
 

يواعقبلا ءایھ   
 

 

 

 

 ـه ١٤٤٤ نابعش رهشل ةيلكلا تايلاعف ةمانزر لودج

 

 سيمخلا ءاعبرألا ء1الثلا نينثالا دحألا عوبسألا

)٢٢  ٢١  ٢٠ )١ 

 ةيلاعفلا
 يميداكألا فارشإلا تامدخ

 ،بالطلا تالجس ماظنب ينورتكلإلا
 ينقتلا بناجلا

 ةمدقملا ةهجلا  ٢٤  ٢٣
 يميداكألا فارشإلا ةدحو

 ملاس ونيدمح نيريش .د

 )طقف ءاسن( سيردتلا ةئيه نوفدهتسملا

 م١٢-ص١٠ تقولا

)٢( 
 

٢٩  ٢٨  ٢٧ 

 ةيلاعفلا
 يميداكألا فارشإلا تامدخ

 ،بالطلا تالجس ماظنب ينورتكلإلا
 ينقتلا بناجلا

 ةمدقملا ةهجلا  ١  ٣٠
 يميداكألا فارشإلا ةدحو

 ملاس ونيدمح نيريش .د

 سويرولاكبلا تابلاط نوفدهتسملا

 م١٢-ص١٠ تقولا



 

يواعقبلا ءایھ   
 

 

 

 ـه ١٤٤٤ ناضمر رهشل ةيلكلا تايلاعف ةمانزر لودج

 سيمخلا ءاعبرألا ء1الثلا نينثالا دحألا عوبسألا

)٨  ٧  ٦  ٥  ٤ )٣  

)١٣  ١٢  ١١ )٤ 

 ةيلاعفلا
 نرقلا يف سيردتلا هئيه ءاضعأ ىدل ةيكذلا ةلءاسملا

 نورشعلاو يداحلا

 ةمدقملا ةهجلا  ١٥  ١٤
 بيردتلاو ريوطتلا ةدحو
 هلماوعلا دمحأ هللادبع .د

 سيردتلا ةئيه نوفدهتسملا

 م٢:٣٠-م١٢:٣٠ تقولا

)٢٢  ٢١  ٢٠  ١٩  ١٨ )٥  

  ٧  ٦ رطفلا ديع ةزاجإ ٥ رطفلا ديع ةزاجإ ٤ رطفلا ديع ةزاجإ ٣ )٦(

 

 



 

يواعقبلا ءایھ   
 

 

 
 

 ـه ١٤٤٤ لاوش رهشل ةيلكلا تايلاعف ةمانزر لودج

 سيمخلا ءاعبرألا ء1الثلا نينثالا دحألا عوبسألا

 
)٧( 

١١  ١٠ 

 ةيلاعفلا
 ميلعتلا عمجي يميلعت راطإ

 يدرفلا ملعتلا ،هجوملا
 ًاعم ايجولونكتلاو ينواعتلاو

١٢ 

 دعب نع سيردتلا تاراهم ةيلاعفلا

١٤  ١٣  
 ةهجلا
 ةمدقملا

 ميلعتلا تاينقت مسق
 ةيوش لآ ريبع .د

 ةهجلا
 ةمدقملا

 سيردتلا قرطو جهانملا مسق
 يملح رص� .د

 نوفدهتسملا
  سيردتلا ةئيه

 ايلعلا تاساردلا ةبلط
 نوفدهتسملا

  سيردتلا ةئيه
 ايلعلا تاساردلا ةبلط

 م١٢-ص١٠ تقولا م ٩ – م ٨ تقولا

)١٨  ١٧ )٨ 

 ةيلاعفلا
 فظوملل ةينهملا تاراهملا

 لاعفلا

١٩ 

 ةيلاعفلا
 يف راكتبالل يميمصتلا ريكفتلا

 ميلعتلا

٢١  ٢٠  
 ةهجلا
 ةمدقملا

 ميلعتلا تاينقت مسق
 بيطيقملا ديرغت .د

 ةهجلا
 ةمدقملا

 ميلعتلا تاينقت مسق
 ناجيلدلا رئ1 ءامسأ .د

 نوفدهتسملا )ءاسن( ةيرادإلا ةئيهلا نوفدهتسملا
 سيردتلا ةئيه

 ايلعلا تاساردلا ةبلط
 ص ١١:٣٠-ص١٠ تقولا م١٢ – ص٩ يروضح تقولا

)٢٦  ٢٥  ٢٤ )٩ 

 )ثاعتبالا يف يتبرجت( ةودن ةيلاعفلا

٢٧ 

 ةيلاعفلا
 يف Outlook مادختسا

 ةيبتكملا لامعألا

٢٨ 

 ةيلاعفلا
 Outlook مادختسا

 ةيبتكملا لامعألا يف
 ةهجلا
 ةمدقملا

 سيردتلا قرطو جهانملا مسق
 يبونجلا هللادبع .د

 ةهجلا
 ةمدقملا

 ميلعتلا تاينقت مسق
 يميلعلا سيمل .د

 ةهجلا
 ةمدقملا

 ميلعتلا تاينقت مسق
 يميلعلا سيمل .د

 نوفدهتسملا
  نورضاحملاو نوديعملا
 ايلعلا تاساردلا ةبلط

 )ءاسن( ةيرادإلا ةئيهلا نوفدهتسملا )ءاسن( ةيرادإلا ةئيهلا نوفدهتسملا

 م١٢-ص١٠ يروضح تقولا م١٢-ص١٠ يروضح تقولا م١٢-ص١٠ تقولا



 

يواعقبلا ءایھ   
 

 

 

 ـه ١٤٤٤ ةدعقلا وذ رهشل ةيلكلا تايلاعف ةمانزر لودج

 سيمخلا ءاعبرألا ء1الثلا نينثالا دحألا عوبسألا

)٢  ١ )١٠ 

 ةيلاعفلا
 ملعت وحن كقيرط

 ةيزيلجنالا ةغللا تايساسا

٣ 

 ةيلعافتلا ةطشنألا ميمصت ةيلاعفلا

٤ 

 ةيلاعفلا
  :Google تامدخو ةيباحسلا ةبسوحلا
 Google Drive   جذامن عم لمعلا

 ةيباحسلا ةيبتكملا جماربلا

 ةمدقملا ةهجلا  ٥
  ةدوجلا ةدحو

 ميهاربلا ىسيع .د
 ةمدقملا ةهجلا

 ميلعتلا تاينقت مسق
 دمحلا لصيف .أ

 ةمدقملا ةهجلا
 بيردتلاو ريوطتلا ةدحو

 يبيهولا ءالجن .أ

 نوفدهتسملا ةيرادإلا ةئيهلا نوفدهتسملا
 ةبلط ;سويرولاكبلا ةبلط

 ايلعلا تاساردلا
 ةيرادإلا ةئيهلا نوفدهتسملا

 م١٢-ص١٠ تقولا م١٢-ص١٠ تقولا م١٢-ص١٠ تقولا

)٨ )١١ 
 ةزاجإ
 ةلوطم

 ١٠ ةلوطم ةزاجإ ٩

 زاجنا ءاقل ةيلاعفلا

١١ 

 ةيلمعلا ةيبرتلا تابلاطل يماتخلا ضرعملا ةيلاعفلا

١٢  
 سيردتلا قرطو جهانملا مسق ةمدقملا ةهجلا ةركبملا ةلوفطلا مسق ةمدقملا ةهجلا

 نوفدهتسملا
  ةيرادإلا ةئيهلا ;سيردتلا ةئيه

 سويرولاكبلا تابلاط
 سويرولاكبلا تابلاط نوفدهتسملا

 م١٢-ص١٠ تقولا م١٢-ص١٠ تقولا

)١٥ )١٢ 
 ةرتف

 تارابتخالا
 ةيئاهنلا

 ١٩ ةيئاهنلا تارابتخالا ةرتف ١٨ ةيئاهنلا تارابتخالا ةرتف ١٧ ةيئاهنلا تارابتخالا ةرتف ١٦
  ةرتف

   تارابتخالا
 ةيئاهنلا

)٢٢ )١٣ 
 ةرتف    
          تارابتخالا
 ةيئاهنلا

 ٢٦ ةيئاهنلا تارابتخالا ةرتف ٢٥ ةيئاهنلا تارابتخالا ةرتف ٢٤ ةيئاهنلا تارابتخالا ةرتف ٢٣
 ةرتف

    تارابتخالا
 ةيئاهنلا

 


