
 

12/2/2018 
 

 أولياء األمور األعزاء،
 

 :2017/2018ساعات مراجعة المعلمين في المدرسة هي على النحو التالي للعام الدراسي نعلمكم أن 

 من اليوم اسم المعلم/ة الرقم

 الساعة 

إلى 

 الساعة

 المادة /الصف

 ( 10(لغة عربية 9:05 8:10 االربعاء ابراهيم ابو لبن 1
 (7،8،9،10تربية رياضية) 9:05 8:10 ثالثاءال احسان الريماوي 2
 (6لغة انجليزية ) 9:45 9:00 االثنين ادم رفيدي   3
 (8A,B,C,Dلغة عربية) 11:45 11:00 االثنين اسالم حسين 4
 (12+11لغة انجليزية) 9:05 8:10 االربعاء امل عرف ات 5
 )12+11+10+9+8+7دين مسيحي ) 9:45 9:00 االثنين اوديت عصفور 6

 (12+11احياء ) 10:35 9:50 االثنين بلسم الرمحي 7
 (10لغة انجليزية ) 9:05 8:10 الثالثاء تمام قرعان 8
 (9+7فن) 10:35 9:50 االثنين جالينا برغوثي 9

  )8علوم ) 9:05 8:10 الخميس جف ال زهران 10

 (7علوم ) 9:45 9:00 االثنين جولين دعيبس 11
 (10+9+8+7+6( +دين اسالمي )6Dلغة عربية ) 9:05 8:10 الثالثاء حاتم عليان 12

 (7C,D+8Aلغة انجليزية ) 1:00 12:15 االثنين حنان وحوش 13
 (8+7+6تربية رياضية) 12:50 11:55 االربعاء خلود دعيبس 14
 (10+9+8+7+6دين اسالمي ) 10:35 9:50 االثنين   خليل حرب 15
 )12+11+10 (فيزياء 9:45 9:00 السبت رائد شحادة 16

 ( 10+9اجتماعيات ) 12:45 11:55 االثنين رزق عرموش 17
 (9لغة عربية ) 8:55 8:10 السبت رمزي شاهين 18
 (6علوم) 9:05 8:10 الخميس روز صالحي 19
 (8A,D+9C,B,D)رياضيات   9:05 8:10 االربعاء داليا كسابري 20

 10B,C+8B+11) رياضيات ) 9:45 9:00 االثنين سالم عز 21

 (6رياضيات) 9:45 9:00 االثنين سالي شطاره 22
 (7A,Bلغة انجليزية ) 9:05 8:10 خميسال سماح حسين 23
 (10+8فن) 9:05 8:10 األربعاء سماح زكاك 24
 (12+11لغة عربية) 9:45 9:00 السبت سمر عزت 25
 (12+11كيمياء ) 9:05 8:10 االربعاء سمير ابو الرب 26

 (+109( + دين اسالمي)12+11لغة عربية) 12:30 11:35 اءالثالث سناء عابد 27
 (9A12+رياضيات ) 10:35 9:50 االثنين شادي ابو لطيفة 28
 (12ادارة اعمال ) 9:05 8:10 الخميس شيرين اسماعيل 29
 (8اجتماعيات) 11:30 10:35 الخميس صابرين تميمي 30



 

 (12+11( + دين اسالمي)12+11لغة عربية) 10:35 9:50 االثنين صالح دراج 31
 (10-6تربية رياضية) 9:45 9:00 االثنين طارق حمايل 32
 (11+ نظرية المعرفة )  (9A+11)لغة انجليزية   10:35 9:50 االثنين عالية دار عمار 33
 (12+11لغة عربية ) 9:05 8:10 الخميس عبد هللا لحلوح 34
 (8B,C,Dلغة انجليزية ) 9:45 9:00 االثنين عبلة جبجي 35
 (12+ 11+ 9فيزياء) 10:35 9:50 االثنين عنان برغوثي   36
 (A10 +11رياضيات ) 9:05 8:10 األربعاء غدير عواد 37
 (10+9احياء) 9:05 8:10 الثالثاء ف اروق ناظر 38
 (10+8كمبيوتر) 12:45 11:55 االثنين   ف ادي ابو فرحة 39
 (12+11( + نظرية المعرفة )12+11فيلم) 11:30 10:35 الخميس ف ادي ابو نعمة 40
 (6A,B,Cلغة عربية ) 9:00 8:10 السبت ف اطمة عرف ات 41
 (12كيمياء) 10:35 9:50 االثنين لؤي عواد 42
 (12+11لغة انجليزية) 10:05 9:10 الثالثاء ليلى ابراهيم 43
 (9B,C,Dلغة انجليزية) 10:35 9:50 االثنين ماهر شلبي 44
 (8+7+6كمبيوتر ) 9:05 8:10 الثالثاء ابو عياش  محمد 45
 (8+7+6فن ) 11:30 10:35 االربعاء محمد جوالني 46
 (12+11رياضيات ) 11:30 10:35 الثالثاء محمد حباس 47
 (9+7كمبيوتر) 10:05 9:10 الخميس   محمد داوود 48
 (10D12+رياضيات ) 11:50 11:05 االثنين محمد سليم 49
 (1011+9+كيمياء) 8:55 8:10 االثنين   منار دعيبس 50
 (7A,B,C,Dلغة عربية) 9:05 8:10 الخميس مؤيد الديك 51
 ( 12+11اقتصاد ) 11:30 10:35 الثالثاء ميرا سالمة 52
 (7+6اجتماعيات) 9:45 9:00 االثنين ميراج عثمان 53
 (12+11علم نفس ) 11:50 11:05 االثنين   ندين ايوب 54
 (12احياء ) 10:05 9:10 األربعاء   نضال  قرعان 55
  )8+6ق )اخال( +  6دين مسيحي ) 9:45 9:00 االثنين نهى عق ال 56

 + 8C)7رياضيات ) 11:00 10:10 االثنين هناء سلوم 57
 (11ادارة اعمال ) 9:05 8:10 الخميس وليد غزي 58

 

المخصصة لالجتماع. يامالرجاء المحافظة على المواعيد والتقيد باأل  

 
 

 اإلدارة  
 


