حديقة اطفال

االبتدائية

الفية هبن اليكتريك

االولة

فريدة هبن عطار
فاطمة شفيق

الثانية

منيرة هبن حسين
خديجة حسين
الثالثة

شيرين بظظن حكيم
فريدة عارف
الرابعة

تسنيم هبن كاثثوس واال

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوة الـــــــــــــــــــــــــــــدعاء 8.30 to 9.00 -

صابرة هبن

تربية السيفية

حفظ القران

حفظ االدعية

معارف  /رواية

قصيدة  /نصيحة  /مدح

صابره هبن

فريدة عـطار

صابره هبن

صابره هبن

صابره هبن

حفظ القران

تربية سيفية

لسان الدعوة  -كتابة

الفية هبن اليكتريك واال
حفظ القران
فريدة بظظن عطار
حفظ السور
منيرة بظظن حسين
حفظ السور
شيرين هبن حكيم
حفظ السور
عقيل هبائي كاثثوس واال

 ------مـــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــلف الــــــتـــو جــ ــــ ـــــيه 9.40-9.50 -----

Class teachers

9.00- 9.40

9.50 – 10.30

10.30 to 11.10

11.20 to 12.00

12:00 -12.40

الفية هبن اليكتريك واال الفية هبن اليكــتريك واال
حفظ االدعية

تربية سيفية

صابرة بظظن

عقيل هبائي كاثثوس واال

تالوة القران

لسان الدعوة

Break 11.10 to 11.20

درجة

786

1.10 - 1.50

1.50 to 2.30

حفظ االدعية

قصيدة  /نصيحة  /مدح

معارف  -مكتبة

رواية

فريدة هبن حسين

منيرة بـهن حسين

الفية هبن اليكتريك واال

الفية هبن اليكتريك واال

تربية سيفية

لسان الدعوة -مكتبة

االدب

فوائد /معارف

عقيل هبائي كاثثوس واال

فريدة بـهـن حسين

تالوة القران

االدب

منيرة هبن حسين

الفية هبن اليكتريك واال

منيرة هبن حسين

فريدة هبن عطار

حفظ االدعية

تالوة القران

فقة  /موعظة

اخبار  /مواقيت دينية

نـ ــ ــ ـ ــ ــ ـــمـ ــ ــ ـ ـــا ز  -مجن 12.40 pm to 1.10 pm

يوم السبت مدرسة كليمية – ديتروئيت جدول  38 -1437-هـ

/

–

فريدة بـهـن حسين

فريدة هبن عطار

حفظ االدعية -مكتبة

فوائد  /معارف

فريدة هبن عارف منيرة بـهن حسين
لسان الدعوة

 -مكتبة

االدب

شيرين هبن حكيم

شيرين هبن حكيم

فريدة هبن عطار

فريدة هبن عارف

منيرة هبن حسين

فريدة هبن عارف

تالوة القران

اخبار

مواقيت /موعظة

لسان الدعوة  -مكتبة

حفظ االدعية

فقه  /االدب

عقيل هبائي كاثثوس واال

تسنيم هبن كاثثوس واال

تسنيم هبن كاثثوس واال

طاهرة هبن داوسن

فريدة هبن عطار فريدة هبن حسين

اخلامسة

فريدة حسني

السادسة

طاهرة هبن داوسن
زهراء داوسن
السابعة

تسنيم هبن ارسطو
الفية بظظن شاكر
الثامنة

الشيخ معز هبائي
مال عقيل هبائي برهاين

التاسعة

الشيخ حسن هبائي

حذيفة هبائي هبارمل

العاشرة

الشيخ حسين هبائي عزي
بتول عزي

فريدة هبن حسين

الشيخ معز هبائي

تسنيم هبن ارسطو

اخبار

ا الدب  /احلكم

حفظ االدعية-تالوة القران

لسان الدعوة

طا هرة هبن داوسن

الشيخ معز هبائي

طاهرة هبن داوسن

زهراء هبن حسين

لسان الدعوة  -مكتبة

فقة  /موعظة

االخبار

االدب  /احلكم

تسنيم هبن ارسطو

الشيخ حسين هبائي

تسنيم بظظن حسني

مال عقيل هبائي برهاني

تالوة القران-حفظ االدعية

لغة عربية  -مكتبة

فقه  /موعظة

االخبار

الشيخ معز هبائي

الشيخ حسن علي

الشيخ حسين هبائي

بتول بظظن عزي

اخبار

االدب  /احلكم

لغة عربية

فقه /موعظة

فريدة حسني

تـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــالوة الـ ـ ــــــ ـــــــ ــــ ـــــدعاء 8.30 to 9.00 -

سارة حسني

حفظ السور

تالوة القران  -مكتبة

فقه /موعظة

االخبار

حفظ االدعية

تسنيم هبن كاثثوس واال

حفظ السور
طا هرة هبن داوسن

حفظ السور
تسنيم هبن ارسطو

حفظ السور
الشيخ معز هبائي
حفظ السور
الشيخ حسن علي
حفظ السور
بتول بظظن عزي

 -----9.40-9.50مـــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــلف الــــــتـــو جــ ــــ ـــــيه ------

Class teachers

فريدة حسني
تسنيم هبن كاثثوس واال

Break 11.10 to 11.20

درجة

9.00- 9.40

9.50 – 10.30

10.30 to 11.10

11.20 to 12.00

12:00 -12.40

1.10 - 1.50

االدب/احلكم

1.50 to 2.30

لسان الدعوة

مال عقيل هبائي برهاني طاهرة هبن داوسن
نـ ــ ــ ـ ــ ــ ـــمـ ــ ــ ـ ـــا ز  -مجن 12.40 pm to 1.10 pm
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/

–

فقه /موعظة

الـتربية

زهراء هبن حسين

تسنيم بظظن حسني

حفظ االدعية-تالوة القران

الـتربية

بتول بظظن عزي

تسنيم هبن ارسطو

حفظ االدعية-تالوة القران

تربية

الشيخ مستنصر هبائي

الشيخ مستنصر هبائي

حفظ االدعية-تالوة القران

الـتربية

الشيخ حسن علي

مال عقيل هبائي برهاني

الشيخ حسن علي

تسنيم بظظن حسني

تسنيم هبن ارسطو

الشيخ حسن علي  -دكراؤ

لغة عربية – قران

اخبار

االدب  /احلكم

حفظ االدعية-تالوة القران

فقه /موعظة

الـتربية

بتول بظظن عزي

تسنيم بظظن حسني

مال عقيل هبائي برهاني

الشيخ مستنصر هبائي

الشيخ حسين هبائي الشيخ حسين عزي

