
 
 أولٌاء األمور اجتماع

 ( KG- Gr.12)  32/9/3129 لموافق االسبت 

 المحترمٌن                 السادة/ أولٌاء األمور
 تحية طيبة وبعد،،،

  كعادتنا السنوية موعدنا معكم أولياء( األمور من الصفوفKG-12  ) من الساعة  32/9/3129الموافق السبت
 . ظهرا 3000 –  22:11

 صباحا   23:21  -22:21 األمور الجدد والصف التاسع والحادي عشر من الساعة مع أولٌاء المدرسة  لقاء مدٌرة
 لمناقشة 

 قوانٌن المدرسة -4طرق اإلمتحانات والواجبات          -3طرق التدرٌس والمناهج                -2
  ظهرا3:11 –:2301 أولياء األمور من الساعةللتعرف عليهم من قبل حضور جميع مدرسي المواد. 

  الدخول من البوابة  فً فصولهنمعلمات الروضة(A).  

  الدخول من البوابة فً فصولهم  1-2من معلمين ومعلمات الصفوف(C ). 

  فً الفصول المقابلة للمسرح  والرياضيات والعلوممعلمين ومعلمات اللغة اإلنجليزية. 

  الساحة . في والدمج  والكمبيوتر والتربية البدنية جتماعياتواالمعلمين ومعلمات اللغة العربية والتربية اإلسالمية 
 الدخول من بوابة فصولهم في اجات الخاصة ياإلحتمعلمات معلمين و(A). 

  للضرورة المحاسبة نؤكد على أولياء األمور الذين لم يسددوا القسط األول مراجعة 

 :بوابة المدرسة الرئٌسٌة  -مالحظة(Gate A)  االجتماع ٌمكن الدخول منها لإلطالع على قوانٌن مفتوحة طٌلة فترة
 المدرسة . 

 والفصول التً ٌدرسوها قائمة المدرسٌن والمدرسات باألقسام 
مكاااااااااااااااااااااان  اللغة اإلنجليزية 

 التواجد 
 

 الرٌاضٌات والعلوم    الصفوف التً ٌدرسوها
 واللغة الفرنسٌة

مكااااااااااااااااااااان 
 التواجد

 الصفوف التً ٌدرسوها 

 Class (3) Gr.12BI1-12GS- 9G+B ةحري Gr.1A Gr.1A جالدس

  Class (3) Gr.12BS – 10G+B مسرات  Gr.1B  ريم 

  Class (3) Gr.12BS2- 12BI2- 12G – 11GI هناء Gr.2A Gr.2A أسماء

 Class (4) Gr. 8G+B – Gr.7B1+G سماح  Gr.2B Gr.2B عال 

 Class (4) Gr.Gr.12BS- 11BS+I عبدهللا Gr.3A Gr.3A ياسمين

 Class (4) Gr.7G – 6B1+2 غانمرشا  Gr.3B Gr.3B سون مي

 Class (5) Gr.12GS – 12BS1+2 ايمان ماجد  Gr.4A Gr.4A ماريا 

 Class (5) Gr. 10B1+2 – 12BI1+2 رشا عادل  Gr.4B Gr.4B ستيفاني 

 Class (5) Gr.7B1+2 – 8B1+2 أميرة  Gr.5A Gr.5A شيماء 

  Class (6) Gr.9G – 10G-11GS+I أسماء Gr.5B Gr.5B ريم 

 Class (6) Gr.9B1+2 – 11B1+2 عبير  Class (2) Gr.6C هدى 

  Class (6)  Gr. 12GS+I – 11GS- 11BS ليلى   Class (1) GR.12BS – 12GI آشا 

  Gr.6B – 7G ( Gr.9+10 Inc) في الساحة   Inc))   فاطمة Class (1)  Gr.12BI – 12BI2 – 11BI بسيمة 

 10B+G – 11B+G – 12G  (Science) في الساحة         ( Incجونجن ) Class (1) Gr.12BS2- 12GI +10B1 سمر 

 Gr. 1 -3- 5 -6      (Science) في الساحة Inc) ) بريانكا  Class (1) Gr. 11BS – 11BI2 – 11GS ستيفاني

 Gr.10-12             (English) في الساحة (  Incفهد ) Class (1)  Gr. 11GI – 10G – 10B2 نجوى 

  في الساحة ( Incنداء )  Class (2) Gr. 8G – 9B1 – 9B2 منى

 Gr. 1 – 3 – 5         (English) في الساحة (Incريم ) Class (2) Gr. 7B1 + 7B2 + 6B1 محمد 

 Gr. 7G + 7B2 – 9 ( Scienc) في الساحة  (Inc)رانيا   Class (2)  Gr. 6G + 7G ايمان نادر 

 Gr.4-9 في الساحة   برنديت  Class (2) Gr. 8B1 – 8B2 – 9G هبة 

التربٌاااااااااااااااااااااااة 
 اإلسالمٌة 

   واللغة العربٌة

اجتماعٌاااااااااااااااات    الصفوف التً ٌدرسوها مكان التواجد 
 ةكمبٌاااوتر  تربٌاااة

  بدنٌة 

مكااااااااااااااااااااان 
 التواجد

 الصفوف التً ٌدرسوها

  Gr. 8-10 في الساحة   مالك  Gr.1-4 في الساحة  روال 

 Gr. 4-7 في الساحة  رهام  Gr. 9-12 G في الساحة فاطمة 

  Gr. 1-5 في الساحة يوسف   Gr. 6G - 7G -  8G في الساحة وفاء

  Gr. 6 -7 G+b – Gr.8-9 B في الساحة أنس  Gr. 7B1+2- 8B1+2 – 9B1+2 في الساحة عبدالرحمن 

 Gr. 10- 12 G+B في الساحة جعفر   Gr.12BS+I 1+2 في الساحة فؤاد 

 Gr. 8-12 B في الساحة صالح Gr.10B1+2 – 11BS+I 1+2 في الساحة اسماعيل 

  Gr.8-12 B في الساحة  أيمن Gr. 6B1+C في الساحة  محمد 

  Gr. 5-8 في الساحة عماد Gr.1+2 في الساحة هبة 

  Gr. 1-5 G في الساحة ميناس Gr. 3+4 في الساحة سحر 

  Gr. 7-12 G في الساحة ليلى  Gr.5+6 في الساحة آالء

 Gr. 6C+B -7G+B- Gr.8-9G في الساحة ميريت   Gr. 7G - B1+2 – Gr.8G في الساحة نعيمة 

  Gr. 1-5 + 6G في الساحة فاطمة Gr.12BS1 – 11BI1+2 في الساحة عماد

 Occupational Therapy في الساحة  ميلوين   Gr. 11Bs – 12BS2+I1+2 في الساحة نذير 

  Speech Therapist في الساحة  رهام  Gr. 9G- 9B1+2 – 11GI في الساحة زكية

     Gr. 10G – 11GS – 12GS+I في الساحة أماني 

    Gr.1-7 (Inc) في الساحة منال 

     Gr. 8-12 (Inc) في الساحة بالل 

    Gr. 8B1+2 – 9B1+2 في الساحة  حاتم 



 
 
 

 

 

 

 
 

( KG1 –Gr.12) Parents' Meeting 

Saturday 21
st
  , Sept, 2019 

Dear Parents  

There will be a parents meeting for grades KG-Gr.12, on Saturday 21
st
 , Sept, 2019 

 From 11:00 –2:00 pm. 

 Director will meet the parents students from 11:15  –12:15 pm . 
 All subject teachers will be available and discussion from 12:15 –2:00 pm . 

 KG teachers will be available in their classrooms. (the entrance will be from gate A) 

 Teachers from grades 1-5 will be available in their classrooms in the new building. (the entrance will be 

from gate C) 

 English , Math, Science teachers will be available in the classes . (In front of the Hall) 

 Arabic , Islamic, Social Studies , computer ,P.E and  inclusion teachers will be in the playground .  

 The special needs teachers will be in their classes (the entrance will be from gate A)  

 The principal will be available in her office .    

 

 

Teachers List by Department  
English  New 

Building 

Math , Science 

& Inclusion  
New Building  Islamic &Arabic  S.S, P.E & Com  

Glaydes  Gr.1A Horeya Class (3) Rola                  (Play ground) Malak         (Play ground)   

Reem Gr.1B Mussarat Class (3) Fatima              (Play ground)  Reham       (Play ground)   

Asmaa Gr.2A Hanaa Class (3) Wafaa               (Play ground)   Youesf      (Play ground)   

Ola  Gr.2B Samah Class (4)  Abdulrahman    (Play ground)   Jaafar          (Play ground)   

Yasmeen Gr.3A Abdullah Class (4)   Fuad                 (Play ground)   Anas           (Play ground)   

Maysoon Gr.3B Rasha.G Class (4)   Ismaeel             (Play ground)   Laila            (Play ground) 

Maria Gr.4A Eman.M  Class (5)   Heba                (Play ground)   Salah          (Play ground)   

Stephanie  Gr.4B Rasha.A Class (5)   Sahar                (Play ground)   Ayman       (Play ground 

Shaimaa Gr.5A Amira  Class (5)  Alaa                   (Play ground)   Emad          (Play ground) 

Reem  Gr.5B Asmaa Class (6)  Naeema             (Play ground)   Menas         (Play ground) 

Huda Class(2) Abeer Class (6) Hatem                (Play ground)   Laila            (Play ground) 

Asha Class(1) Laila Class (6)  Emad                 (Play ground) Fatima         (Play ground) 

Basema Class(1) Fatima (Inc) (Play ground) Nather               (Play ground)    Merait        (Play ground) 

Samar Class(1) Gunjan   (Inc) (Play ground) Zakiya               (Play ground)   Reham          (Play ground) 

Stephanie Class(1)  Peryanka  (Inc) (Play ground) Amanie             (Play ground)   Melween      (Play ground) 

Najwa Class(1)  Fahed        (Inc) (Play ground) Manal                (Play ground)    

Muna Class(2) Nedaa     (Inc) (Play ground)  Bilal                 (Play ground)  

Heba Class(2) Rania      (Inc) (Play ground) Mohammed       (Play ground)  

Mohammed Class(2) Berna  (Play ground)   

Eman.N Class(2)      

 

 

 Meeting with the subject teacher should not last more than 10 minutes .  

    Yours Sincerely , 

Dr .Ahlam Khattab  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


