اليوم
األحد
2020/9/13

اإلثنين
2020/9/14

الثالثاء
2020/9/15

األربعاء
2020/9/16

الخميس
2020/9/17

األحد
2020/9/20

اإلثنين
2020/9/21

الثالثاء
2020/9/22

األربعاء
2020/9/23

الخميس
2020/9/24

األحد
2020/9/27
اإلثنين
2020/9/28

الفترة

الصف

المادّة

من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 – 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 12 – 11
من 1 - 12
من 1 - 12
من 2 - 1
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 -1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 – 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 – 12
من 1 – 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 - 1

األول
الثاني
الثالث
الرابع
األول
الثاني
الثالث
الرابع
األول
الثاني
الثالث
الرابع
األول
الثاني
الثالث
الرابع
األول
الثاني
الثالث
الثالث
الثاني
الرابع
األول
األول
الثاني
الثالث
الرابع
األول
الثاني
الثالث
الرابع
األول
الثاني
الثالث
الرابع
األول
الثاني
الثالث
الرابع
األول
الثاني
الثاني
الثالث
الرابع
الرابع
األول
الثاني
الثالث
الرابع
األول
الثاني
الثالث

رياضيات
العربية لغتي
الدراسات االجتماعية
العلوم العا ّمة
العربية لغتي
رياضيات
العلوم العامة
الدراسات االجتماعية
العلوم العا ّمة
الدراسات االجتماعية
رياضيات
العربية لغتي
الدراسات االجتماعية
العلوم العا ّمة
العربية لغتي
الرياضيات
موسيقا  +تربية فنية
التربية الدينية اإلسالمية
التربية الدينية المسيحية
التربية الدينية اإلسالمية
التربية الدينية المسيحية
التربية الدينية اإلسالمية
التربية الدينية المسيحية
رياضيات
العربية لغتي
اللغة اإلنكليزية
العلوم العا ّمة
اللغة االنكليزية
رياضيات
العلوم العامة
الدراسات االجتماعية
العلوم العا ّمة
اللغة اإلنكليزية
رياضيات
العربية لغتي
الدراسات االجتماعية
العلوم العا ّمة
العربية لغتي
اللغة اإلنكليزية
التربية الدينية اإلسالمية
التربية الدينية المسيحية
موسيقا  +تربية فنية
التربية الدينية اإلسالمية
التربية الدينية المسيحية
موسيقا  +تربية فنية
رياضيات
العربية لغتي
الدراسات االجتماعية
العلوم العا ّمة
العربية لغتي
رياضيات
العلوم العامة

المدرس
اسم
ّ

نسرين الحلبي
نسرين الحلبي
هزار عبد هللا
قمر خطاب
دعاء العبد هللا
عائشة شمس الدين
جمانة محمد
دانيا الصباغ
نور شقيرة
نور شقيرة
ليمار الدسوقي
ليمار الدسوقي
نورا حضو
أمامة ادريس
سراب اسماعيل
ميرفت بلول
جمانة محمد
نورما المنصور
جمانة محمد
مي االحمر
دانيا الصباغ
مي األحمر
آمنة فياض
سماح جوخدار
رندة عامر
مروة البيش
خولة الحسين
شذى سليمان
رنا يعقوب
رنا الشوفي
سهى بركات
ربا الباكير
روال رسوق
غيداء ريا
روال حديد
صبا حبيب
زينب بليخ
سهام الشاطر
نور شقيرة
ناهد يوسف
نور شقيرة
ناهد يوسف
ميساء موسى
عائشة شمس الدين
دعاء العبد هللا
عال يوسف
هزار فارس
أنعام الحجة
مايا نجيمة

اسم الدرس
األنماط من عنصرين
اليوم األول في المدرسة /أتأمل
التشابه واالختالف
بُنى تتحرك
المذكر والمؤنث
الجمع مع الحمل إعادة التسمية
طبيب نفسه
اعمل خطتي لتحقيق هدفي
سالمة حواسي
مشكلتي لها حل
التمثيل البياني باألعمدة
الحيوان خلق
من أنا؟
جسمي السليم
من حقنا
حل مسائل البحث عن النمط
الدرس األول
بطاقة دخول إلى قلوب اآلخرين
هللا يحبنا
مكارم األخالق
هللا أحبنا يميزنا
وبالوالدين إحسانا
هللا يخلق الكون
األعداد واحد اثنان
اليوم األول في المدرسة /أنمي لغتي
الوحدة األولى الدرس األول
أمزج ألواني
الوحدة األولى الدرس األول
مقارنة األعداد
بيئتي تدعمني
رأي وحقيقة
ثلج وهواء وماء
الوحدة األولى الدرس األول
ترتيب الكسور
سوق األعمال اليدوية
نتشابه ونختلف
حواسي
ارضنا
الوحدة األولى الدرس األول
نظافتي
خلقنا هللا في اسرة
الدرس األول
التعلم حياة
إنجيلي فرحي
الدرس األول
األكبر واألصغر
الزيتونة والريح
التشابه واالختالف
عظامي تدعمني
حرف الياء
الجمع مع الحمل
مراحل نمو النبات

الثالثاء
2020/9/29

األربعاء
2020/9/30

الخميس
2020/10/1

األحد
2020/10/4

اإلثنين
2020/10/5

الثالثاء
2020/10/6

األربعاء
2020/10/7

الخميس
2020/10/8

األحد
2020/10/11

اإلثنين
2020/10/12

الثالثاء
2020/10/13
األربعاء
2020/10/14
الخميس
2020/10/15

من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 – 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 – 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 – 12
من 1 – 12
من 2 - 1
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 - 1

الرابع
األول
الثاني
الثالث
الرابع
األول
الثاني
الثالث
الرابع
األول
الثاني
الخامس
الثالث
السادس
األول
الثاني
الثالث
الرابع

الدراسات االجتماعية
العلوم العا ّمة
الدراسات االجتماعية
رياضيات
العربية لغتي
الدراسات االجتماعية
العلوم العا ّمة
العربية لغتي
الرياضيات
موسيقا  +تربية فنية
التربية الدينية اإلسالمية
التربية الدينية المسيحية
التربية الدينية اإلسالمية
التربية الدينية المسيحية
رياضيات
العربية لغتي
اللغة اإلنكليزية
العلوم العا ّمة

قمر خطاب
هال العمري
صبا حبيب
هزار عبد هللا
رشا بالوش
ياسمين محمود
بشرى رزق
لميس عثمان
ميرفت بلول
سراب اسماعيل
نورما منصور
سراب اسماعيل
نورما منصور
نسرين الحلبي
شذا سليمان
مها عبد المعطي
رشا بالوش

لكل مشكلة حل
حي وغير حي
أحقق هدفي
عالمات العد
الفعل الماضي والمضارع
مشاعري 2
أتذوق طعامي
من حقنا
التقريب إلى أقرب عشرة
الدرس الثاني
آداب االنصراف
محبة هللا واإليمان به
صدق وأمانة
هللا يكلمني
العددان 1و2
ترتيب األعداد حتى 99
الوحدة األولى الدرس الثاني
ألعب بالكرة

من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 – 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 – 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 – 12
من 1 – 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 - 1
من 11 – 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 – 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 12 – 11

األول
الثاني
الثالث
الرابع
األول
الثاني
الثالث
الرابع
األول
الثاني
الثالث
الرابع
األول
األول الثانوي
الثاني
الثالث
الرابع
الرابع
األول
الثاني
الثالث
الرابع
األول
الثاني
الثالث
الرابع
األول
الثاني
الثالث
الرابع
األول
الثاني
الثالث
الرابع
األول
الثاني
الثالث

اللغة االنكليزية
رياضيات
العلوم العامة
الدراسات االجتماعية
العلوم العا ّمة
اللغة اإلنكليزية
رياضيات
العربية لغتي
الدراسات االجتماعية
العلوم العا ّمة
العربية لغتي
اللغة اإلنكليزية
التربية الدينية اإلسالمية
التربية الدينية المسيحية
موسيقا  +تربية فنية
التربية الدينية اإلسالمية
التربية الدينية المسيحية
موسيقا  +تربية فنية
رياضيات
العربية لغتي
الدراسات االجتماعية
العلوم العا ّمة
العربية لغتي
رياضيات
العلوم العامة
الدراسات االجتماعية
العلوم العا ّمة
الدراسات االجتماعية
رياضيات
العربية لغتي
الدراسات االجتماعية
العلوم العا ّمة
العربية لغتي
الرياضيات
موسيقا  +تربية فنية
التربية الدينية اإلسالمية
التربية الدينية المسيحية

خولة الحسين
مها عيسى
مها عيسى
ليمار الدسوقي
ربا الباكير
رثاء فندي
سمر علي
نيرمين سليمان
سهام الشاطر
فاطمة دال
هيفاء وهبة
سراب اسماعيل
ناهد يوسف
روال حديد
صبا حبيب
هزار عبد هللا
قمر خطاب
ميساء موسى
جمانة محمد
هيام الحسن
دانية الصباغ
سناء عباس
مها اسماعيل
سراب اسماعيل
سراب اسماعيل
نور شقيرة
مها عيسى
نور شقيرة
مها عيسى
هالة حمود
مي األحمر

الوحدة األولى الدرس الثاني
استكشاف التمثيل البياني
يحمل أسرارا
مهاراتي الجديدة
الوحدة األولى الدرس الثاني
كيف أمضي
الغذاء المتنوع
األفعال
الوحدة األولى الدرس الثاني
احم ُد هللا تعالى
مريم العذراء فائقة القداسة
الدرس الثاني
صدق وأمانة
نور يشرق في األرض
الدرس الثاني
العددان 3و4
رياضي الحبيبة
أعبر عن مشاعري
جسمي السليم
حرف السين
ترتيب األعداد حتى 99
دورة حياة النبات
صديقي الجيد
حواسي
مشاعري
الجمع البسيط
سوف أبدو وردة
األصدقاء
غذائي المتنوع
الكل سيعمل
ابحث عن نمط
الدرس الثاني
نعم هللا
هللا يعطينا

من 1 - 12
من 2 - 1
من 2 - 1

السادس
الرابع
الخامس

التربية الدينية المسيحية
التربية الدينية اإلسالمية
التربية الدينية المسيحية

مي األحمر
ديمة بركات
ناهد يوسف

هللا مخلصي
رد الجميل
يا رب علمنا أن نصلي

صة دمشق التربوية من 2020/9/13حتى )2020/10/15
برنامج عمل من ّ
اليوم

الفترة

الصف

المادّة

األحد
2020/9/13

من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 – 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 - 1

الخامس
السادس
السابع
الثامن
الثامن
التاسع
التاسع
التاسع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
الثامن
التاسع
التاسع
التاسع
الخامس
التاسع
السابع
السابع
الثامن

رياضيات
العربية لغتي
الرياضيات
اللغة اإلنكليزية
اللغة العربية
رياضيات
علم األحياء
الفيزياء والكيمياء
العلوم العا ّمة
الدراسات االجتماعية
رياضيات
اللغة الفرنسية
الجغرافية
التاريخ
اللغة العربية
التربية الوطنية
موسيقا  +تربية فنية
التربية الدينية اإلسالمية +
التربية الدينية المسيحية
الرياضيات
اللغة الروسية

اإلثنين
2020/9/14

الثالثاء
2020/9/15

األربعاء
2020/9/16

الخميس
2020/9/17

المدرس
اسم
ّ
هبة شبيب
سهى سيبور
هبه عيد
نسرين دردس
وائل ابراهيم
ملك مارديني
محمد األحمد
ميس مسكة
هبة شبيب
أريج النقيب
هبة عيد
نور دردس
غنوة نصري
إيمان بي
هدى معتوق
سليمان رمضان
خالد البقاعي
سعاد الفريجات
بلقيس الخيمي
إيناس العباس

اليوم

الفترة

الصف

المادّة

األحد
2020/9/20

من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 -1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 – 12
من 2 - 1

الخامس
السادس
السابع
الثامن
الثامن
التاسع
التاسع
التاسع

العلوم العامة
رياضيات
الرياضيات
اللغة الفرنسية
اللغة العربية
رياضيات
علم األحياء
الفيزياء والكيمياء

نهال ديب
عامر الريش
بلقيس الخيمي
نور دردس
خلود زغلول
ملك مارديني
هديل سعود
سلمى نادر

الثالثاء
2020/9/22

من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 – 12
من 1 – 12

الخامس
السادس
السابع
الثامن
الثامن
الثامن
التاسع
التاسع
الخامس
السادس
السابع
الثامن

العلوم العا ّمة
الدراسات االجتماعية
الجغرافية
اللغة اإلنكليزية
الرياضيات
التاريخ
اللغة العربية
الرياضيات
موسيقا  +تربية فنية
الرياضيات
التربية الدينية اإلسالمية
التربية الدينية المسيحية

بشرى علي
عائشة العلي
أحالم الكرش
سناء الذهب
روعة مرتك
لينا عرابي
براءة يوسفان
هبة عيد
موفق سبيني
فتون سنوبر
لونا سارة

اإلثنين
2020/9/21

األربعاء
2020/9/23

الخميس
2020/9/24

المدرس
اسم
ّ

اسم الدرس
تقريب األعداد الطبيعة
الجملة
األعداد العادية والعمليات عليها
الوحدة األولى الدرس األول
أسماء الزمان
طبيعة األعداد
مراجعة في جسم اإلنسان
مراجعة عامة لبعض أبحاث الكيمياء
النظام البيئي
مشاعري
تمرينات ومسائل األعداد والعمليات
الوحدة األولى
التابع الوفي لألرض
ظروف ومراحل
الناعورة
التفكير الناقد
الدرس األول
منزلة الشهيد
كالم هللا الموحى به
قوى األعداد العادية وقوى العدد  5وقواعدها
ضمائر الملكية وجمع الصفات ،العائلة
والتعارف

اسم الدرس
أنقل أحمي أغذي
األعداد الطبيعة
قوى صحيحة لعدد نسبي والجذور التربيعية

الوحدة األولى
أحب وطني
القواسم المشتركة وكسور مختزلة
الهيكل العظمي 1
الحقل المغناطيسي المتولد من التيارات
1

شبكة الحياة
أنا وأنت
الجغرافيا أم العلوم
الوحدة األولى الدرس الثاني
متوازيات األضالع واالنسحاب
حروب وتحرير
روعة البيان
خواص التناسب
الوحدة األولى
تحليل العدد إلى عوامله األولية
فضل هللا تعالى
الوحي اإللهي

من 2 - 1

السابع

اللغة الروسية

رفيف الخطيب

التعرف على األحرف الصوتية
واألحرف الساكنة

المدرس
اسم
ّ

اسم الدرس

اليوم

الفترة

الصف

المادّة

األحد
2020/9/27

من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12

الخامس
السادس
السابع

رياضيات
اللغة العربية
الرياضيات

ميسون محمد
غادة كناني
بلقيس الخيمي

اإلثنين
2020/9/28

من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 - 1
من 11 - 10

الثامن
الثامن
التاسع
التاسع
التاسع

اللغة اإلنكليزية
اللغة العربية
رياضيات
علم األحياء
الفيزياء والكيمياء

نسرين دردس
وائل ابراهيم
هبة عيد
علي محفوظ
رنا الصانع

من 12 – 11
من 1 – 12
من 2 - 1

الخامس
السادس
السابع

العلوم العا ّمة
الدراسات االجتماعية
رياضيات

بشرى علي
عائشة العلي
جميلة غصن

األربعاء
2020/9/30

من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 – 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 – 12
من 1 – 12
من 2 - 1

الثامن
الثامن
التاسع
التاسع
التاسع
الخامس
السادس
التاسع
السابع

التاريخ
الجغرافية
اللغة الفرنسية
اللغة العربية
الرياضيات
موسيقا  +تربية فنية
التربية الدينية اإلسالمية +
التربية الدينية المسيحية
الرياضيات

لينا عرابي
بلسم دعبول
نور دردس
خلود زغلول
وسام بيرقدار
رهف شرقطلي
مارلين كشيش
جميلة غصن

دول وحضارة
أطوار القمر
الوحدة األولى
المنادى
الجذور التربيعية لعدد موجب
الدرس الثاني
سبل اإلرشاد
دعوة المؤمن للحرية في المسيح
اختزال عبارة واختبار مساواة

المدرس
اسم
ّ

اسم الدرس

الثالثاء
2020/9/29

الخميس
2020/10/1

اليوم

الفترة

الصف

المادّة

األحد
2020/10/4

من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 - 1

الخامس
السادس
السابع
الثامن
الثامن
التاسع
التاسع
التاسع

رياضيات
العربية لغتي
الرياضيات
اللغة الفرنسية
اللغة العربية
رياضيات
علم األحياء
الفيزياء والكيمياء

الثالثاء
2020/10/6

من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 – 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 – 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 – 12
من 1 – 12
من 2 - 1

الخامس
السادس
السابع
الثامن
الثامن
الثامن
التاسع
التاسع
الخامس
السادس
السابع
عاشر
السابع

العلوم العا ّمة
الدراسات االجتماعية
الجغرافية
اللغة اإلنكليزية
التربية الوطنية
التاريخ
اللغة العربية
الرياضيات
موسيقا  +تربية فنية
الرياضيات
التربية الدينية اإلسالمية +
التربية الدينية المسيحية
اللغة الروسية

اليوم

الفترة

الصف

المادّة

األحد
2020/10/11

من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 - 1
من 11 – 10

الخامس
السادس
السابع
الثامن
الثامن

رياضيات
العربية لغتي
الرياضيات
اللغة اإلنكليزية
اللغة العربية

اإلثنين
2020/10/5

األربعاء
2020/10/7

الخميس
2020/10/8

اإلثنين

ليمار الدسوقي
ليمار الدسوقي
جميلة غصن
نور دردس
دعاء زغلول
وسام بيرقدار
علي محفوظ
نور الهدى
التونسي
موفق سبيني
أريج النقيب
أحالم الكرش
سناء الذهب
سليمان رمضان
انتصار جزر
نضال خلف
وسام بيرقدار
موفق سبيني
فتون سنوبر
هيفاء وهبة
رغد علي

المدرس
اسم
ّ
عامر الريش
خلود الشيخة
ست الكل درغام
نسرين دردس
دعاء زغلول

المربع
يوم اليُنسى
تمرينات ومسائل قوى صحيحة لعدد
نسبي

الوحدة الثانية الدرس األول
النكرة
النسب المثلثية
الهيكل العظمي عند اإلنسان 2
الحقل المغناطبسي المتولد من التيارات
2

شبكة الحياة
أنا وأنت
الحساب بالرمز نظير المجموع وحذف
األقواس

قياس الزاوية الحادة
أنواع الفاعل
حل تمارين
الوحدة األولى
كان وأخواتها
تمرينات ومسائل الوحدة األولى
بنية العظام والمفاصل 1
المحاليل المائية 1
المسافة والزمن
أتعرف نفسي
الجغرافيا أم العلوم
الوحدة الثانية الدرس الثاني
العمل الجماعي
التنظيم اإلداري
المفعول المطلق
قوة عدد عادي
الدرس الثاني
تصنيف المثلث
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا
هللا واحد مثلث األقانيم
األحرف الساكنة والجمل
االستفهامية

اسم الدرس
األعداد الطبيعية2
الماضي وحاالت بنائه
تمرينات ومسائل الحساب بالرموز
الوحدة الثالثة
إن وأخواتها

2020/10/12

الثالثاء
2020/10/13
األربعاء
2020/10/14

الخميس
2020/10/15

من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 – 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 - 1

التاسع
التاسع
التاسع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
الثامن
التاسع
التاسع
التاسع
الخامس
السادس
الثاني الثانوي
السابع
الثامن

رياضيات
علم األحياء
الفيزياء والكيمياء
العلوم العا ّمة
الدراسات االجتماعية
رياضيات
اللغة الفرنسية
الجغرافية
التاريخ
اللغة العربية
الرياضيات
موسيقا  +تربية فنية
التربية الدينية اإلسالمية +
التربية الدينية المسيحية
الرياضيات
اللغة الروسية

ظالل موسى
رؤى عيسى
كنانة طربين
موفق سبيني
أريج النقيب
ست الكل درغام
نور دردس
غنوة نصري
إيمان بي
خلود زغلول
ظالل موسى
أنس العفان
هبة كيال
ست الكل درغام
لبنى أحمد

النشر والتحليل
بنية العظام والمفاصل 2
المحاليل المائية 2
األبيض واألسود
أكون صداقات
ّ
تمرينات ومسائل الحساب بالرموز
الوحدة األولى
بقعة ظل
ظروف ومراح (تتمة)
الحال
متطابقات شهيرة
الدرس الثالث
العمل التطوعي
هللا محبة
تمرينات ومسائل الحساب بالرموز
الحاالت االعرابية وحالة الجار
والمجرور ،مكان االقامة واللغة

صة التربوية السوريّة من 2020/9/13حتى )2020/10/15
(برنامج عمل المن ّ
اليوم

الفترة

الصف

المادّة

األحد
2020/9/13

من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12

األول الثانوي
الثاني الثانوي
الثالث الثانوي
الثالث الثانوي
األول الثانوي
الثاني الثانوي
الثالث الثانوي
الثالث الثانوي
األول الثانوي
الثاني الثانوي
الثالث الثانوي

الفيزياء
اللغة العربية
رياضيات
الكيمياء
اللغة اإلنكليزية
رياضيات
علم األحياء
اللغة الفرنسية
علم األحياء
التربية الوطنية
الفلسفة

ميادة اليوسف
رنيم جنيدي
أحمد زيود
هاني قندلفت
ريما كيكي
عمار قدوري
محمد األحمد
ليالس حوري
هديل سعود
راميا غصن
وليد الشهابي

من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 – 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11

الثالث الثانوي
األول الثانوي
الثاني الثانوي
الثالث الثانوي
الثالث الثانوي
األول الثانوي
الثاني الثانوي

من 12 – 11

الثالث الثانوي

هبة كيال

الكمال اإللهي

من 1 - 12
من 2 - 1

الثالث الثانوي
الثالث الثانوي

التاريخ
اللغة الروسية
اللغة اإلنكليزية
اللغة العربية
الجغرافية
اللغة الفرنسية
التربية الدينية
اإلسالمية
التربية الدينية
المسيحية
رياضيات
الفيزياء

مياسي حبيب
ياسر غياض
باسمة كلسلي
شكري المدني
مروة الحموي
ليالس حوري
بشار شيبان

كيف قضيت الصيف
الوحدة األولى الدرس األول
تعبير أدبي
أغلفة األرض ارتباط وتوازن
الوحدة األولى
اإليمان سبيل األمان

أحمد زيود
روني عبيد

اإلثبات بالتدريج
الحركة التوافقية
1

اليوم

الفترة

الصف

المادّة

األحد
2020/9/20

من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 -1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 – 12
من 2 - 1

األول الثانوي
الثاني الثانوي
الثالث الثانوي
الثالث الثانوي
األول الثانوي
الثاني الثانوي
الثالث الثانوي
الثالث الثانوي

الكيمياء
رياضيات
اللغة العربية
اللغة اإلنكليزية
اللغة الفرنسية
اللغة الروسية
علم األحياء
الفيزياء

المدرس
اسم
ّ

اسم الدرس

اإلثنين
2020/9/14

الثالثاء
2020/9/15

األربعاء
2020/9/16

الخميس
2020/9/17

اإلثنين
2020/9/21

المدرس
اسم
ّ

صبا عساف
عمار قدوري
خلود زغلول
لينا الحاج
ليالس حوري
بديع العفارة
محمد األحمد
محمد األحمد

اسم الدرس
الحركة – الحركة المستقيمة
الشرف الرفيع
المتتاليات
الكيمياء النووية 1
الوحدة األولى الدرس األول
تذكرة باألشعة
الجهاز العصبي 1
الوحدة األولى
المادة الحية
مهارة التفاوض
مبحث المعرفة وتداخالتها مع العلوم
األخرى
متغيرات صنعت العصر الحديث

حاالت المادة
مركز األبعاد المتناسبة
أسلوب التعجب
الوحدة األولى الدرس األول
الوحدة األولى
اإلعادة والمراجعة
تتمة الجهاز العصبي
الحركة التوافقية 2

الثالثاء
2020/9/22

من 11 - 10

األول الثانوي

التاريخ

نسمة الداحول

من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 – 12

الثاني الثانوي
الثالث الثانوي
الثالث الثانوي
األول الثانوي
الثاني الثانوي
الثالث الثانوي
الثالث الثانوي
األول الثانوي
الثاني الثانوي
الثالث الثانوي

الجغرافية
الفلسفة
علم األحياء
الجغرافية
اللغة اإلنكليزية
اللغة العربية
اللغة الروسية
اللغة الفرنسية
الفيزياء
رياضيات

فاطمة شداد
أحمد جحجاح
بارعة مسرابي
فرح قزيحة
باسمة كلسلي
خلود زغلول
أيمن المحمود
ليالس حوري
لمى أهدلي
هيثم حلل

من 2 - 1

الثالث الثانوي

من 2 - 1

السابع

التربية الدينية
اإلسالمية
التربية الدينية
المسيحية

خالد البقاعي

المحافظة على الوطن

سعاد المنجد

األسرار المقدسة

اليوم

الفترة

الصف

المادّة

األحد
2020/9/27

من 11 - 10

األول الثانوي

الفيزياء

المدرس
اسم
ّ

اسم الدرس

صبا عساف

من 12 – 11

الثاني الثانوي

اللغة العربية

رنيم جنيدي

من 1 - 12
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 - 1

الثالث الثانوي
الثالث الثانوي
األول الثانوي
الثاني الثانوي
الثالث الثانوي

رياضيات
الكيمياء
اللغة اإلنكليزية
رياضيات
علم األحياء

عمار قدوري
دارين زنتوت
ريما كيكي
عمار قدوري
محمد األحمد

من 11 - 10
من 12 – 11

الثالث الثانوي
األول الثانوي

اللغة الفرنسية
علم األحياء

ليالس حوري
هديل سعود

من 1 – 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 – 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 – 12

الثاني الثانوي
الثالث الثانوي
الثالث الثانوي
األول الثانوي
الثاني الثانوي
الثالث الثانوي
الثالث الثانوي
األول الثانوي
الثاني الثانوي

راميا غصن
علي دلي
غيثاء جنيدي
مريم محمد
باسمة كلسلي
أليزا ابراهيم
صفاء الدوجي
ليالس حوري
بشار شيبان

من 1 – 12

التاسع

األربعاء
2020/9/23

الخميس
2020/9/24

اإلثنين
2020/9/28

الثالثاء
2020/9/29

الموقع األثري برهان على
الماضي
األشعة الكونية ج 1
خطوات المعرفة العلمية
النسيج العصبي
نشأة الكون
الوحدة األولى الدرس الثاني
المدح والذم
إعادة تصريف األفعال
الوحدة األولى
كمية الحركة
حل تمارين الوحدة األولى جزء
أول

حل ومسائل وتمارين على
الحركة
المنقوص والممدود
والمقصور
االرتباط الخطي لثالث أشعة
الكيمياء النووية 2
الوحدة األولى الدرس الثاني
مركز األبعاد المتناسبة
الجهاز العصبي المحيطي أو
الطرفي

الوحدة األولى
المادة الحية وتركيبها
الكيميائي 1
دور الشباب
درس المحبة

مارلين كشيك

من 2 - 1

الثالث الثانوي

التربية الوطنية
الفلسفة
التاريخ
اللغة الروسية
اللغة اإلنكليزية
اللغة العربية
الجغرافية
اللغة الفرنسية
التربية الدينية
اإلسالمية
التربية الدينية
المسيحية
رياضيات

لوكان قبالن

دعوة المؤمن للحياة في
المجتمع
حل تمارين االرتباط الخطي

اليوم

الفترة

الصف

المادّة

األحد
2020/10/4

من 11 - 10
من 12 – 11

األول الثانوي
الثاني الثانوي

الكيمياء
رياضيات

المدرس
اسم
ّ

اسم الدرس

هبة البوشي
حسين حجل

من 1 - 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 - 1
من 11 - 10

الثالث الثانوي
الثالث الثانوي
األول الثانوي
الثاني الثانوي
الثالث الثانوي
الثالث الثانوي
األول الثانوي

اللغة العربية
اللغة اإلنكليزية
اللغة الفرنسية
اللغة الروسية
علم األحياء
الفيزياء
التاريخ

خلود زغلول
لينا الحاج
ليالس حوري
أيمن المحمود
بارعة مسرابي
سليمان سالم
سوزان زهرة

من 12 – 11
من 1 – 12

الثاني الثانوي
الثالث الثانوي

الجغرافية
الفلسفة

فاطمة شداد
عمار بستنلي

األربعاء
2020/9/30

الخميس
2020/10/1

اإلثنين
2020/10/5

الثالثاء
2020/10/6

األحداث المفصلية والعالم الجديد

الصداقة قوة عظيمة
الوحدة الثانية الدرس األول
انتصار تشرين
أجرام تسجل التاريخ المذنبات
الوحدة األولى
اليوم اآلخر

التفاعالت الكيميائية
تذكرة بالتوابع ومجموعات
التعريف

المدح والذم
الوحدة األولى الدرس الثاني
الوحدة األولى
نظام التعليم
النقل في األعصاب
نواس الفتل
تغير النظريات واستكشاف
المصادر
الشفق القطبي األشعة الكونية ج2

درس التواصل

من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 – 12
من 2 - 1

الثالث الثانوي
األول الثانوي
الثاني الثانوي
الثالث الثانوي
الثالث الثانوي

علم األحياء
الجغرافية
اللغة اإلنكليزية
اللغة العربية
اللغة الروسية

محمد األحمد
فرح قزيحة
باسمة كلسلي
خلود زغلول
آالء الجودة

من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 – 12

األول الثانوي
الثاني الثانوي
الثالث الثانوي

اللغة الفرنسية
الفيزياء
رياضيات

ليالس حوري
أحمد عثمان
عمار قدوري

من 2 - 1

الثالث الثانوي

من 2 - 1

الثامن

التربية الدينية
اإلسالمية
التربية الدينية
المسيحية

خالد البقاعي

اليوم

الفترة

الصف

المادّة

األحد
2020/10/11

من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12

األول الثانوي
الثاني الثانوي
الثالث الثانوي

الفيزياء
اللغة العربية
رياضيات

لينا شنار
النا باره
كامل عيد

من 2 - 1
من 11 – 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 – 1
من 11 - 10

الثالث الثانوي
األول الثانوي
الثاني الثانوي
الثالث الثانوي
الثالث الثانوي
األول الثانوي

الكيمياء
اللغة اإلنكليزية
رياضيات
علم األحياء
اللغة الفرنسية
علم األحياء

بشار حيدر
ريما كيكي
لوكان قبالن
محمد األحمد
ليالس حوري
هديل سعود

من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 - 1
من 11 - 10
من 12 – 11
من 1 - 12
من 2 - 1

الثاني الثانوي
الثالث الثانوي
الثالث الثانوي
األول الثانوي
الثاني الثانوي
الثالث الثانوي
الثالث الثانوي

التربية الوطنية
الفلسفة
التاريخ
اللغة الروسية
اللغة اإلنكليزية
اللغة العربية
الجغرافية

راميا غصن
وائل رافع
وعد جمال الدين
رامز أبو عسلة
باسمة كلسلي
أليزا ابراهيم
صفاء الدوجي

من 11 - 10
من 12 – 11

األول الثانوي
الثاني الثانوي

من 12 – 11

الثالث الثانوي

هبة كيال

اإليمان المسيحي واألخالق
المسيحية

من 1 - 12
من 2 - 1

الثالث الثانوي
الثالث الثانوي

اللغة الفرنسية
التربية الدينية
اإلسالمية
التربية الدينية
المسيحية
رياضيات
الفيزياء

ليالس حوري
بشار شيبان

الوحدة األولى
االستقامة منهج العمل

كامل عيد
مروان طيباتي

حل تمارين جزء ثاني
حل مسائل عن نواس الفتل

األربعاء
2020/10/7

الخميس
2020/10/8

اإلثنين
2020/10/12

الثالثاء
2020/10/13

األربعاء
2020/10/14

الخميس
2020/10/15

وظائف الجهاز العصبي
فرضية األكوان المتعددة
الوحدة الثانية الدرس الثاني
االستثناء
تغير األسماء مع الضمائر
والصفات في حالة الجمع
الوحدة األولى
حركة القذائف
مركز األبعاد المتناسبة ألربع
نقاط
الوحدة اإلنسانية

لونا سارة

مريم العذراء في الكتاب
المقدس

المدرس
اسم
ّ

اسم الدرس
الحركة النسبية
اإلعالل
حل تمارين الوحدة األولى الجزء
الثاني

الغازات
الوحدة الثانية الدرس األول
جهة االطراد
تتمة وظائف الجهاز العصبي
الوحدة األولى
المادة الحية وتركيبها
الكيميائي 2
الحرب النفسية
نص ضرورة الفلسفة
أثر الكشوف الجغرافية
تطابق الصفة مع الموصوف
الوحدة الثالثة
عروس المجد
أجرام تسجل التاريخ فرضية نشوء
المذنبات

