
 

 خاصة لغات –مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات 

 اإلبراهيمية  –ش بور سعيد   159      

 5923330تليفاكس :            

 

 السيد الفاضل ولي أمر الطالبة  

ً  2022/   11/   2 الخميسنحيط سيادتكم علماً بأن مجموعات التقوية تبدأ اعتباراً من       - يلي:لما  طبقا

 جنيهاً.  250حصص بواقع الحصة ساعة ونصف بمبلغ  4 كل الثانوية:المرحلة 

 جنيهاً.  250حصص بواقع الحصة ساعة ونصف بمبلغ  4كل   :اإلعداديةالمرحلة 

  األمر.طبقاً لأليام التي تحدد فيما بعد ويخطر بها ولي *  

 )ساعة ونصف( 4إلى  2ر 30والثانوية من الساعة   ة* مع العلم بأن مواعيد المجموعات لجميع صفوف المرحلة اإلعدادي

 وتسليمه للمدرس به(في ظرف وكتابة اسم الطالبة والصف المقيدة  وضع المبلغ المطلوب   )يتمالرجاء سداد االشتراك فوراً  -

 ،الشهر التالي   المسئول عــن المجموعة إلمكانية البدء مع اإلحاطــة بأن من ال يشــترك من أول شهر ال يمكنه االشتراك في 

 العام. ـه االشتراك بعد امتحان النصف األول من بإمكانـ

وعليها مراجعة ما تم دراسته من  بالمدرسة  المجموعة  اليوم الدراسي ال يحق لها حضور في حالة غياب الطالبة عن

 معه.أو مع المدرس باالتفاق  زميالتها

 بخيـــر،وكــل عــام وحضـراتكــم 
 شئون الطلبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاصة لغات –لفرنسيسكانيات مدرسة الراهبات ا

 اإلبراهيمية  –ش بور سعيد   159      

 5923330تليفاكس :            

 

 السيد الفاضل ولي أمر الطالبة  

 -طبقاً لما يلي:  2022/   11/   2من الخميس نحيط سيادتكم علماً بأن مجموعات التقوية تبدأ اعتباراً     

 جنيهاً.  250ة ساعة ونصف بمبلغ حصص بواقع الحص 4كل  الثانوية:المرحلة 

 جنيهاً.  250حصص بواقع الحصة ساعة ونصف بمبلغ  4كل   :اإلعداديةالمرحلة 

  األمر.* طبقاً لأليام التي تحدد فيما بعد ويخطر بها ولي  

 ( )ساعة ونصف 4إلى  2ر 30عة  الساوالثانوية من  ةلم بأن مواعيد المجموعات لجميع صفوف المرحلة اإلعدادي* مع الع

 وتسليمه للمدرس به(وضع المبلغ المطلوب في ظرف وكتابة اسم الطالبة والصف المقيدة   )يتمالرجاء سداد االشتراك فوراً  -

 ،التالي أول شهر ال يمكنه االشتراك في الشهر المسئول عــن المجموعة إلمكانية البدء مع اإلحاطــة بأن من ال يشــترك من

 العام. ان النصف األول من بإمكانــه االشتراك بعد امتح 

وعليها مراجعة ما تم دراسته من  بالمدرسة  المجموعة  اليوم الدراسي ال يحق لها حضور في حالة غياب الطالبة عن

 معه.أو مع المدرس باالتفاق  زميالتها

 بخيـــر،وكــل عــام وحضـراتكــم 
 شئون الطلبة

 

 

 



 

 خاصة لغات  –مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات 

 اإلبراهيمية  –ش بور سعيد  159      

 5923330تليفاكس :            

 

 السيد الفاضل ولي أمر الطالبة  

 -طبقاً لما يلي:  2022/  11/  2الخميس من نحيط سيادتكم علماً بأن مجموعات التقوية تبدأ اعتباراً     

 اً، طبقاً لأليام التي تحدد فيما بعد ويخطر بها ولي األمر . جنيه 220حصص بواقع الحصة ساعة ونصف بمبلغ  4 كل :االبتدائيةالمرحلة 

 ونصف ( .  )ساعة4إلى   2ر30الساعة ن مواعيد المجموعات لجميع صفوف المرحلة االبتدائية من * مع العلم بأ

وتسليمه   (  لمادة واسم المدرس وا) يتم وضع المبلغ المطلوب في ظرف وكتابة اسم الطالبة والصف المقيدة به الرجاء سداد االشتراك فوراً  -

نــه  للمدرس المسئول عــن المجموعة إلمكانية البدء مع اإلحاطــة بأن من ال يشــترك من أول شهر ال يمكنه االشتراك في الشهر التالي بإمكا 

 النصف األول من العام .  االشتراك بعد امتحان

المجموعة بالمدرسة وعليها مراجعة ما تم دراسته من زميالتها أو مع المدرس في حالة غياب الطالبة عن اليوم الدراسي ال يحق لها حضور 

 باالتفاق معه  . 

 
 بيان بأسماء مدرسي الفصل 

 (   Aفصل )  " نجليزياإلالصف األول االبتدائي " القسم 

 أسم المدرس المادة  م

 شيماء إسماعيل  اللغة العربية 1

 نورهان   "مستوى رفيع " اإلنجليزية اللغة 2

 مارينا سامح  الفرنسية اللغة  3

 مارك محب الرياضيات   4

 
 ر ،ـــم بخيــراتكـام وحضــل عــوك

 شئون الطلبة 
 

                                                                                                                     

 

 

 
 

 صة لغات خا –مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات 

 اإلبراهيمية  –ش بور سعيد  159      

 5923330تليفاكس :            

 

 السيد الفاضل ولي أمر الطالبة  

 -طبقاً لما يلي:  2022/  11/  2الخميس نحيط سيادتكم علماً بأن مجموعات التقوية تبدأ اعتباراً من     

 جنيهاً، طبقاً لأليام التي تحدد فيما بعد ويخطر بها ولي األمر .  220غ حصص بواقع الحصة ساعة ونصف بمبل 4 كل :المرحلة االبتدائية

 )ساعة ونصف ( . 4إلى   2ر30الساعة ن مواعيد المجموعات لجميع صفوف المرحلة االبتدائية من * مع العلم بأ

( وتسليمه   والمادة واسم المدرس قيدة به الرجاء سداد االشتراك فوراً ) يتم وضع المبلغ المطلوب في ظرف وكتابة اسم الطالبة والصف الم -

نــه  للمدرس المسئول عــن المجموعة إلمكانية البدء مع اإلحاطــة بأن من ال يشــترك من أول شهر ال يمكنه االشتراك في الشهر التالي بإمكا 

 النصف األول من العام .  االشتراك بعد امتحان

لها حضور المجموعة بالمدرسة وعليها مراجعة ما تم دراسته من زميالتها أو مع المدرس  في حالة غياب الطالبة عن اليوم الدراسي ال يحق

 باالتفاق معه  . 

 
 بيان بأسماء مدرسي الفصل 

 (  Bفصل )  " األنجليزىالصف األول االبتدائي " القسم 

 أسم المدرس المادة  م

 امنية على  اللغة العربية 1

 ن رهانو "مستوى رفيع " اإلنجليزيةاللغة  2

 مارينا سامح  الفرنسية اللغة  3

 مارك محب الرياضيات   4

 
 وكــل عــام وحضـراتكــم بخيـــر ،

 شئون الطلبة 

 



 

 خاصة لغات  –مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات 

 اإلبراهيمية  –ش بور سعيد  159      

 5923330تليفاكس :            

 

 السيد الفاضل ولي أمر الطالبة  

 -طبقاً لما يلي:  2022/  11/  2الخميس ادتكم علماً بأن مجموعات التقوية تبدأ اعتباراً من نحيط سي    

 جنيهاً، طبقاً لأليام التي تحدد فيما بعد ويخطر بها ولي األمر .  220حصص بواقع الحصة ساعة ونصف بمبلغ  4 كل :المرحلة االبتدائية

 )ساعة ونصف ( . 4إلى   2ر30الساعة مرحلة االبتدائية من ن مواعيد المجموعات لجميع صفوف ال* مع العلم بأ

( وتسليمه   والمادة واسم المدرس الرجاء سداد االشتراك فوراً ) يتم وضع المبلغ المطلوب في ظرف وكتابة اسم الطالبة والصف المقيدة به  -

من أول شهر ال يمكنه االشتراك في الشهر التالي بإمكانــه  للمدرس المسئول عــن المجموعة إلمكانية البدء مع اإلحاطــة بأن من ال يشــترك 

 النصف األول من العام .  االشتراك بعد امتحان

في حالة غياب الطالبة عن اليوم الدراسي ال يحق لها حضور المجموعة بالمدرسة وعليها مراجعة ما تم دراسته من زميالتها أو مع المدرس 

 باالتفاق معه  . 

 الفصل بيان بأسماء مدرسي 
 (  A)   " نجليزىاالبتدائي " القسم اال الصف الثاني

 أسم المدرس المادة  م

 شيماء إسماعيل اللغة العربية 1

 منة اللة اسامة  "مستوى رفيع "نجليزيةاللغة اال 2

 سالى مرقص  الفرنسي اللغة  3

 مارجريت مجدى  الرياضيات   4

 وكــل عــام وحضـراتكــم بخيـــر ،
 شئون الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاصة لغات  –مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات 

 اإلبراهيمية  –ش بور سعيد  159      

 5923330تليفاكس :            

 
 السيد الفاضل ولي أمر الطالبة  

 -طبقاً لما يلي:  2022/  11/  2الخميس نحيط سيادتكم علماً بأن مجموعات التقوية تبدأ اعتباراً من     

 جنيهاً، طبقاً لأليام التي تحدد فيما بعد ويخطر بها ولي األمر .  220حصص بواقع الحصة ساعة ونصف بمبلغ  4 كل :ئيةالمرحلة االبتدا

 )ساعة ونصف ( . 4إلى   2ر30الساعة ن مواعيد المجموعات لجميع صفوف المرحلة االبتدائية من * مع العلم بأ

( وتسليمه   والمادة واسم المدرس طلوب في ظرف وكتابة اسم الطالبة والصف المقيدة به الرجاء سداد االشتراك فوراً ) يتم وضع المبلغ الم -

نــه  للمدرس المسئول عــن المجموعة إلمكانية البدء مع اإلحاطــة بأن من ال يشــترك من أول شهر ال يمكنه االشتراك في الشهر التالي بإمكا 

 النصف األول من العام .  االشتراك بعد امتحان

الة غياب الطالبة عن اليوم الدراسي ال يحق لها حضور المجموعة بالمدرسة وعليها مراجعة ما تم دراسته من زميالتها أو مع المدرس في ح

 باالتفاق معه  . 

 بيان بأسماء مدرسي الفصل 
 (  B)  " النجليزىاالبتدائي " القسم ا الصف الثاني

 أسم المدرس المادة  م

 امنية على  اللغة العربية 1

 منة اللة أسامة   "مستوى رفيع " النجليزيةاللغة ا 2

 سالى مرقص  الفرنسية اللغة  3

 ديانا مرزوق  الرياضيات   4

 وكــل عــام وحضـراتكــم بخيـــر ،
 شئون الطلبة 

 

                                                           

                                                   



 خاصة لغات  –مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات 

 اإلبراهيمية  –ش بور سعيد  159      

 5923330تليفاكس :            

 السيد الفاضل ولي أمر الطالبة  

 -طبقاً لما يلي:  2022/  11/  2الخميس نحيط سيادتكم علماً بأن مجموعات التقوية تبدأ اعتباراً من     

 جنيهاً، طبقاً لأليام التي تحدد فيما بعد ويخطر بها ولي األمر .  220حصص بواقع الحصة ساعة ونصف بمبلغ  4 كل :المرحلة االبتدائية

 )ساعة ونصف ( . 4إلى   2ر30الساعة ن مواعيد المجموعات لجميع صفوف المرحلة االبتدائية من * مع العلم بأ

( وتسليمه   والمادة واسم المدرس ب في ظرف وكتابة اسم الطالبة والصف المقيدة به الرجاء سداد االشتراك فوراً ) يتم وضع المبلغ المطلو -

نــه  للمدرس المسئول عــن المجموعة إلمكانية البدء مع اإلحاطــة بأن من ال يشــترك من أول شهر ال يمكنه االشتراك في الشهر التالي بإمكا 

 النصف األول من العام .  االشتراك بعد امتحان

غياب الطالبة عن اليوم الدراسي ال يحق لها حضور المجموعة بالمدرسة وعليها مراجعة ما تم دراسته من زميالتها أو مع المدرس  في حالة

 باالتفاق معه  . 

 بيان بأسماء مدرسي الفصل 
 (  A) " األنجليزىاالبتدائي " القسم   الصف الثالث

 أسم المدرس المادة  م

 هدى محمد اللغة العربية 1

 هبة تواضروس "مستوى رفيع " نجليزيةغة االالل 2

 سالى مرقص  الفرنسية اللغة  3

 مارك محب الرياضيات   4

 
 وكــل عــام وحضـراتكــم بخيـــر ،

 شئون الطلبة 
 

 
 

 

 

 

 خاصة لغات  –مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات 

 اإلبراهيمية  –ش بور سعيد  159      

 5923330تليفاكس :            

 الفاضل ولي أمر الطالبة   السيد

 -طبقاً لما يلي:  2022/  11/  2الخميس نحيط سيادتكم علماً بأن مجموعات التقوية تبدأ اعتباراً من     

 جنيهاً، طبقاً لأليام التي تحدد فيما بعد ويخطر بها ولي األمر .  220حصص بواقع الحصة ساعة ونصف بمبلغ  4 كل :المرحلة االبتدائية

 )ساعة ونصف ( . 4إلى   2ر30الساعة ن مواعيد المجموعات لجميع صفوف المرحلة االبتدائية من م بأ* مع العل

( وتسليمه   والمادة واسم المدرس الرجاء سداد االشتراك فوراً ) يتم وضع المبلغ المطلوب في ظرف وكتابة اسم الطالبة والصف المقيدة به  -

لبدء مع اإلحاطــة بأن من ال يشــترك من أول شهر ال يمكنه االشتراك في الشهر التالي بإمكانــه  للمدرس المسئول عــن المجموعة إلمكانية ا

 النصف األول من العام .  االشتراك بعد امتحان

س في حالة غياب الطالبة عن اليوم الدراسي ال يحق لها حضور المجموعة بالمدرسة وعليها مراجعة ما تم دراسته من زميالتها أو مع المدر

 باالتفاق معه  . 

 بيان بأسماء مدرسي الفصل 
 (  B) " االنجليزىاالبتدائي " القسم   الصف الثالث

 أسم المدرس المادة  م

 ندا عادل  اللغة العربية 1

 هبة تواضروس "مستوى رفيع " نجليزيةاللغة اال 2

 سالى مرقص  الفرنسية اللغة  3

 ارسانيوس مدحت  الرياضيات   4

 
 اتكــم بخيـــر ،وكــل عــام وحضـر

 شئون الطلبة 

 

 

 

 

 

 



 خاصة لغات  –مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات 
 اإلبراهيمية  –ش بور سعيد  159      

 5923330تليفاكس :            

 السيد الفاضل ولي أمر الطالبة  

ً  2022/  11/  2الخميس نحيط سيادتكم علماً بأن مجموعات التقوية تبدأ اعتباراً من       - لما يلي: طبقا

 جنيهاً، طبقاً لأليام التي تحدد فيما بعد ويخطر بها ولي األمر .  220حصص بواقع الحصة ساعة ونصف بمبلغ  4 كل :المرحلة االبتدائية

 )ساعة ونصف ( . 4إلى   2ر30الساعة ن مواعيد المجموعات لجميع صفوف المرحلة االبتدائية من * مع العلم بأ

( وتسليمه   والمادة واسم المدرس ك فوراً ) يتم وضع المبلغ المطلوب في ظرف وكتابة اسم الطالبة والصف المقيدة به الرجاء سداد االشترا -

نــه  للمدرس المسئول عــن المجموعة إلمكانية البدء مع اإلحاطــة بأن من ال يشــترك من أول شهر ال يمكنه االشتراك في الشهر التالي بإمكا 

 النصف األول من العام .  االشتراك بعد امتحان

في حالة غياب الطالبة عن اليوم الدراسي ال يحق لها حضور المجموعة بالمدرسة وعليها مراجعة ما تم دراسته من زميالتها أو مع المدرس 

 باالتفاق معه  . 

 
 بيان بأسماء مدرسي الفصل 

 (  A) " النجليزيةاالبتدائي " القسم ا الصف الرابع

 أسم المدرس  المادة م

 عمر احمد اللغة العربية 1

 فوزي ميرنا  " مستوى رفيع " إلنجليزيةااللغة  2

 مارينا سامح  الفرنسيةاللغة  3

 ارسانيوس مدحت  الرياضيات  4

 ماريان عاطف العلوم  5

 مارينا اسحاق  الدراسات  6

 بخيـــر،وكــل عــام وحضـراتكــم 
 شئون الطلبة 

 

 

 

 

 

 خاصة لغات  –يات مدرسة الراهبات الفرنسيسكان
 اإلبراهيمية  –ش بور سعيد  159      

 5923330تليفاكس :            

 السيد الفاضل ولي أمر الطالبة  

 -طبقاً لما يلي:  2022/  11/  2الخميس نحيط سيادتكم علماً بأن مجموعات التقوية تبدأ اعتباراً من     

 جنيهاً، طبقاً لأليام التي تحدد فيما بعد ويخطر بها ولي األمر .  220صف بمبلغ حصص بواقع الحصة ساعة ون 4 كل :المرحلة االبتدائية

 )ساعة ونصف ( . 4إلى   2ر30الساعة ن مواعيد المجموعات لجميع صفوف المرحلة االبتدائية من * مع العلم بأ

( وتسليمه   والمادة واسم المدرس لصف المقيدة به الرجاء سداد االشتراك فوراً ) يتم وضع المبلغ المطلوب في ظرف وكتابة اسم الطالبة وا -

نــه  للمدرس المسئول عــن المجموعة إلمكانية البدء مع اإلحاطــة بأن من ال يشــترك من أول شهر ال يمكنه االشتراك في الشهر التالي بإمكا 

 النصف األول من العام .  االشتراك بعد امتحان

ال يحق لها حضور المجموعة بالمدرسة وعليها مراجعة ما تم دراسته من زميالتها أو مع المدرس  في حالة غياب الطالبة عن اليوم الدراسي

 باالتفاق معه  . 

 
 بيان بأسماء مدرسي الفصل 

 ( B)  "نجليزيةاالبتدائي " القسم اال الصف الرابع

 أسم المدرس  المادة م

 سمر محمد اشرف اللغة العربية 1

 ميرنا فوزى  يع "" مستوى رفنجليزيةالاللغة ا 2

 مارينا سامح  الفرنسيةاللغة  3

 ارسانيوس مدحت  الرياضيات  4

 ن عاطفاماري العلوم  5

 مارينا اسحاق  الدراسات  6

 وكــل عــام وحضـراتكــم بخيـــر ،
 شئون الطلبة 

 

                                                                                                                     
 



 خاصة لغات  –مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات 

 اإلبراهيمية  –ش بور سعيد  159      

 5923330تليفاكس :            

 السيد الفاضل ولي أمر الطالبة  

 -ا يلي: طبقاً لم 2022/  11/  2الخميس نحيط سيادتكم علماً بأن مجموعات التقوية تبدأ اعتباراً من     

 جنيهاً، طبقاً لأليام التي تحدد فيما بعد ويخطر بها ولي األمر .  220حصص بواقع الحصة ساعة ونصف بمبلغ  4 كل :المرحلة االبتدائية

 )ساعة ونصف ( . 4إلى   2ر30الساعة ن مواعيد المجموعات لجميع صفوف المرحلة االبتدائية من * مع العلم بأ

( وتسليمه   والمادة واسم المدرس راً ) يتم وضع المبلغ المطلوب في ظرف وكتابة اسم الطالبة والصف المقيدة به الرجاء سداد االشتراك فو -

نــه  للمدرس المسئول عــن المجموعة إلمكانية البدء مع اإلحاطــة بأن من ال يشــترك من أول شهر ال يمكنه االشتراك في الشهر التالي بإمكا 

 صف األول من العام . الن االشتراك بعد امتحان

في حالة غياب الطالبة عن اليوم الدراسي ال يحق لها حضور المجموعة بالمدرسة وعليها مراجعة ما تم دراسته من زميالتها أو مع المدرس 

 باالتفاق معه  . 

 
 بيان بأسماء مدرسي الفصل 

 A" اإلنجليزياالبتدائي " القسم  الصف الخامس

 أسم المدرس  المادة م

 محمد صالح  العربية اللغة 1

 سوزان هانى " مستوى رفيع " إلنجليزيةاللغة ا 2

 مينا جابر لفرنسيةاللغة ا  3

 مارجريت مجدى  الرياضيات  4

 نرمين واسيلى   العلوم  5

 ماجد عزمي الدراسات  6

                                                   بخيـــر ، وكــل عــام وحضـراتكــم                                                                 
 شئون الطلبة   

 

 

 

 

 

 

 خاصة لغات  –مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات 

 اإلبراهيمية  –ش بور سعيد  159      

 5923330تليفاكس :            

 

 السيد الفاضل ولي أمر الطالبة  

 -طبقاً لما يلي:  2022/  11/  2الخميس قوية تبدأ اعتباراً من نحيط سيادتكم علماً بأن مجموعات الت    

 جنيهاً، طبقاً لأليام التي تحدد فيما بعد ويخطر بها ولي األمر .  220حصص بواقع الحصة ساعة ونصف بمبلغ  4 كل :المرحلة االبتدائية

 )ساعة ونصف ( . 4إلى   2ر30الساعة ن مواعيد المجموعات لجميع صفوف المرحلة االبتدائية من * مع العلم بأ

( وتسليمه   والمادة واسم المدرس الرجاء سداد االشتراك فوراً ) يتم وضع المبلغ المطلوب في ظرف وكتابة اسم الطالبة والصف المقيدة به  -

ك في الشهر التالي بإمكانــه  للمدرس المسئول عــن المجموعة إلمكانية البدء مع اإلحاطــة بأن من ال يشــترك من أول شهر ال يمكنه االشترا

 النصف األول من العام .  االشتراك بعد امتحان

في حالة غياب الطالبة عن اليوم الدراسي ال يحق لها حضور المجموعة بالمدرسة وعليها مراجعة ما تم دراسته من زميالتها أو مع المدرس 

 باالتفاق معه  . 

 
 بيان بأسماء مدرسي الفصل 

 B" اإلنجليزيي " القسم االبتدائ الصف الخامس

 أسم المدرس  المادة م

 عمر احمد اللغة العربية 1

 سوزان هانى اللغة االنجليزية" مستوى رفيع " 2

 مينا جابر الفرنسيةاللغة  3

 ديانا مرزوق  الرياضيات  4

 نرمين واسيلى   العلوم  5

 ماجد عزمي الدراسات  6

                                                 وكــل عــام وحضـراتكــم بخيـــر ،                                                                 
 شئون الطلبة   

 



 خاصة لغات  –مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات 

 اإلبراهيمية  –ش بور سعيد  159      

 5923330تليفاكس :            

   السيد الفاضل ولي أمر الطالبة

 -طبقاً لما يلي:  2022/  11/  2الخميس نحيط سيادتكم علماً بأن مجموعات التقوية تبدأ اعتباراً من     

 جنيهاً، طبقاً لأليام التي تحدد فيما بعد ويخطر بها ولي األمر .  220حصص بواقع الحصة ساعة ونصف بمبلغ  4 كل :المرحلة االبتدائية

 )ساعة ونصف ( . 4إلى   2ر30الساعة لجميع صفوف المرحلة االبتدائية من ن مواعيد المجموعات * مع العلم بأ

( وتسليمه   والمادة واسم المدرس الرجاء سداد االشتراك فوراً ) يتم وضع المبلغ المطلوب في ظرف وكتابة اسم الطالبة والصف المقيدة به  -

ن ال يشــترك من أول شهر ال يمكنه االشتراك في الشهر التالي بإمكانــه  للمدرس المسئول عــن المجموعة إلمكانية البدء مع اإلحاطــة بأن م

 النصف األول من العام .  االشتراك بعد امتحان

في حالة غياب الطالبة عن اليوم الدراسي ال يحق لها حضور المجموعة بالمدرسة وعليها مراجعة ما تم دراسته من زميالتها أو مع المدرس 

 باالتفاق معه  . 

 
 بأسماء مدرسي الفصل  بيان
 A" االنجليزىاالبتدائي " القسم  الصف السادس

 أسم المدرس  المادة م

 محمد صالح  اللغة العربية 1

  ميرام مجدى " مستوى رفيع "النجليزيةاللغة ا 2

 سمر عبد الكريم الفرنسيةاللغة  3

 مارجريت مجدى  الرياضيات  4

 نرمين واسيلى  العلوم  5

   ى انورامان الدراسات  6

                                                   وكــل عــام وحضـراتكــم بخيـــر ،                                                                 
 شئون الطلبة   

 

 

 

 

 

 

 خاصة لغات  –مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات 

 اإلبراهيمية  –ش بور سعيد  159      

 5923330تليفاكس :            

 

 السيد الفاضل ولي أمر الطالبة  

 -طبقاً لما يلي:  2022/  11/  2الخميس نحيط سيادتكم علماً بأن مجموعات التقوية تبدأ اعتباراً من     

 د ويخطر بها ولي األمر . جنيهاً، طبقاً لأليام التي تحدد فيما بع 220حصص بواقع الحصة ساعة ونصف بمبلغ  4 كل :المرحلة االبتدائية

 )ساعة ونصف ( . 4إلى   2ر30الساعة ن مواعيد المجموعات لجميع صفوف المرحلة االبتدائية من * مع العلم بأ

( وتسليمه   والمادة واسم المدرس الرجاء سداد االشتراك فوراً ) يتم وضع المبلغ المطلوب في ظرف وكتابة اسم الطالبة والصف المقيدة به  -

س المسئول عــن المجموعة إلمكانية البدء مع اإلحاطــة بأن من ال يشــترك من أول شهر ال يمكنه االشتراك في الشهر التالي بإمكانــه  للمدر

 النصف األول من العام .  االشتراك بعد امتحان

وعليها مراجعة ما تم دراسته من زميالتها أو مع المدرس في حالة غياب الطالبة عن اليوم الدراسي ال يحق لها حضور المجموعة بالمدرسة 

 باالتفاق معه  . 

 
 بيان بأسماء مدرسي الفصل 

 B" اإلنجليزياالبتدائي " القسم  الصف السادس

 أسم المدرس  المادة م

 سمر محمد اشرف اللغة العربية 1

 ميرام مجدى " مستوى رفيع " النجليزيةاللغة ا 2

 جابرمينا  فرنسيةاللغة ال 3

 ديانا مرزوق  الرياضيات  4

 نرمين واسيلى  العلوم  5

 امانى انور  الدراسات  6

                                                 وكــل عــام وحضـراتكــم بخيـــر ،                                                                 
 شئون الطلبة   

 



                                                                                                                 
 

 خاصة لغات  –مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات 
 اإلبراهيمية  –ش بور سعيد  159      

 5923330تليفاكس :            

 

 السيد الفاضل ولي أمر الطالبة  

     ً  -طبقاً لما يلي:  2022/  11/  2الخميس  بأن مجموعات التقوية تبدأ اعتباراً من نحيط سيادتكم علما

 جنيهاً، طبقاً لأليام التي تحدد فيما بعد ويخطر بها ولي األمر .  220حصص بواقع الحصة ساعة ونصف بمبلغ  4 كل :المرحلة االبتدائية

 )ساعة ونصف ( . 4إلى   2ر30الساعة تدائية من ن مواعيد المجموعات لجميع صفوف المرحلة االب* مع العلم بأ

( وتسليمه   والمادة واسم المدرس الرجاء سداد االشتراك فوراً ) يتم وضع المبلغ المطلوب في ظرف وكتابة اسم الطالبة والصف المقيدة به  -

ال يمكنه االشتراك في الشهر التالي بإمكانــه   للمدرس المسئول عــن المجموعة إلمكانية البدء مع اإلحاطــة بأن من ال يشــترك من أول شهر

 النصف األول من العام .  االشتراك بعد امتحان

في حالة غياب الطالبة عن اليوم الدراسي ال يحق لها حضور المجموعة بالمدرسة وعليها مراجعة ما تم دراسته من زميالتها أو مع المدرس 

 باالتفاق معه  . 

 
 بيان بأسماء مدرسي الفصل 

 (   Aفصل )  "لفرنسىاألول االبتدائي " القسم ا فالص

 أسم المدرس  المادة م

 هدى محمد السيد اللغة العربية 1

 ماجدناردين  " مستوى رفيع "  الفرنسيةاللغة  2

 روان رؤوف النجليزية اللغة ا 3

 ميرنا ابراهيم  الرياضيات  4

 
 وكــل عــام وحضـراتكــم بخيـــر ،

 شئون الطلبة 
 

                                                                                                                     

 

 

 

 
 خاصة لغات  –مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات 

 اإلبراهيمية  –ش بور سعيد  159      

 5923330تليفاكس :            

 

 السيد الفاضل ولي أمر الطالبة  

 -طبقاً لما يلي:  2022/  11/  2الخميس يط سيادتكم علماً بأن مجموعات التقوية تبدأ اعتباراً من نح    

 جنيهاً، طبقاً لأليام التي تحدد فيما بعد ويخطر بها ولي األمر .  220حصص بواقع الحصة ساعة ونصف بمبلغ  4 كل :المرحلة االبتدائية

 )ساعة ونصف ( . 4إلى   2ر30الساعة وف المرحلة االبتدائية من ن مواعيد المجموعات لجميع صف* مع العلم بأ

( وتسليمه   والمادة واسم المدرس الرجاء سداد االشتراك فوراً ) يتم وضع المبلغ المطلوب في ظرف وكتابة اسم الطالبة والصف المقيدة به  -

ـترك من أول شهر ال يمكنه االشتراك في الشهر التالي بإمكانــه  للمدرس المسئول عــن المجموعة إلمكانية البدء مع اإلحاطــة بأن من ال يشـ

 النصف األول من العام .  االشتراك بعد امتحان

في حالة غياب الطالبة عن اليوم الدراسي ال يحق لها حضور المجموعة بالمدرسة وعليها مراجعة ما تم دراسته من زميالتها أو مع المدرس 

 باالتفاق معه  . 

 
 مدرسي الفصل بيان بأسماء 

 (  Bفصل )  " الفرنسىاألول االبتدائي " القسم  الصف

 أسم المدرس المادة  م

 ندا عادل   اللغة العربية 1

 نورين خالد اللغة الفرنسية " مستوى رفيع "  2

 روان رؤوف اللغة االنجليزية  3

 ميرنا ابراهيم  الرياضيات  4

 وكــل عــام وحضـراتكــم بخيـــر ،
 شئون الطلبة 



 
 

 خاصة لغات  –مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات 

 اإلبراهيمية  –ش بور سعيد  159      

 5923330تليفاكس :            

 

 السيد الفاضل ولي أمر الطالبة  

 -طبقاً لما يلي:  2022/  11/  2الخميس نحيط سيادتكم علماً بأن مجموعات التقوية تبدأ اعتباراً من     

 جنيهاً، طبقاً لأليام التي تحدد فيما بعد ويخطر بها ولي األمر .  220حصص بواقع الحصة ساعة ونصف بمبلغ  4 كل :المرحلة االبتدائية

 )ساعة ونصف ( . 4إلى   2ر30الساعة ن مواعيد المجموعات لجميع صفوف المرحلة االبتدائية من * مع العلم بأ

( وتسليمه   والمادة واسم المدرس ب في ظرف وكتابة اسم الطالبة والصف المقيدة به الرجاء سداد االشتراك فوراً ) يتم وضع المبلغ المطلو -

نــه  للمدرس المسئول عــن المجموعة إلمكانية البدء مع اإلحاطــة بأن من ال يشــترك من أول شهر ال يمكنه االشتراك في الشهر التالي بإمكا 

 النصف األول من العام .  االشتراك بعد امتحان

غياب الطالبة عن اليوم الدراسي ال يحق لها حضور المجموعة بالمدرسة وعليها مراجعة ما تم دراسته من زميالتها أو مع المدرس  في حالة

 باالتفاق معه  . 

 
 بيان بأسماء مدرسي الفصل 

 (  Aفصل )   " الفرنسيالصف الثاني االبتدائي " القسم 

 أسم المدرس المادة  م

   روان محمد اللغة العربية 1

 ناردين ماجد اللغة الفرنسية " مستوى رفيع "  2

 روان رؤوف اللغة االنجليزية  3

 ريتا انيس  الرياضيات  4

 
 وكــل عــام وحضـراتكــم بخيـــر ،

 شئون الطلبة 
 

                                                                                                                     

 

 

 

 
 خاصة لغات  –مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات 

 اإلبراهيمية  –ش بور سعيد  159      

 5923330تليفاكس :            

 

 السيد الفاضل ولي أمر الطالبة  

 -طبقاً لما يلي:  2022/  11/  2الخميس نحيط سيادتكم علماً بأن مجموعات التقوية تبدأ اعتباراً من     

 جنيهاً، طبقاً لأليام التي تحدد فيما بعد ويخطر بها ولي األمر .  220حصص بواقع الحصة ساعة ونصف بمبلغ  4 كل :االبتدائيةالمرحلة 

 )ساعة ونصف ( . 4إلى   2ر30الساعة ن مواعيد المجموعات لجميع صفوف المرحلة االبتدائية من * مع العلم بأ

( وتسليمه   والمادة واسم المدرس بلغ المطلوب في ظرف وكتابة اسم الطالبة والصف المقيدة به الرجاء سداد االشتراك فوراً ) يتم وضع الم -

نــه  للمدرس المسئول عــن المجموعة إلمكانية البدء مع اإلحاطــة بأن من ال يشــترك من أول شهر ال يمكنه االشتراك في الشهر التالي بإمكا 

 .  النصف األول من العام االشتراك بعد امتحان

في حالة غياب الطالبة عن اليوم الدراسي ال يحق لها حضور المجموعة بالمدرسة وعليها مراجعة ما تم دراسته من زميالتها أو مع المدرس 

 باالتفاق معه  . 

 
 بيان بأسماء مدرسي الفصل 

 (  Bفصل )  " الفرنسىالصف الثاني االبتدائي " القسم 

 أسم المدرس المادة  م

  وان محمد ر اللغة العربية 1

 نورين خالد اللغة الفرنسية " مستوى رفيع "  2

 روان رؤوف اللغة االنجليزية  3

 ريتا انيس  الرياضيات  4

 
 وكــل عــام وحضـراتكــم بخيـــر ،

 شئون الطلبة 



 
  

 خاصة لغات  –مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات 

 اإلبراهيمية  –ش بور سعيد  159      

 5923330: تليفاكس            

 

 السيد الفاضل ولي أمر الطالبة  

 -طبقاً لما يلي:  2022/  11/  2الخميس نحيط سيادتكم علماً بأن مجموعات التقوية تبدأ اعتباراً من     

 مر . جنيهاً، طبقاً لأليام التي تحدد فيما بعد ويخطر بها ولي األ 220حصص بواقع الحصة ساعة ونصف بمبلغ  4 كل :المرحلة االبتدائية

 )ساعة ونصف ( . 4إلى   2ر30الساعة ن مواعيد المجموعات لجميع صفوف المرحلة االبتدائية من * مع العلم بأ

( وتسليمه   والمادة واسم المدرس الرجاء سداد االشتراك فوراً ) يتم وضع المبلغ المطلوب في ظرف وكتابة اسم الطالبة والصف المقيدة به  -

جموعة إلمكانية البدء مع اإلحاطــة بأن من ال يشــترك من أول شهر ال يمكنه االشتراك في الشهر التالي بإمكانــه  للمدرس المسئول عــن الم

 النصف األول من العام .  االشتراك بعد امتحان

تها أو مع المدرس في حالة غياب الطالبة عن اليوم الدراسي ال يحق لها حضور المجموعة بالمدرسة وعليها مراجعة ما تم دراسته من زميال

 باالتفاق معه  . 

 
 بيان بأسماء مدرسي الفصل 

 (  Aفصل )  " الفرنسىالصف الثالث االبتدائي " القسم  

 أسم المدرس المادة  م

 منار  اللغة العربية 1

 سالى مرقص  اللغة الفرنسية " مستوى رفيع "  2

 روان رؤوف اللغة االنجليزية  3

 ريتا انيس  الرياضيات  4

 
 عــام وحضـراتكــم بخيـــر ،وكــل 

 شئون الطلبة 
 

     

 

                                                                                                                  

 
 خاصة لغات  –مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات 

 اإلبراهيمية  –ش بور سعيد  159      

 5923330: تليفاكس            

 

 السيد الفاضل ولي أمر الطالبة  

 -طبقاً لما يلي:  2022/  11/  2الخميس نحيط سيادتكم علماً بأن مجموعات التقوية تبدأ اعتباراً من     

 مر . جنيهاً، طبقاً لأليام التي تحدد فيما بعد ويخطر بها ولي األ 220حصص بواقع الحصة ساعة ونصف بمبلغ  4 كل :المرحلة االبتدائية

 )ساعة ونصف ( . 4إلى   2ر30الساعة ن مواعيد المجموعات لجميع صفوف المرحلة االبتدائية من * مع العلم بأ

( وتسليمه   والمادة واسم المدرس الرجاء سداد االشتراك فوراً ) يتم وضع المبلغ المطلوب في ظرف وكتابة اسم الطالبة والصف المقيدة به  -

جموعة إلمكانية البدء مع اإلحاطــة بأن من ال يشــترك من أول شهر ال يمكنه االشتراك في الشهر التالي بإمكانــه  للمدرس المسئول عــن الم

 النصف األول من العام .  االشتراك بعد امتحان

تها أو مع المدرس في حالة غياب الطالبة عن اليوم الدراسي ال يحق لها حضور المجموعة بالمدرسة وعليها مراجعة ما تم دراسته من زميال

 باالتفاق معه  . 

 
 بيان بأسماء مدرسي الفصل 

 (  Bفصل )  " الفرنسىالصف الثالث االبتدائي " القسم  

 أسم المدرس المادة  م

 مى على محمد اللغة العربية 1

 نرمين عادل اللغة الفرنسية " مستوى رفيع "  2

 روان رؤوف اللغة االنجليزية  3

 ريتا انيس  الرياضيات  4

 
 وكــل عــام وحضـراتكــم بخيـــر ،

 شئون الطلبة 
 



 خاصة لغات  –مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات  

 اإلبراهيمية  –ش بور سعيد  159      

 5923330تليفاكس :            

 

 السيد الفاضل ولي أمر الطالبة  

 -طبقاً لما يلي:  2022/  11 / 2الخميس نحيط سيادتكم علماً بأن مجموعات التقوية تبدأ اعتباراً من     

 جنيهاً، طبقاً لأليام التي تحدد فيما بعد ويخطر بها ولي األمر .  220حصص بواقع الحصة ساعة ونصف بمبلغ  4 كل :المرحلة االبتدائية

 )ساعة ونصف ( . 4إلى   2ر30الساعة ن مواعيد المجموعات لجميع صفوف المرحلة االبتدائية من * مع العلم بأ

( وتسليمه   والمادة واسم المدرس جاء سداد االشتراك فوراً ) يتم وضع المبلغ المطلوب في ظرف وكتابة اسم الطالبة والصف المقيدة به الر -

نــه  للمدرس المسئول عــن المجموعة إلمكانية البدء مع اإلحاطــة بأن من ال يشــترك من أول شهر ال يمكنه االشتراك في الشهر التالي بإمكا 

 النصف األول من العام .  شتراك بعد امتحاناال

في حالة غياب الطالبة عن اليوم الدراسي ال يحق لها حضور المجموعة بالمدرسة وعليها مراجعة ما تم دراسته من زميالتها أو مع المدرس 

 باالتفاق معه  . 

 
 بيان بأسماء مدرسي الفصل 

 (   A) " الفرنسىاالبتدائي " القسم  لرابعالصف ا

 أسم المدرس  دةالما م

   امنية انور اللغة العربية 1

 نرمين عادل اللغة الفرنسية " مستوى رفيع "  2

   ميرنا فوزى اللغة االنجليزية  3

 ميرنا إبراهيم   الرياضيات  4

 ماجي مجدي العلوم 5

 مارينا اسحاق  الدراسات  6

 وكــل عــام وحضـراتكــم بخيـــر ،
 شئون الطلبة 

 

               

 

                                                                                                        

 
 خاصة لغات  –مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات 

 اإلبراهيمية  –ش بور سعيد  159      

 5923330تليفاكس :            

 السيد الفاضل ولي أمر الطالبة  

 -طبقاً لما يلي:  2022/  11/  2الخميس علماً بأن مجموعات التقوية تبدأ اعتباراً من  نحيط سيادتكم    

 جنيهاً، طبقاً لأليام التي تحدد فيما بعد ويخطر بها ولي األمر .  220حصص بواقع الحصة ساعة ونصف بمبلغ  4 كل :المرحلة االبتدائية

 )ساعة ونصف ( . 4إلى   2ر30الساعة االبتدائية من  ن مواعيد المجموعات لجميع صفوف المرحلة* مع العلم بأ

( وتسليمه   والمادة واسم المدرس الرجاء سداد االشتراك فوراً ) يتم وضع المبلغ المطلوب في ظرف وكتابة اسم الطالبة والصف المقيدة به  -

ل شهر ال يمكنه االشتراك في الشهر التالي بإمكانــه  للمدرس المسئول عــن المجموعة إلمكانية البدء مع اإلحاطــة بأن من ال يشــترك من أو

 النصف األول من العام .  االشتراك بعد امتحان

في حالة غياب الطالبة عن اليوم الدراسي ال يحق لها حضور المجموعة بالمدرسة وعليها مراجعة ما تم دراسته من زميالتها أو مع المدرس 

 باالتفاق معه  . 

 
 ل بيان بأسماء مدرسي الفص 

 (  B) " الفرنسىاالبتدائي " القسم  الصف الرابع

 أسم المدرس  المادة م

 مى على محمد اللغة العربية 1

 مينا نبيل  اللغة الفرنسية " مستوى رفيع "  2

 ميرنا فوزى  اللغة االنجليزية  3

 ميرنا إبراهيم  الرياضيات  4

 ماجي مجدى العلوم 5

 مارينا اسحاق  الدراسات  6

                                                                
 وكــل عــام وحضـراتكــم بخيـــر ،

 شئون الطلبة  
 



 خاصة لغات  –مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات 

 اإلبراهيمية  –ش بور سعيد  159      

 5923330تليفاكس :            

 

 السيد الفاضل ولي أمر الطالبة  

 -طبقاً لما يلي:  2022/  11/  2الخميس ماً بأن مجموعات التقوية تبدأ اعتباراً من نحيط سيادتكم عل    

 جنيهاً، طبقاً لأليام التي تحدد فيما بعد ويخطر بها ولي األمر .  220حصص بواقع الحصة ساعة ونصف بمبلغ  4 كل :المرحلة االبتدائية

 )ساعة ونصف ( . 4إلى   2ر30الساعة بتدائية من ن مواعيد المجموعات لجميع صفوف المرحلة اال* مع العلم بأ

( وتسليمه   والمادة واسم المدرس الرجاء سداد االشتراك فوراً ) يتم وضع المبلغ المطلوب في ظرف وكتابة اسم الطالبة والصف المقيدة به  -

هر ال يمكنه االشتراك في الشهر التالي بإمكانــه  للمدرس المسئول عــن المجموعة إلمكانية البدء مع اإلحاطــة بأن من ال يشــترك من أول ش

 النصف األول من العام .  االشتراك بعد امتحان

في حالة غياب الطالبة عن اليوم الدراسي ال يحق لها حضور المجموعة بالمدرسة وعليها مراجعة ما تم دراسته من زميالتها أو مع المدرس 

 باالتفاق معه  . 

 
 بيان بأسماء مدرسي الفصل 

 (A) فصل  " الفرنسىلصف الخامس االبتدائي " القسم ا

 أسم المدرس  المادة م

 امنية انور  اللغة العربية 1

 مينا جابر اللغة الفرنسية " مستوى رفيع "  2

 سوزان هانى اللغة االنجليزية  3

 مايكل ماهر  الرياضيات  4

 رزق اللة  مريم فرج العلوم 5

 ماجد عزمى الدراسات  6

                                                     وكــل عــام وحضـراتكــم بخيـــر ،                                                                 
 شئون الطلبة  

 
 

                                                                                                                     

 

 
 خاصة لغات  –مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات 

 اإلبراهيمية  –ش بور سعيد  159      

 5923330تليفاكس :            

 

 السيد الفاضل ولي أمر الطالبة  

 -طبقاً لما يلي:  2022/  11/  2الخميس نحيط سيادتكم علماً بأن مجموعات التقوية تبدأ اعتباراً من     

 جنيهاً، طبقاً لأليام التي تحدد فيما بعد ويخطر بها ولي األمر .  220حصص بواقع الحصة ساعة ونصف بمبلغ  4 كل :رحلة االبتدائيةالم

 )ساعة ونصف ( . 4إلى   2ر30الساعة ن مواعيد المجموعات لجميع صفوف المرحلة االبتدائية من * مع العلم بأ

( وتسليمه   والمادة واسم المدرس ع المبلغ المطلوب في ظرف وكتابة اسم الطالبة والصف المقيدة به الرجاء سداد االشتراك فوراً ) يتم وض -

نــه  للمدرس المسئول عــن المجموعة إلمكانية البدء مع اإلحاطــة بأن من ال يشــترك من أول شهر ال يمكنه االشتراك في الشهر التالي بإمكا 

 العام . النصف األول من  االشتراك بعد امتحان

في حالة غياب الطالبة عن اليوم الدراسي ال يحق لها حضور المجموعة بالمدرسة وعليها مراجعة ما تم دراسته من زميالتها أو مع المدرس 

 باالتفاق معه  . 

 
 بيان بأسماء مدرسي الفصل 

 (  Bفصل ) " لفرنسىالصف الخامس االبتدائي " القسم ا

 أسم المدرس  المادة م

 منار  بيةاللغة العر 1

 مينا نبيل  الفرنسية " مستوى رفيع "اللغة  2

 سوزان هانى النجليزيةاللغة ا 3

 مايكل ماهر  الرياضيات  4

 رزق اللة  مريم فرج العلوم 5

 ماجد عزمي الدراسات  6

                                                    ،وكــل عــام وحضـراتكــم بخيـــر                                                                  
 شئون الطلبة   

 



 خاصة لغات  –مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات   

 اإلبراهيمية  –ش بور سعيد  159      

 5923330تليفاكس :            

 

 السيد الفاضل ولي أمر الطالبة  

 -طبقاً لما يلي:  2022/  11/  2الخميس عتباراً من نحيط سيادتكم علماً بأن مجموعات التقوية تبدأ ا    

 جنيهاً، طبقاً لأليام التي تحدد فيما بعد ويخطر بها ولي األمر .  220حصص بواقع الحصة ساعة ونصف بمبلغ  4 كل :المرحلة االبتدائية

 ساعة ونصف ( . )4إلى   2ر30الساعة ن مواعيد المجموعات لجميع صفوف المرحلة االبتدائية من * مع العلم بأ

( وتسليمه   والمادة واسم المدرس الرجاء سداد االشتراك فوراً ) يتم وضع المبلغ المطلوب في ظرف وكتابة اسم الطالبة والصف المقيدة به  -

التالي بإمكانــه  للمدرس المسئول عــن المجموعة إلمكانية البدء مع اإلحاطــة بأن من ال يشــترك من أول شهر ال يمكنه االشتراك في الشهر 

 النصف األول من العام .  االشتراك بعد امتحان

في حالة غياب الطالبة عن اليوم الدراسي ال يحق لها حضور المجموعة بالمدرسة وعليها مراجعة ما تم دراسته من زميالتها أو مع المدرس 

 باالتفاق معه  . 

 
 بيان بأسماء مدرسي الفصل 

 (A) فصل  " لفرنسياالصف السادس االبتدائي " القسم 

 أسم المدرس  المادة م

 امل عبد المولى  اللغة العربية 1

 سمر عبد الكريم الفرنسية " مستوى رفيع "اللغة  2

  ميرام مجدى النجليزيةاللغة ا 3

 ايمان يوسف  الرياضيات  4

 مي إسكندر العلوم 5

 امانى انور  الدراسات  6

 شئون الطلبة                                                      وكــل عــام وحضـراتكــم بخيـــر ،                                                                 
 

                                                                                                                     
 

 

 

 

 خاصة لغات  –اهبات الفرنسيسكانيات مدرسة الر

 اإلبراهيمية  –ش بور سعيد  159      

 5923330تليفاكس :            

 

 السيد الفاضل ولي أمر الطالبة  

 -طبقاً لما يلي:  2022/  11/  2الخميس نحيط سيادتكم علماً بأن مجموعات التقوية تبدأ اعتباراً من     

 جنيهاً، طبقاً لأليام التي تحدد فيما بعد ويخطر بها ولي األمر .  220واقع الحصة ساعة ونصف بمبلغ حصص ب 4 كل :المرحلة االبتدائية

 )ساعة ونصف ( . 4إلى   2ر30الساعة ن مواعيد المجموعات لجميع صفوف المرحلة االبتدائية من * مع العلم بأ

( وتسليمه   والمادة واسم المدرس ابة اسم الطالبة والصف المقيدة به الرجاء سداد االشتراك فوراً ) يتم وضع المبلغ المطلوب في ظرف وكت -

نــه  للمدرس المسئول عــن المجموعة إلمكانية البدء مع اإلحاطــة بأن من ال يشــترك من أول شهر ال يمكنه االشتراك في الشهر التالي بإمكا 

 النصف األول من العام .  االشتراك بعد امتحان

ة عن اليوم الدراسي ال يحق لها حضور المجموعة بالمدرسة وعليها مراجعة ما تم دراسته من زميالتها أو مع المدرس في حالة غياب الطالب

 باالتفاق معه  . 

 
 بيان بأسماء مدرسي الفصل 

 (   Bفصل ) " الفرنسيالصف السادس االبتدائي " القسم 

 أسم المدرس  المادة م

  ايمان جمال اللغة العربية 1

 سمر عبد الكريم فرنسية " مستوى رفيع "الاللغة  2

 ميرام مجدى النجليزيةاللغة ا 3

 ايمان يوسف  الرياضيات  4

 مي اسكندر العلوم 5

 امانى انور  الدراسات  6

 شئون الطلبة                                                      وكــل عــام وحضـراتكــم بخيـــر ،                                                                 


