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 أراد أحمد تغيير حجم الكتابة وتلوين األيام باألحمر .هل يستطيع فعل ذلك؟............)2
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التوفيــــــــــــــــقب

تاريخ اإلجراء الزمن المادة
13:00 – 15:00 اللغة العربية  األحد

علوم 
 إجتماعية

16:45 – 15:15

13:00 – 15:00 رياضيات  اإلثنين
15:15 – 16:45 علوم طبيعية
اللغة الفرنسية 15:00 – 13:00  الثالثاء

15:15 – 16:45 ت.مدنية
13:00 – 15:00 لغة انجليزية  األربعاء

15:15 – 16:45 فيزياء
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