
                                                                             محافظة القاهرة 
  ادارة شرق مدينة نصر التعليمية 

  مدارس الرواد الخاصة للغات
 المرحلة الثانوية

 

  جدول الصف االول الثانوى اون الين    
 

9  8  7  ----  6 5 4 3 2 1   
2 - 2:40 1:20-2 12:40-1:20 12-12:40 11:20-12 10:40-11:20 10-10:40 9:20-10 8:40-9:20 8-8:40 Time 

--- --- --- --- --- chem chem ---  --- --- Saturday  
  --- -- -- محمد عواد محمد عواد --- --- --- --- ---

 French French Math English  English  Tuesday  جغرافيا --- Math تاريخ تاريخ

   رانيا محرم  رانيا محرم هشام رأفت انجى حمدى انجى حمدى  محمد صالح --- هشام رأفت محمد صالح محمد صالح

  Wednesday  المانى  المانى  لغة عربية  لغة عربية  فلسفة  فلسفة وطنية  Bio لغة عربية لغة عربية
    ايمن مجدى  ايمن مجدى على السيد على السيد احمدنيرمين  نيرمين احمد نيرمين احمد  مرفت السيد  رمضان عبد الموجود رمضان عبد الموجود

Phy Phy وطنية ---  Bio  جغرافيا  لغة عربية  لغة عربية  English  English  Thursday 
   ايات مصطفى  ايات مصطفى  محمد صالح  طارق حسن  طارق حسن  مرفت السيد  --- نيرمين احمد  محمود السعيد  محمود السعيد

 

 

 دارة المرحلة الثانويةإ

  

  



                                                                             محافظة القاهرة 
  ادارة شرق مدينة نصر التعليمية 

  مدارس الرواد الخاصة للغات
 المرحلة الثانوية

 الثانوى اون الين ثانىجدول الصف ال

9 8 7 ----  6 5 4 3 2 1     
2 - 2:40 1:20-2 12:40-1:20 12-12:40 11:20-12  10:40-11:20 10-10:40 9:20-10 8:40-9:20 8-8:40 Time  Day 

--- --- --- Chem Chem --- --- --- --- --- علمى  Saturday  
    --- --- --- --- ---  محمد عواد محمد عواد --- --- ---

  Saturday  اديى --- --- --- --- --- --- -- --- -- --
-- --- --- -- -- -- --- --- --- --     
--- Phy Phy --- لغة عربية  لغة عربية  English English Math Math علمى  Sunday 

    إبراهيم احمد إبراهيم احمد شريف عبد العزيز شريف عبد العزيز رمضان عبد الموجود رمضان عبد الموجود --- محمود السعيد محمود السعيد ---

 Sunday  اديى  جغرافيا  جغرافيا English English فلسفة فلسفة ---  لغة عربية  لغة عربية ---

     محمد جمال محمد جمال ايات مصطفى ايات مصطفى  نيرمين احمد  نيرمين احمد --- سيد حسن سيد حسن ---
  Monday  علمى ميكانيكا Bio  المانى  المانى Bio  ---  لغة عربية  لغة عربية  ---
      إبراهيم احمد  مرفت السيد  ايمن مجدى  مجدىايمن   مرفت السيد    ---  ---  ---  ---
  Monday  اديى  علم نفس Math  المانى  المانى --- علم نفس --- --- --- ---
      نيرمين احمد إبراهيم احمد  ايمن مجدى  ايمن مجدى ---  نيرمين احمد  ---  ---  ---  ---
--- ---  ---  ---  French  French  ---  ---  --- --- علمى  Wednesday  
     ---  ---  ---  ---  انجى حمدى  انجى حمدى  --  --- --- ---

---  ---  ---  ---  French  French  ---  ---  اديى  تاريخ  تاريخ  Wednesday  
      محمد صالح  محمد صالح  ---  ----  انجى حمدى  انجى حمدى  --  ---    ----

 

 دارة المرحلة الثانويةإ

  



  

  

  

  

 


