
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 2020/  43تعميم رقم )
 

 حضرة أولياء األمور الكرام 
 تحية طيبة ،،،

 األطفال رياضطلبة  أمورضوع: دعوة لحضور اجتماع أولياء المو

    حتى الثامنة مساء  وم من الساعة الخامسة  24/10/2019الموافق  الخميسيطيب لنا اللقاء بكم في أمسية يوم       

للوقوف على حصاد طلبتنا، ومدى تقدمهم الدراسي وسلوكهم، وااللتقاء بأعضاء الهيئتين اإلدارية  )في قسم الروضة (
 فاعلة مع المدرسة لما فيه مصلحة ابنائنا الطلبة .اتكم لشراكة والتدريسية. نرحب بمقترح

 لإلجتماع .  ا  ظهرا  وذلك إستعداد :0312 الساعة الخميس سينتهي الدوام المدرسي يوم 

 
 بقبول فائق اإلحترام ،،، اتفضلو

 مديرة المدرسة                                                                                                                     
 األخت / سميرة أيوب                                                                                                            

QM-114-F1 
 

 
 

 
 

 

  الروضة األولى معلمات: 
 

 الروضة األولى  ج  الروضة األولى ب الروضة األولى  أ المادة 

  صفاء سعٌد اٌات محمد نورا محمد التربية اإلسالمية

 صفاء سعٌد  اٌات محمد نورا محمد اللغة العربية

 عال االحمد عال االحمد فوؤاالء عبد الر اللغة اإلنجليزية

 صفاء سعٌد اٌات محمد نورا محمد الرياضيات

 صفاء سعٌد اٌات محمد نورا محمد العلوم

 أمٌرة عمران أمٌرة عمران أمٌرة عمران التربية الرياضية

 المنعماٌمان عبد  اٌمان عبد المنعم اٌمان عبد المنعم التربية الموسيقية

Science زهراء بتول زهراء بتول زهراء بتول 

 اٌة نصار اٌة نصار اٌة نصار التربية الفنية 

التربية االجتماعية والمهارات 
 يلٌلى حمز اٌات محمد نبال عبدالسالم الحياتية

 

 

 

  43/03/9309االسراع بتسدٌده فً موعد اقصاه  43/9/9309فً  مدتهعلى أولٌاء األمورالذٌن لم ٌقوموا بتسدٌد القسط األول الذي انتهت 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 2020/  43تعميم رقم )
 

 حضرة أولياء األمور الكرام 
 تحية طيبة ،،،

 األطفال رياضطلبة  أمورضوع: دعوة لحضور اجتماع أولياء المو

    حتى الثامنة مساء  وم من الساعة الخامسة  24/10/2019الموافق  الخميسيطيب لنا اللقاء بكم في أمسية يوم       

للوقوف على حصاد طلبتنا، ومدى تقدمهم الدراسي وسلوكهم، وااللتقاء بأعضاء الهيئتين اإلدارية  )في قسم الروضة (
 فاعلة مع المدرسة لما فيه مصلحة ابنائنا الطلبة .اتكم لشراكة والتدريسية. نرحب بمقترح

 لإلجتماع .  ا  ظهرا  وذلك إستعداد :0312 الساعة الخميس سينتهي الدوام المدرسي يوم 

 
 بقبول فائق اإلحترام ،،، اتفضلو

 مديرة المدرسة                                                                                                                     
 األخت / سميرة أيوب                                                                                                            
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  الروضة األولى معلمات: 
 

 زالروضة األولى   والروضة األولى  هـالروضة األولى   دالروضة األولى   المادة

 نورا محمد صفاء سعٌد رشقالدٌمة  رشقالدٌمة  التربية اإلسالمية

 عبدالسالمنبال  لٌلى حمزي نٌفٌن شاهٌن دٌمة رشق اللغة العربية

 منال صالح منال صالح منال صالح عال االحمد اللغة اإلنجليزية

 نبال عبدالسالم لٌلى حمزي نٌفٌن شاهٌن رشقالدٌمة  الرياضيات

 نبال عبدالسالم لٌلى حمزي نٌفٌن شاهٌن رشقالدٌمة  العلوم

 أمٌرة عمران أمٌرة عمران أمٌرة عمران أمٌرة عمران التربية الرياضية

 اٌمان عبد المنعم اٌمان عبد المنعم اٌمان عبد المنعم اٌمان عبد المنعم التربية الموسيقية

Science زهراء بتول زهراء بتول زهراء بتول زهراء بتول 

 اٌة نصار اٌة نصار اٌة نصار اٌة نصار التربية الفنية

التربية االجتماعية و 
 المهارات الحياتية

 نبال عبدالسالم لٌلى حمزي نٌفٌن شاهٌن نٌفٌن شاهٌن
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 ( 2020/  43تعميم رقم )
 

 حضرة أولياء األمور الكرام 
 تحية طيبة ،،،

 األطفال رياضطلبة  أمورضوع: دعوة لحضور اجتماع أولياء المو

    حتى الثامنة مساء  وم من الساعة الخامسة  24/10/2019الموافق  الخميسيطيب لنا اللقاء بكم في أمسية يوم       

للوقوف على حصاد طلبتنا، ومدى تقدمهم الدراسي وسلوكهم، وااللتقاء بأعضاء الهيئتين اإلدارية  )في قسم الروضة (
 فاعلة مع المدرسة لما فيه مصلحة ابنائنا الطلبة .اتكم لشراكة والتدريسية. نرحب بمقترح

 لإلجتماع .  ا  ظهرا  وذلك إستعداد :0312 الساعة الخميس سينتهي الدوام المدرسي يوم 

 
 بقبول فائق اإلحترام ،،، اتفضلو

 مديرة المدرسة                                                                                                                     
 األخت / سميرة أيوب                                                                                                            
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  الروضة الثانية معلمات: 

 الروضة الثانٌة / ج الروضة الثانٌة/ ب الروضة الثانٌة / أ المادة

 ٌاسمٌن عارف رهام محمد عبدالعزٌزهبة  التربية اإلسالمية

 ٌاسمٌن عارف رهام محمد عبدالعزٌزهبة  اللغة العربية

 هند محمد فوؤاالء عبد الر فوؤاالء عبد الر اللغة اإلنجليزية

 ٌاسمٌن عارف رهام محمد عبدالعزٌزهبة  الرياضيات

 ٌاسمٌن عارف رهام محمد عبدالعزٌزهبة  العلوم

 امٌرة عمران امٌرة عمران امٌرة عمران التربية الرياضية

 اٌمان عبد المنعم اٌمان عبد المنعم اٌمان عبد المنعم التربية الموسيقية

Science زهراء بتول زهراء بتول زهراء بتول 

 اٌة نصار اٌة نصار اٌة نصار التربية الفنية 

التربية االجتماعية 
 ٌاسمٌن عارف نرمٌن غسان ردٌنة سامً والمهارات الحياتية
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 ( 2020/  43تعميم رقم )
 

 حضرة أولياء األمور الكرام 
 تحية طيبة ،،،

 األطفال رياضطلبة  أمورضوع: دعوة لحضور اجتماع أولياء المو

    حتى الثامنة مساء  وم من الساعة الخامسة  24/10/2019الموافق  الخميسيطيب لنا اللقاء بكم في أمسية يوم       

للوقوف على حصاد طلبتنا، ومدى تقدمهم الدراسي وسلوكهم، وااللتقاء بأعضاء الهيئتين اإلدارية  )في قسم الروضة (
 فاعلة مع المدرسة لما فيه مصلحة ابنائنا الطلبة .اتكم لشراكة والتدريسية. نرحب بمقترح
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 بقبول فائق اإلحترام ،،، اتفضلو
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 األخت / سميرة أيوب                                                                                                            
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  الروضة الثانية معلمات: 

 حالروضة الثانٌة /  الروضة الثانٌة / ز الروضة الثانٌة / و الروضة الثانٌة/ هـ الروضة الثانٌة / د المادة

 المرداويدٌمة  مناف عثمان مناف عثمان هبة عبد العزٌز رهام محمد التربية اإلسالمية

 دٌمة المرداوي رفا دٌبو مناف عثمان ردٌنة سامً نٌرمٌن غسان اللغة العربية

 حال الشٌخ حال الشٌخ حال الشٌخ هند محمد هند محمد اللغة اإلنجليزية

 دٌمة المرداوي رفا دٌبو مناف عثمان ردٌنة سامً غساننٌرمٌن  الرياضيات

 دٌمة المرداوي رفا دٌبو مناف عثمان ردٌنة سامً نٌرمٌن غسان العلوم

 امٌرة عمران امٌرة عمران امٌرة عمران امٌرة عمران امٌرة عمران التربية الرياضية

 اٌمان عبد المنعم اٌمان عبد المنعم المنعماٌمان عبد  اٌمان عبد المنعم اٌمان عبد المنعم التربية الموسيقية

Science زهراء بتول زهراء بتول زهراء بتول زهراء بتول زهراء بتول 

 اٌة نصار اٌة نصار اٌة نصار اٌة نصار اٌة نصار التربية الفنية 

التربية االجتماعية 
 والمهارات الحياتية

 المرداويدٌمة  رفا دٌبو رفا دٌبو ردٌنة سامً نٌرمٌن غسان

 

  43/03/9309االسراع بتسدٌده فً موعد اقصاه 43/9/9930فً  مدتهعلى أولٌاء األمورالذٌن لم ٌقوموا بتسدٌد القسط األول الذي انتهت 

 


