
Mongil school – Rades 
 انمذرسة االبتذائية و انتحضيرية انخاصة

 منجيم سكول برادس

 جذول أوقات

     القطن : األولى بٌفطح                                                                       ش /د : 2018/2017 

16.30-15.30 15.30-14.30 14.30-13.30 13.30-13 12-13  11-12  10-11  9-10  8-9   

نياالثن علــــــــــــــوم عربـــــــــــــية   فرًطيــــــــــــة  

 انثالثاء فرًطيــــــــــــة عربـــــــــــــية   اًقلــــــــــــــــــسية  إعالهية

 األربعاء علــــــــــــــوم عربـــــــــــــية     

 انخميس فرًطيــــــــــــة عربـــــــــــــية   علــــــــــــــــــوم ريبضة

 انجمعة عربيـــــــة فرًطيــــــــــــة   عربية علــــــــــــــوم
                                                                                                                       

                         اإلدارة                                                                                                              



Mongil school – Rades 
 انمذرسة االبتذائية و انتحضيرية انخاصة

 منجيم سكول برادس

 جذول أوقات

     القطن : األولى كبهيليب                                                                        ش /د : 2018/2017

16.30-15.30 15.30-14.30 14.30-13.30 13.30-13 12-13  11-12  10-11  9-10  8-9   

نياالثن عربـــــــــــــية علــــــــــــــوم   فرًطيــــــــــــة ريبضة  

 انثالثاء فرًطيــــــــــــة علــــــــــــــوم   عربيـــــــــــــــــــــــة 

 األربعاء عربـــــــــــــية علــــــــــــــــوم     

 انخميس أًقليسيــــــة  فرًطيــــــــــــة   عربــــــــــــــــــــــــــية 

 انجمعة فرًطيــــــــــــة علــــــــــــــوم   إعالهية  عربـــــــــــية 
 

اإلدارة                                                                                                                    



Mongil school – Rades 
 انمذرسة االبتذائية و انتحضيرية انخاصة

 منجيم سكول برادس

 جذول أوقات

     القطن : األولى أقحـــــــواى                                                                 ش /د : 2018/2017 

16.30-15.30 15.30-14.30 14.30-13.30 13.30-13 12-13  11-12  10-11  9-10  8-9   

نياالثن عربيــــة فرًطيــــــــة   علــــــــــــــــــــــــوم  

 انثالثاء علــــــــــــــوم فرًطيــــــــة   عربـــــــــــــــــــــــــــية

 األربعاء عربــــــــــية فرًطيــــــــة   

 انخميس عربيـــــــــــــة  ريبضة إعالهية   فرًطــــــــية علــــوم

 انجمعة علــــــــــــــوم   أًقلـــــيسية   عربـــــــــــــــــــــــــــية 
 

 اإلدارة



Mongil school – Rades 
 انمذرسة االبتذائية و انتحضيرية انخاصة

 منجيم سكول برادس

 جذول أوقات

     القطن : األولى يبضوـيي                                                                   ش /د : 2018/2017 

16.30-15.30 15.30-14.30 14.30-13.30 13.30-13 12-13  11-12  10-11  9-10  8-9   

نياالثن فرًطيــــــــــــة عربـــــــــــــــية     علــــوم أًقليــــــــــــسية  

 انثالثاء علــــــــــــــــوم عربـــــــــــــــية   ريبضة  فرًطيــــــــــــة

علــــــــــــــــــوم        األربعاء عربـــــــــــــــية 

 علـــــــــــــوم

 

 انخميس عربـــــــــــــــية فرًطيــــــــــــة   إعالهية

 انجمعة فرًطيــــــــــة عربـــــــــــــــية   علــــــــــــــــــوم
  

اإلدارة                                              



Mongil school – Rades 
 انمذرسة االبتذائية و انتحضيرية انخاصة

 منجيم سكول برادس

 جذول أوقات

     القطن : األولى ورود                                                               ش /د : 2018/2017 

16.30-15.30 15.30-14.30 14.30-13.30 13.30-13 12-13  11-12  10-11  9-10  8-9   

ــــــــــومـــعلــــ نياالثن  علــــــــــــوم فرًطيــــــــة   ريبضة   

 انثالثاء عربيــــــة فرًطيــــــــة   إعالهية  عربيــــــــــــة

ةــــــــــــعربي       األربعاء علـــــــــــــــوم  

 انخميس علــــــــــــوم عربـــــــــــــية   فرًطيــــــــــــــــــة  أًقليسية

يةأًقليس  انجمعة عربـــــــــــــية علـــــــــــــــــــوم   فرًطيــــــــــــــــــة 
 

اإلدارة                                              



Mongil school – Rades 
 انمذرسة االبتذائية و انتحضيرية انخاصة

 منجيم سكول برادس

 جذول أوقات

     القطن :الثبًية ورود                                                                    ش /د : 2018/2017 

16.30-15.30 15.30-14.30 14.30-13.30 13.30-13 12-13  11-12  10-11  9-10  8-9   

نياالثن عربيــــة  فرًطيــــــــة    13/14.30علوم  إعالهية تٌشئة  

13/14.30علوم فرًطـــــــــــــــية  انثالثاء تٌشئـــــة عربيــــــــــة   

 األربعاء علـــــــــــــــوم  عربيــــــــــــة     

 انخميس فرًطيــــــــــة عربـــــــــــــية   أًقليــــــــــــــسية  هطبلعة

 انجمعة علـــــــــــــــــوم عربيـــــــــــة   فرًطيــــــــــــــــــة ريبضة 
 

اإلدارة                                              



Mongil school – Rades 
 انمذرسة االبتذائية و انتحضيرية انخاصة

 منجيم سكول برادس

 جذول أوقات

     القطن :  الثبًيــــــــــة بٌفطح                                                              ش /د : 2018/2017 

16.30-15.30 15.30-14.30 14.30-13.30 13.30-13 12-13  11-12  10-11  9-10  8-9   

ـــــــومــــــــــعلــــــــــ نياالثن  فرًطيـــــة عربيــــة   إعالهية   

ــــــــــومـــــــــعلـــــــ  انثالثاء عربيـــــــة فرًطيـــــــــــة ريبضة    

 األربعاء عربيــــــة علـــــــــــــــــوم     

 انخميس علــــــــــــوم فرًطيــــــــــــــــــة    عربيـــــــــــــــــــة تٌشئة

 انجمعة عربيــــــــــــــة فرًطيـــــــــــة تٌشئة   أًقليسيـــــــــــــــة
 

 اإلدارة



Mongil school – Rades 
 انمذرسة االبتذائية و انتحضيرية انخاصة

 منجيم سكول برادس

 جذول أوقات

     القطن : الثبًيــــــــــــــة يبضويـــــــــي                                                    ش /د : 2018/2017 

16.30-15.30 15.30-14.30 14.30-13.30 13.30-13 12-13  11-12  10-11  9-10  8-9   

نياالثن أًقليـــــسية   علـــــــــــوم إعالهية    فرًطـــــــــــــــية  

 انثالثاء فرًطيــــــــة عربيـــــــــة   عربيـــــــــــــــــة

 األربعاء  عربيــــــــــــة ريبضة  هطبلعة علوم  /  

 انخميس عربيــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــوم   فرًطيــــــــــــــــــة

 انجمعة فرًطيــــــة عربيـــــــــــــة   عربيـــــــــــــــــــــــــــــة
 

اإلدارة                                                                                                      



Mongil school – Rades 
 انمذرسة االبتذائية و انتحضيرية انخاصة

 منجيم سكول برادس

 جذول أوقات

 2017/2018الثبلثة حوبئن                                                                       ش/د :القطن : 

16-17  15-16  14-15  13-14  12-13  11-12  10-11  9-10  8-9   

يياالثٌ إعالهية  ريبضة علـــــــــــــــوم   فرًطيـــــــــــة   

 الثالثبء عربيـــــــــــة علــــــــــــــــــــــــوم  فرًطيـــــــة 

 األربعبء فرًطــــــــــــــــية تٌشئـــــــــــــــــة    

 الخويص علــــــــــــــــوم عربيــــــــــــــة   أًقليسيـــــــــــة 

 الدوعة عربيــــــــة علـــــــــــــــــــــــــــــــوم  فرًطيــــــــــــة 
 اإلدارة

 



Mongil school – Rades 
 انمذرسة االبتذائية و انتحضيرية انخاصة

 منجيم سكول برادس

 جذول أوقات

 2017/2018الثبلثة بلبــــــــــــــــــل                                                       ش/د:  :القطن 

16-17  15-16  14-15  13-14  12-13  11-12  10-11  9-10  8-9   

يياالثٌ علـــــــــــــوم ريبضة إعالهية   عربيـــــــــــــة   

 الثالثبء علـــــــــــــوم عربــــــــــــــــية   فرًطـــــــــــــــــــــــــــة

 األربعبء أًقليسيــــــــة فرًطـــــــــــــــية    

 الخويص عربيــــــــــــــة علــــــــــــــوم   فرًطيــــــــــــة 

 الدوعة علـــــــــــوم تٌشئة فرًطيــــــــــــــــــــة  علــــــــــــــــــوم 
 اإلدارة

 



Mongil school – Rades 
 انمذرسة االبتذائية و انتحضيرية انخاصة

 منجيم سكول برادس

 جذول أوقات

                                                         2017/2018الثبلثـــــــة ًورش                                                               ش/د: القطن :

16-17  15-16  14-15  13-14  12-13  11-12  10-11  9-10  8-9   

 فرًطــــــــــــــــــــــــية

 

ت هوضيقية   

 تشكيلية

يياالثٌ عربيـــــــة  

 الثالثبء فرًطيــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــــوم  اضالهية /تكٌولوخية 

 األربعبء هطبعة  ريبضة أًقليسيـــــــــــــة     

 الخويص علــــــــــــــــــــــــوم فرًطيــــــــــــة  عربيــــــــــــــــــــة 

 الدوعة علــــــــــــــوم فرًطيـــــــــــة إعالهية  عربيــــــــــــــــــــة 
 اإلدارة

  



Mongil school – Rades 
 انمذرسة االبتذائية و انتحضيرية انخاصة

 منجيم سكول برادس

 جذول أوقات

 2017/2018ش / د :                                                                 شرالرابعة ًوالقطــــــن : 

16-17  15-16  14-15  13-14  12-13  11-12  10-11  9-10  8-9   

يياالثٌ فرًطيــــــــــة    علـــــــــــــــــــــوم   

 الثالثبء فرًطيــــــــــة عربيـــــــــــــة    علــــــــــــــــــوم

 األربعبء عربيـــــــــــة علــــــــــــــــــــــوم    

 الخويص أًقليـــــــــــــــسية تٌشئة فرًطيــــــــة  إعالهية هطبلعة  

 الدوعة عربيـــــــــة علــــــــــــوم ريبضة  فرًطيـــــــــــــــــة
 اإلدارة

 



Mongil school – Rades 
 انمذرسة االبتذائية و انتحضيرية انخاصة

 منجيم سكول برادس

 جذول أوقات

 2017/2018ش /د/ :   الرابعــــة حوبم                                                                  القطن :

16-17  15-16  14-15  13-14  12-13  11-12  10-11  9-10  8-9   

يياالثٌ عربيـــــة فرًطيـــــــــــــــــــــــــــة  علـــــــــــــــوم   

 الثالثبء عربيـــــة  فرًطــــــــــــــــــــــــية  أًقليسيـــــــــــــــة 

 األربعبء علــــــــــــــــــــوم ريبضة تٌشئة    

 الخويص علـــــــــــــــــــوم فرًطيــــــــــــــة   هطبلعة إعالهية 

 الدوعة عربيـــــــــــة فرًطيـــــــــة   علــــــــــــــــــــــــــــــــوم
 اإلدارة

  



Mongil school  Rades 
 انمذرسة االبتذائية و انتحضيرية انخاصة

 منجيم سكول برادس

 جذول أوقات

 رابعــــــــــة بلـــــــــــــبلالقطـــــــــن : 

16-17  15-16  14-15  13-14  12-13  11-12  10-11  9-10  8-9   

يياالثٌ علــــــــــــــوم عربـــــــــــــــية   فرًطيــــــــــــــــــــة  

 الثالثبء علـــــــــــــــــــــــوم إعالهيــة   فرًطيــــــــــــــــــــة

 األربعبء علــــــــــــــــــــوم عربــــــــــــــية    

 الخويص فرًطيــــــــــــــــة أًقليسيــــــــــــة ريبضة  عربــــــــــــــــية  

 الدوعة فرًطـــــــــــة هطبلعة تٌشئـة   علــــــــــــــــوم 
  اإلدارة



Mongil school – Rades 
انمذرسة االبتذائية و انتحضيرية انخاصة    

 منجيم سكول برادس

 جذول أوقات

 2017/2018الخبهطة هريـــــــخ                                                                ش/د :الطٌة : 

16-17  15-16  14-15  13-14  12-13  11-12  10-11  9-10  8-9   

يياالثٌ علـــــــــــــــــــوم أًقليسيــــــــــة  فرًطيـــــــــــــة   

 الثالثبء فرًطيـــــــــة علــــــــــــــوم إعالهية  عربيـــــــــــــــــة 

 األربعبء علــــــــــــــــوم عربيــــــــــــة     

 الخويص علــــــــــــــــــوم ريبضــــة تبريخ  فرًطيــــــــــــــــــــــة

 الدوعة فرًطيــــــــــــة عربيـــــــــــــــة  إضالهية-تـ  هطبلعة 
 اإلدارة

  



Mongil school – Rades 
 انمذرسة االبتذائية و انتحضيرية انخاصة

 منجيم سكول برادس

 جذول أوقات

 2017/2018ش/د:                              الطبدضــــة زحــــــــــــــــل                   القطـــن :

16-17  15-16  14-15  13-14  12-13  11-12  10-11  9-10  8-9   

يياالثٌ علــــــــــــــــــــــــوم ريبضـــة ت/ج  فرًطيــــــــــــــــــــــة  

 الثالثبء عربيــــــــــــــــــــة أًقليـــــــــــــــسية   علـــــــــــــــــوم

 األربعبء فرًطيــــة علــــــــــــــــــــــــوم    

 الخويص فرًطيــــــــة عربيــــــــــــــــــــــــة  علـــــــــــــوم 

 الدوعة فرًطيــــــــــــــــــــة عربيـــــــــــــــة  إعالهية إضالهية 
 اإلدارة

 



Mongil school – Rades 
االبتذائية و انتحضيرية انخاصة انمذرسة  

 منجيم سكول برادس

 جذول أوقات

 2017/2018الطبدضــــة هريـــــــــــخ                                               ش/د: القطـــن :

16-17  15-16  14-15  13-14  12-13  11-12  10-11  9-10  8-9   

يياالثٌ أًقليسيـــــــة فرًطيـــــــــــــة إضالهية  علـــــــــــــــوم   

 الثالثبء علـــــــــــــــــــــــــوم فرًطيــــــــــــــــة  عربيـــــــــــــــة

 األربعبء علـــــــــــــــــــــــــــوم فرًطيــــــــــــــــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 الخويص فرًطيــــــــة عربيــــــــــــــة إعالهية  ريبضة ت/ج 

 الدوعة علـــــــــــــــــوم فرًطيــــــــــــــــة   عربيــــــــــــــة
 اإلدارة

 


