
 

 

 

  2023/4/6ولغاية  2023/ 3/ 7بزهامج عمل املنصة التربوية السورية للفترة من 

 اصم املذرش عىىان الذرش الطف املادة الحىكيد اليىم والحاريخ

 الثالثاء

7/3/2023 

 هيلين شلهىم 01الىحذة  الرابع اللغة إلاهكليزية 00 – 01

 هيلين شلهىم 01الىحذة  الرابع إلاهكليزية اللغة 01 - 00

 هيلين شلهىم 01الىحذة  الرابع اللغة إلاهكليزية 10 - 01

 ألاربعاء

8/3/2023 

 هيلين شلهىم 01الىحذة  الخامط اللغة إلاهكليزية 00 – 01

 هيلين شلهىم 01الىحذة  الخامط اللغة إلاهكليزية 01 - 00

 هيلين شلهىم 01الىحذة  الخامط اللغة إلاهكليزية 10 - 01

 الخميط

9/3/2023 

 بهاء يىصف الىحذة الخامضة ) فهم شفهي ( الحاصع اللغة الفروضية 00 – 01

 بهاء يىصف الىحذة الخامضة ) فهم كحابي ( الحاصع اللغة الفروضية 01 - 00

 بهاء يىصف الىحذة الخامضة ) كىاعذ ( الحاصع اللغة الفروضية 10 - 01

 ألاحذ

12/3/2023 

 هبه حاج خليل الىحذة الحاصعة الثاوي الثاهىي  اللغة إلاهكليزية 00 – 01

 هبه حاج خليل الىحذة الحاصعة الثاوي الثاهىي  اللغة إلاهكليزية 01 - 00

 هبه حاج خليل الىحذة الحاصعة الثاوي الثاهىي  اللغة إلاهكليزية 10 - 01

 الاثىين

13/3/2023 

 مرام محمذ الىحذة الخامضة ) فهم شفهي ( الثالث الثاهىي  الفروضية اللغة 00 – 01

 مرام محمذ الىحذة الخامضة ) فهم كحابي ( الثالث الثاهىي  اللغة الفروضية 01 - 00

 مرام محمذ الىحذة الخامضة ) جعبير شفهي ( الثالث الثاهىي  اللغة الفروضية 10 - 01

 الثالثاء

14/3/2023 

 حال صالمة الذائرة الضادش الرياضيات 00 – 01

 مايا عبذ الحميذ السوايا الضادش الرياضيات 01 - 00

 عامر الريش 0ألاعذاد الطبيعية  الضادش الرياضيات 10 - 01

 ألاربعاء

15/3/2023 

 مىطىر  الجردي رصم املثلث الضابع الرياضيات 00 – 01

 العباش ريم مضاحة املثلث الضابع الرياضيات 01 - 00

 هىر مظهر محمذ مضاحة الذائرة الضابع الرياضيات 10 - 01

 عطلة عيذ املعلم   16/2/2023الخميط  

 

 ألاحذ

19/3/2023 

 

 فخر عباش الامىاج املضحلرة  الثالث الثاهىي  الفيزياء 00 – 01

 فخر عباش الامىاج املضحلرة الثالث الثاهىي  الفيزياء 01 - 00

 فخر عباش الامىاج املضحلرة الثالث الثاهىي  الفيزياء 10 - 01

 الاثىين

20/3/2023 

 راما غطن هطىص ) وري رحم ( الحاصع اللغة العربية 00 – 01

 راما غطن كىاعذ الحىكيذ الحاصع اللغة العربية 01 - 00

 راما غطن كىاعذ الىعد الحاصع اللغة العربية 10 - 01

 عطلة عيذ ألام  21/3/2023الثالثاء  



 ألاربعاء

22/3/2023 

 مرام محمذ الىحذة الضادصة ) فهم شفهي ( الثالث الثاهىي  اللغة الفروضية 00 – 01

 مرام محمذ الىحذة الضادصة ) فهم كحابي ( الثالث الثاهىي  اللغة الفروضية 01 - 00

 مرام محمذ الىحذة الضادصة ) جعبير شفهي ( الثالث الثاهىي  اللغة الفروضية 10 - 01

 الخميط

23/3/2023 

 مزيان ابزاهيم شعبة شوكيات الجلد الثامن العلىم 00 – 01

 مزيان ابزاهيم قنفذ البحز الثامن العلىم 01 - 00

 مزيان ابزاهيم صف الزواحف الثامن العلىم 10 - 01

 ألاحذ

26/3/2023 

 حضين الحجل الحابع الاضلي الثالث الثاهىي  الرياضيات 00 – 01

 لىكان كبالن الحكامل بالحجسئة الثالث الثاهىي  الرياضيات 01 - 00

 احىد زيىد املضاحة الثالث الثاهىي  الرياضيات 10 - 01

 الاثىين

27/3/2023 

 خسامى حضن صياصات مائية محىىعة الثالث الثاهىي  الجغرافيا 00 – 01

 خسامى حضن مياه صىريا بين الطعىبات والحالل الثالث الثاهىي  الجغرافيا 01 - 00

 خسامى حضن الترب الثالث الثاهىي  الجغرافيا 10 - 01

 الثالثاء

28/3/2023 

  الضابع التربية الفىية 00 – 01
 
  يحذد الحلا

 
 يحذد الحلا

  الضابع التربية الفىية 01 - 00
 
  يحذد الحلا

 
 يحذد الحلا

  الضابع التربية الفىية 10 - 01
 
  يحذد الحلا

 
 يحذد الحلا

 ألاربعاء

29/3/2023 

  الضادش التربية املىصيلية 00 – 01
 
  يحذد الحلا

 
 يحذد الحلا

  الضادش التربية املىصيلية 01 - 00
 
  يحذد الحلا

 
 يحذد الحلا

  الضادش التربية املىصيلية 10 - 01
 
  يحذد الحلا

 
 يحذد الحلا

 الخميط

30/3/2023 

 هبه حاج خليل العاشرةالىحذة  الثاوي الثاهىي  اللغة إلاهكليزية 00 – 01

 هبه حاج خليل الىحذة الحاصعة الثالث الثاهىي  اللغة إلاهكليزية 01 - 00

 هبه حاج خليل الىحذة الحاصعة الثالث الثاهىي  اللغة إلاهكليزية 10 - 01

 ألاحذ

2/4/2023 

 بلليط الخيمي الكرة الحاصع الرياضيات 00 – 01

 روان خضىر  ومجضماتملاطع  الحاصع الرياضيات 01 - 00

 مي صليمان الربيعات الحاصع الرياضيات 10 - 01

 الاثىين

3/4/2023 

 والء شكى مىزاييك ألارض الحاصع الجغرافيا 00 – 01

 والء شكى ابخضامة في الضماء الحاصع الجغرافيا 01 - 00

 والء شكى درع ألارض في ألاشعة فىق البىفسجية الحاصع الجغرافيا 10 - 01

 الثالثاء

4/4/2023 

  الحاصع التربية الفىية 00 – 01
 
  يحذد الحلا

 
 يحذد الحلا

  الحاصع التربية الفىية 01 - 00
 
  يحذد الحلا

 
 يحذد الحلا

  الحاصع التربية الفىية 10 - 01
 
  يحذد الحلا

 
 يحذد الحلا

 ألاربعاء

5/4/2023 

  الحاصع التربية املىصيلية 00 – 01
 
 يحذد  يحذد الحلا

 
الحلا  

  الحاصع التربية املىصيلية 01 - 00
 
  يحذد الحلا

 
 يحذد الحلا

  الحاصع التربية املىصيلية 10 - 01
 
  يحذد الحلا

 
 يحذد الحلا

 الخميط

6/4/2023 

 مريم محمذ الىحذثين الحاصعة والعاشرة الحاصع اللغة إلاهكليزية 00 – 01

 مريم محمذ الحاصعة والعاشرةالىحذثين  الحاصع اللغة إلاهكليزية 01 - 00

لحاصعا اللغة إلاهكليزية 10 - 01  مريم محمذ الىحذثين الحاصعة والعاشرة 

 


