتطوير األنشطة االقتصادية 

 Project االخطار انتي تهذد انعانى

 االدذ
9يزاجعح انضزب في  909-900دم انتذريثاخ ص صفي  

صفي : يزاجعح انىدذج 

 انثاَيح

واجة : لزاءج لايىس 

 انًصطهذاخ .

 دذائك انًزجاٌصفي:

 52ص  :واجة

P
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 2انتذرية عهى دفظ جذول  ..…………… واجة

 االثُيٍ
 5يزاجعح انضزب في   905-902دم تذريثاخ  صفي

 2انتذرية عهى دفظ جذول   901واجة ص  واجة

 انثالثاء
 01يزاجعح انضزب في  يزاجعح  صفي

 5انتذرية عهى دفظ جذول  ..…………… واجة

 األرتعاء
 5و 2 يزاجعح انمضًح عهى يزاجعح  صفي

 5انتذرية عهى دفظ جذول  ..…………… واجة

 انخًيش
 01يزاجعح انمضًح عهى  يزاجعح انًهاراخ  صفي

 01انتذرية عهى دفظ جذول  ..…………… واجة
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 الخطة االسبوعية
 28/ 11/  9102إلــى         24/  00/  9102لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب الثالث:  الصف والشعبة
   
 

 English انهغح انعزتيح انتزتيح اإلصالييح نًادجا

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

  يذكز تعض األخالق انذضُح انتي تثمم ييزاٌ انًضهى

 يىو انميايح 

  يضتُتج َتيجح اإليًاٌ وعًم انصانذاخ في دياج

 اإلَضاٌ 

 .يًيز تيٍ هًزتي انىصم وانمطع 

 .يتعزف انجًهح االصًيح 

 To read and write words with long vowel 
(i). 

 To use the past tense and write 
sentences using the past tense 

Reading : Practice reading the story (Eight Red Apples ) 
Ps. 38-44 

Writing: Write a few sentences about the rules of being 
in the supermarket with your Mom 

 دذاال
 يزاجعح انجًهح االصًيح شزح وتىضيخ نذذيث )دضٍ انخهك ( صفي

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 8         P.76 

 ..…………… دفظ انذذيث ويعاَي انكهًاخ واجة
Bridge to Success      Unit 1      Activity  Book 

Lesson 8          P.65 

 االثُيٍ
 يزاجعح هًزج انىصم وهًزج انمطع شزح انًعُى اإلجًاني آلياخ انكزيًح صىرج )انتيٍ( يصف

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 10            P.78 

 ..…………… دفظ اآلياخ ويعاَي انكهًاخ  واجة
Bridge to Success      Unit 1      Activity  Book 

Lesson 10       P.67 

 انثالثاء
 تالوج صىرج انتيٍ  صفي

 Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book مادة المسرح
Lesson 11      P.79 

 ..…………… ..…………… واجة
Bridge to Success      Unit 4      Activity  Book 

Lesson 11           P.68 

 األرتعاء
 ..…………… صفي

حمادة المسر  Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 13      P.81 

 ..…………… ..…………… واجة
Bridge to Success      Unit 4      Activity  Book 

Lesson 13           P.70 

 انخًيش
 ..…………… صفي

 Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book كراسة الخط
Lesson 14     P.82 

 ..…………… ..…………… واجة
Bridge to Success      Unit 4    Activity  Book 

Lesson 14            P.71 
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 ( ب )الثالث :  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتصًيى و انتكُىنىجيا انتزتيح األخالليح انذراصاخ االجتًاعيح انزياضياخ انعهىو انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يزاجعح ودذج انتكُىنىجيا و انتصًيى 

انعهىو   IBTيالدظح : صيكىٌ ايتذاٌ 

 يىو األدذ 

  01 – 5 -9* يجذ َاتج انضزب في 

 

 01 - 5 – 9* يجذ َاتج انمضًح عهى 

يصف اهتمام الباني المؤسس 
 بتطوير األنشطة االقتصادية 

 Project االخطار انتي تهذد انعانى

 االدذ
9يزاجعح انضزب في  909-900خ صدم انتذريثا صفي  

صفي : يزاجعح انىدذج 

 انثاَيح

واجة : لزاءج لايىس 

 انًصطهذاخ .

 دذائك انًزجاٌصفي:

 52ص  :واجة

P
ra

c
ti

c
e
 t
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 2انتذرية عهى دفظ جذول  ..…………… واجة

 االثُيٍ
 5يزاجعح انضزب في   905-902دم تذريثاخ  صفي

 2رية عهى دفظ جذول انتذ  901واجة ص  واجة

 انثالثاء
 01يزاجعح انضزب في  يزاجعح  صفي

 5انتذرية عهى دفظ جذول  ..…………… واجة

 األرتعاء
 5و 2يزاجعح انمضًح عهى  يزاجعح  صفي

 5انتذرية عهى دفظ جذول  ..…………… واجة

 انخًيش
 01يزاجعح انمضًح عهى  يزاجعح انًهاراخ  صفي

 01انتذرية عهى دفظ جذول  ..…………… واجة
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 الخطة االسبوعية
 28/ 11/  9102إلــى         24/  11/  9102لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتيح انتزتيح اإلصالييح انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 انًضهى يذكز تعض األخالق انذضُح انتي تثمم ييزا ٌ

 يىو انميايح 

  يضتُتج َتيجح اإليًاٌ وعًم انصانذاخ في دياج

 اإلَضاٌ 

 .يًيز تيٍ هًزتي انىصم وانمطع 

 .يتعزف انجًهح االصًيح 

 To read and write words with long vowel 
(i). 

 To use the past tense and write 
sentences using the past tense 

Reading : Practice reading the story (Eight Red Apples ) 
Ps. 38-44 

Writing: Write a few sentences about the rules of being 
in the supermarket with your Mom 

 االدذ
 يزاجعح انجًهح االصًيح شزح وتىضيخ نذذيث )دضٍ انخهك ( صفي

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 8         P.76 

 ..…………… دفظ انذذيث ويعاَي انكهًاخ واجة
Bridge to Success      Unit 1      Activity  Book 

Lesson 8          P.65 

 االثُيٍ
 يزاجعح هًزج انىصم وهًزج انمطع شزح انًعُى اإلجًاني آلياخ انكزيًح صىرج )انتيٍ( صفي

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 10            P.78 

 ..…………… دفظ اآلياخ ويعاَي انكهًاخ  واجة
Bridge to Success      Unit 1      Activity  Book 

Lesson 10       P.67 

 انثالثاء
 تالوج صىرج انتيٍ  صفي

 Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book مادة المسرح
Lesson 11      P.79 

 ..…………… ..…………… واجة
Bridge to Success      Unit 4      Activity  Book 

Lesson 11           P.68 

 األرتعاء
 ..…………… صفي

 Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book مادة المسرح
Lesson 13      P.81 

 ..…………… ..…………… واجة
Bridge to Success      Unit 4      Activity  Book 

Lesson 13           P.70 

 انخًيش
 ..…………… صفي

 Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book كراسة الخط
Lesson 14     P.82 

 ..…………… ..…………… واجة
Bridge to Success      Unit 4    Activity  Book 

Lesson 14            P.71 
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 ( ج ) الثالث:  الصف والشعبةتابع 

 انتصًيى و انتكُىنىجيا انتزتيح األخالليح انذراصاخ االجتًاعيح انزياضياخ انعهىو انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يزاجعح ودذج انتكُىنىجيا و انتصًيى 

انعهىو   IBTيالدظح : صيكىٌ ايتذاٌ 

 يىو األدذ 

  01 – 5 -9* يجذ َاتج انضزب في 

 

 01 - 5 – 9* يجذ َاتج انمضًح عهى 

يصف اهتمام الباني المؤسس 
 بتطوير األنشطة االقتصادية 

 Project االخطار انتي تهذد انعانى

 االدذ
9يزاجعح انضزب في  909-900دم انتذريثاخ ص صفي  

صفي : يزاجعح انىدذج 

 انثاَيح

واجة : لزاءج لايىس 

 انًصطهذاخ .

 دذائك انًزجاٌصفي:

 52ص  :واجة
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 2انتذرية عهى دفظ جذول  ..…………… واجة

 االثُيٍ
 5يزاجعح انضزب في   905-902دم تذريثاخ  صفي

 2انتذرية عهى دفظ جذول   901واجة ص  واجة

 انثالثاء
 01يزاجعح انضزب في  يزاجعح  صفي

 5انتذرية عهى دفظ جذول  ..…………… واجة

 اءاألرتع
 5و 2يزاجعح انمضًح عهى  يزاجعح  صفي

 5انتذرية عهى دفظ جذول  ..…………… واجة

 انخًيش
 01يزاجعح انمضًح عهى  يزاجعح انًهاراخ  صفي

 01انتذرية عهى دفظ جذول  ..…………… واجة
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 الخطة االسبوعية
 28/ 11/  9102إلــى         24/  11/  9102لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثالث:  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتيح انتزتيح اإلصالييح انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

  يذكز تعض األخالق انذضُح انتي تثمم ييزاٌ انًضهى

 يىو انميايح 

  يضتُتج َتيجح اإليًاٌ وعًم انصانذاخ في دياج

 اإلَضاٌ 

 .يًيز تيٍ هًزتي انىصم وانمطع 

 نجًهح االصًيح.يتعزف ا 

 To read and write words with long vowel 
(i). 

 To use the past tense and write 
sentences using the past tense 

Reading : Practice reading the story (Eight Red Apples ) 
Ps. 38-44 

Writing: Write a few sentences about the rules of being 
in the supermarket with your Mom 

 االدذ
 يزاجعح انجًهح االصًيح شزح وتىضيخ نذذيث )دضٍ انخهك ( صفي

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 8         P.76 

 ..…………… دفظ انذذيث ويعاَي انكهًاخ واجة
Bridge to Success      Unit 1      Activity  Book 

Lesson 8          P.65 

 االثُيٍ
 يزاجعح هًزج انىصم وهًزج انمطع شزح انًعُى اإلجًاني آلياخ انكزيًح صىرج )انتيٍ( صفي

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 10            P.78 

 ..…………… دفظ اآلياخ ويعاَي انكهًاخ  واجة
Bridge to Success      Unit 1      Activity  Book 

Lesson 10       P.67 

 انثالثاء
 تالوج صىرج انتيٍ  صفي

 Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book مادة المسرح
Lesson 11      P.79 

 ..…………… ..…………… واجة
Bridge to Success      Unit 4      Activity  Book 

Lesson 11           P.68 

 األرتعاء
 ..…………… صفي

 Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book مادة المسرح
Lesson 13      P.81 

 ..…………… ..…………… واجة
Bridge to Success      Unit 4      Activity  Book 

Lesson 13           P.70 

 انخًيش
 ..…………… صفي

 Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book كراسة الخط
Lesson 14     P.82 

 ..…………… ..…………… واجة
Bridge to Success      Unit 4    Activity  Book 

Lesson 14            P.71 
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 ( د )الثالث  الصف والشعبةتابع 
 

  

 تكُىنىجياانتصًيى و ان انتزتيح األخالليح انذراصاخ االجتًاعيح انزياضياخ انعهىو انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يزاجعح ودذج انتكُىنىجيا و انتصًيى 

انعهىو   IBTيالدظح : صيكىٌ ايتذاٌ 

 يىو األدذ 

  01 – 5 -9* يجذ َاتج انضزب في 

 

 01 - 5 – 9* يجذ َاتج انمضًح عهى 

يصف اهتمام الباني المؤسس 
 بتطوير األنشطة االقتصادية 

 Project نىاالخطار انتي تهذد انعا

 االدذ
9يزاجعح انضزب في  909-900دم انتذريثاخ ص صفي  

صفي : يزاجعح انىدذج 

 انثاَيح

واجة : لزاءج لايىس 

 انًصطهذاخ .

 دذائك انًزجاٌصفي:

 52ص  :واجة

P
ra

c
ti

c
e
 t

h
e

 p
ro

je
c
t

 

 2انتذرية عهى دفظ جذول  ..…………… واجة

 االثُيٍ
 5ب في يزاجعح انضز  905-902دم تذريثاخ  صفي

 2انتذرية عهى دفظ جذول   901واجة ص  واجة

 انثالثاء
 01يزاجعح انضزب في  يزاجعح  صفي

 5انتذرية عهى دفظ جذول  ..…………… واجة

 األرتعاء
 5و 2يزاجعح انمضًح عهى  يزاجعح  صفي

 5انتذرية عهى دفظ جذول  ..…………… واجة

 انخًيش
 01يزاجعح انمضًح عهى   يزاجعح انًهاراخ صفي

 01انتذرية عهى دفظ جذول  ..…………… واجة
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 الخطة االسبوعية
 28/ 11/  9102إلــى         24/  11/  9102لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـالثالث :  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتيح انتزتيح اإلصالييح انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 تعض األخالق انذضُح انتي تثمم ييزاٌ انًضهى  يذكز

 يىو انميايح 

  يضتُتج َتيجح اإليًاٌ وعًم انصانذاخ في دياج

 اإلَضاٌ 

 .يًيز تيٍ هًزتي انىصم وانمطع 

 .يتعزف انجًهح االصًيح 

 To read and write words with long vowel 
(i). 

 To use the past tense and write 
sentences using the past tense 

Reading : Practice reading the story (Eight Red Apples ) 
Ps. 38-44 

Writing: Write a few sentences about the rules of being 
in the supermarket with your Mom 

 االدذ
 يزاجعح انجًهح االصًيح شزح وتىضيخ نذذيث )دضٍ انخهك ( صفي

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 8         P.76 

 ..…………… دفظ انذذيث ويعاَي انكهًاخ واجة
Bridge to Success      Unit 1      Activity  Book 

Lesson 8          P.65 

 االثُيٍ
عيزاجعح هًزج انىصم وهًزج انمط شزح انًعُى اإلجًاني آلياخ انكزيًح صىرج )انتيٍ( صفي  

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 10            P.78 

 ..…………… دفظ اآلياخ ويعاَي انكهًاخ  واجة
Bridge to Success      Unit 1      Activity  Book 

Lesson 10       P.67 

 انثالثاء
 تالوج صىرج انتيٍ  صفي

 Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book مادة المسرح
Lesson 11      P.79 

 ..…………… ..…………… واجة
Bridge to Success      Unit 4      Activity  Book 

Lesson 11           P.68 

 األرتعاء
 ..…………… صفي

 Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book مادة المسرح
Lesson 13      P.81 

 ..…………… ..…………… ةواج
Bridge to Success      Unit 4      Activity  Book 

Lesson 13           P.70 

 انخًيش
 ..…………… صفي

 Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book كراسة الخط
Lesson 14     P.82 

 ..…………… ..…………… واجة
Bridge to Success      Unit 4    Activity  Book 

Lesson 14            P.71 
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 ( هـ ) الثالث:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتصًيى و انتكُىنىجيا انتزتيح األخالليح انذراصاخ االجتًاعيح انزياضياخ انعهىو انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يزاجعح ودذج انتكُىنىجيا و انتصًيى 

انعهىو   IBTيالدظح : صيكىٌ ايتذاٌ 

 األدذ يىو 

  01 – 5 -9* يجذ َاتج انضزب في 

 

 01 - 5 – 9* يجذ َاتج انمضًح عهى 

يصف اهتمام الباني المؤسس 
 بتطوير األنشطة االقتصادية 

 Project االخطار انتي تهذد انعانى

 االدذ
9يزاجعح انضزب في  909-900دم انتذريثاخ ص صفي  

صفي : يزاجعح انىدذج 

 انثاَيح

واجة : لزاءج لايىس 

 نًصطهذاخ .ا

 دذائك انًزجاٌصفي:

 52ص  :واجة

P
ra

c
ti

c
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 t
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 2انتذرية عهى دفظ جذول  ..…………… واجة

 االثُيٍ
 5يزاجعح انضزب في   905-902دم تذريثاخ  صفي

 2انتذرية عهى دفظ جذول   901واجة ص  واجة

 انثالثاء
 01يزاجعح انضزب في  يزاجعح  صفي

 5انتذرية عهى دفظ جذول  ..…………… واجة

 األرتعاء
 5و 2يزاجعح انمضًح عهى  يزاجعح  صفي

 5انتذرية عهى دفظ جذول  ..…………… واجة

 انخًيش
 01يزاجعح انمضًح عهى  يزاجعح انًهاراخ  صفي

 01انتذرية عهى دفظ جذول  ..…………… واجة
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 الخطة االسبوعية
 28/ 11/  9102إلــى         24/  11/  9102لألســـبـوع مــن  

 ( ) والثالث  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعزتيح انتزتيح اإلصالييح انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

  يذكز تعض األخالق انذضُح انتي تثمم ييزاٌ انًضهى

 يىو انميايح 

  يضتُتج َتيجح اإليًاٌ وعًم انصانذاخ في دياج

 اإلَضاٌ 

 تيٍ هًزتي انىصم وانمطع. يًيز 

 .يتعزف انجًهح االصًيح 

 To read and write words with long vowel 
(i). 

 To use the past tense and write 
sentences using the past tense 

Reading : Practice reading the story (Eight Red Apples ) 
Ps. 38-44 

Writing: Write a few sentences about the rules of being 
in the supermarket with your Mom 

 االدذ
 يزاجعح انجًهح االصًيح شزح وتىضيخ نذذيث )دضٍ انخهك ( صفي

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 8         P.76 

 ..…………… دفظ انذذيث ويعاَي انكهًاخ واجة
Bridge to Success      Unit 1      Activity  Book 

Lesson 8          P.65 

 االثُيٍ
 يزاجعح هًزج انىصم وهًزج انمطع شزح انًعُى اإلجًاني آلياخ انكزيًح صىرج )انتيٍ( صفي

Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book 
Lesson 10            P.78 

 ..…………… دفظ اآلياخ ويعاَي انكهًاخ  واجة
Bridge to Success      Unit 1      Activity  Book 

Lesson 10       P.67 

 انثالثاء
 تالوج صىرج انتيٍ  صفي

 Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book مادة المسرح
Lesson 11      P.79 

 ..…………… ..…………… واجة
Bridge to Success      Unit 4      Activity  Book 

Lesson 11           P.68 

 األرتعاء
 ..…………… صفي

 Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book مادة المسرح
Lesson 13      P.81 

 ..…………… ..…………… واجة
Bridge to Success      Unit 4      Activity  Book 

Lesson 13           P.70 

 انخًيش
 ..…………… صفي

 Bridge to Success      Unit 4      Learner's Book كراسة الخط
Lesson 14     P.82 

 ..…………… ..…………… واجة
Bridge to Success      Unit 4    Activity  Book 

Lesson 14            P.71 
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 ( و )الثالث :  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتصًيى و انتكُىنىجيا انتزتيح األخالليح عيحانذراصاخ االجتًا انزياضياخ انعهىو انًادج

 َىاتج انتعهى
 
 

 ىوـــانــي

 يزاجعح ودذج انتكُىنىجيا و انتصًيى 

انعهىو   IBTيالدظح : صيكىٌ ايتذاٌ 

 يىو األدذ 

  01 – 5 -9* يجذ َاتج انضزب في 

 

 01 - 5 – 9* يجذ َاتج انمضًح عهى 

يصف اهتمام الباني المؤسس 
 االقتصادية بتطوير األنشطة 

 Project االخطار انتي تهذد انعانى

 االدذ
9يزاجعح انضزب في  909-900دم انتذريثاخ ص صفي  

صفي : يزاجعح انىدذج 

 انثاَيح

واجة : لزاءج لايىس 

 انًصطهذاخ .

 دذائك انًزجاٌصفي:
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 2انتذرية عهى دفظ جذول  ..…………… واجة

 االثُيٍ
 5يزاجعح انضزب في   905-902دم تذريثاخ  فيص

 2انتذرية عهى دفظ جذول   901واجة ص  واجة

 انثالثاء
 01يزاجعح انضزب في  يزاجعح  صفي

 5انتذرية عهى دفظ جذول  ..…………… واجة

 األرتعاء
 5و 2يزاجعح انمضًح عهى  يزاجعح  صفي

 5ل انتذرية عهى دفظ جذو ..…………… واجة

 انخًيش
 01يزاجعح انمضًح عهى  يزاجعح انًهاراخ  صفي

 01انتذرية عهى دفظ جذول  ..…………… واجة

 


