
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  2020/    89   تعمٌم رقم )
 

 حضرة أولٌاء األمور الكرام 
 تحٌة طٌبة ،،،

 ( بنٌن وبنات 6 – 1الطلبة للصفوف ) أمورضوع: دعوة لحضور اجتماع أولٌاء المو

    مساء  حتى الثامنة وم من الساعة الخامسة  / 02 /202020الموافق  الخمٌسٌطٌب لنا اللقاء بكم فً أمسٌة ٌوم       
للوقوف على حصاد طلبتنا، ومدى تقدمهم الدراسً وسلوكهم، وااللتقاء بأعضاء الهٌئتٌن اإلدارٌة  )فً الساحة الرئٌسٌة ( 

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

 لإلجتماع .  ا  ظهرا  وذلك إستعداد 03:12 الساعة الخمٌس سٌنتهً الدوام المدرسً ٌوم 
 

 بقبول فائق اإلحترام ،،، اتفضلو
 مدٌرة المدرسة                                                                                                                       

 األخت / سمٌرة أٌوب                                                                                                             

QM-114-F1 
 

 

 
 

 : ًمعلمات الصف األول األساس 

 األول / ج األول / ب األول / أ الوادة

 بدور زهدي بدور زهدي بدور زهدي  التربية اإلسالمية

 نوال البح نوال البح نعمة عبدالمولى المغة العربية

 المغة اإلنجميزية
 اسراء اسماعٌل اسراء اسماعٌل اسراء اسماعٌل

Reading & Writing  

 منار نبٌل رٌتا سالم رٌتا سالم الرياضيات

 مروة عبدالتواب مروة عبدالتواب رنا عبدهللا الدراسات االجتماعية

 مروة عبدالتواب مروة عبدالتواب مروة عبدالتواب التربية االخالقية 

 ٌوال عبدالفتاح ٌوال عبدالفتاح ٌوال عبدالفتاح العموم

 آمال ٌوسف آمال ٌوسف آمال ٌوسف التربية الفنية

 رٌم الفلكً رٌم الفلكً رٌم الفلكً التربية الرياضية

 انجً ٌعقوب انجً ٌعقوب انجً ٌعقوب التربية الموسيقية

 احالم محمد احالم محمد احالم محمد التصميم والتكنولوجيا

  هانً غادة االشراف االداري

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  2020/    89   تعمٌم رقم )
 

 حضرة أولٌاء األمور الكرام 
 تحٌة طٌبة ،،،

 ( بنٌن وبنات 6 – 1الطلبة للصفوف ) أمورضوع: دعوة لحضور اجتماع أولٌاء المو

    مساء  حتى الثامنة وم من الساعة الخامسة  / 02 /202020الموافق  الخمٌسٌطٌب لنا اللقاء بكم فً أمسٌة ٌوم       
للوقوف على حصاد طلبتنا، ومدى تقدمهم الدراسً وسلوكهم، وااللتقاء بأعضاء الهٌئتٌن اإلدارٌة  )فً الساحة الرئٌسٌة ( 

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

 لإلجتماع .  ا  ظهرا  وذلك إستعداد 03:12 الساعة الخمٌس سٌنتهً الدوام المدرسً ٌوم 
 

 بقبول فائق اإلحترام ،،، اتفضلو
 مدٌرة المدرسة                                                                                                                       

 األخت / سمٌرة أٌوب                                                                                                             

QM-114-F1 
 

 

 
 

  األول األساسً معلمات الصف: 

 األول / ز األول / و األول / هـ األول / د الوادة

 بدور زهدي بدور زهدي بدور زهدي بدور زهدي التربية اإلسالمية

 اسماء عبدالمنطلب اسماء عبدالمنطلب اسماء عبدالمنطلب نوال البح المغة العربية

 مرفت عبدالحمٌد مرفت عبدالحمٌد المغة اإلنجميزية
 مرفت عبدالحمٌد مرفت عبدالحمٌد

Reading & Writing اسراء اسماعٌل اسراء اسماعٌل 

 أزهار رسمً أزهار رسمً  رٌتا سالم رٌتا سالم الرياضيات

 مروة عبدالتواب مروة عبدالتواب مروة عبدالتواب مروة عبدالتواب الدراسات االجتماعية

 مروة عبدالتواب مروة عبدالتواب مروة عبدالتواب عبدالتوابمروة  التربية االخالقية 

 حنان عبٌدات حنان عبٌدات ٌوال عبد الفتاح ٌوال عبد الفتاح العموم

 آمال ٌوسف آمال ٌوسف آمال ٌوسف آمال ٌوسف التربية الفنية

 رٌم الفلكً رٌم الفلكً رٌم الفلكً رٌم الفلكً التربية الرياضية

 انجً ٌعقوب انجً ٌعقوب انجً ٌعقوب انجً ٌعقوب التربية الموسيقية

 احالم محمد احالم محمد احالم محمد احالم محمد التصميم والتكنولوجيا

  غادة هانً  االشراف االداري

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  2020/    89   تعمٌم رقم )
 

 حضرة أولٌاء األمور الكرام 
 تحٌة طٌبة ،،،

 ( بنٌن وبنات 6 – 1الطلبة للصفوف ) أمورضوع: دعوة لحضور اجتماع أولٌاء المو

    مساء  حتى الثامنة وم من الساعة الخامسة  / 02 /202020الموافق  الخمٌسٌطٌب لنا اللقاء بكم فً أمسٌة ٌوم       
للوقوف على حصاد طلبتنا، ومدى تقدمهم الدراسً وسلوكهم، وااللتقاء بأعضاء الهٌئتٌن اإلدارٌة  )فً الساحة الرئٌسٌة ( 

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

 لإلجتماع .  ا  ظهرا  وذلك إستعداد 03:12 الساعة الخمٌس سٌنتهً الدوام المدرسً ٌوم 
 

 بقبول فائق اإلحترام ،،، اتفضلو
 مدٌرة المدرسة                                                                                                                       

 األخت / سمٌرة أٌوب                                                                                                             

QM-114-F1 
 

 

 
 

  الثانً األساسً معلمات الصف: 
 

 الثاني / ج الثاني / ب الثاني / أ الوادة

 مشٌرة محمد مشٌرة محمد مشٌرة محمد التربية اإلسالمية

 نعمة عبدالمولى اسراء أحمد  اسراء أحمد  المغة العربية

 المغة اإلنجميزية
 بثٌنة ابو غرٌب مٌدٌا سعد مٌدٌا سعد

Reading & Writing 
 مرٌم غازي عال محمد عال محمد الرياضيات

 رنا عبد هللا  رنا عبد هللا  رنا عبد هللا  الدراسات االجتماعية

 مروة عبدالتواب مروة عبدالتواب رنا عبد هللا  االخالقيةالتربية 

 حنان عبٌدات حنان عبٌدات حنان عبٌدات العموم

 آمال ٌوسف آمال ٌوسف آمال ٌوسف التربية الفنية

 رٌم الفلكً رٌم الفلكً ارٌج مالك التربية الرياضية

 انجً ٌعقوب انجً ٌعقوب انجً ٌعقوب التربية الموسيقية

 احالم محمد احالم محمد احالم محمد والتكنولوجياالتصميم 

 غادة هانً االشراف االداري

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  2020/    89   تعمٌم رقم )
 

 حضرة أولٌاء األمور الكرام 
 تحٌة طٌبة ،،،

 ( بنٌن وبنات 6 – 1الطلبة للصفوف ) أمورضوع: دعوة لحضور اجتماع أولٌاء المو

    مساء  حتى الثامنة وم من الساعة الخامسة  / 02 /202020الموافق  الخمٌسٌطٌب لنا اللقاء بكم فً أمسٌة ٌوم       
للوقوف على حصاد طلبتنا، ومدى تقدمهم الدراسً وسلوكهم، وااللتقاء بأعضاء الهٌئتٌن اإلدارٌة  )فً الساحة الرئٌسٌة ( 

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

 لإلجتماع .  ا  ظهرا  وذلك إستعداد 03:12 الساعة الخمٌس سٌنتهً الدوام المدرسً ٌوم 
 

 بقبول فائق اإلحترام ،،، اتفضلو
 مدٌرة المدرسة                                                                                                                       

 األخت / سمٌرة أٌوب                                                                                                             

QM-114-F1 
 

 

 
 

 ثانً األساسً :معلمات الصف ال 

 الثاني / ز والثاني /  الثاني / هـ دالثاني /  الوادة

 بدور زهدي مشٌرة محمد مشٌرة محمد مشٌرة محمد التربية اإلسالمية

 رٌم احمد عبدالمولى نعمة رٌم احمد رٌم احمد المغة العربية

 المغة اإلنجميزية
 بثٌنة ابو غرٌب بثٌنة ابو غرٌب

 مٌدٌا سعد مٌدٌا سعد

Reading & Writing بثٌنة ابو غرٌب بثٌنة ابو غرٌب 

 ازهار رسمً  ازهار رسمً  منار نبٌل  منار نبٌل  الرياضيات

 رنا عبد هللا رنا عبد هللا  رنا عبد هللا  رنا عبد هللا  االجتماعية الدراسات

 مروة عبدالتواب مروة عبدالتواب مروة عبدالتواب مروة عبدالتواب االخالقية التربية

 مً ضٌاء مً ضٌاء مً ضٌاء مً ضٌاء لعلوما

 آمال ٌوسف آمال ٌوسف آمال ٌوسف آمال ٌوسف الفنية التربية

 الفلكً رٌم رٌم الفلكً رٌم الفلكً رٌم الفلكً الرياضية التربية

 انجً ٌعقوب انجً ٌعقوب انجً ٌعقوب انجً ٌعقوب التربية الموسيقية

 شادن سلطان شادن سلطان احالم محمد احالم محمد التصميم والتكنولوجيا

 غادة هانً االشراف االداري
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  2020/    89   تعمٌم رقم )
 

 حضرة أولٌاء األمور الكرام 
 تحٌة طٌبة ،،،

 ( بنٌن وبنات 6 – 1الطلبة للصفوف ) أمورضوع: دعوة لحضور اجتماع أولٌاء المو

    مساء  حتى الثامنة وم من الساعة الخامسة  / 02 /202020الموافق  الخمٌسٌطٌب لنا اللقاء بكم فً أمسٌة ٌوم       
للوقوف على حصاد طلبتنا، ومدى تقدمهم الدراسً وسلوكهم، وااللتقاء بأعضاء الهٌئتٌن اإلدارٌة  )فً الساحة الرئٌسٌة ( 

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

 لإلجتماع .  ا  ظهرا  وذلك إستعداد 03:12 الساعة الخمٌس سٌنتهً الدوام المدرسً ٌوم 
 

 بقبول فائق اإلحترام ،،، اتفضلو
 مدٌرة المدرسة                                                                                                                       

 األخت / سمٌرة أٌوب                                                                                                             

QM-114-F1 
 

 

 
 

 ًمعلمات الصف الثالث األساس : 
 

 الثالث / ج الثالث / ب الثالث / أ الوادة

 اسراء صبري  اسراء صبري  اسراء صبري  اإلسالمٌةالتربٌة 

 االء حجازي  االء حجازي  االء حجازي اللغة العربٌة

 ٌاسمٌن السباعً ٌاسمٌن السباعً ٌاسمٌن السباعً قراءة وكتابة 

 اللغة اإلنجلٌزٌة
 روال علٌو  مٌس العائدي 

 روال علٌو 

Reading & Writing مٌس العائدي 

 بسنت سمٌر بسنت سمٌر بسنت سمٌر الرٌاضٌات

 الشٌماء وجدي  الشٌماء وجدي  الشٌماء وجدي  الدراسات االجتماعٌة 

 علٌة محمد علٌة محمد علٌة محمد التربٌة االخالقٌة

 اٌمان حمزة اٌمان حمزة مً ضٌاء العلوم

 محمد غانم محمد غانم محمد غانم التربٌة الفنٌة

 ارٌج مالك ارٌج مالك ارٌج مالك التربٌة الرٌاضٌة

 حنان الشاذلً حنان الشاذلً حنان الشاذلً  التربٌة الموسٌقٌة

 هدى رسمً  هدى رسمً  هدى رسمً  تصمٌم وتكنولوجٌا

 نسرٌن جعنٌنً االشراف االداري

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  2020/    89   تعمٌم رقم )
 

 حضرة أولٌاء األمور الكرام 
 تحٌة طٌبة ،،،

 ( بنٌن وبنات 6 – 1الطلبة للصفوف ) أمورضوع: دعوة لحضور اجتماع أولٌاء المو

    مساء  حتى الثامنة وم من الساعة الخامسة  / 02 /202020الموافق  الخمٌسٌطٌب لنا اللقاء بكم فً أمسٌة ٌوم       
للوقوف على حصاد طلبتنا، ومدى تقدمهم الدراسً وسلوكهم، وااللتقاء بأعضاء الهٌئتٌن اإلدارٌة  )فً الساحة الرئٌسٌة ( 

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

 لإلجتماع .  ا  ظهرا  وذلك إستعداد 03:12 الساعة الخمٌس سٌنتهً الدوام المدرسً ٌوم 
 

 بقبول فائق اإلحترام ،،، اتفضلو
 مدٌرة المدرسة                                                                                                                       

 األخت / سمٌرة أٌوب                                                                                                             

QM-114-F1 
 

 

 
 

 ًمعلمات الصف الثالث األساس : 

 الثالث / و هـالثالث / دالثالث /  الوادة

 مشٌرة محمد مشٌرة محمد صبرياسراء  التربية اإلضالهية

 اسراء احمد اسراء احمد االء حجازي اللغة العربية

 ٌاسمٌن السباعً ٌاسمٌن السباعً ٌاسمٌن السباعً قراءة وكتابة 

 روال علٌو اللغة اإلنجليسية
 روال علٌو مٌس العائدي

Reading & Writing مٌس العائدي 

 سمٌربسنت  مرٌم غازي مرٌم غازي الرياضيات

 الشٌماء وجدي  الشٌماء وجدي  الشٌماء وجدي  الدراسات االجتماعية 

 علٌة محمد علٌة محمد علٌة محمد التربية االخالقية

 اٌمان حمزة اٌمان حمزة اٌمان حمزة  العلوم

 محمد غانم محمد غانم محمد غانم التربية الفنية

 ارٌج مالك ارٌج مالك ارٌج مالك التربية الرياضية

 حنان الشاذلً حنان الشاذلً حنان الشاذلً التربية الووضيقية

 هدى رسمً  هدى رسمً  هدى رسمً  تصوين وتكنولوجيا

 نسرٌن جعنٌنً االشراف االداري

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  2020/    89   تعمٌم رقم )
 

 حضرة أولٌاء األمور الكرام 
 تحٌة طٌبة ،،،

 ( بنٌن وبنات 6 – 1الطلبة للصفوف ) أمورضوع: دعوة لحضور اجتماع أولٌاء المو

    مساء  حتى الثامنة وم من الساعة الخامسة  / 02 /202020الموافق  الخمٌسٌطٌب لنا اللقاء بكم فً أمسٌة ٌوم       
للوقوف على حصاد طلبتنا، ومدى تقدمهم الدراسً وسلوكهم، وااللتقاء بأعضاء الهٌئتٌن اإلدارٌة  )فً الساحة الرئٌسٌة ( 

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

 لإلجتماع .  ا  ظهرا  وذلك إستعداد 03:12 الساعة الخمٌس سٌنتهً الدوام المدرسً ٌوم 
 

 بقبول فائق اإلحترام ،،، اتفضلو
 مدٌرة المدرسة                                                                                                                       

 األخت / سمٌرة أٌوب                                                                                                             

QM-114-F1 
 

 

 
 

 بنات( الرابع األساسًمعلمات الصف معلمو و (: 

 الرابع / ج الرابع / ب الرابع /أ الوادة

 بثٌنة حمدي حمديبثٌنة  اسراء صبري التربية اإلسالمية

 إبراهٌم عاٌش إبراهٌم عاٌش االء حجازي المغة العربية

 ٌاسمٌن السباعً ٌاسمٌن السباعً ٌاسمٌن السباعً قراءة وكتابة 

 المغة اإلنجميزية
 حنٌن بالل حنٌن بالل حنٌن بالل 

Reading & Writing 
 جابر تٌسٌر امانً زكرٌا مرٌم غازي الرياضيات

 صباح عبدالوارث صباح عبدالوارث صباح عبدالوارث االجتماعيةالدراسات 

 صباح عبدالوارث صباح عبدالوارث صباح عبدالوارث التربية االخالقية

 شهامة محمد شهامة محمد شهامة محمد العموم

 محمد غانم محمد غانم محمد غانم التربية الفنية

 ارٌج مالك ارٌج مالك ارٌج مالك التربية الرياضية

 كمال الدعبل كمال الدعبل كمال الدعبل التربية الموسيقية

 سهار إسالم سهار إسالم سهار إسالم التصميم والتكنولوجيا

 غادة سامً  االشراف االداري

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  2020/    89   تعمٌم رقم )
 

 حضرة أولٌاء األمور الكرام 
 تحٌة طٌبة ،،،

 ( بنٌن وبنات 6 – 1الطلبة للصفوف ) أمورضوع: دعوة لحضور اجتماع أولٌاء المو

    مساء  حتى الثامنة وم من الساعة الخامسة  / 02 /202020الموافق  الخمٌسٌطٌب لنا اللقاء بكم فً أمسٌة ٌوم       
للوقوف على حصاد طلبتنا، ومدى تقدمهم الدراسً وسلوكهم، وااللتقاء بأعضاء الهٌئتٌن اإلدارٌة  )فً الساحة الرئٌسٌة ( 

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

 لإلجتماع .  ا  ظهرا  وذلك إستعداد 03:12 الساعة الخمٌس سٌنتهً الدوام المدرسً ٌوم 
 

 بقبول فائق اإلحترام ،،، اتفضلو
 مدٌرة المدرسة                                                                                                                       

 األخت / سمٌرة أٌوب                                                                                                             

QM-114-F1 
 

 

 
 

   بنٌن (  الرابع األساسًمعلمات الصف معلمو و (: 

 والرابع /  هـالرابع /  د الرابع / الوادة

 اسراء صبري اسراء صبري صبرياسراء  التربية اإلسالمية

 ابراهٌم عاٌش ابراهٌم عاٌش ابراهٌم عاٌش المغة العربية

 محمد الهادي ٌاسمٌن السباعً محمد الهادي قراءة وكتابة 

 حنٌن بالل عبداللطٌف عبدالغنً عبداللطٌف عبدالغنً المغة اإلنجميزية

Reading & Writing مٌس العائدي مٌس العائدي مٌس العائدي 

 جابر تٌسٌر جابر تٌسٌر جابر تٌسٌر الرياضيات

 رانٌا محمد رانٌا محمد رانٌا محمد الدراسات االجتماعية

 صباح عبدالوارث صباح عبدالوارث صباح عبدالوارث التربية االخالقية

 اسماء السٌد شهامة محمد شهامة محمد العموم

 امال ٌوسف امال ٌوسف امال ٌوسف التربية الفنية 

 حسام ابراهٌم حسام ابراهٌم حسام ابراهٌم التربية الرياضية

 كمال الدعبل كمال الدعبل كمال الدعبل التربية الموسيقية

 سهار إسالم سهار إسالم سهار إسالم التصميم والتكنولوجيا

 غادة سامً  االشراف االداري

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  2020/    89   تعمٌم رقم )
 

 حضرة أولٌاء األمور الكرام 
 تحٌة طٌبة ،،،

 ( بنٌن وبنات 6 – 1الطلبة للصفوف ) أمورضوع: دعوة لحضور اجتماع أولٌاء المو

    مساء  حتى الثامنة وم من الساعة الخامسة  / 02 /202020الموافق  الخمٌسٌطٌب لنا اللقاء بكم فً أمسٌة ٌوم       
للوقوف على حصاد طلبتنا، ومدى تقدمهم الدراسً وسلوكهم، وااللتقاء بأعضاء الهٌئتٌن اإلدارٌة  )فً الساحة الرئٌسٌة ( 

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

 لإلجتماع .  ا  ظهرا  وذلك إستعداد 03:12 الساعة الخمٌس سٌنتهً الدوام المدرسً ٌوم 
 

 بقبول فائق اإلحترام ،،، اتفضلو
 مدٌرة المدرسة                                                                                                                       

 األخت / سمٌرة أٌوب                                                                                                             

QM-114-F1 
 

 

 
 

 بنات ( :)  الخامس األساسًمعلمات الصف معلمو و 

 الخاهص/ ج الخاهص/ ب / أالخاهص  الوادة

 بثٌنة حمدي بثٌنة حمدي بثٌنة حمدي التربية اإلسالمية

 اتحاد مصطفى اتحاد مصطفى عفت قادر المغة العربية

 ٌاسمٌن السباعً ٌاسمٌن السباعً ٌاسمٌن السباعً قراءة وكتابة 

 ٌاسمٌن الخفش المغة اإلنجميزية
 عبداللطٌف عبدالغنً  عبداللطٌف عبدالغنً 

 عبداللطٌف عبدالغنً أثراء

 امانً زكرٌا سالً عاصم سالً عاصم الرياضيات

 علٌة محمد  علٌة محمد  علٌة محمد  جتماعيةاالالدراسات 

 رانٌا محمد رانٌا محمد رانٌا محمد التربية االخالقية

 اسماء السٌد اسماء السٌد اسماء السٌد العموم

 ارٌج مالك مالكارٌج  ارٌج مالك التربية الرياضية

 امال ٌوسف امال ٌوسف امال ٌوسف التربية الفنية

 حنان الشاذلً حنان الشاذلً حنان الشاذلً التربية الموسيقية

 هدى رسمً هدى رسمً هدى رسمً التصميم وتكنولوجيا

 غادة سامً  االشراف االداري

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  2020/    89   تعمٌم رقم )
 

 حضرة أولٌاء األمور الكرام 
 تحٌة طٌبة ،،،

 ( بنٌن وبنات 6 – 1الطلبة للصفوف ) أمورضوع: دعوة لحضور اجتماع أولٌاء المو

    مساء  حتى الثامنة وم من الساعة الخامسة  / 02 /202020الموافق  الخمٌسٌطٌب لنا اللقاء بكم فً أمسٌة ٌوم       
للوقوف على حصاد طلبتنا، ومدى تقدمهم الدراسً وسلوكهم، وااللتقاء بأعضاء الهٌئتٌن اإلدارٌة  )فً الساحة الرئٌسٌة ( 

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

 لإلجتماع .  ا  ظهرا  وذلك إستعداد 03:12 الساعة الخمٌس سٌنتهً الدوام المدرسً ٌوم 
 

 بقبول فائق اإلحترام ،،، اتفضلو
 مدٌرة المدرسة                                                                                                                       

 األخت / سمٌرة أٌوب                                                                                                             

QM-114-F1 
 

 

 
 

 ( :ٌن) بن الخامس األساسًمعلمات الصف معلمو و 

 والخاهص /  هـالخاهص /  دالخاهص/ الوادة

 اٌمان موسى اٌمان موسى خولة موفق التربية اإلسالمية

 اتحاد مصطفى اتحاد مصطفى اتحاد مصطفى المغة العربية

 محمد الهادي محمد الهادي محمد الهادي قراءة وكتابة 

 المغة اإلنجميزية
 عبدالسالم الحباش عبدالسالم الحباش عبدالسالم الحباش

 أثراء
 امانً زكرٌا محمد نبٌل محمد نبٌل الرياضيات

 علٌة محمد علٌة محمد علٌة محمد جتماعيةاالالدراسات 

 رانٌا محمد رانٌا محمد رانٌا محمد التربية االخالقية

 هبة حسون هبة حسون هبة حسون العموم

 حسام ابراهٌم حسام ابراهٌم حسام ابراهٌم التربية الرياضية

 امال ٌوسف امال ٌوسف امال ٌوسف التربية الفنية

 كمال الدعبل كمال الدعبل كمال الدعبل التربية الموسيقية

 هدى رسمً هدى رسمً هدى رسمً التصميم والتكنولوجيا

 احمد فاخر االشراف االداري

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  2020/    89   تعمٌم رقم )
 

 حضرة أولٌاء األمور الكرام 
 تحٌة طٌبة ،،،

 ( بنٌن وبنات 6 – 1الطلبة للصفوف ) أمورضوع: دعوة لحضور اجتماع أولٌاء المو

    مساء  حتى الثامنة وم من الساعة الخامسة  / 02 /202020الموافق  الخمٌسٌطٌب لنا اللقاء بكم فً أمسٌة ٌوم       
للوقوف على حصاد طلبتنا، ومدى تقدمهم الدراسً وسلوكهم، وااللتقاء بأعضاء الهٌئتٌن اإلدارٌة  )فً الساحة الرئٌسٌة ( 

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

 لإلجتماع .  ا  ظهرا  وذلك إستعداد 03:12 الساعة الخمٌس سٌنتهً الدوام المدرسً ٌوم 
 

 بقبول فائق اإلحترام ،،، اتفضلو
 مدٌرة المدرسة                                                                                                                       

 األخت / سمٌرة أٌوب                                                                                                             

QM-114-F1 
 

 

 
 

 بنات( : السادس األساسًمعلمات الصف ومعلمو و ( 
 

 الطادش / ج الطادش / ب الطادش / أ الوادة

 بثٌنة حمدي بثٌنة حمدي بثٌنة حمدي التربٌة اإلسالمٌة

 عفت قادر عفت قادر عفت قادر اللغة العربٌة

 معتز عارف معتز عارف معتز عارف 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 التصمٌم والتكنولوجٌا

 غادة سامً  االشراف االداري
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  2020/    89   تعمٌم رقم )
 

 حضرة أولٌاء األمور الكرام 
 تحٌة طٌبة ،،،

 ( بنٌن وبنات 6 – 1الطلبة للصفوف ) أمورضوع: دعوة لحضور اجتماع أولٌاء المو

    مساء  حتى الثامنة وم من الساعة الخامسة  / 02 /202020الموافق  الخمٌسٌطٌب لنا اللقاء بكم فً أمسٌة ٌوم       
للوقوف على حصاد طلبتنا، ومدى تقدمهم الدراسً وسلوكهم، وااللتقاء بأعضاء الهٌئتٌن اإلدارٌة  )فً الساحة الرئٌسٌة ( 

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

 لإلجتماع .  ا  ظهرا  وذلك إستعداد 03:12 الساعة الخمٌس سٌنتهً الدوام المدرسً ٌوم 
 

 بقبول فائق اإلحترام ،،، اتفضلو
 مدٌرة المدرسة                                                                                                                       

 األخت / سمٌرة أٌوب                                                                                                             

QM-114-F1 
 

 

 
 

 ( :ٌن ) بن السادس األساسًمعلمات الصف معلمو و 
 

 والطادش /  هـالطادش /  دالطادش /  الوادة

 عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا التربية اإلسالمية

 شٌرٌن الجندي محمد الهادي عفت قادر المغة العربية

 معتز عارف معتز عارف معتز عارف قراءة وكتابة لغة العربية

 احمد علً احمد علً احمد علً المغة اإلنجميزية

 عبدالسالم الحباش عبدالسالم الحباش عبدالسالم الحباش المغة االنجميزيإثراء 

 محمد نبٌل 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 شٌماء حبشً العموم

 حسام إبراهٌم حسام إبراهٌم حسام إبراهٌم التربية الرياضية

 كمال الدعبل كمال الدعبل كمال الدعبل التربية الموسيقية

 زٌنة طارق زٌنة طارق زٌنة طارق التربية الفنية

 سهار إسالم سهار إسالم سهار إسالم التصميم والتكنولوجيا 

 احمد فاخر االشراف االداري

 


