
بٌو/فٌزٌاءبٌو/فٌزٌاءENGENGتارٌخعامه ثقافةدٌناللغة العبرٌةعرب08:001ً

ٌحٌى/ احمدٌحٌى/ احمدلٌنا/  معالًلٌنا/  معالًعبد الكرٌمسمٌةعبد نعرانًمحمودفاطمة08:45

بٌو/فٌزٌاءبٌو/فٌزٌاءرٌاضٌاترٌاضٌاتمدنٌاتعربENGًرٌاضٌات بٌولوجٌا08:452

ٌحٌى/ احمدٌحٌى/ احمددمحم/امٌرةدمحم/ امٌرةخٌرفاطمةمٌسمرناسمٌه09:30

بٌو/فٌزٌاءبٌو/فٌزٌاءرٌاضٌاترٌاضٌاتENGENGبٌولوجٌاENGرٌاضٌات09:303

ٌحٌى/ احمدٌحٌى/ احمددمحم/امٌرةدمحم/امٌرةمعالًلٌناسمٌهمٌسمرنا10:15

اللغة العبرٌةاللغة العبرٌةمدنٌاتدٌنENGENGENGبٌولوجٌاكٌمٌاء10:404

2منار 2منار خٌرعبد الرحمنمعالًلٌنامٌسمسمٌههدٌل11:25

11:255ENGلغة عبرٌةاللغة العبرٌةبٌو /الكتروبٌو /الكتروكٌمٌاءرٌاضٌاتENGENG

لٌنا/  معالًلٌنا/  معالًمنارمحمودٌحٌى/ مجٌد ٌحٌى/ مجٌد هدٌلرنامٌسم12:10

ENGENGدٌناللغة العربٌةبٌو/الكتروبٌو/الكتروعبرٌة لغةتارٌخ مدنٌات12:106

لٌنا/  معالًلٌنا/  معالًعبد نعرانًاسراءٌحٌى/ مجٌد ٌحٌى/ مجٌد محمودعبد الكرٌمخٌر12:55

اثراء /الكترواثراء /الكتروENGENGرٌاضٌاترٌاضٌاتمدنٌات دٌناللغة العبرٌة13:157

/المجٌد عبد/المجٌد عبدلٌنا/  معالًلٌنا/  معالًدمحم/امٌرةدمحم/امٌرةخٌرعبد نعرانًمحمود14:00

اثراء /الكترواثراء /الكتروعربًمدنٌاتاللغة العبرٌةرٌاضه14:008

/المجٌد عبد/المجٌد عبداسراءخٌرمحموددمحم غنام14:45

2 عشر ثان1ً عشر ثانً

17.1.2017البرنامج اليومي للصفوف ابتداء من 

2 عشر حادي 1 عشر حادي2- عاشر1- عاشر3-  تاسع2- تاسع 1-  تاسع يوم اإلثنين



عبري/ الكترو عبري/ الكترو كيميا/فيزياكيميا/فيزيااللغة العبريةدينرياضياتENGفيزياء08:001

منار/ مجيدمنار/ مجيدهديل/ أحمد هديل/ أحمد محمودعبد الرحمنرناميسماماني08:45

08:452ENGعبري/ الكترو عبري/ الكترو رياضياترياضياتاثراء/فيزياءمروري.ت/فيزياء حاسوبرياضيات

منار/ مجيدمنار/ مجيددمحم/  أميرةدمحم/  أميرة/أحمدمجيد/أحمدامانيرناميسم09:30

Eng/ فيزياءEng/ فيزياء مدنياتاللغة العربيةرياضياترياضياتفيزياءENGرياضيات09:303

معالي/ أحمدمعالي/ أحمدخيراسراءدمحم/  أميرةدمحم/  أميرةامانيميسمرنا10:15

Eng/ فيزياءEng/ فيزياءاللغة العبريةاللغة العبريةكيمياء /الكتروكيمياء /الكتروENGرياضياتحاسوب10:404

معالي/ أحمدمعالي/ أحمدمنارمحمودهديل/  مجيدهديل/ مجيد ميسمرنااماني11:25

11:255ENGدينمدنياتكيمياء /الكتروكيمياء /الكتروبيولوجياحاسوب 

عبد الرحمنخيرهديل/  مجيدهديل/  مجيدسميهامانيميسم12:10

رياضةتاريخاللغة العربيةمدنياترياضياتفيزياءبيولوجيا12:106

مريمالكريم عبداسراءخيررناامانيسميه12:55

اللغة العربيةدينتربيهعبريه لغة عبريعربي تاريخ13:157

اسراءعبد نعرانيمعاليمنارمحمودفاطمةعبد الكريم14:00

اثراء/ كيمياء اثراء/ كيمياء ثقافة عامةعربي14:008

/ هديل/ هديلسميهفاطمة14:45

ثقافة عامةتثقيف مروري14:459

سميهمجيد15:30

2 عشر ثاني1 عشر ثاني

17.1.2017البرنامج اليومي للصفوف ابتداء من 

2 عشر حادي1 عشر حادي2- عاشر1- عاشر3-  تاسع2- تاسع1-  تاسعيوم الثالثاء



بٌو/ עבריתبٌو/ עבריתتارٌختارٌخلغة عربٌةمدنٌاتعربًعبرٌه لغةدٌن08:001

ٌحٌى/ منار ٌحٌى/ منار حاتمعبد الكرٌماسراءخٌرفاطمةمحمودعبد الرحمن08:45

بٌو/ עבריתبٌو/ עבריתتربٌهتربٌةرٌاضهتربٌةاللغة العربٌةدٌنعبرٌه لغة08:452

ٌحٌى/ منار ٌحٌى/ منار اسراءالكرٌم عبدمرٌمخٌرفاطمةعبد الرحمنمحمود09:30

رٌاضة/ بٌو رٌاضة/ بٌو مدنٌاتلغة عربٌةدٌنتارٌخاللغة العبرٌةرٌاضة عرب09:303ً

/ ٌحٌىدمحم/ ٌحٌىخٌراسراءعبد الرحمنعبد الكرٌممحمودمرٌمفاطمة10:15

ENGENGاللغة العبرٌةلغة عربٌةرٌاضٌاترٌاضٌاترٌاضهعربًمدنٌات10:404

لٌنا/ معالً لٌنا/ معالً مناراسراءدمحم/ امٌرة دمحم/ امٌرة مرٌمفاطمةخٌر11:25

ENGENGبٌو/الكتروبٌو/الكترومدنٌاتاللغة العبرٌةتارٌخ اللغة العبرٌةعرب11:255ً

لٌنا/ معالً لٌنا/ معالً ٌحٌى/ كمال ٌحٌى/ كمال خٌرمنارعبد الكرٌممحمودفاطمه12:10

اثراء/  الكترواثراء/  الكتروENGENGاللغة العربٌةعربًلغة عبرٌةمدنٌاتتارٌخ12:106

كمالكماللٌنا/ معالً لٌنا/ معالً اسراءفاطمةمحمودخٌرعبد الكرٌم12:55

اثراء/  الكترواثراء/الكترورٌاضٌاترٌاضٌاتENGENGتربٌةتربٌهاللغة العبرٌة13:157

كمالكمالدمحم/ امٌرة دمحم/ امٌرة معالًلٌناهدٌلفاطمةمحمود14:00

بٌو/الكتروبٌو/الكترولغة عبرٌهتارٌخرٌاضه14:008

ٌحٌى/ كمال ٌحٌى/ كمال محمودعبد الكرٌمدمحم غنام14:45

2 عشر ثان1ً عشر ثان2ً عشر حادي1 عشر حادي

17.1.2017البرنامج اليومي للصفوف ابتداء من 

2- عاشر1- عاشر3-  تاسع2- تاسع1-  تاسع يوم االربعاء



ENGENGاثراء/فيزياءاثراء/فيزياءكيمياء/الكتروكيمياء/الكترورياضيات بيولوجيافيزياء08:001

لينا/معاليلينا/معالي/احمد/احمدهديل/ كمال هديل/ كمال رناسميهاماني08:45

08:452ENGكيمياء/فيزياءكيمياء/فيزياءمروري.ت/الكترواثراء/الكترورياضياتفيزياءENGENG

لينا/معاليلينا/معاليهديل/ احمد هديل/ احمد مجيد/كمال/كمالرناامانيميسم09:30

اللغة العبريةاللغة العبريةكيمياء/الكتروكيمياء/الكترومدنياتثقافة عامةفيزياءENGرياضيات 09:303

2منار 2منارهديل/ كمال هديل/ كمال خيرسميهامانيميسمرنا10:15

10:404ENG تاريخاللغة عبريةرياضياترياضياتحاسوبكيمياءENGENG

لينا/معاليلينا/معاليحاتممحموددمحم/ اميرة دمحم/ اميرة امانيهديلميسم11:25

اللغة العبريةاللغة العبريةرياضياترياضياتENGENGENGحاسوبرياضيات11:255

2منار 2مناردمحم/ اميرة دمحم/ اميرة معاليليناميسمامانيرنا12:10

ENGENGلغة عبريةرياضهكيمياء رياضيات حاسوب12:106

لينا/معاليلينا/معاليمحموددمحم غنامهديلرنااماني12:55

اللغة العبريةاللغة العبريةثقافة عامةتاريخمدنيات عربيرياضه13:157

منارمحمودسميهعبد الكريمخيرفاطمهغنام14:00

اللغة العربيةرياضهتاريخعبرية لغة14:008

اسراءدمحم غنامعبد الكريم منار14:45

2 عشر ثاني1 عشر ثاني

17.1.2017البرنامج اليومي للصفوف ابتداء من 

2 عشر حادي1 عشر حادي2- عاشر1- عاشر3-  تاسع2- تاسع1-  تاسع يوم الخميس



ENGENGبٌو/  الكتروبٌو/  الكتروفٌزٌاء/ كٌمٌاء فٌزٌاء/ كٌمٌاء عربًمدنٌاتدٌن 08:001

معالً/  لٌنا معالً/  لٌنا ٌحٌى/  كمالٌحٌى/  كمالاحمد/ هدٌلاحمد/ هدٌلفاطمهخٌرالرحمن عبد08:45

بٌو/ فٌزٌاء عربً تارٌخ اللغة العبرٌة08:452 بٌو/ فٌزٌاء   ENGENGكٌمٌاء/  الكتروكٌمٌاء/  الكترو 

معالً/  لٌنا معالً/  لٌنا هدٌل/  كمالهدٌل/  كمالٌحٌى/  احمدٌحٌى/  احمدفاطمهالكرٌم عبدمحمود09:30

اللغة العبرٌةاللغة العبرٌةبٌو/ فٌزٌا بٌو/ فٌزٌا رٌاضٌاترٌاضٌاترٌاضٌاتENGكٌمٌاء 09:303

1-منار1-منارٌحٌى/ احمد ٌحٌى/ احمد دمحم/  امٌرةدمحم/  امٌرةرنامٌسمهدٌل10:15

بٌو/ فٌزٌاء بٌو/ فٌزٌاء رٌاضٌاترٌاضٌاتاللغة العبرٌةاللغة العبرٌةENGكٌمٌاء رٌاضٌات 10:404

ٌحٌى/ احمد ٌحٌى/ احمد دمحم/  امٌرةدمحم/  امٌرةمحمود1-منارمٌسمهدٌلرنا11:25

بٌو/ فٌزٌاء بٌو/ فٌزٌاء اللغة العربٌةمدنٌاتENGENGتارٌخ عربًتربٌة 11:255

ٌحٌى/ احمد ٌحٌى/ احمد اسراءخٌرمعالًلٌناعبد الكرٌمفاطمهعبد الرحمن12:10

بٌو/ فٌزٌا بٌو/ فٌزٌا عربًاللغة العبرٌةدٌناللغة العبرٌةعرب12:106ً

ٌحٌى/ احمد ٌحٌى/ احمد اسراءمنارعبد الرحمنمحمودفاطمه12:55

ENGENGفٌزٌاء/ بٌو فٌزٌاء/ بٌو 13:157

معالً/  لٌنا معالً/  لٌنا احمد/ ٌحٌى احمد/ ٌحٌى 14:00

اللغة العبرٌةاللغة العبرٌةتارٌخاللغة العربٌة14:008

منارمحمودعبد الكرٌمفاطمة14:45

2 عشر ثانً

17.1.2017البرنامج اليومي للصفوف ابتداء من 

1 عشر ثان2ً عشر حادي1 عشر حادي2- عاشر1- عاشر3-  تاسع2- تاسع1-  تاسع يوم السبت


