
 2022-2021العام الدراسي   

 

 الفرع اإلنكليزي –قسم الروضات 

 .1K.G.–األولىالئحة كتب الصف الروضة 

 

 تاريخ اإلصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

English 

Oxford Discover - Show and Tell -1- – Activity Book ONLY Oxford 2nd edition  

KG1 Prewriting Booklet Dar El Chimal 2020 

 اللغة العربية

 الجزء األول –لغتي هويتي  -

 أبجديتي األولى -

 يحدد الحقا   –الجزء الثالث  -

 2020 دار الشمال

 القرطاسية المطلوب تأمينها

  2صمغ عدد  -

  1علبة معجون حجم كبير عدد  -

 علبة كلينكس  -

  

  

 اإلدارة

 



 2022-2021العام الدراسي   

 

 الفرع اإلنكليزي –قسم الروضات 

 2KG -الئحة كتب الصف الروضة الثانية 

 تاريخ اإلصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

English 

- Spotlight on First Phonics 1 (book)  

- Spotlight on First Phonics 1 (workbook)  

- (Story): Let’s Play 

Bricks 2013 

KG2 Prewriting Booklet 
Dar el 

Chimal 
2020 

 اللغة العربية

 2016 دار الشمال ألعب مع الحروف

 2020 دار الشمال  3 – 2 – 1جزء  –كتابي في الروضة 

 TOURNICOTI 1 SAMIR 2018 اللغة الفرنسية

 القرطاسية المطلوب تأمينها 

  2صمغ عدد  -

  1علبة معجون حجم كبير عدد  -

 علبة كلينكس  -

  

 اإلدارة 

 

 



 2022-2021العام الدراسي   

 

 الفرع اإلنكليزي –قسم الروضات 

 3KG -ئحة كتب الصف الروضة الثالثة ال

 تاريخ اإلصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

 اللغة العربية 

 الروضة الثالثة : - بلغتي أكتشف وأفرح

 تاب القراءة ك -                          

  1فتر تطبيقات وأنشطة القسم د -                          

 2فتر تطبيقات وأنشطة القسم د -                          

 وما فوق 2013 الدار النموذجية للطباعة والنشر

English 

- Spotlight on First Phonics 2 (book)  

- Spotlight on First Phonics 2 (workbook)  

- (Story): The Magic Hat 

Bricks 2013 

   يحدد الحقا   –دفتر تمارين لغة إنكليزية 

KG3 Prewriting Booklet Dar el Chimal 2020 

 اللغة الفرنسية
 الكتاب المستعمل في الروضة الثانية

TOURNICOTI 1 
SAMIR 2018 

 القرطاسية المطلوب تأمينها 

  2صمغ عدد  -

  1علبة معجون حجم كبير عدد  -

 علبة كلينكس -

 

 اإلدارة

 



 2022-2021العام الدراسي   

 الفرع اإلنكليزي –الحلقة األولى 

 

 .1Gالئحة كتب الصف األول األساسي .

 

 تاريخ اإلصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

English 

To be specified at the beginning of the year  

English is fun!  English booklet (Grade 1) Dar El Chimal 2020 

Science Grade 1 Science Booklet   Dar El Chimal 2020 

 اللغة العربية 

 الصف األول األساسي:–بلغتي العربية أقرأ 

  قراءة القسم األول والقسم الثانيكتاب ال -

 القسم االول والقسم الثاني  –دفتر التطبيقات  -

عد مل به بسيبدأ العلحين طلبه حيث والدفتر يمكن تأجيل شراء القسم الثّاني من الكتاب )

 (الفصل األّول من العام الّدراسيّ 

 وما فوق 2014 الدار النموذجية

Mathematics Zoom In – G.1.                                                  Dar El Chimal 2017 

 وما بعدها 2010 المكتبة العصرية  أشبال اإلسالم  "حذيفة"  التربية الدينية

 La récré 1   Samir Éditeur 2016 الفرنسية اللغة

 االدارة

  



 2022-2021العام الدراسي   

 الفرع اإلنكليزي  –الحلقة األولى 

 

 .2Gالئحة كتب الصف الثاني األساسي .

 

 تاريخ اإلصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

English 

To be specified at the beginning of the year  

English is fun! English booklet (Grade 2) Dar El Chimal 2020 

Science Grade 2 Science Booklet  Dar El Chimal  2020 

 اللغة العربية 

 الصف الثاني األساسي:–بلغتي العربية أقرأ 

 كتاب القراءة القسم األول والقسم الثاني 

 (الّدراسيّ  ن العاممالفصل األّول يمكن تأجيل شراء القسم الثّاني من الكتاب لحين طلبه حيث سيبدأ العمل به بعد )

 وما فوق 2015 الدار النموذجية 

Mathematics Zoom In – G.2. Dar El Chimal 2017 

   GOOGLE CLASSROOM المعلوماتية

 وما بعدها 2010  المكتبة العصرية أشبال اإلسالم  )أسامة(  التربية الدينية

 La récré 2 (Livre + Cahier d’activités) Samir Editeur 2016 اللغة الفرنسية

 االدارة                             

  



 2022-2021العام الدراسي   

 الفرع اإلنكليزي –الحلقة األولى 

 

  G.3الئحة كتب الصف الثالث األساسي 
 

 تاريخ اإلصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

English 

To be specified at the beginning of the year  

English Is Fun! Dar El Chimal 2020 

Science Grade 3  Science Booklet  Dar El Chimal 2020 

 اللغة العربية 

سم لقراءة القسم األول والقكتاب ا الصف الثالث األساسي:–بلغتي العربية أقرأ 

 الثاني

عد ببه  يمكن تأجيل شراء القسم الثّاني من الكتاب لحين طلبه حيث سيبدأ العمل)

 (الفصل األّول من العام الّدراسيّ 

 وما فوق 2015 الدار النموذجية 

Mathematics Zoom In – G.3. Dar El Chimal 2017 

   GOOGLE CLASSROOM المعلوماتية

 وما بعدها 2010  المكتبة العصرية  أشبال اإلسالم  )خزيمة(  التربية الدينية

 La récré 3 ( livre + cahier d’activités) Samir Editeur 2016 اللغة الفرنسية

 االدارة 

  



 2022-2021العام الدراسي   

 الحلقة الثانية – الفرع اإلنكليزي

 G.4الئحة كتب الصف الرابع األساسي.
 

 تاريخ اإلصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

English Oxford Discover 4– Student Book + Workbook Oxford  

Science Science Booklet – Grade 4 Dar El Chimal 2019 

 اللغة العربية 

 لقسم األول والثانيا  -ألساسي: كتاب القراءة االصف الرابع –بلغتي العربية أعبّر  -

 لصف الرابع األساسي: القسم األول و الثاني ا –دفتر القواعد واإلمالء  -

 لحين طلبه  والدفتر يمكن تأجيل شراء القسم الثّاني من الكتاب) 

 (العمل به بعد الفصل األّول من العام الّدراسيّ  حيث سيبدأ

 الدار النموذجية للطباعة والنشر

2015 

2017 

 

Mathematics Zoom In– Gr. 4 دار الشمال  

   GOOGLE CLASSROOM المعلوماتية 

 اللغة الفرنسية 
 الكتاب المعتمد في الصف الثالث األساسي                

La récré 3 (Livre + Cahier d’activités) 
Samir Editeur 2016 

  الكتاب المدرسي الوطني –المركز التربوي للبحوث واالنماء  األرض مجال االنسان )ألكتاب + دفتر التمارين( الجغرافيا

 التاريخ

 عليم أساسيت –لسنة الرابعة ل –أضواء على التاريخ بالتوثيق والتطبيق 

 يمكن تأجيل شراء هذا الكتاب لحين طلبه ** 

 حيث سيبدأ العمل به بعد الفصل األّول من العام الّدراسيّ 

 2019 دار الشمال

 التربية الدينية
 وما فوق 2010  المكتبة العصرية أشبال االسالم "صهيب" 

   مكتبة اإليمان جزء عمّ  

   مؤمن من المدرسة التوجيه التربوي

 وما فوق 1998 الكتاب المدرسي الوطني –المركز التربوي للبحوث واالنماء  الكتاب فقطالتربية الوطنية والتنشئة المدنية  التربية المدنية

 اإلدارة

  



 2022-2021العام الدراسي   

 الحلقة الثانية – الفرع اإلنكليزي

 G.5الئحة كتب الصف الخامس األساسي.

 

 تاريخ اإلصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

English OXFORD DISCOVER: Level 5 Student’s Book + Workbook OXFORD 2ND EDITION 2019 

Science Science Booklet- Grade 5 Dar El Chimal 2019 

 اللغة العربية 

 ل والقسم الثاني القسم األو  -ساسي: كتاب القراءة  لصف الخامس االا –بلغتي العربية أعبّر 

 يمكن تأجيل شراء القسم الثّاني من الكتابلحين طلبه )

 (حيث سيبدأ العمل به بعد الفصل األّول من العام الّدراسيّ 

 2016 الدار النموذجية للطباعة والنشر

Mathematics Zoom In – G.5 Dar El Chimal 2017 

   GOOGLE CLASSROOM المعلوماتية

 Mon Fichier de Français  Dar El Chimal 2020 اللغة الفرنسية 

  طنيالكتاب المدرسي الو –المركز التربوي للبحوث واالنماء  االرض مجال االنسان )الكتاب ودفتر التمارين( الجغرافيا

 التاريخ

 التاريخ العلمي

 * يمكن االختيار ما بين الكتاب الورقي أو الكتاب الكتروني(

 يمكن تأجيل شراء هذا الكتاب لحين طلبه ** 

 حيث سيبدأ العمل به بعد الفصل األّول من العام الّدراسيّ 

 2012 مكتبة حبيب

 التربية الدينية
 وما فوق 2010  المكتبة العصرية أشبال االسالم "الشيخ الصغير" 

   مكتبة اإليمان جزء عمّ 

   مؤمن من المدرسة  التوجيه التربوي

وما فوق  طنيالكتاب المدرسي الو –المركز التربوي للبحوث واالنماء  الكتاب فقطالتربية الوطنية والتنشئة المدنية  المدنية التربية 1999 

 
 اإلدارة

  



 2022-2021العام الدراسي   

 الحلقة الثانية – الفرع اإلنكليزي

 G.6الئحة كتب الصف السادس األساسي.

 

 تاريخ اإلصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

English Oxford Discover – Level 6 – Student book + Workbook OXFORD 2nd edition 2019 

Science 
Science Booklet – Grade 5 

 دار الشمال 
 

Science Booklet – Grade 6 2019 

 اللغة العربية 

 (الصف السادس األساسي: كتاب القراءة )القسم األول و الثاني –بلغتي العربية أعبّر 

 يمكن تأجيل شراء القسم الثّاني من الكتابلحين طلبه )

 (حيث سيبدأ العمل به بعد الفصل األّول من العام الّدراسيّ 

 2019 الدار النموذجية للطباعة والنشر

Mathematics ZOOM IN– G.6. Dar Al Chimal 2017  

 France-Trotteurs -2- livre + Cahier d'activités Samir Nouvelle Edition اللغة الفرنسية 

  طنيالكتاب المدرسي الو –المركز التربوي للبحوث واالنماء  أضواء على جغرافية لبنان والعالم العربي )كتاب + دفتر تمارين( الجغرافيا

 التاريخ

 التاريخ العلمي

 * يمكن االختيار ما بين الكتاب الورقي أو الكتاب الكتروني(

 يمكن تأجيل شراء هذا الكتاب لحين طلبه ** 

 حيث سيبدأ العمل به بعد الفصل األّول من العام الّدراسيّ 

  2013 مكتبة حبيب

   GOOGLE CLASSROOM معلوماتية

 التربية الدينية
 وما فوق 2010  المكتبة العصرية  أشبال اإلسالم  )خالد( 

   مكتبة اإليمان جزء عمّ 

   GOOGLE CLASSROOM التوجيه التربوي

وما فوق 1999 طنيالكتاب المدرسي الو –المركز التربوي للبحوث واالنماء  الكتاب فقطالتربية الوطنية والتنشئة المدنية  التربية المدنية  

 
 اإلدارة

  



 2022-2021العام الدراسي   

 الحلقة الثالثة – الفرع اإلنكليزي
 G.7الئحة كتب الصف السابع األساسي 

 

 تاريخ اإلصدار النشردار  عنوان الكتاب المادة

English 
Oxford Discover Futures-1- Student book + Workbook OXFORD  

English Language Dar El Chimal 2020 

Biology 
Life and Earth Sciences   وما فوق 2007 الكتاب المدرسي الوطني –المركز التربوي للبحوث واالنماء 

Life Processes  2017 دار الشمال 

Physics Physics  وما فوق 2007 الكتاب المدرسي الوطني –المركز التربوي للبحوث واالنماء 

Chemistry Chemistry - Step Ahead Dar El Chimal 2018 

 اللغة العربية
 دفتر التطبيقات فقط-المدارج في القواعد

 الدار النموذجية للطباعة والنشر
وما فوق 2013  

 وما فوق 2013 التعبير السليمالمدخل إلى 

-Mathematics 
Building Up Mathematics (Grade 7)  الكتاب المدرسي الوطني –المركز التربوي للبحوث واالنماء  وما فوق 2004 

Math Booklet   Dar El Chimal 2020 

   GOOGLE CLASSROOM المعلوماتية

 اللغة الفرنسية 
 السادس األساسيالكتاب المعتمد في الصف 

Club @dos 1 – Livre + cahier d’activités 
Maison des Langues 2013 

  الكتاب المدرسي الوطني –المركز التربوي للبحوث واالنماء  )الكتاب + دفتر التمارين( واألرض اإلنسان الجغرافيا

 التاريخ
 الصف السابع –التاريخ العلمي 

 الورقي أو الكتاب الكتروني* يمكن االختيار ما بين الكتاب 
  مكتبة حبيب

 وما فوق 2010  الدار النموذجية  )الكتاب فقط( الصف السابع –فتية اإلسالم  التربية الدينية

 وما فوق  2006 الكتاب المدرسي الوطني   )الكتاب فقط(التربية الوطنية والتنشئة المدنية  التربية المدنية

 اإلدارة

  



 2022-2021العام الدراسي   

 الحلقة الثالثة – الفرع اإلنكليزي
 .8Gالئحة كتب الصف الثامن األساسي.

 

 تاريخ اإلصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

English 
Oxford Discover Futures LEVEL 2 (Book + Workbook) Oxford 2019 

English Language Dar El Chimal 2020 

Biology 

Life and Earth Sciences   وما فوق 2007 الكتاب المدرسي الوطني –المركز التربوي للبحوث واالنماء 

The Human Body Dar El Chimal 
2nd Edition 

2020 

Life Processes  2017 دار الشمال 

Physics Physics   وما فوق 2007 الكتاب المدرسي الوطني –المركز التربوي للبحوث واالنماء 

Chemistry Chemistry Step Ahead  Dar El Chimal  2019 

 اللغة العربية 

 المدارج في القراءة واألدب

 الدار النموذجية للطباعة والنشر

 وما فوق 2013

 لشهادة المتوسطة والصف الثامن األساسيامرجع لطالب  -دليلك إلى اللغة العربية 

 يعمل بهذا الكتاب في الصف الثامن والتاسع األساسي
 فوقوما  2013

Mathematics 
Building Up Mathematics (Grade 8)  الكتاب المدرسي الوطني –المركز التربوي للبحوث واالنماء  وما فوق  2004 

Math Workbook    Dar El Chimal 2020 

 France Trotteurs -3- livre + cahier d’activités Samir اللغة الفرنسية 
Nouvelle 

Edition 

   GOOGLE CLASSROOM المعلوماتية

  الكتاب المدرسي الوطني –المركز التربوي للبحوث  البيئات والقارات )الكتاب ودفتر التمارين( الجغرافيا

 التاريخ
 التاريخ العلمي

 * يمكن االختيار ما بين الكتاب الورقي أو الكتاب الكتروني
 2016 مكتبة حبيب

 وما فوق 2010  الدار النموذجية  الكتاب فقط()الصف الثامن  –فتية اإلسالم  التربية الدينية

 وما فوق 2006 المركز التربوي للبحوث واإلنماء )الكتاب فقط(التربية الوطنية والتنشئة المدنية  التربية المدنية

 
 اإلدارة



 2022-2021العام الدراسي   

 الحلقة الثالثة – الفرع اإلنكليزي
 

 G.9الئحة كتب الصف التاسع األساسي.

 

 تاريخ اإلصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

English 
Oxford Discover Futures LEVEL 3 

(Student book + Workbook ) 
Oxford  

Physics Physics CRDP 2010 وما فوق 

Biology 
Life and Earth Sciences  CRDP 2007 وما فوق 

Life Science Biology Booklet Dar EL Chimal 2017 

Chemistry Chemistry Book   Dar EL Chimal 2020 

 اللغة العربية
 لشهادة المتوسطة والصف الثامن األساسيامرجع لطالب  -دليلك إلى اللغة العربية 

 ون تغيير (د –)الكتاب المعتمد سابقاً في الصف الثامن 
 وما فوق 2013 الدار النموذجية للطباعة والنشر

Mathematics Building Up Mathematics (Grade 9) CRDP 2004 وما فوق 

 2018 مكتبة حبيب السلسلة العلمية في الجغرافيا الجغرافيا

 التاريخ
 التاريخ العلمي

 * يمكن االختيار ما بين الكتاب الورقي أو الكتاب الكتروني
 2015 مكتبة حبيب

 وما فوق 2010  الدار النموذجية  فقط(الكتاب )الصف التاسع  –فتية اإلسالم  التربية الدينية

 وما فوق  2006 المركز التربوي للبحوث واإلنماء )الكتاب فقط(التربية الوطنية والتنشئة المدنية  التربية المدنية

 

 اإلدارة

  



 2022-2021العام الدراسي   

 المرحلة الثانوية  - الفرع اإلنكليزي

 Grade 10 -الئحة كتب الصف األول الثانوي 
 

 تاريخ اإلصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

English 
Oxford Discover Futures LEVEL 4  

(Student book + Workbook ) 
Oxford  

 2019أو  2017 دار الشمال  أوراق عمل في اللغة العربية وآدابها اللغة العربية

 اللغة الفرنسية 
 األساسي التاسعفي الصف  المعتمدالكتاب 

Club Ados -3-(A2.2) Livre + Cahier d’Activités 
Maison des Langues 2015 

Mathematics Building Up Mathematics (Grade 10) National Textbook 2000 وما فوق 

Physics Physics National Textbook 1998 وما فوق 

Chemistry Chemistry notebook  Dar El Chimal 2017 

Biology 
Life Science National Textbook 2010 وما فوق 

Biology Booklet – grade 10 Dar El Chimal 2017 

    مؤمن من المدرسة التربية الدينية

  2013 مكتبة حبيب / السنة األولى الثانوية السلسلة العلمية في الجغرافيا الجغرافيا

 التاريخ
 ول ثانوي ورقي أو الكتروني ) إختياري (أ -التاريخ العلمي 

 يمكن االختيار ما بين الكتاب الورقي أو الكتاب الكتروني* 
 ؟؟ 2018 مكتبة حبيب

وما فوق 2006 الكتاب المدرسي الوطني السنة األولى الثانوية /المجتمع بنية وحركة  االجتماع   

 2019 دار الشمال الدليل الواضح في الحياة االقتصادية االقتصاد

 وما فوق 1998 الكتاب المدرسي الوطني والتنشئة المدنية / السنة األولى الثانويةالتربية الوطنية  التربية المدنية

Computer Google Classroom   

 اإلدارة
  



 2022-2021العام الدراسي   

 المرحلة الثانوية  - الفرع اإلنكليزي

 – .Grade 11 –Sc) فرع العلوم( -كتب الصف الثاني الثانوي  الئحة

 

 اإلصدارتاريخ  دار النشر عنوان الكتاب المادة

English Innovators in English: Part 1 + Part 2 Abjad  

 2019 دار الشمال أوراق عمل في اللغة العربية وآدابها اللغة العربية 

Biology 
Life Science – Second Year - Sciences section CRDP 2010 وما فوق  

Biology Booklet - Grade 11 Dar El Chimal 2017 

Physics Physics CRDP 1999 وما فوق 

Chemistry Chemistry, Step Ahead Dar El Chimal 2018 

Mathematic Building Up Mathematics (Grade 11) CRDP  وما فوق 2000 

 المدرسةمن مؤمن  التربية الدينية
 

  

 الجغرافيا
 لصف الثالث الثانويا –السلسلة العلمية في الجغرافيا 

 هذا الكتاب في الصف الثاني والثالث الثانوي يعمل في
 2019 مكتبة حبيب

 التاريخ
 التاريخ العلمي

 يمكن االختيار ما بين الكتاب الورقس أو الكتاب الكتروني* 
  مكتبة حبيب

 وما فوق 2007 الكتاب المدرسي الوطني  رع العلومف –لسنة الثانية ا  -القيم والمشكالت االجتماعية االجتماع 

 2019 دار الشمال لفرع العلميا –الدليل الواضح في الحياة االقتصادية  االقتصاد

 وما فوق 2002 الكتاب المدرسي الوطني  لسنة الثانيةا -التربية الوطنية والتنشئة المدنية  التربية المدنية

2019طبعة جديدة منقحة  دار الشمال  الفلسفة ألول مرة  فلسفة وحضارات  

Computer  Google Classroom   

    

 اإلدارة

  



 2022-2021العام الدراسي   

 

 المرحلة الثانوية  - الفرع اإلنكليزي
 GENERAL SCIENCEفرع العلوم العامة  ــــــــــــــــــــ  /الئحة كتب الصف الثالث الثانوي 

 

 تاريخ اإلصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

English Innovators in English – G.S. / L.S. Librairie Abjad 2019 

Physics Physics CRDP 2000 وما فوق 

Chemistry Chemistry Step Ahead – 3rd year Secondary LS & GS Dar El Chimal 2019 

 2018 دار الشمال أوراق عمل في اللغة العربية وآدابها اللغة العربية 

Mathematics 

Building Up Mathematics: 

- Algebra and Geometry 

- Calculus and Statistics  

 (Grade 12) General Science 

CRDP 
 وما فوق 2004 

    مؤمن في المدرسة التربية الدينية

 الجغرافيا
 الصف الثالث الثانوي –السلسلة العلمية في الجغرافيا 

 الكتاب المعتمد في الصف الثاني الثانوي
 2019 مكتبة حبيب

 التاريخ
 التاريخ العلمي 

 * يمكن االختيار ما بين الكتاب الورقي أو الكتاب الكتروني
  مكتبة حبيب

 وما فوق 1998 المركز التربوي للبحوث واإلنماء/  الكتاب المدرسي الوطني لسنة الثالثةا –لتعليم الثانوي ا –التربية الوطنية والتنشئة المدنية  التربية المدنية

 فلسفة وحضارات
 –حياة علوم ال –لفروع: العلوم العامة النجاح في الفلسفة للصف الثالث الثانوي 

 االجتماع واالقتصاد
 2018 دار الشمال

 اإلدارة

  



 2022-2021العام الدراسي   

 المرحلة الثانوية  - الفرع اإلنكليزي
 LIFE SCIENCEالئحة كتب الصف الثالث الثانوي /  فرع علوم الحياة ـــــــــــــ  

 

 تاريخ اإلصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

English Innovators in English – G.S. / L.S. Librairie Abjad 2019 

Biology Life Science – Life Sciences Section CRDP 2007 وما فوق 

Physics Physics CRDP 2004 وما فوق 

Chemistry Chemistry Step Ahead – 3rd year Secondary LS & GS Dar El Chimal 2019 

 2018 دار الشمال أوراق عمل في اللغة العربية وآدابها اللغة العربية 

Mathematics 

Building Up Mathematics: 

- Algebra and Geometry 

- Calculus and Statistics  

 (Grade 12) General Science 

CRDP 
 وما فوق 2004 

    مؤمن في المدرسة التربية الدينية

 الجغرافيا
 الصف الثالث الثانوي –السلسلة العلمية في الجغرافيا 

 الكتاب المعتمد في الصف الثاني الثانوي
 2019 مكتبة حبيب

 التاريخ
 التاريخ العلمي 

 * يمكن االختيار ما بين الكتاب الورقي أو الكتاب الكتروني
  مكتبة حبيب

 وما فوق 1998 الكتاب المدرسي الوطني لسنة الثالثةا –لتعليم الثانوي ا  -المدنية التربية الوطنية والتنشئة  التربية المدنية

 فلسفة وحضارات
 –ياة علوم الح –لفروع: العلوم العامة النجاح في الفلسفة للصف الثالث الثانوي 

 االجتماع واالقتصاد
 2018 دار الشمال

 اإلدارة

  



 2022-2021العام الدراسي   

 المرحلة الثانوية  - الفرع اإلنكليزي
 

 SOCIOLOGY – ECONOMYفرع اإلجتماع واإلقتصاد ــــــــــــــ   /الئحة كتب الصف الثالث الثانوي 

 

 تاريخ اإلصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

English Innovators in English – S.E. Librairie Abjad 2019 

Biology Life Science CRDP 

Literature and humanities / Sociology and 

Economics sections 

وما فوق 2007  

Physics Physics 2000 وما فوق 

Chemistry Chemistry 2000 وما فوق 

 2018 دار الشمال أوراق عمل في اللغة العربية وآدابها اللغة العربية 

Mathematics Building Up Mathematics (Grade 12)  
CRDP 

- Economics and Sociology  
وما فوق   2000 

    المدرسة منمؤمن  التربية الدينية

 الجغرافيا
 الصف الثالث الثانوي –السلسلة العلمية في الجغرافيا 

 الكتاب المعتمد في الصف الثاني الثانوي
 2019 مكتبة حبيب

 التاريخ
 التاريخ العلمي 

 أو الكتاب الكتروني* يمكن االختيار ما بين الكتاب الورقي 
  مكتبة حبيب

الكتاب المدرسي الوطني –المركز التربوي للبحوث واإلنماء لثالثةالسنة ا –التعليم الثانوي  -التربية الوطنية والتنشئة المدنية التربية المدنية  وما فوق 1998 

 االجتماع 
الكتاب المدرسي الوطني –المركز التربوي للبحوث واإلنماء التفاوت والسياسات االجتماعية  وما فوق 2008 

 2019 دار الشمال  المساعد جوهر علم االجتماع

 االقتصاد
الكتاب المدرسي الوطني –المركز التربوي للبحوث واإلنماء التنمية والسياسات االقتصادية  وما فوق 2004 

 2017 دار الشمال  المساعد في التنمية والسياسات االقتصادية

 2018 دار الشمال داالقتصاوجتماع اال –علوم الحياة  –لفروع: العلوم العامة النجاح في الفلسفة للصف الثالث الثانوي  وحضاراتفلسفة 

 اإلدارة


