
   
 اسم المدرس  عنوان الدرس الصف المادة التوقيت اليوم والتاري    خ 

 األحد
13/11 /2022 

 والء شكو  gpsنظام تحديد المواقع  السابع الجغرافيا  11  –  10

ي السماء   السابع الجغرافيا  12 -  11
 
 والء شكو  حجارة ف

ي نعيش عليها   السابع الجغرافيا  01 -  12
 والء شكو  أرسار أرضنا الت 

 االثني   
14/11 /2022 

 رشا اسطنبولي  أنماط من ثالثة عناصر  األول الرياضيات  11  –  10

 األول الرياضيات  12 -  11
استكشاف مكونات العددين  

 5و4
 رشا اسطنبولي 

 األول الرياضيات  01 -  12
و  8استكشاف مكونات العددين  

9 
 رشا اسطنبولي 

 الثالثاء 
15/11 /2022 

ية  11  –  10  هيلي   شلهوم  الوحدة الخامسة   الخامس  اللغة اإلنكلي  

ية  12 -  11  هيلي   شلهوم الوحدة السادسة   الخامس  اللغة اإلنكلي  

ية  01 -  12  هيلي   شلهوم  الوحدة السابعة   الخامس  اللغة اإلنكلي  

 األربعاء 
16/11 /2022 

ية  11  –  10  هيلي   شلهوم  الوحدة الخامسة   السادس اللغة اإلنكلي  

ية  12 -  11  هيلي   شلهوم  الوحدة السادسة   السادس اللغة اإلنكلي  

ية اللغة  01 -  12  هيلي   شلهوم  الوحدة السابعة  السادس اإلنكلي  

 الخميس 
17/11 /2022 

 فداء أبو دراع  فهم شفهي  – الوحدة الثانية  السابع اللغة الفرنسية  11  –  10

 فداء أبو دراع  تعبي  شفهي  – الوحدة الثانية  السابع اللغة الفرنسية  12 -  11

ي  – الوحدة الثانية  السابع اللغة الفرنسية  01 -  12  فداء أبو دراع  فهم كتاب 

 األحد
20/11 /2022 

ية  11  –  10  هبة حاج خليل  الوحدة األول   األول الثانوي  اللغة اإلنكلي  

ية  12 -  11  هبة حاج خليل   الوحدة الثانية   األول الثانوي  اللغة اإلنكلي  

ية  01 -  12  هبة حاج خليل   الوحدة الثالثة   األول الثانوي  اللغة اإلنكلي  

 االثني   
21/11 /2022 

ة باشورة  فهم شفهي  – الوحدة الثانية  األول الثانوي  اللغة الفرنسية  11  –  10  أمي 

ة باشورة  تعبي  شفهي  – الوحدة الثانية  األول الثانوي  اللغة الفرنسية  12 -  11  أمي 

ي  – الوحدة الثانية  األول الثانوي  اللغة الفرنسية  01 -  12 ة باشورة  فهم كتاب   أمي 

 الثالثاء 
22/11 /2022 

 صبا حبيب  القسمة دون باق   الرابع الرياضيات  11  –  10

ة دبيس  محيط المستطيل  الرابع الرياضيات  12 -  11  أمي 

 بتول شحادة  محيط المرب  ع  الرابع الرياضيات  01 -  12

 األربعاء 
23/11 /2022 

ب  الثالث  الرياضيات  11  –  10  صبا حبيب  االستعداد للض 

ب بالعدد  الثالث  الرياضيات  12 -  11  كاتيا نصار 8الض 

ب بالعدد  الثالث  الرياضيات  01 -  12  حال سالمة  9الض 

 الخميس 
24/11 /2022 

 حسام محمود  رسعة التفاعل  الثالث الثانوي  الكيمياء  11  –  10

 حسام محمود   رسعة التفاعل  الثانوي الثالث  الكيمياء  12 -  11

 حسام محمود  حل مسائل  الثالث الثانوي  الكيمياء  01 -  12

 األحد
27/11 /2022 

ياء  11  –  10  سهام عمران  النسبية الثالث الثانوي  الفي  

ياء  12 -  11  سهام عمران  النسبية الثالث الثانوي  الفي  



ياء  01 -  12  سهام عمران  حل مسائل  الثالث الثانوي  الفي  

 االثني   
28/11 /2022 

 راما غصن   الحال  التاسع  اللغة العربية  11  –  10

 راما غصن   االستثناء  التاسع  اللغة العربية  12 -  11

 راما غصن   اليوم األغر   التاسع  اللغة العربية  01 -  12

 الثالثاء 
29/11 /2022 

ية  11  –  10 ي الثانوي  اللغة اإلنكلي  
 هبه حاج خليل   الوحدة الرابعة   الثاب 

ية  12 -  11 ي الثانوي  اللغة اإلنكلي  
 هبة حاج خليل  الوحدة الخامسة   الثاب 

ية  01 -  12 ي الثانوي  اللغة اإلنكلي  
 هبة حاج خليل   الوحدة السادسة   الثاب 

 األربعاء 
30/11 /2022 

ي الثانوي  اللغة الفرنسية  11  –  10
 عائشة الهندي  فهم شفهي  – الوحدة الثانية  الثاب 

ي الثانوي  اللغة الفرنسية  12 -  11
 عائشة الهندي  تعبي  شفهي  – الوحدة الثانية  الثاب 

ي الثانوي  اللغة الفرنسية  01 -  12
ي  – الوحدة الثانية  الثاب   عائشة الهندي  فهم كتاب 

 الخميس 
1 /12/2022 

 رهف درويش  ظواهر مدهشة  السادس العلوم 11  –  10

 نوال كنجو  أجدادي العظماء  السادس العلوم 12 -  11

 عامر الريش  الرافعة  السادس العلوم 01 -  12

 االثني   
5 /12/2022 

 خزاىم  حسن   تحدي باطن األرض  األول الثانوي  الجغرافيا  11  –  10

 خزاىم  حسن   األشعة الذهبية   األول الثانوي  الجغرافيا  12 -  11

 خزاىم  حسن   انقذوا كوكبنا  األول الثانوي  الجغرافيا  01 -  12

 الثالثاء 
6 /12/2022 

بية الفنية  11  –  10  التوجيه األول  بالتنسيق مع الموجه األول  الخامس  الي 

بية الفنية  12 -  11  التوجيه األول  بالتنسيق مع الموجه األول  الخامس  الي 

بية الفنية  01 -  12  التوجيه األول  بالتنسيق مع الموجه األول  الخامس  الي 

 األربعاء 
7 /12/2022 

بية الموسيقية  11  –  10  التوجيه األول  بالتنسيق مع المنسقة والموجهة األول  السادس الي 

بية الموسيقية  12 -  11  التوجيه األول  بالتنسيق مع المنسقة والموجهة األول  السادس الي 

بية  01 -  12  التوجيه األول  بالتنسيق مع المنسقة والموجهة األول  السادس الموسيقية الي 

 الخميس 
8 /12/2022 

ية  11  –  10  ريما كيكي   الوحدة الثالثة   الثالث الثانوي  اللغة اإلنكلي  

ية  12 -  11  ريما كيكي  الوحدة الرابعة   الثالث الثانوي  اللغة اإلنكلي  

ية  01 -  12  ريما كيكي   الوحدة الخامسة   الثالث الثانوي  اللغة اإلنكلي  

 االحد
11/12 /2022 

 مرام محمد  فهم شفهي  – الوحدة الثانية  الثالث الثانوي  اللغة الفرنسية  11  –  10

 مرام محمد  تعبي  شفهي  – الوحدة الثانية  الثالث الثانوي  اللغة الفرنسية  12 -  11

ي  – الوحدة الثانية  الثانوي الثالث  اللغة الفرنسية  01 -  12  مرام محمد  فهم كتاب 

 االثني   
12/12 /2022 

 األول الثانوي  علم األحياء  11  –  10
البت  السيتوبالسمية الغشائية و  

 البت  الغي  غشاىية  
 رغد شحادة  

 رغد شحادة   المركبات العضوية السكريات  األول الثانوي  علم األحياء  12 -  11

12  - 01 
 األحياء علم 

 األول الثانوي 
المركبات العضوية المواد 

 الدسمة 
 رغد شحادة  

 الثالثاء 
13/12 /2022 

 منار الدرعاوي   شعبة الديدان االسطوانية   الثامن  علم األحياء  11  –  10

 منار الدرعاوي   شعبة الديدان الحلقية   الثامن  علم األحياء  12 -  11

 منار الدرعاوي   مفصليات األرجل شعبة  الثامن  علم األحياء  01 -  12



 األربعاء 
14/12 /2022 

ية ) الخامس  الرياضيات  11  –  10  عامر الريش  ( 2األجزاء العشر

ية ) الخامس  الرياضيات  12 -  11  عامر الريش  ( 3األجزاء العشر

 عامر الريش  المستطيل  الخامس  الرياضيات  01 -  12

 الخميس 
15/12 /2022 

 التاسع  الروسية اللغة  11  –  10
الفعل التام و الفعل  + مراجعة 

 الغي  التام 
 مريم علي محمد  

 مريم علي محمد   p.n (1)الدرس األول  التاسع  اللغة الروسية  12 -  11

ي  التاسع  اللغة الروسية  01 -  12
   مريم علي محمد  p.n (2)الدرس الثاب 

 


