
 
     

 

 

 

 مساًء, ولغاية بداية االمتحان النهائي(.من الساعة الثانية ظهرًا حتى الخامسة )

  

 ما يأتي:  www.sep.edu.sy تقّدم المنّصة من خالل موقعها على اإلنترنيت

 المناهج التربوية. مدخل إلى 
  طرح األسئلة.إمكانية 
 لمناقشة والمداخلة.مساحة ل 
 .تحميل المّلفات 
 .إضافة خبرة 
 .نماذج امتحانية 
 .دروس تلفزيونية 
 .دروس مباشرة 

 

 

 النشاطات المادة اليوم 
الرياضيات         1/5/8112الثالثاء     جلسة امتحانية 

 ميكائيل حمود, عزمات سعيد,  الخبراء المشاركون(
 عصام علي(

 اللغة العربية 8/5/8112األربعاء 

 ) أدبي (

  جلسة امتحانية 
 د. معتز العلواني, د. عبد   الخبراء المشاركون (

 الخدمات التي تقّدمها المنّصة  -

 البث المباشر للمنصة على اليوتيوب -

 8102 برنامج العمل لشهر أيار 

 

http://www.sep.edu.sy/


 الحليم اليوسف, فاطمة عاقل(
 الفيزياء 3/5/8112الخميس 

 

  جلسة امتحانية 
 بشار مهنا, علي شحود, نزار  الخبراء المشاركون(

  شاش(
 الرياضيات 4/5/8112الجمعة 

 

  جلسة امتحانية 
 ميكائيل حمود, نهلة مشرفي( الخبراء المشاركون( 

اللغة الفرنسية        5/5/8112السبت   

 

  جلسة امتحانية 
 إيمان البرادعي, عماد هزيم,  الخبراء المشاركون(

 الياس الحاصود, ليال قره محمد, روال عمر(
 الكيمياء 6/5/8112األحد 

 

  جلسة امتحانية 
 أكرم الجباعي ,الخبراء المشاركون )يوسف حمد, 

 (حسين فارس
 اللغة العربية 7/5/8112األثنين 

 ) علمي (

  جلسة امتحانية 
 د. معتز العلواني, مصطفى  الخبراء المشاركون (

 حسون, ابراهيم الحسين(
 جلسة امتحانية   علم األحياء 2/5/8112الثالثاء 

 غيداء نزهة, محمد أسامة  الخبراء المشاركون(
 المقداد, باسمة الصمل, مروان الخالد, محمد ليال(

 جلسة امتحانية   الفيزياء  9/5/8112األربعاء 
 غسان ابراهيم ,الخبراء المشاركون ) أحمد نجم, 

 ( محمد صالح
 جلسة امتحانية   اللغة اإلنكليزية  11/5/8112الخميس 

 عبد الماجد أوغرلي, فازة  الخبراء المشاركون(
 جانقو, علي الموعي, هدى ابراهيم, عبير حسن(

 التاريخ  11/5/8112الجمعة 

 

  جلسة امتحانية 
 د. ناديا الغزولي, شهرزاد  الخبراء المشاركون(

 عثمان, عالء خدوج, غيثاء جنيدي ( 
 جلسة امتحانية   الرياضيات 18/5/8112السبت 

  ميكائيل حمود, غيث الخبراء المشاركون (
 ابراهيم, عيسى عثمان(

 اللغة العربية 13/5/8112األحد 

 (أدبي ) 

  جلسة امتحانية 
 سامر ) د. معتز العلواني, الخبراء المشاركون

 األحمد, حمدة قطيش(
 الفلسفة 14/5/8112األثنين 

 

 جلسة امتحانية 
 د. أحمد غنام, براءة البلخي,  الخبراء المشاركون(

 نادر خلف, رغداء القاضي, ماهر صالح(



 علم األحياء  15/5/8112الثالثاء 

 

  جلسة امتحانية 
 د. عمر أبو عون, طالل  الخبراء المشاركون(

 موسى, غانا أسعد, موسى علي, علي محمد(
 الكيمياء  16/5/8112األربعاء 

 

 جلسة امتحانية  
 ( عبدو ريا, صافي عساف,  الخبراء المشاركون

  نبيل مخول
 الرياضيات 17/5/8112الخميس 

 

  جلسة امتحانية 
 ميكائيل حمود ( الخبراء المشاركون ( 

 اللغة اإلنكليزية  12/5/8112 الجمعة

      

  جلسة امتحانية 
 عبد الماجد أوغرلي, فازة  الخبراء المشاركون(

 جانقو, علي الموعي, هدى ابراهيم, عبير حسن(
 جلسة امتحانية   اللغة الفرنسية 19/5/8112السبت 

 إيمان البرادعي, عماد هزيم,  الخبراء المشاركون(
 الياس الحاصود, ليال قره محمد, روال عمر(

 جلسة امتحانية   التربية الدينية اإلسالمية  81/5/8112األحد 
 أسامة سرور, نوال زينب,  الخبراء المشاركون(

 أسامة رحال(
التاريخ          81/5/8112األثنين        جلسة امتحانية 

 د. ناديا الغزولي, شهرزاد  الخبراء المشاركون(
 عثمان, عالء خدوج, غيثاء جنيدي (

 جلسة امتحانية   التربية الدينية المسيحية  88/5/8112الثالثاء 
 فؤاد بدرة, ميشيل واكيم,  الخبراء المشاركون (

 ماري عساف(
 جلسة امتحانية   الجغرافية 83/5/8112األربعاء 

 أيمن بهيج, مهند لوحو,  الخبراء المشاركون (
 مرفت شاهين, أيمن ديبو(

 جلسة امتحانية   الفلسفة  84/5/8112الخميس 
 د. أحمد غنام, براءة البلخي,  الخبراء المشاركون(

 نادر خلف, رغداء القاضي, ماهر صالح(
 جلسة امتحانية   التربية الوطنية 85/5/8112الجمعة 

 د.سلمان مظلوم, بسام  الخبراء المشاركون(
 فريحات, د. خيام الرعبي, فضل عبود(

 جلسة امتحانية   الرياضيات 86/5/8112السبت 
 ميكائيل الحمود, رضوان  الخبراء المشاركون(

 دعبول(



 

 في البرنامج يمكنكم: ةباإلضافة إلى النشاطات الوارد

الخامسة  الساعة من الساعة الثانية بعد الظهر حتىاء االتصال الهاتفي المباشر بالخبر  
 أرقام المنصة.على كل األيام  مساءً 

طرح األسئلة على موقع المنّصة على اإلنترنيت على مدار اليوم ليتم الرّد عليها من قبل  
 ساعة. 42الخبراء بأقل من 

 تحميل كل الملفات الموجودة على موقع المنًصة في أي وقت كان. 

 

                  دارة المنّصة التربوية  إ         
 ) ريما شعيب,  محمود حامد,  أحمد علي (

 
                                                                                                                                                                                                                 الوطني لتطوير المناهج التربوية مدير المركز 

 دارم طّباع                                     الدكتور                           
 

 جلسة امتحانية   الجغرافية  87/5/8112األحد 
 أيمن بهيج, مهند لوحو,  الخبراء المشاركون(

 مرفت شاهين, أيمن ديبو(


