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 حضرة أولٌاء األمور الكرام 
 تحٌة طٌبة ،،،

 ( بنٌن وبنات 23 - 6الطلبة للصفوف ) أمورضوع: دعوة لحضور اجتماع أولٌاء المو
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 اتكم لشراكة فاعلة مع المدرسة لما فٌه مصلحة ابنائنا الطلبة .والتدرٌسٌة. نرحب بمقترح
 

 لإلجتماع .  ا  ظهرا  وذلك إستعداد 23:41 الساعة الخمٌس سٌنتهً الدوام المدرسً ٌوم 
 

 بقبول فائق اإلحترام ،،، الوتفض
 مدٌرة المدرسة                                                                                                                      

 األخت / سمٌرة أٌوب                                                                                                             
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 بنات( : السادس األساسًمعلمات الصف ومعلمو و ( 
 

 انسادش / ج انسادش / ب انسادش / أ انًادة

 بثٌنة حمدي بثٌنة حمدي بثٌنة حمدي التربٌة اإلسالمٌة

 عفت قادر ٌاسمٌن السباعً عفت قادر اللغة العربٌة

 نضال رافع نضال رافع نضال رافع قراءة وكتابة لغة العربٌة

 ٌاسمٌن الخفش ٌاسمٌن الخفش اللغة اإلنجلٌزٌة
 ٌاسمٌن الخفش

 دٌاال صالح دٌاال صالح إثراء اللغة االنجلٌزٌة

 سالً عاصم مروة سعد مروة سعد الرٌاضٌات

 رانٌا محمد رانٌا محمد رانٌا محمد الدراسات اإلجتماعٌة

 سوسن عاطف سوسن عاطف سوسن عاطف التربٌة االخالقٌة

 نهال جابر هبة حسون نهال جابر العلوم

 ارٌج مالك ارٌج مالك ارٌج مالك التربٌة الرٌاضٌة

 حنان الشاذلً  حنان الشاذلً  حنان الشاذلً  التربٌة الموسٌقٌة

 محمد غانم محمد غانم محمد غانم التربٌة الفنٌة

 سهار إسالم سهار إسالم سهار إسالم والتكنولوجٌاالتصمٌم 

 غادة سامً  االشراف االداري
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 ( :ٌن ) بن السادس األساسًمعلمات الصف معلمو و 
 

 وانسادش /  هـانسادش /  دانسادش /  انًادة

 عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا التربية اإلسالمية

 شٌرٌن الجندي عفت قادر عفت قادر المغة العربية

 نضال رافع نضال رافع نضال رافع قراءة وكتابة لغة العربية

 علً احمد احمد علً احمد علً المغة اإلنجميزية

 عبدالسالم الحباش عبدالسالم الحباش عبدالسالم الحباش إثراء المغة االنجميزي

 تٌسٌرجابر  كمال لطفً كمال لطفً الرياضيات

 صباح عبدالوارث صباح عبدالوارث صباح عبدالوارث الدراسات االجتماعية 

 محمد السٌد محمد السٌد محمد السٌد التربية االخالقية

 نهال جابر شٌماء حبشً حبشًشٌماء  العموم

 حسام إبراهٌم حسام إبراهٌم حسام إبراهٌم التربية الرياضية

 كمال الدعبل كمال الدعبل كمال الدعبل التربية الموسيقية

 محمد غانم محمد غانم محمد غانم التربية الفنية

 سهار إسالم سهار إسالم سهار إسالم التصميم والتكنولوجيا 

 احمد فاخر االشراف االداري

 
 31/10/9312االسراع بتسدٌده فً موعد اقصاه  41/9/3129فً  تهعلى أولٌاء األمورالذٌن لم ٌقوموا بتسدٌد القسط األول الذي انتهت مد 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  2020/   39   تعمٌم رقم )
 

 حضرة أولٌاء األمور الكرام 
 تحٌة طٌبة ،،،

 ( بنٌن وبنات 23 - 6الطلبة للصفوف ) أمورضوع: دعوة لحضور اجتماع أولٌاء المو

      حتى الثامنة مساء  وم من الساعة الخامسة  2019/ 10 /31  الخمٌس الموافقٌطٌب لنا اللقاء بكم فً أمسٌة ٌوم       
للوقوف على حصاد طلبتنا، ومدى تقدمهم الدراسً وسلوكهم، وااللتقاء بأعضاء الهٌئتٌن اإلدارٌة  ( BLOCK B)فً 

 اتكم لشراكة فاعلة مع المدرسة لما فٌه مصلحة ابنائنا الطلبة .والتدرٌسٌة. نرحب بمقترح
 

 لإلجتماع .  ا  ظهرا  وذلك إستعداد 23:41 الساعة الخمٌس سٌنتهً الدوام المدرسً ٌوم 
 

 بقبول فائق اإلحترام ،،، الوتفض
 مدٌرة المدرسة                                                                                                                      

 األخت / سمٌرة أٌوب                                                                                                             

QM-114-F1 
 

 

 
 

 : ) معلمات الصف السابع ) بنات 

 د/ انسابع انسابع / ج انسابع / ب انسابع / أ انًادة

 خولة موفق خولة موفق خولة موفق خولة موفق التربية اإلسالمية

 شٌرٌن الجندي شٌرٌن الجندي شٌرٌن الجندي شٌرٌن الجندي المغة العربية

 عادل فاروق منى محمود منى محمود منى محمود قراءة وكتابة لغة العربية

 دٌاال صالح دٌاال صالح دٌاال صالح دٌاال صالح المغة اإلنجميزية

 دعاء إبراهٌم دعاء إبراهٌم دعاء إبراهٌم دعاء إبراهٌم إثراء المغة االنجميزية

 صفاء ٌوسف صفاء ٌوسف سناء خلٌل سناء خلٌل الرياضيات

 سوسن عاطف سوسن عاطف سوسن عاطف سوسن عاطف الدراسات اإلجتماعية

 هٌام السرابً هٌام السرابً هٌام السرابً هٌام السرابً التربية االخالقية

 سناء حايد حايدسناء  سناء حايد نهال جابر العموم

 والدة محمد والدة محمد والدة محمد والدة محمد  التربية الرياضية

 حنان الشاذلً حنان الشاذلً حنان الشاذلً حنان الشاذلً التربية الموسيقية

 زٌنة طارق زٌنة طارق زٌنة طارق زٌنة طارق التربية الفنية

 نهلة خضٌر نهلة خضٌر نهلة خضٌر نهلة خضٌر التكنولوجياالتصميم و 

 األخت لٌنا عادل / سحر حجل  االشراف االداري
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 ( : ٌنمعلمات الصف السابع ) بنمعلمو و 

 حانسابع /  زانسابع /  وانسابع  /  هـانسابع / انًادة

 عبد الرحمن عبد هللا عبد الرحمن عبد هللا عبدالعال عبدالمولى عبدالعال عبدالمولى التربية اإلسالمية

 محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن المغة العربية

 نضال رافع نضال رافع عادل فاروق عادل فاروق قراءة وكتابة لغة العربية

 المغة اإلنجميزية
 طلٌع شجاع طلٌع شجاع

 طلٌع شجاع
 احمد علً 

 احمد علً  إثراء المغة االنجميزية

 اٌمن ٌاقوت اٌمن ٌاقوت  كمال لطفً مروه سعد الرياضيات

 محمد السٌد محمد السٌد محمد السٌد محمد السٌد الدراسات اإلجتماعية

 احمد طارق طارق احمد احمد طارق احمد طارق التربية االخالقية

 جابر بسٌونً جابر بسٌونً جابر بسٌونً سناء حامد العموم

 حسام إبراهٌم حسام إبراهٌم حسام إبراهٌم حسام إبراهٌم التربية الرياضية

 كمال الدعبل  كمال الدعبل  كمال الدعبل  كمال الدعبل  التربية الموسيقية

 زٌنة طارق زٌنة طارق زٌنة طارق زٌنة طارق التربية الفنية

 هدى رسمً نهلة خضٌر نهلة خضٌر نهلة خضٌر التكنولوجياالتصميم و 

 احمد فاخر االشراف االداري
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 : ) معلمات الصف الثامن ) بنات 

 انثاين / ج انثاين / ب انثاين / أ انًادة

 خولة موفق خولة موفق خولة موفق التربية اإلسالمية

 منى محمود منى محمود منى محمود المغة العربية

 عادل فاروق عادل فاروق عادل فاروق قراءة وكتابة لغة العربية

 المغة اإلنجميزية
 دعاء ابراهٌم  دعاء ابراهٌم  دعاء ابراهٌم 

 إثراء المغة االنجميزية
 صفاء ٌوسف امان القادري  امان القادري الرياضيات

 هٌام السرابً هٌام السرابً هٌام السرابً الدراسات اإلجتماعية

 هبة قندٌل هبة قندٌل هبة قندٌل التربية االخالقية

 مرفت محمد مرفت محمد مرفت محمد العموم

 والدة محمد  والدة محمد  والدة محمد  التربية الرياضية

 حنان الشاذلً  حنان الشاذلً  حنان الشاذلً  التربية الموسيقية

 زٌنة طارق زٌنة طارق زٌنة طارق التربية الفنية

 نهلة خضٌر  نهلة خضٌر  نهلة خضٌر  التكنولوجياالتصميم و 

 األخت لٌنا عادل / سحر حجل  االشراف االداري
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 ( : ٌن) بن ثامنمعلمات الصف المعلمو و 
 
 

 انثاين / و انثاين / هـ د/  انثاين انًادة

 عبدالعال عبدالمولى عبدالعال عبدالمولى عبدالعال عبدالمولى التربٌة اإلسالمٌة

 محمد عبدالرحمن نضال رافع نضال رافع اللغة العربٌة

 عادل فاروق عادل فاروق عادل فاروق العربية قراءة وكتابة لغة

 اللغة اإلنجلٌزٌة
 عادل عاطف عادل عاطف عادل عاطف

 إثراء اللغة االنجلٌزٌة
 ايًن ياقىث حسن فتى حسن فتى الرٌاضٌات

 محمد السٌد محمد السٌد محمد السٌد الدراسات اإلجتماعٌة

 احمد طارق احمد طارق احمد طارق التربٌة االخالقٌة

 جابر بسيىني سايي ابى انغيظ يرفج يحًد العلوم

 حساو إبراهيى حساو إبراهيى حساو إبراهيى التربٌة الرٌاضٌة

 كًال اندعبم  كًال اندعبم  كًال اندعبم التربٌة الموسٌقٌة

 زينت طارق زينت طارق زينت طارق التربٌة الفنٌة

 نههت خضير نههت خضير نههت خضير التصمٌم والتكنولوجٌا

 احًد فاخر جهاد حجازي االشراف االداري 
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 التاسع ) بنات ( :الصف و معلمو  معلمات 
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 انتاسع / ج يتقدو انتاسع / ب يتقدو يتقدوانتاسع / أ  انًادة

 اٌمان موسى اٌمان موسى موسىاٌمان  انتربيت اإلسالييت

 ٌاسر السباعً عزة شلبً عزة شلبً انهغت انعربيت

 منى شفٌق منى شفٌق خدٌجة صحبً  انهغت اإلنجهيسيت

 سناء خلٌل   امان القادري  رنا خضراوي   انرياضياث

 هبة قندٌل هبة قندٌل هبة قندٌل اندراساث االجتًاعيت

 مجد سمٌر مجد سمٌر مجد سمٌر انفيسياء  

 شٌماء حبشً شٌماء حبشً شٌماء حبشً االحياء

 زٌنة طارق زٌنة طارق زٌنة طارق انتربيت انفنيت

  فخرالدٌنوالدة   فخرالدٌنوالدة   فخرالدٌنوالدة  انتربيت انرياضيت

 حنان الشاذلً حنان الشاذلً حنان الشاذلً انتربيت انًىسيقيت

 محمد خلف محمد خلف محمد خلف انحاسىب

 األخج نينا عادل / سحر حجم االشراف االداري 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  2020/   39   تعمٌم رقم )
 

 حضرة أولٌاء األمور الكرام 
 تحٌة طٌبة ،،،

 ( بنٌن وبنات 23 - 6الطلبة للصفوف ) أمورضوع: دعوة لحضور اجتماع أولٌاء المو

      حتى الثامنة مساء  وم من الساعة الخامسة  2019/ 10 /31  الخمٌس الموافقٌطٌب لنا اللقاء بكم فً أمسٌة ٌوم       
للوقوف على حصاد طلبتنا، ومدى تقدمهم الدراسً وسلوكهم، وااللتقاء بأعضاء الهٌئتٌن اإلدارٌة  ( BLOCK B)فً 

 اتكم لشراكة فاعلة مع المدرسة لما فٌه مصلحة ابنائنا الطلبة .والتدرٌسٌة. نرحب بمقترح
 

 لإلجتماع .  ا  ظهرا  وذلك إستعداد 23:41 الساعة الخمٌس سٌنتهً الدوام المدرسً ٌوم 
 

 بقبول فائق اإلحترام ،،، الوتفض
 مدٌرة المدرسة                                                                                                                      

 األخت / سمٌرة أٌوب                                                                                                             

QM-114-F1 
 

 

 
 

  ( : ٌنبنالصف التاسع )  معلماتومعلمو 

 

 31/10/3129االسراع بتسدٌده فً موعد اقصاه  41/9/3129فً  تهعلى أولٌاء األمورالذٌن لم ٌقوموا بتسدٌد القسط األول الذي انتهت مد 

 

 يتقدو زانتاسع /  يتقدو وانتاسع /  يتقدو هـانتاسع /  يتقدو دانتاسع /  انًادة

 عامل كامل عامل كامل عامل كامل عامل كامل انتربيت اإلسالييت

 ٌاسر السباعً ٌاسر السباعً عادل فاروق ٌاسر السباعً انهغت انعربيت

 عادل عاطف احمد عبدالستار  طلٌع شجاع احمد عبدالستار انهغت اإلنجهيسيت

   حسن فتى  محمد رفعت   محمد رفعت    محمود ابو مسلم انرياضياث

 احمد طارق احمد طارق احمد طارق احمد طارق اندراساث االجتًاعيت

 فادي حسٌن حسٌنفادي  فادي حسٌن فادي حسٌن انفيسياء  

 سامً ابو الغٌط سامً ابو الغٌط سامً ابو الغٌط سامً ابو الغٌط االحياء

 زٌنة طارق زٌنة طارق زٌنة طارق زٌنة طارق انتربيت انفنيت

 احمد عبدالرجمن احمد عبدالرجمن احمد عبدالرجمن  احمد عبدالرجمن انتربيت انرياضيت

 كمال الدعبل كمال الدعبل الدعبلكمال   كمال الدعبل انتربيت انًىسيقيت

 محمد خلف محمد خلف محمد خلف محمد خلف انحاسىب

 جهاد حجازي االشراف االداري 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  2020/   39   تعمٌم رقم )
 

 حضرة أولٌاء األمور الكرام 
 تحٌة طٌبة ،،،

 ( بنٌن وبنات 23 - 6الطلبة للصفوف ) أمورضوع: دعوة لحضور اجتماع أولٌاء المو

      حتى الثامنة مساء  وم من الساعة الخامسة  2019/ 10 /31  الخمٌس الموافقٌطٌب لنا اللقاء بكم فً أمسٌة ٌوم       
للوقوف على حصاد طلبتنا، ومدى تقدمهم الدراسً وسلوكهم، وااللتقاء بأعضاء الهٌئتٌن اإلدارٌة  ( BLOCK B)فً 

 اتكم لشراكة فاعلة مع المدرسة لما فٌه مصلحة ابنائنا الطلبة .والتدرٌسٌة. نرحب بمقترح
 

 لإلجتماع .  ا  ظهرا  وذلك إستعداد 23:41 الساعة الخمٌس سٌنتهً الدوام المدرسً ٌوم 
 

 بقبول فائق اإلحترام ،،، الوتفض
 مدٌرة المدرسة                                                                                                                      

 األخت / سمٌرة أٌوب                                                                                                             

QM-114-F1 
 

 

 
 

 بنات ( : والمتقدم العام معلمو و معلمات الصف العاشر ( 

 يتقدو انعاشر / ج يتقدو انعاشر / ب عاو انعاشر / أ انًادة

 اٌمان محمد اٌمان محمد اٌمان محمد انتربيت اإلسالييت

 عزة شلبً عزة شلبً عزة شلبً انهغت انعربيت

 منى شفٌق  منى شفٌق  بندكتا رٌبللو انهغت اإلنجهيسيت

 مها حمد مها حمد مها حمد انرياضياث

 سوسن عاطف  سوسن عاطف  سوسن عاطف اندراساث االجتًاعيت

 ـــــ ـــــ بندكتا رٌبللو ادارة االعًال

 ـــــ ـــــ كندا محمود األحياء

 فٌلكسسعٌد  فٌلكسسعٌد  مجد سمٌر انفيسياء

 ناهد جالل ناهد جالل  ـــــ    انكيًياء

  فخرالدٌنوالدة   فخرالدٌنوالدة   فخرالدٌنوالدة  انتربيت انرياضيت

 محمد خلف محمد خلف محمد خلف انحاسىب

 األخج نينا عادل / سحر حجم  االشراف االداري

 
 31/10/3129االسراع بتسدٌده فً موعد اقصاه  41/9/3129فً  تهعلى أولٌاء األمورالذٌن لم ٌقوموا بتسدٌد القسط األول الذي انتهت مد 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  2020/   39   تعمٌم رقم )
 

 حضرة أولٌاء األمور الكرام 
 تحٌة طٌبة ،،،

 ( بنٌن وبنات 23 - 6الطلبة للصفوف ) أمورضوع: دعوة لحضور اجتماع أولٌاء المو

      حتى الثامنة مساء  وم من الساعة الخامسة  2019/ 10 /31  الخمٌس الموافقٌطٌب لنا اللقاء بكم فً أمسٌة ٌوم       
للوقوف على حصاد طلبتنا، ومدى تقدمهم الدراسً وسلوكهم، وااللتقاء بأعضاء الهٌئتٌن اإلدارٌة  ( BLOCK B)فً 

 اتكم لشراكة فاعلة مع المدرسة لما فٌه مصلحة ابنائنا الطلبة .والتدرٌسٌة. نرحب بمقترح
 

 لإلجتماع .  ا  ظهرا  وذلك إستعداد 23:41 الساعة الخمٌس سٌنتهً الدوام المدرسً ٌوم 
 

 بقبول فائق اإلحترام ،،، الوتفض
 مدٌرة المدرسة                                                                                                                      

 األخت / سمٌرة أٌوب                                                                                                             

QM-114-F1 
 

 

 
 

 ( : ٌن) بنالمتقدم العام والصف العاشر  ومعلمات معلمو 

 يتقدو انعاشر / و يتقدو انعاشر / هـ عاو انعاشر / د انًادة

 عبد الرحمن عبد هللا عبد الرحمن عبد هللا عبد الرحمن عبد هللا انتربيت اإلسالييت

 محمد عبد المنعم ٌاسر السباعً محمد عبد المنعم انهغت انعربيت

 احمد عبد الستار  احمد عبد الستار  ماجد الماضً انهغت اإلنجهيسيت

 محمود ابو مسلم محمود ابو مسلم محمد رفعت  انرياضياث

 احمد طارق احمد طارق محسن مسعد اندراساث االجتًاعيت

 ـــــ ـــــ ماجد الماضً ادارة اعًال

 ـــــ ـــــ سامً ابو الغٌط  األحياء

 فٌلكسسعٌد  فٌلكسسعٌد  مجد سمٌر انفيسياء

 محمد المغازي محمد المغازي ـــــ    انكيًياء

 احمد عبدالرحمن احمد عبدالرحمن احمد عبدالرحمن  انتربيت انرياضيت

 محمد خلف محمد خلف محمد خلف انحاسىب 

 جهاد حجازي االشراف االداري

 

 31/10/3129االسراع بتسدٌده فً موعد اقصاه  41/9/3129فً  تهعلى أولٌاء األمورالذٌن لم ٌقوموا بتسدٌد القسط األول الذي انتهت مد 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  2020/   39   تعمٌم رقم )
 

 حضرة أولٌاء األمور الكرام 
 تحٌة طٌبة ،،،

 ( بنٌن وبنات 23 - 6الطلبة للصفوف ) أمورضوع: دعوة لحضور اجتماع أولٌاء المو

      حتى الثامنة مساء  وم من الساعة الخامسة  2019/ 10 /31  الخمٌس الموافقٌطٌب لنا اللقاء بكم فً أمسٌة ٌوم       
للوقوف على حصاد طلبتنا، ومدى تقدمهم الدراسً وسلوكهم، وااللتقاء بأعضاء الهٌئتٌن اإلدارٌة  ( BLOCK B)فً 

 اتكم لشراكة فاعلة مع المدرسة لما فٌه مصلحة ابنائنا الطلبة .والتدرٌسٌة. نرحب بمقترح
 

 لإلجتماع .  ا  ظهرا  وذلك إستعداد 23:41 الساعة الخمٌس سٌنتهً الدوام المدرسً ٌوم 
 

 بقبول فائق اإلحترام ،،، الوتفض
 مدٌرة المدرسة                                                                                                                      

 األخت / سمٌرة أٌوب                                                                                                             

QM-114-F1 
 

 

 
 

 بنات ( : ام ومتقدمع –معلمات الصف الحادي عشرمعلمو و ( 
 

 

 يتقدو ج /  الحادي عشر  ب متقدمالحادي عشر  /  عام/ أ الحادي عشر  المادة

 اٌمان محمد اٌمان محمد اٌمان محمد انتربيت اإلسالييت

 سناء شوكت  احمد بدوي محمود منى انهغت انعربيت

 خدٌجة صحبً  خدٌجة صحبً  خدٌجة صحبً  انهغت اإلنجهيسيت

 رنا خضراوي غادة عبد الغفور ثروت علً  انرياضياث

 هٌام السرابً  هٌام السرابً  هٌام السرابً  اندراساث االجتًاعيت

 اٌمان امٌن اٌمان امٌن اٌمان امٌن انعهىو انصحيت 

 سامً خٌر الدٌن سامً خٌر الدٌن سامً خٌر الدٌن االبداعي واالبتكارانتصًيى 

 محمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح ـــــ األحياء

  حسان مصطفى   حسان مصطفى  فادي حسٌن انفيسياء

 ـــــ ـــــ مرفت محمد انكيًياء

 والدة فخرالدٌن والدة فخرالدٌن والدة فخرالدٌن انتربيت انرياضيت

 األخت لٌنا عادل / سحر حجل  االشراف االداري

 
 

 31/21/3129االسراع بتسدٌده فً موعد اقصاه  41/9/3129فً  تهعلى أولٌاء األمورالذٌن لم ٌقوموا بتسدٌد القسط األول الذي انتهت مد 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  2020/   39   تعمٌم رقم )
 

 حضرة أولٌاء األمور الكرام 
 تحٌة طٌبة ،،،

 ( بنٌن وبنات 23 - 6الطلبة للصفوف ) أمورضوع: دعوة لحضور اجتماع أولٌاء المو

      حتى الثامنة مساء  وم من الساعة الخامسة  2019/ 10 /31  الخمٌس الموافقٌطٌب لنا اللقاء بكم فً أمسٌة ٌوم       
للوقوف على حصاد طلبتنا، ومدى تقدمهم الدراسً وسلوكهم، وااللتقاء بأعضاء الهٌئتٌن اإلدارٌة  ( BLOCK B)فً 

 اتكم لشراكة فاعلة مع المدرسة لما فٌه مصلحة ابنائنا الطلبة .والتدرٌسٌة. نرحب بمقترح
 

 لإلجتماع .  ا  ظهرا  وذلك إستعداد 23:41 الساعة الخمٌس سٌنتهً الدوام المدرسً ٌوم 
 

 بقبول فائق اإلحترام ،،، الوتفض
 مدٌرة المدرسة                                                                                                                      

 األخت / سمٌرة أٌوب                                                                                                             

QM-114-F1 
 

 

 
 

 

  بنٌن ( : متقدمالو العام  الصف الحادي عشرومعلمات معلمو ( 
 

 يتقدوو الحادي عشر /  يتقدوهـ الحادي عشر /  عاود الحادي عشر /  المادة

 عبد العال عبد المولى عبد العال عبد المولى عبد العال عبد المولى التربٌة اإلسالمٌة

 احمد بدوي  احمد بدوي احمد بدوي اللغة العربٌة

 ولٌد هالل  ولٌد هالل ولٌد هالل اللغة اإلنجلٌزٌة

 نزار الحلبً نزار الحلبً ثروت علً  الرٌاضٌات

 محسن مسعد محسن مسعد محسن مسعد  الدراسات االجتماعٌة

 اٌمان امٌن اٌمان امٌن اٌمان امٌن العلوم الصحٌة

 سامً خٌر الدٌن سامً خٌر الدٌن سامً خٌر الدٌن التصمٌم االبداعً واالبتكار

 حسان مصطفى  حسان مصطفى  فادي حسٌن  الفٌزٌاء

 ـــــ ـــــ محمد المغازي الكٌمٌاء

 محمد عبد الفتاح  محمد عبد الفتاح ـــــ األحٌاء

 احمد عبد الرحمن احمد عبد الرحمن احمد عبد الرحمن التربٌة الرٌاضٌة

 جهاد حجازي االشراف االداري
 

 31/21/3129االسراع بتسدٌده فً موعد اقصاه  41/9/3129فً  تهعلى أولٌاء األمورالذٌن لم ٌقوموا بتسدٌد القسط األول الذي انتهت مد 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  2020/   39   تعمٌم رقم )
 

 حضرة أولٌاء األمور الكرام 
 تحٌة طٌبة ،،،

 ( بنٌن وبنات 23 - 6الطلبة للصفوف ) أمورضوع: دعوة لحضور اجتماع أولٌاء المو

      حتى الثامنة مساء  وم من الساعة الخامسة  2019/ 10 /31  الخمٌس الموافقٌطٌب لنا اللقاء بكم فً أمسٌة ٌوم       
للوقوف على حصاد طلبتنا، ومدى تقدمهم الدراسً وسلوكهم، وااللتقاء بأعضاء الهٌئتٌن اإلدارٌة  ( BLOCK B)فً 

 اتكم لشراكة فاعلة مع المدرسة لما فٌه مصلحة ابنائنا الطلبة .والتدرٌسٌة. نرحب بمقترح
 

 لإلجتماع .  ا  ظهرا  وذلك إستعداد 23:41 الساعة الخمٌس سٌنتهً الدوام المدرسً ٌوم 
 

 بقبول فائق اإلحترام ،،، الوتفض
 مدٌرة المدرسة                                                                                                                      

 األخت / سمٌرة أٌوب                                                                                                             

QM-114-F1 
 

 

 
 

 بنات ( : المتقدمو  العام –معلمات الصف الثانً عشرمعلمو و ( 
 

 ج انًتقدوانثاني عشر /  انًتقدو انثاني عشر / ب انعاو / أ انثاني عشر انًادة

 نهى محمد اٌمان محمد نهى محمد التربية اإلسالمية

 سناء شوكت شوكتسناء  سناء شوكت المغة العربية

 بندكتا رٌبللو  بندكتا رٌبللو  بندكتا رٌبللو  المغة اإلنجميزية

 غادة عبد الغفور غادة عبد الغفور ثروت علً  الرياضيات

 ناهد نوري  ناهد نوري  ناهد نوري  الدراسات االجتماعية

 اٌمان امٌن اٌمان امٌن اٌمان امٌن العموم الصحية 

 جواد كاظم  جواد كاظم  حسان مصطفى الفيزياء

 ناهد جالل ناهد جالل ناهد جالل الكيمياء

 ـــــ ـــــ محمد عبد الفتاح األحياء

 والدة فخرالدٌن والدة فخرالدٌن والدة فخرالدٌن التربية الرياضية

 سامً خٌر الدٌن سامً خٌر الدٌن سامً خٌر الدٌن التصميم االبداعي واالبتكار

 األخت لٌنا عادل / سحر حجل  االشراف االداري
                               

 

 

 31/21/3129االسراع بتسدٌده فً موعد اقصاه  41/9/3129فً  تهعلى أولٌاء األمورالذٌن لم ٌقوموا بتسدٌد القسط األول الذي انتهت مد 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  2020/   39   تعمٌم رقم )
 

 حضرة أولٌاء األمور الكرام 
 تحٌة طٌبة ،،،

 ( بنٌن وبنات 23 - 6الطلبة للصفوف ) أمورضوع: دعوة لحضور اجتماع أولٌاء المو

      حتى الثامنة مساء  وم من الساعة الخامسة  2019/ 10 /31  الخمٌس الموافقٌطٌب لنا اللقاء بكم فً أمسٌة ٌوم       
للوقوف على حصاد طلبتنا، ومدى تقدمهم الدراسً وسلوكهم، وااللتقاء بأعضاء الهٌئتٌن اإلدارٌة  ( BLOCK B)فً 

 اتكم لشراكة فاعلة مع المدرسة لما فٌه مصلحة ابنائنا الطلبة .والتدرٌسٌة. نرحب بمقترح
 

 لإلجتماع .  ا  ظهرا  وذلك إستعداد 23:41 الساعة الخمٌس سٌنتهً الدوام المدرسً ٌوم 
 

 بقبول فائق اإلحترام ،،، الوتفض
 مدٌرة المدرسة                                                                                                                      

 األخت / سمٌرة أٌوب                                                                                                             
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  بنٌن ( : المتقدمالعام و معلمو الصف الثانً عشر ( 
 انثاني عشر /ز انًتقدو و انًتقدوانثاني عشر /  هـ انًتقدوانثاني عشر /  انعاود  انثاني عشر/ انًادة

 عامل كامل عامل كامل عامل كامل عامل كامل التربية اإلسالمية

 محمود عبدالمنعم محمود عبدالمنعم محمود عبدالمنعم احمد بدوي  المغة العربية

 ماجد الماضً الماضًماجد  ماجد الماضً ولٌد هالل المغة اإلنجميزية

 محمد مصطفى محمد مصطفى  محمد مصطفى  نزار الحلبً  الرياضيات

 محسن مسعد محسن مسعد  محسن مسعد محسن مسعد الدراسات االجتماعية

 اٌمان امٌن اٌمان امٌن اٌمان امٌن اٌمان امٌن العموم الصحية

 جواد كاظم جواد كاظم جواد كاظم سعٌد فٌلكس الفيزياء

 محمد المغازي محمد المغازي محمد المغازي ناهد جالل الكيمياء

 ـــــ ـــــ ـــــ يحًد عبد انفتاح األحياء

 أحًد عبد انرحًن أحًد عبد انرحًن أحًد عبد انرحًن  عبد انرحًنأحًد  التربية الرياضية

 سامً خٌر الدٌن سامً خٌر الدٌن سامً خٌر الدٌن سامً خٌر الدٌن التصميم االبداعي واالبتكار

 جهاد حجازي االشراف االداري
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