
الزمن

األيام

الزمن

األيام

ليلى:  المعلومياتشويطر:  االنجليزية

 فاطمة:  العربية اللغة

المريوط
توفيق:  الرياضياتنعيمة:  الفرنسية

توفيق:  الرياضيات

كريمة:  اإلسالمية ت نعيمة:  الفرنسية اللغة األربعاء

 فاطمة:  العربية اللغة

المريوط

نعيمة:  الفرنسية توفيق:  الرياضيات

ليلى:  واألرض الحياة ع

الخميس
نسرين:  والكيمياء الفيزياء

اإلثنين
ليلى:  واألرض الحياة علوم

حنان:  االجتماعيات

حنان:  االجتماعيات الشويطر:  االنجليزية توفيق:  الرياضيات المريوط فاطمة:  العربية اللغة الثالثاء

12:50 - 12:00 11:50 - 11:00

نسرين:  والكيمياء الفيزياء

ليلى:  المعلوميات كريمة:  اإلسالمية ت

حنان:  االجتماعيات الشويطر:  االنجليزية

الجمعة

15:50 - 15:00 14:50 - 14:00 13:50 - 13:00

نسرين:  والكيمياء الفيزياء

األربعاء
ليلى:  واألرض الحياة ع

فتيحة:  إسالمية ت حنان:  االجتماعيات بالل:  الرياضيات الخميس

اإلثنين
نسرين:  والكيمياء الفيزياء

رباب:  الفرنسية اللغة

رباب:  الفرنسية المريوط  فاطمة:  العربية بالل:  الرياضيات الثالثاء

12:50 - 12:00 11:50 - 11:00

بالل:  الرياضيات

فتيحة:  إسالمية ت رباب:  الفرنسية اللغة شويطر:  االنجليزية

ليلى:  واألرض الحياة ع

حنان:  االجتماعيات

رباب:  الفرنسية

15:50 - 15:00 14:50 - 14:00 13:50 - 13:00

المريوط  فاطمة:  العربية

الجمعة

 
 2020-2019: الموسم الدراسي                                 األبرار للتربية والتعليم الخصوصي مؤسسة

 سلك الثانوي اإلعدادي          
 

 خاص بشهر رمضان   استعمال الزمن

   -إناث   -دولي 1السنة األولى إعدادي 

 
 2020-2019: الموسم الدراسي                               األبرار للتربية والتعليم الخصوصي مؤسسة

 سلك الثانوي اإلعدادي          
 

                                                         
 خاص بشهر رمضان   استعمال الزمن                                                           

 -ذكور  -دولي   2السنة األولى إعدادي 



الزمن

األيام

الزمن

األيام

فتيحة:  اإلسالمية ت
نسرين:  والكيمياء الفيزياء

:   العربية اللغة

الخمليشي
حنان:  االجتماعيات نعيمة:  الفرنسية اللغة

اإلثنين

بالل:  الرياضيات حنان:  االجتماعيات

نسرين:  والكيمياء الفيزياء

الثالثاء
ليلى:  واألرض الحياة ع

12:50 - 12:00 11:50 - 11:00

الشويطر:  االنجليزية

رباب:  الفرنسية اللغة
 فاطمة:  العربية اللغة

المريوط
ليلى:  المعلوميات بالل:  الرياضيات

الخميس

الجمعة

ليلى:  واألرض الحياة ع

 ف:          العربية اللغة

المريوط
بالل:  الرياضيات رباب:  الفرنسية اللغة األربعاء

حنان:  االجتماعيات

الشويطر:  االنجليزية
 ف:  العربية اللغة

المريوط
رباب:  الفرنسية اللغة فتيحة:  اإلسالمية ت

 فاطمة:  العربية اللغة

المريوط

15:50 - 15:00 14:50 - 14:00 13:50 - 13:00

نعيمة:  الفرنسية

ليلى:  واألرض الحياة علوم

توفيق:  الرياضيات الخميس
نسرين:  والكيمياء الفيزياء

الخمليشي  العربية اللغة

نعيمة:  الفرنسية توفيق:  الرياضيات
 فاطمة العربية اللغة

الخمليشي
ليلى:  المعلوميات األربعاء

اإلثنين

الخمليشي  العربية اللغة

ليلى:  ض واألر الحياة علوم

الشويطر:  االنجليزية كريمة:  اإلسالمية ت الثالثاء
نسرين:  والكيمياء الفيزياء

12:50 - 12:00 11:50 - 11:00

كريمة:  اإلسالمية ت

نعيمة:  الفرنسية اللغة الشويطر:  االنجليزية حنان:  االجتماعيات حنان:  االجتماعيات توفيق:  الرياضيات

الجمعة

15:50 - 15:00 14:50 - 14:00 13:50 - 13:00

 
 2020-2019: الموسم الدراسي                               مؤسسة األبرار للتربية والتعليم الخصوصي

 سلك الثانوي اإلعدادي          
 

 خاص بشهر رمضان   استعمال الزمن                                                             
 -إناث -دولي 4السنة األولى إعدادي     

 
 2020-2019: الموسم الدراسي                               مؤسسة األبرار للتربية والتعليم الخصوصي

 سلك الثانوي اإلعدادي          
 

 خاص بشهر رمضان   استعمال الزمن                                                           
 -مختلط  -عام   3السنة األولى إعدادي 



الزمن

األيام

الزمن

األيام

نعيمة    الفرنسية اللغة

فزياء واألرض ح ع

         الرياضيات    محمد:  والكيمياء الفيزياء

عمر

مريم     االجتماعيات    
       العربية اللغة    

المريوط ف

الجمعة

خالد:  واألرض الحياة ع

         المعلوميات  

جناح ليلى
كريمة     اإلسالمية  ت

          االنجليزية

الشويطر
األربعاء

نجاة       االجتماعيات عمر                 الرياضيات              الخميس

اإلثنين

كريمة     اإلسالمية  ت

         االنجليزية

الشويطر
مليكة            العربية اللغة نعيمة            الفرنسية اللغة الثالثاء

12:50 - 12:00 11:50 - 11:00

فزياء واألرض ح ع مليكة            العربية اللغة عمر          الرياضيات

نجاة    االجتماعيات نجاة    االجتماعيات

الجمعة

15:50 - 15:00 14:50 - 14:00 13:50 - 13:00

األربعاء

 فاطمة: العربية اللغة

المريوط

 ف       العربية اللغة  

المريوط

خالد:  واألرض الحياة ع
 ليلى         المعلوميات

جناح
الخميس

حسن:  والكيمياء الفيزياء

         االنجليزية  

الشويطر

 فاطمة: العربية اللغة

المريوط

بالل        الرياضيات   

اإلثنين

         االنجليزية

الشويطر

كريمة     اإلسالمية ت بالل: الرياضيات

خالد:  واألرض الحياة ع

الثالثاء
حسن:  والكيمياء الفيزياء

مريم      االجتماعيات

12:50 - 12:00 11:50 - 11:00

بالل:  الرياضيات رباب:  الفرنسية اللغة

كريمة     اإلسالمية ت رباب: الفرنسية اللغة

15:50 - 15:00 14:50 - 14:00 13:50 - 13:00

 
 2020-2019: الموسم الدراسي                               مؤسسة األبرار للتربية والتعليم الخصوصي

 سلك الثانوي اإلعدادي          
 

 
 خاص بشهر رمضان   استعمال الزمن              

 -إناث  -دولي   1السنة الثانية إعدادي             

 
 2020-2019: الموسم الدراسي                                                           مؤسسة األبرار للتربية والتعليم الخصوصي

 سلك الثانوي اإلعدادي          
 

 
 خاص بشهر رمضان   استعمال الزمن                                                          

 -ذكور  -دولي  2السنة الثانيةإعدادي 



الزمن

األيام

الزمن

األيام

محمد:فيزياء

خالد:  الحياة ع

مليكة    العربية اللغة

مليكة       العربية اللغة

خالد+  محمد:  واألرض ح وع الفيزياء

بالل   الرياضيات

مليكة  العربية اللغة

15:50 - 15:00

توفيق        الرياضيات
      الفرنسية اللغة

نعيمة

مليكة      العربية اللغة
       العربية اللغة  

مليكة

نعيمة  الفرنسية اللغة

رباب     الفرنسية اللغة
محمد: فيزياء

بالل          الرياضيات

12:50 - 12:00 11:50 - 11:0014:50 - 14:00 13:50 - 13:00

   اإلسالمية  ت   

كريمة

مليكة       العربية اللغة نجاة      االجتماعيات

الجمعة

األربعاء

مليكة  العربية اللغة

بالل      الرياضيات بالل       الرياضيات رباب     الفرنسية اللغة الخميس
خالد:  الحياة ع

اإلثنين

رباب  الفرنسية اللغة   ليلى        المعلوميات مريم       االجتماعيات الشويطر  االنجليزية الثالثاء

   اإلسالمية  ت   

كريمة
مريم   االجتماعيات    مريم   االجتماعيات مليكة  العربية اللغة

الشويطر  االنجليزية

الخميس

الشويطر    االنجليزيةفتيحة اإلسالمية  تالجمعة

      الفرنسية اللغة

نعيمة

محمد:  والكيمياء الفيزياء

األربعاء
خالد:  واألرض الحياة ع

ليلى        المعلومياتنجاة      االجتماعيات
    االنجليزية اللغة

الشويطر

اإلثنين
خالد:  واألرض الحياة ع

نجاة      االجتماعيات فتيحة اإلسالمية  ت نعيمة    الفرنسية اللغة توفيق        الرياضيات الثالثاء

12:50 - 12:00 11:50 - 11:00

توفيق  الرياضيات

محمد:  والكيمياء الفيزياء

15:50 - 15:00 14:50 - 14:00 13:50 - 13:00

 
 2020-2019: الموسم الدراسي                               مؤسسة األبرار للتربية والتعليم الخصوصي

 سلك الثانوي اإلعدادي          
 
 

 خاص بشهر رمضان   استعمال الزمن                                                             
 -ذكور -عام  3السنة الثانيةإعدادي      

 
 2020-2019: الموسم الدراسي                               مؤسسة األبرار للتربية والتعليم الخصوصي

 سلك الثانوي اإلعدادي          
 

                                                  
      خاص بشهر رمضان   استعمال الزمن                                                              

 -إناث -عام 4السنة الثانية إعدادي          



الزمن

األيام

الزمن

األيام

عمر          الرياضيات
 عبد     العربية اللغة   

الصادق

مريم      االجتماعيات عمر       الرياضيات

ليلى     المعلوميات   

12:50 - 12:00 11:50 - 11:00

فاطمة:  واألرض الحياة ع

الصادق عبد      العربية اللغةالجمعة
     الفرنسية اللغة

السباعي

السباعي         الفرنسية اللغة

الشويطر  االنجليزية

عمر         الرياضيات
     الفرنسية اللغة

السباعي

فاطمة:  واألرض الحياة ع
          العربية اللغة

الصادق عبد

إيمان اإلسالمية  ت

الجمعة

15:50 - 15:00 14:50 - 14:00 13:50 - 13:00

         االنجليزية

الشويطر
نجاة      االجتماعيات

األربعاء

           العربية اللغة

الصادق عبد
إيمان اإلسالمية  ت الشويطر  االنجليزية

فاطمة:  واألرض الحياة ع

الخميس
زبيدة:  والكيمياء الفيزياء

اإلثنين
زبيدة:  والكيمياء الفيزياء

       االجتماعيات     

مريم
عمر        الرياضيات الثالثاء

           العربية اللغة

الصادق عبد
عمر      الرياضيات السباعي      الفرنسية اللغة الخميس

          االنجليزية

الشويطر
إيمان      اإلسالمية  ت

            المعلوميات

جناح ليلى
الثالثاء

           العربية اللغة

الصادق عبد

 عبد        العربية اللغة

الصادق

      اإلسالمية  ت     

إيمان

زبيدة:  الفيزياء

األربعاء

عمر        الرياضيات

زبيدة:  والكيمياء الفيزياء

السباعي     الفرنسية اللغة اإلثنين
فاطمة:  واألرض الحياة ع

نجاة       االجتماعيات

15:50 - 15:00 14:50 - 14:00 13:50 - 13:00 12:50 - 12:00 11:50 - 11:00

نجاة       االجتماعيات

 
 2020-2019: الموسم الدراسي                               مؤسسة األبرار للتربية والتعليم الخصوصي

 سلك الثانوي اإلعدادي          
 
 

 خاص بشهر رمضان   استعمال الزمن                    

 دولي إناث 1السنة الثالثة إعدادي                    

 
 2020-2019: الموسم الدراسي                               مؤسسة األبرار للتربية والتعليم الخصوصي

 سلك الثانوي اإلعدادي          
 

 
  خاص بشهر رمضان استعمال الزمن 

 دولي ذكور 2السنة الثالثة إعدادي 



الزمن

األيام

زبيدة:  والكيمياء الفيزياء
الشويطر  االنجليزية

13:50 - 13:00

إنصاف     الفرنسية اللغة

اإلله عبد      االجتماعيات

15:50 - 15:00 14:50 - 14:00

الجمعة

فاطمة:  واألرض الحياة ع

 عبد  العربية اللغة   

الصادق
إنصاف            الفرنسية اللغة األربعاء

       المعلوميات    

ليلى

 عبد      االجتماعيات

اإلله
حفصة        الرياضيات الخميس

اإلثنين

إيمان     اإلسالمية  ت

 عبد       العربية اللغة

الصادق

زبيدة:  والكيمياء الفيزياء

الثالثاء
فاطمة:  واألرض الحياة ع

12:50 - 12:00 11:50 - 11:00

إيمان     اإلسالمية  ت الصادق عبد     العربية اللغة حفصة          الرياضيات

الشويطر  ااالنجليزيةحفصة   الرياضيات

 
 2020-2019: الموسم الدراسي                               مؤسسة األبرار للتربية والتعليم الخصوصي

 سلك الثانوي اإلعدادي          
 

 خاص بشهر رمضان استعمال الزمن          
 عام مختلط 3السنة الثالثة إعدادي       


