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 أعزاءنا أولياء األمور 

 نرجو أنكم بصحة وسالمة

و ن ه فنا هإنعلم أنكم تنتظرون إعالن آليةة وتةاريع عو أ أبنةا نا إلل الم رسةةةةةةةةو كما تعلمون   

يات ر جميع إمكانعملنا جاه ين كي نسخ  عو أ جميع الصةوو  إلل التعليم المبارةرو وعلين نحن 

ارةةر نا في الم رسةةة بنظام التعليم المبءكا رنا الت ريسةةي كي نسةةتأبن أبنامع تعاون الالم رسةةة وب

 إليكم التواصين:وااللتزام باإلجراءات الصحية وما جاء في الأرار الوزاريو  عم

 للتعليم المباشر بالمدرسة مواعيد العودة

 التمهي يو الصةةةة  األون والصةةةة  ال اني نا من الصةةةةوو ءن أبنانسةةةةتأب: 0302سبببببتمبر  5 

لل الجرعة األولل ع –ه لضةةرورأ تلأي تالميا ال اني عرةةر الت عيم والصةة  ال اني عرةةر  ننو  

 (الموع هاا كي يسمح لهم بالحضور المبارر في  –األقن 

العو أ بنظةةام التعليم  تالميةةانةةان ل: نظرا للك ةةافةةة العةة  يةةة في الصةةةةةةة  األون وكي ن م  مالحظببة

و 3و مجموعة 2و مجموعة 1و مجموعة األونمجموعات للصةةة  المبارةةةر فأ  قمنا بعمن  ال  

 ال ال . مجموعاتو مرفق لكم توزيع األسماء علل المجموعةفي كن  ااتلمي 11تم تح ي  ع   

 نا من الصوو  ال ال و الرابعو الخامس والسا س.ءنستأبن أبنا :0302سبتمبر  6

و 2و مجموعة 1مجموعةة و مجموعةات ال   الصةةةةةةة  ال ةالة  علل ا: تم توزيع تالميةحظبةمال

 ال ال . لمجموعاتمرفق لكم توزيع األسماء علل ا و3مجموعة 

  الصفوف من السابع إلى الحادي عشر

سةةةةبتمبر مع اعتما   12 نا لعو أ هاه الصةةةةوو  بنظام التعليم المبارةةةةر بتاريع مب  يا نحن خ   

يه نود التنو وعليننسةةةبة الت عيم في الصةةة  الواح  بناء علل ما جاء في قرار الوزارأو رةةةر  

ن التلميس من سبببببنة وما ووط للتطعيم  حيي لن يتم    20إلى ضبببببرورة تلتال التالميس من سبببببن 

   الجرعة األولى على األقلما لم يتلط  لموعدا هس ا وال الحضور المباشر وال المدرسة

سبتمبر إلل 1ه الصوو  تلأي تعلمهم عن بع  نظاميا في الوترأ من انا في ه أن يستمر أبناعلل 

 .سبتمبر 9

 



 التوقيت المدرسال

 أطفال التمهيدي

 ظهرا 20صباحا إلى  8من الساعة 

 تالميس الصفوف من األول إلى الثانال عشر

 ظهرا 0صباحا إلى  0:03من الساعة 

 ال تب المدرسية والترطاسية

عليه   وعند حضببور التالميس إلى المدرسببةالمواد ثنائية اللغة( سببيتم تسببليم ال تب المدرسببية  

 لمن لم يدوع رسومهاحيي أنه لن تسلم ال تب  يرجى است مال دوع رسوم ال تب

تم سبببيمن وزارة التربية والتعليم غير متوورة حاليا  ومالحظة:  تب المواد العربية الصبببادرة 

 وور استالمها من المخازنتوزيعها 

 التفاصيل

 ما عودنا م سبابتا ولضمان الجاهزية التصو  للعودة اممنة  سوف نمد  م بجميع التفاصيل  

 المتعل تة بالجدول المدرسال  البروتو ول الصحال  ال تب المدرسية وغيرها قريبا.

 

 مجموعات الصف األول

 

 

 (1المجموعة ) األولالصف تالميذ  أسماء

 اسم التلميا/أ م

 أوس بن عمر بن سالم ناصر الجابري 1

 إيا  بن محم  بن خلوان المعمري 2

 جنان بنت نا ر بن علي سعي  الرواحية 3

 حي ر بن عب  الخالق بن حي ر اللواتي 4

األساسي األونالص    



 ريم بنت  اهر بن محم   عب الخالق  1

 زهراء بنت سل ان بن محم حسين سل ان اللواتية 6

ء بنت محم  بن قاسم بن محم  اللواتيةازهر 7  

   اللواتية سارأ بنت أيمن بن علي بن  ا 8

 بن حم  اللمكية نسمية بنت خليو 9

 يوس  را ن حسنين يوس  حسنين 11

 عوراء بنت محم  بن رامس الز جالية 11

سعي  الرواحية ليان بنت فيصن بن محم  12  

 محم   عب  هللا( بن معاا بن محم  م ا  الهنا ي 13

 هبة بنت يحيل بن عب هللا الحسنية 14

 يوس  بن فه  بن سعي  الها ي 11

 

 

 (2المجموعة ) تالميذ الصف األول أسماء

 اسم التلميا/أ م

ةآية بنت رار  بن خلوان المبسلي 1  

ناجوانيحسين بن علي بن أحم  جوا   2  

 حسين بن محم  بن جعور محم  سعي  اللواتي 3

 رقية بنت جوا  بن محم  رضا جوا  اللواتية 4

 المسكرية بن علي سي  ر ام بنت محم  1

ةالز جالي بن علي جان ريمان بنت ماهر 6  

 سالم بن حم  بن  الب سالم الخنجري 7



 ره  بنت حسين بن علي مان هللا اللواتية 8

 بن عب الملك بن حسن المرزع عب هللا 9

 علي بن مرتضل بن عب الخالق اللواتي 11

 قبس بن مناضن بن حما  حم  الغافري 11

  ةكاملة بنت علي بن مسعو  الحضرمي 12

 محم  بن  ن بن مص ول محسن اللواتي 13

 مرام بنت محمو  بن حسين باقر 14

ةالخضوري بن سالم ناصر نورأ بنت هرام 11  

 

 

 

   (3المجموعة ) تالميذ الصف األول أسماء

 اسم التلميا/أ م

 أسع  بن سعي  بن عامر العلوي 1

 ألين بنت أيمن  بنت محمو  الز جالية 2

 ب ر بن محم  بن حمو  بن سالم السيابي 3

 الحار  بن محم  بن سي  الكن ي 4

 سعو  بن عب هللا بن سعو  ساع  السيابي 1

أحم  محم  الرياميةسلمل بنت محم  بن  6  

 عب هللا بن علي بن عب هللا اللواتي 7

 عب هللا بن فيصن بن عب هللا علي الر يسي 8

 عمر بن الخ اب بن محم  خلوان العامري 9

 فا مة بنت علي بن صالح المجينية 11



 فا مة بنت محم  بن حويظ سالم الغسانية 11

 فراس بن حسين بن علي صالح الغزالي 12

 لمار بنت حسين بن علي رهاب اللواتية 13

 محم  بن سالم بن علي الوهيبي 14

 مو أ بنت حم ون بن عب هللا الحار ية 11

 نور بنت عب  هللا بن ناصر البحرانية 16

 

 مجموعات الصف الثالي

 

 (1المجموعة ) تالميذ الصف الثالث أسماء

 اسم التلميا/أ م

 آالء بنت عار  بن ر و  اللواتية 1

 آية بنت صالح بن أحم  البوسعي ية 2

 تأوى بنت أحم  بن حسين اللواتية 3

 تيةجو  بنت حم  بن محم  الصل 4

 حسن بن عب  الملك بن حسن المرزع 1

 حسين بن محم  بن ف ى اللواتي 6

 بن جعور علي ءزهراء بنت رضا 7

 عباس بن محم  بن ف ى اللواتي 8

 قاسم بن مناضن بن حما  الغافري 9

 محم   بن احم  بن سعي  العريمي 11

 محم  بن توفيق بن مص ول اللواتي 11

األساسي ال ال الص    



 محم  بن سي  بن سالم السعي ي 12

 محم  بن سي  بن عامر المعولي 13

 مريم بنت محمو  بن حسين باقر 14

 يارا خال  محم  يعأوب التميمي 11

 

 (2المجموعة ) الثالثتالميذ الصف  أسماء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم التلميا/أ م

 باسن بن عيسل بن سعي  الرواحي 1

 حور بنت فيصن بن حام  الغزالية 2

 الحوراء بنت محم  بن حسن اللواتية 3

 روان بنت حم ان بن محم  الغيالنية 4

 ريان بنت خال  بن حام  الغزالي 1

 أحم زينب بنت علي بن مص ول  6

بستاني عي سنا محمو  حسين  7  

 عا رة بنت حلمي عب  هللا الهوتية 8

 مالك بن حسام بن أحم  المرهون 9

 محم  بن سليمان بن أحم  الكن ي 11

 عمر بن سالم الجابريمحم  بن  11

 محم  معتز محم  حسن 12

 مريم بنت رار  بن صالح الغيالنية 13

 ميرأ بنت هي م بن مبارك الوهيبية 14

 بن سالم السيابينصر بن ولي   11



 (3المجموعة ) تالميذ الصف الثالث أسماء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ش را لتعاون م المستمر

 دمتم بصحة وسالمة

 إدارة المدرسة

 اسم التلميا/أ م

 آ م بن سعي  بن محم  الحار ي 1

 بلأيس بنت محم  بن علي الرنورية 2

 جنل بنت ماج  بن ناصر العزرية 3

 جوا  بن فيصن بن عب  هللا الخابوري 4

 عب الرضاحسن بن محم  بن زهير  1

 حسن بن منتظر بن حسن اللواتي 6

 حي ر بن عمران بن حي ر العجمي 7

 ريا بنت عب  العزيز بن أحم  الحوسنية 8

 سارأ بنت فه  بن عب  هللا البوسعي ية 9

 عب  الرحمن بن مازن بن سالم الحار ي 11

 علي بن عباس بن حسين العب واني 11

 عمر بن محم  بن علي الحمي ي 12

 عه  بنت محم  بن عب هللا الحار ي 13

 فا مة بنت صا ق بن حسين اللواتية 14

 ليان بنت محم  بن علي الرنورية 11

 مي م بن هارم بن بالن الخابوري 16


