
QM-119-F1 

   

  

 جـــدول الواجبـــات األســــبـوعـــيـة                     مدرسـة الراشــد الصالـح الخاصـة                

    10/   10/ 7102إلــى        72/   10/ 7102لألســـبـوع مــن            ـــ اإلدارة المـــدرســيـة ـــ                    

  (  أ)   الرابعالـــــصــف          

 
 الـــخـــمـيس األربــعــاء الــثــالثـاء ثـنــيــناال األحــــد الـــمـــادة

 
 اإلسالميةالتربية 

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 
 اللغـــة العربيــة

 عامــــــــــــــــــــــةمراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  

 
 نجلـيـزيةاللغــة اإل

Revision 

 
 الـــريـاضيــات

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 
 الــعلـــوم

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 
 اجتماعيات

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 

  



QM-119-F1 

 

 

 جـــدول الواجبـــات األســــبـوعـــيـة                مدرسـة الراشــد الصالـح الخاصـة                     

    10/   10/ 7102إلــى        72/   10/ 7102لألســـبـوع مــن            ـــ اإلدارة المـــدرســيـة ـــ                    

  (  ب)  الرابعالـــــصــف          

 
 الـــخـــمـيس األربــعــاء الــثــالثـاء ثـنــيــناال األحــــد الـــمـــادة

 
 اإلسالميةالتربية 

 عامــــــــــــــــــــــةمراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  

 
 اللغـــة العربيــة

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 
 نجلـيـزيةاللغــة اإل

Revision 

 
 الـــريـاضيــات

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 
 الــعلـــوم

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 
 اجتماعيات

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 

  



QM-119-F1 

 

 جـــدول الواجبـــات األســــبـوعـــيـة                مدرسـة الراشــد الصالـح الخاصـة                     

    10/   10/ 7102إلــى        72/   10/ 7102لألســـبـوع مــن            ـــ اإلدارة المـــدرســيـة ـــ                    

 (   ج)  الرابعالـــــصــف          

 
 الـــخـــمـيس األربــعــاء الــثــالثـاء ثـنــيــناال األحــــد الـــمـــادة

 
 اإلسالميةالتربية 

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 
 اللغـــة العربيــة

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 
 نجلـيـزيةاللغــة اإل

Revision 

 
 الـــريـاضيــات

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 
 الــعلـــوم

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 
 اجتماعيات

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 

  



QM-119-F1 

 

 

 جـــدول الواجبـــات األســــبـوعـــيـة          مدرسـة الراشــد الصالـح الخاصـة                           

    10/   10/ 7102إلــى        72/   10/ 7102لألســـبـوع مــن            ـــ اإلدارة المـــدرســيـة ـــ                    

  (د)  الرابعالـــــصــف          

 
 الـــخـــمـيس األربــعــاء الــثــالثـاء ثـنــيــناال األحــــد الـــمـــادة

 
 اإلسالميةالتربية 

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 
 اللغـــة العربيــة

 عامــــــــــــــــــــــةمراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  

 
 نجلـيـزيةاللغــة اإل

Revision 

 
 الـــريـاضيــات

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 
 الــعلـــوم

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 
 اجتماعيات

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 

  



QM-119-F1 

 

 

 جـــدول الواجبـــات األســــبـوعـــيـة   مدرسـة الراشــد الصالـح الخاصـة                                 

    10/   10/ 7102إلــى        72/   10/ 7102لألســـبـوع مــن            ـــ اإلدارة المـــدرســيـة ـــ                    

  (  هـ)   الرابعالـــــصــف          

 
 الـــخـــمـيس األربــعــاء الــثــالثـاء ثـنــيــناال األحــــد الـــمـــادة

 
 اإلسالميةالتربية 

 عامــــــــــــــــــــــةمراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  

 
 اللغـــة العربيــة

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 
 نجلـيـزيةاللغــة اإل

Revision 

 
 الـــريـاضيــات

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 
 الــعلـــوم

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 
 اجتماعيات

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 

  



QM-119-F1 

 

 

 

 جـــدول الواجبـــات األســــبـوعـــيـة    مدرسـة الراشــد الصالـح الخاصـة                                

    10/   10/ 7102إلــى        72/   10/ 7102لألســـبـوع مــن            ـــ اإلدارة المـــدرســيـة ـــ                    

  (  و)   الرابعالـــــصــف          

 
 الـــخـــمـيس األربــعــاء الــثــالثـاء ثـنــيــناال األحــــد الـــمـــادة

 
 اإلسالميةالتربية 

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 
 اللغـــة العربيــة

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 
 نجلـيـزيةاللغــة اإل

Revision 

 
 الـــريـاضيــات

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 
 الــعلـــوم

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 
 اجتماعيات

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 

  



QM-119-F1 

 

 

 جـــدول الواجبـــات األســــبـوعـــيـة     مدرسـة الراشــد الصالـح الخاصـة                                

    10/   10/ 7102إلــى        72/   10/ 7102لألســـبـوع مــن            ـــ اإلدارة المـــدرســيـة ـــ                    

  (  ز)   الرابعالـــــصــف          

 
 الـــخـــمـيس األربــعــاء الــثــالثـاء ثـنــيــناال األحــــد الـــمـــادة

 
 اإلسالميةالتربية 

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 
 اللغـــة العربيــة

 عامــــــــــــــــــــــةمراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  

 
 نجلـيـزيةاللغــة اإل

Revision 

 
 الـــريـاضيــات

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 
 الــعلـــوم

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 
 اجتماعيات

 مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  عامــــــــــــــــــــــة

 


