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 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين 

 7:30الساعة 

 صباحا  

  ما قبل رياض األطفال ما قبل رياض األطفال ما قبل رياض األطفال لما قبل رياض األطفا

الساعة الثامنة 

 صباحا  

الدراسات االجتماعية للصف  قراءة الصف السادس رياض األطفال القراءة

 السادس

 الفن / الموسيقى رياض األطفال القراءة

 8:30الساعة 

 صباحا  

 رياض األطفال الرياضيات علوم الصف السادس سادسالرياضيات الصف ال رياض األطفال الرياضيات
K-3 مبادرة القراءة أالباما 

الصف السابع الدراسات  قراءة الصف السابع قراءة الصف األول التاسعة صباحا  

 االجتماعية

 قراءة الصف األول الجبر الثاني

 9:30الساعة 

 صباحا  

 الرياضيات الصف األول الجبر الثاني مع تريغ لصف السابععلوم ا الرياضيات الصف السابع الرياضيات الصف األول

الدراسات االجتماعية للصف  قراءة الصف الثامن قراءة الصف الثاني صباحا   10

 الثامن

 قراءة الصف الثاني
 الجبر في المدرسة المتوسطة

 10:30الساعة 

 صباحا  

  الرياضيات الصف الثاني امنعلوم الصف الث الرياضيات الصف الثامن الرياضيات الصف الثاني

  قراءة الصف الثالث تاريخ الصف التاسع اللغة اإلنجليزية الصف التاسع قراءة الصف الثالث صباحا   11

 11:30الساعة 

 صباحا  

  الرياضيات الصف الثالث العلوم الفيزيائية المدرسة الثانوية الجبر األول الرياضيات الصف الثالث

  قراءة الصف الرابع تاريخ الصف العاشر اللغة اإلنجليزية للصف العاشر رابعقراءة الصف ال ظهر

 12:30الساعة 

 ظهرا  

  الرياضيات الصف الرابع علم األحياء الهندسه الرياضيات الصف الرابع

الصف الحادي عشر اللغة  قراءة الصف الخامس 00/13

 اإلنجليزية

  قراءة الصف الخامس تاريخ الصف الحادي عشر

 1:30الساعة 

 ظهرا  

  الرياضيات الصف الخامس كيمياء اتصاالت جبرية الرياضيات الصف الخامس

00/14 
K-3 مبادرة القراءة أالباما K-3 مبادرة القراءة أالباما K-3 مبادرة القراءة أالباما K-3 مبادرة القراءة أالباما 

 

 2:30الساعة 
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