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ي الفصل الدراسي ال –( المرحلة االبتدائية) التقويةجدول برنامج 
 2023-2022 ثان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نامج   م. 2023- 5-2الموافق   لثالثاءم وتنتهي يوم ا2023-2-12الموافق حد ل ايوم  يبدأ البر

 خامس الصف ال الصف الرابع الوقات  اليام 

 السبت
 
 
 صباحا

ي  علوم 11:00- 10:00  عرنر

ي  12:00- 11:00  علوم عرنر

 الحد

5:00-6:00 ي  رياضيات    عرنر

6:00-7:00  E  رياضيات 

:007-:008 ي    E عرنر

ثالثاء ال  

5:00-6:00  E علوم 

6:00-7:00  علوم رياضيات  

7:00-8:00  E  رياضيات 

ي 
 
 دمج ابتدان



 

www.smartmindkw.com 

Tel: +9651881880 – SM: @smartmindkw 

 

ي الفصل الدراسي ال –( المرحلة االبتدائية) التقويةجدول برنامج 
 2023-2022 ثان 

 

 

نامج  م. 2023- 5-3الموافق لربعاء  م وتنتهي يوم ا2023- 2-13الموافق االثني   يوم  يبدأ البر

 

 

 خامس الصف ال الصف الرابع  الوقات اليام

 السبت
5:00-6:00 E  ي  عرنر

ي  6:00-7:00  E عرنر

 االثني   

5:00-6:00  E   رياضيات 

6:00-7:00  علوم رياضيات  

7:00-8:00  E علوم 

 الربعاء

5:00-6:00  علوم رياضيات  

6:00-7:00 ي    رياضيات  عرنر

7:00-8:00 ي  علوم   عرنر

ي 
 
 دمج ابتدان



 

www.smartmindkw.com 

Tel: +9651881880 – SM: @smartmindkw 

 

ي الفصل الدراسي ا –( المرحلة المتوسطة) التقويةجدول برنامج 
 2023-2022 لثان 

 الوقات  اليام 
الصف 
 السادس 

 الصف
 السابع 

الصف 
 الثامن 

الصف 
 التاسع

 السبت
ي  5:00-6:00  علوم E علوم عرنر

ي  لومع 6:00-7:00  E علوم عرنر

 االثني   

5:00-6:00 ي   ي  E عرنر  E عرنر

6:00-7:00  E  رياضيات E  رياضيات 

7:00-8:00 ي  رياضيات   ي  رياضيات  عرنر  عرنر

 الربعاء 

5:00-6:00 ي  E لومع   علوم عرنر

6:00-7:00 ي  رياضيات  لومع رياضيات    عرنر

7:00-8:00  E  رياضيات  علوم رياضيات 

 

نامج م. 3202- 5-3الموافق   لربعاءم وتنتهي يوم ا2023-2-8الموافق الربعاء يوم  يبدأ البر  

 

 

 بني    متوسط



 

www.smartmindkw.com 

Tel: +9651881880 – SM: @smartmindkw 

 

ي  –( متوسطةالمرحلة ال) التقويةجدول برنامج 
 2023-2022 الفصل الدراسي الثان 

 الوقات  اليام 
الصف  
 السادس 

الصف  
 السابع 

الصف  
 الثامن

الصف  
 التاسع

 السبت
 
 
 صباحا

ي  رياضيات  10:00-11:00 ي  رياضيات  عرنر  عرنر

ي  11:00-12:00 ي  رياضيات  عرنر  رياضيات  عرنر

 الحد

5:00-6:00 ي  علوم علوم رياضيات    عرنر

6:00-7:00  علوم E E علوم 

7:00-8:00  E  ي  رياضيات  E عرنر

 الثالثاء

5:00-6:00 ي  علوم   علوم E عرنر

6:00-7:00  E رياضيات  علوم علوم 

7:00-8:00 ي    E رياضيات  E عرنر

 
نامج م. 3202- 5-2الموافق   لثالثاءم وتنتهي يوم ا2023-2-7الموافق الثالثاء يوم  يبدأ البر  

 

 بنات  متوسط



 

www.smartmindkw.com 

Tel: +9651881880 – SM: @smartmindkw 

 

ي الفصل الدراسي ال –( المرحلة الثانوية) التقويةجدول برنامج 
 2023-2022 ثان 

 

نامج م. 3202-5-3الموافق   لربعاءم وتنتهي يوم ا2023-2-6الموافق االثني   يوم  يبدأ البر  

 

 

 

 اليام
ي عش   الصف الحادي عش   الصف العاش  

 الصف الثان 

 المادة الوقات المادة الوقات المادة الوقات

 السبت

4:30-6:00 E 4:30-6:00 ياء  رياضيات  6:00-4:30 فب  

ياء E 6:00-7:30 7:30-6:00 رياضيات  6:00-7:00  فب  

ياء 7:30-8:30  E 9:00-7:30 رياضيات  9:00-7:30 فب  

 االثني   

00:5-00:6 00:6-4:30 كيمياء  00:6-4:30 رياضيات    أحياء 

00:6-:307 03:7-00:6 أحياء  03:7-00:6 كيمياء   رياضيات  

:307-:308 9:00-7:30 رياضيات   9:00-7:30 أحياء   كيمياء 

8:30-7:00  الثالثاء   جيولوجيا 

 الربعاء

00:5-00:6 ياء  00:6-4:30 فب   00:6-4:30 كيمياء  ي    عرنر

00:6-00:7 03:7-00:6 كيمياء  ي   03:7-00:6 عرنر ياء   فب  

:307-00:9 ي   9:00-7:30 عرنر ياء  9:00-7:30 فب    كيمياء 

 بني    علمي 



 

www.smartmindkw.com 

Tel: +9651881880 – SM: @smartmindkw 

 

ي الفصل الدراسي ال –( المرحلة الثانوية) التقويةجدول برنامج 
 2023-2022 ثان 

  

نامجيبدأ  م. 3202- 5-2الموافق   لثالثاءم وتنتهي يوم ا2023-2-5الموافق الحد يوم  البر  

 

 

 

 

 اليام
ي عش   الصف الحادي عش   الصف العاش  

 الصف الثان 

 المادة الوقات المادة الوقات المادة الوقات

 السبت
 صباحا 

ياء 9:30-10:30 ي  10:30-9:00 رياضيات  10:30-9:00 فب    عرنر

ي  12:00- 10:30 رياضيات  11:30- 10:30 ياء 12:00- 10:30 عرنر  فب  

ي  1:30- 12:00 ياء 1:30- 12:00 عرنر  رياضيات  1:30- 12:00 فب  

حدال   

00:5-00:6 00:6-4:30 رياضيات   00:6-4:30 أحياء   كيمياء 

00:6-03:7 307:-00:6 أحياء  03:7-00:6 كيمياء   رياضيات  

7:30-8:30 9:00-7:30 كيمياء  9:00-7:30 رياضيات    أحياء 

ءالثالثا   

00:5-00:6 ياء  00:6-4:30 فب    E 4:30-00:6  كيمياء 

00:6-03:7  E 00:6-:307 03:7-00:6 كيمياء  ياء   فب  

7:30-8:30 9:00-7:30 كيمياء  ياء  9:00-7:30 فب    E 

لربعاءا   7:00-8:30   جيولوجيا 

 ات بن علمي 



 

www.smartmindkw.com 

Tel: +9651881880 – SM: @smartmindkw 

 

ي الفصل الدراسي ال –( المرحلة الثانوية) التقويةجدول برنامج 
 2023-2022 ثان 

 

نامج م. 3202-5-3الموافق   لربعاءم وتنتهي يوم ا2023-2-7الموافق الثالثاء يوم  يبدأ البر  

 

 

 اليام
ي عش   الصف الحادي عش  

 الصف الثان 

 المادة  الوقات  المادة  الوقات 

السبت  
 
 
 صباحا
 بنات

ي  12:00- 10:30 ي  10:30-9:00 عرنر  عرنر

 فلسفة)دمج(  12:00- 10:30 علم النفس)دمج( 1:30- 12:00

 إحصاء  1:30- 12:00  

 السبت
 مساء
 بني   

4:30-00:6    إحصاء  

6:00-7:30  E :307-00:9  E 

 الثالثاء
 بنات

4:30-00:6  E   

6:00-7:30 7:30-6:00 إحصاء    فرنسية لغة  

:307-00:9 00:9-307: لغة فرنسية    E 

 الربعاء
 بني   

6:00-7:30 ي   6:00-4:30 عرنر ي    عرنر

:307-00:9 7:30-6:00 لغة فرنسية    لغة فرنسية  

  7:30-9:00  إحصاء  

ي  بني     أدنر
 بنات 


