
 

  المحوسب الكتاب  برنامج
 1السابع 

 

 2السابع 

 الحصة اليوم اسم المعلم  الموضوع  الحصة اليوم اسم المعلم  الموضوع 

 2 الثالثاء فاطمه سعدي بيولوجيا 1 الخميس صفاء بدارنه كيمياء

 3 الثالثاء صفاء بدارنه كيمياء 5+4 الخميس ياسمين نعامنه رياضيات

 4 الثالثاء عبير بدارنه  English 6 الخميس فاطمه سعدي بيولوجيا

 2 االربعاء ياسمين نعامنه رياضيات 7 الخميس ميساء غنايم جغرافيا 

English  2 الخميس ميساء غنايم جغرافيا  4 االثنين عبير بدارنه 

 4السابع  3السابع 

 الحصة اليوم المعلم اسم  الموضوع  الحصة اليوم اسم المعلم  الموضوع 

 1 االربعاء عبير بدارنه  English 1 الثالثاء ميساء غنايم كيمياء

English  2 االربعاء ميساء غنايم كيمياء 2 الثالثاء عبير بدارنه 

 5+4 االربعاء ياسمين نعامنه رياضيات 4 الثالثاء ميساء غنايم جغرافيا 

 3 الثالثاء فاطمه سعدي بيولوجيا 5 الثالثاء فاطمه سعدي بيولوجيا

 3 االحد ميساء غنايم جغرافيا  2 االحد منذر زيدان رياضيات

 2الثامن  1الثامن 

 الحصة اليوم اسم المعلم  الموضوع  الحصة اليوم اسم المعلم  الموضوع 

 1 الخميس ميساء غنايم بيولوجيا 3 الخميس نهاية زبيدات رياضيات

 2 الخميس صفاء بدارنه جغرافيا  4 الخميس غنايم ميساء كيمياء

 4 الخميس نهاية زبيدات رياضيات 5 الخميس صفاء بدارنه جغرافيا 

 5 الخميس مرفت بدارنه  English 1 األربعاء ميساء غنايم بيولوجيا

English  4 االحد ميساء غنايم كيمياء 2 األربعاء مرفت بدارنه 

 4الثامن  3الثامن 

 الحصة اليوم اسم المعلم  الموضوع  الحصة اليوم اسم المعلم  الموضوع 

 1 الثالثاء نهاي زبيدات رياضيات 1 االحد صفاء بدارنه كيمياء

 2 الثالثاء صفاء بدارنه بيولوجيا 4 االحد صفاء بدارنه بيولوجيا

 6 الثالثاء صفاء بدارنه كيمياء 6 االحد نهاي زبيدات رياضيات

 1 االربعاء صفاء بدارنه جغرافيا  1 الثالثاء صفاء بدارنه جغرافيا 

English  5 الثالثاء مرفت بدارنه English  4 االربعاء مرفت بدارنه 

 

 

 

 

 مالحظات:

استعمال االدوات  اليوم المحوسب ال يعني بالضروره فقط المواضيع اعاله )الكتب المحوسبة من مطاح( حيث باالمكان

 والمواقع المحوسبة في جميع المواضيع وجميع االيام.

.للمرحلة االبتدائية يمكن استعمال موقع افاق وموقع امواج كل االيام لكل المواضيع 

.يمكنكم االستعانة بمركز الحوسبة في تخطيط الفعاليات والحصص 

 عمالً ممتعا  

 ائية واالعداديةمدير المدرسة للمرحلتين االبتد–امير الحاج 

 


