
Mission: Building a self-actualized generation, powered by knowledge and the 21st century skills, seeking excellence through supreme educational system. 
Vision: At APS we believe that all individuals can fulfill their potential in an inclusive and safe environment in which each student is valued and encouraged. Through 

diversity of instruction and personalized learning we support students to be responsible, productive, and adaptive to global citizenship. 

 

ي لدعم المهارات       
نامج الصيف  وق الخاصة –البر  -  13 من 1صفحة     -                                                                                                                                                                                                                                                                                   مدرسة الشر

 

ي لدعم المهارات                                       
 برنامج الصيف 
وق الخاصة  مدرسة الشر

 م(2020/2021العام الدراسي ) 
 

 

 الصف الرابع )بني   وبنات(
ية لغة عربية  األيام والتواري    خ  إسالمية(مهارات  )اجتماعيات /  برنامج إنجاز مهارات ابتكار برمجة رياضيات لغة انجلب  

 األحد
 م27-06-2021

  1   2   رقم الحصة 

  ( د60)   ( د60)   مدة الحصة

ي    اسم المعلم
  سهب  -نا ل  -ايدةع-نور    أمل العفيف 

تدريبات على مهارات    المحتوى

 IBTالقياس الدولي 
  التخطيط المالي للحياة  

         

 األثني   
 م28-06-2021

 
 

    2  1  رقم الحصة 

    ( د60)  ( د60)  مدة الحصة

    Afreen  Afnan Alkafri  اسم المعلم

 IBT practices  Using Word to  المحتوى
write CV 

   

         

 الثالثاء
 م29-06-2021

 
 

 2  1     رقم الحصة 

 ( د60)  ( د60)     مدة الحصة

 عمرو جبر   ندى الخليلي      اسم المعلم

اضية للفضاء      المحتوى  حليل النص ت -قراءة الخريطة   رحلة افبر

         

 األربعاء
 م30-06-2021

 
  

    2   1 رقم الحصة 

    min 60   ( د60) مدة الحصة

    Afnan Alkafri   أحمد كامل  اسم المعلم

تدريبات على مهارات  المحتوى

 IBTالقياس الدولي 
  building jump 

Game using 
python 

   

         

 الخميس
 م01-07-2021

 
  

     2 1  رقم الحصة 

     ( د60) ( د60)  مدة الحصة

ي  Afreen  اسم المعلم
     أمل  العفيف 

 Enhancing  المحتوى
reading skill 

تدريبات  عل مهارات 
 IBTالقياس الدولي  

    

  مالحظات
 

 



Mission: Building a self-actualized generation, powered by knowledge and the 21st century skills, seeking excellence through supreme educational system. 
Vision: At APS we believe that all individuals can fulfill their potential in an inclusive and safe environment in which each student is valued and encouraged. Through 

diversity of instruction and personalized learning we support students to be responsible, productive, and adaptive to global citizenship. 

 

ي لدعم المهارات       
نامج الصيف  وق الخاصة –البر  -  13 من 2صفحة     -                                                                                                                                                                                                                                                                                   مدرسة الشر

ي لدعم المهارات                                                
نامج الصيف   تابع البر

وق الخاصة  مدرسة الشر
 م(2020/2021العام الدراسي )      

 

 

 الصف الخامس )بني   وبنات(
ية لغة عربية  األيام والتواري    خ  )اجتماعيات / إسالمية(  مهارات برنامج إنجاز مهارات ابتكار برمجة رياضيات لغة انجلب  

 األحد
 م27-06-2021

    1 2   رقم الحصة 

    ( د60) ( د60)   مدة الحصة

    سنار غرايبة سالي  طارق   اسم المعلم

تدريبات عل مهارات    المحتوى
 IBTالقياس الدولي 

artificial 
intelligence  

   

         

 األثني   
 م28-06-2021

 
 

     2  1 رقم الحصة 

     ( د60)  ( د60) مدة الحصة

     سالي طارق       رنيم أسامة مرصي اسم المعلم

تدريبات على مهارات  المحتوى

 IBTالقياس الدولي 
تدريبات عل مهارات  

 IBTالقياس الدولي 
    

         

 الثالثاء
 م29-06-2021

 
 

    2  1  رقم الحصة 

    ( د60)  ( د60)  مدة الحصة

    سنار غرايبة  Nada  اسم المعلم

    IBT practices  3D Robot design  المحتوى

         

 األربعاء
 م30-06-2021

 
  

 2  1     رقم الحصة 

 ( د60)  ( د60)     مدة الحصة

 عمرو جبر   ارساء ابو عبيد      اسم المعلم

تدريبات على مهارات      المحتوى

 IBTالقياس الدولي 
ي   ي أبوظبر

 
اضية ف  رحلة افبر
 كتابة تقرير 

         

 الخميس
 م01-07-2021

 
  

      2 1 رقم الحصة 

      ( د60) ( د60) مدة الحصة

      Nada رنيم أسامة مرصي  اسم المعلم

ي  المحتوى
األسلوب الحقيفر

والمجازي/ التشبيه 
 التام. تطبيقات 

Enhancing 
reading skill 

     

  مالحظات

 



Mission: Building a self-actualized generation, powered by knowledge and the 21st century skills, seeking excellence through supreme educational system. 
Vision: At APS we believe that all individuals can fulfill their potential in an inclusive and safe environment in which each student is valued and encouraged. Through 

diversity of instruction and personalized learning we support students to be responsible, productive, and adaptive to global citizenship. 

 

ي لدعم المهارات       
نامج الصيف  وق الخاصة –البر  -  13 من 3صفحة     -                                                                                                                                                                                                                                                                                   مدرسة الشر

ي لدعم المهارات                                               
نامج الصيف   تابع البر

وق الخاصة  مدرسة الشر
 م(2020/2021العام الدراسي )  

 

 الصف السادس )بني   وبنات(
ية لغة عربية  األيام والتواري    خ  مهارات  )اجتماعيات / إسالمية( برنامج إنجاز مهارات ابتكار برمجة رياضيات لغة انجلب  

 األحد
 م27-06-2021

  1 2     رقم الحصة 

  ( د60) ( د60)     مدة الحصة

  ولء-هب  س-نا ل  -ايدةع-نور  ضياء الدين عواد      اسم المعلم

  التخطيط المالي للحياة رحلة افتراضية  للفضاء     المحتوى

         

 األثني   
 م28-06-2021

 
 

  2&1      رقم الحصة 

  ( د120)      مدة الحصة

--ولء -سهب  -لنا -عايدة-نور       اسم المعلم
 ميادة

 

الوعي بأهمية السالمة       المحتوى
 الرقمية

 

         

 الثالثاء
 م29-06-2021

 
 

   1  2   رقم الحصة 

   ( د60)  ( د60)   مدة الحصة

   هبه الحاج أمرير  محمد عاطف   اسم المعلم

تدريبات عل مهارات    المحتوى
 IBTالقياس الدولي 

اضية للفضاء     رحلة افبر

         

 األربعاء
 م30-06-2021

 
  

      2 1 رقم الحصة 

      ( د60) ( د60) مدة الحصة

      Maha Abdou أمب  رياض شعبان اسم المعلم

تدريبات على مهارات  المحتوى

 IBTالقياس الدولي 
IBT practices      

         

 الخميس
 م01-07-2021

 
  

   2    1 رقم الحصة 

   ( د60)    ( د60) مدة الحصة

   ضياء الدين عواد    أمب  رياض شعبان  اسم المعلم

نواسخ الجملة  المحتوى
 السمية/ تطبيقات

مهارات تدريبات على    

 IBTالقياس الدولي 
  

  مالحظات

 
 



Mission: Building a self-actualized generation, powered by knowledge and the 21st century skills, seeking excellence through supreme educational system. 
Vision: At APS we believe that all individuals can fulfill their potential in an inclusive and safe environment in which each student is valued and encouraged. Through 

diversity of instruction and personalized learning we support students to be responsible, productive, and adaptive to global citizenship. 

 

ي لدعم المهارات       
نامج الصيف  وق الخاصة –البر  -  13 من 4صفحة     -                                                                                                                                                                                                                                                                                   مدرسة الشر

ي لدعم المهارات                                                          
نامج الصيف   تابع البر

وق الخاصة            مدرسة الشر
 م(2020/2021دراسي ) العام                    

 

 

)  الصف السابع )بني  
ية عربيةلغة   األيام والتواري    خ  مهارات  )اجتماعيات / إسالمية( برنامج إنجاز مهارات ابتكار برمجة رياضيات لغة انجلب  

 األحد
 م27-06-2021

 2    1   رقم الحصة 

 ( د60)    ( د60)   مدة الحصة

ي    اسم المعلم
 احمد طلبه     وليد الكيالن 

تدريبات عل مهارات    المحتوى
 IBTالقياس الدولي 

اضية متحف التحاد       رحلة افبر
 كتابة تقرير 

         

 األثني   
 م28-06-2021

 
 

   2 1    رقم الحصة 

   ( د60) ( د60)    مدة الحصة

   محمد خب   Afnan Alkafri    اسم المعلم

 Write Calculator    المحتوى
using python 

تدريبات على مهارات 

 IBTالقياس الدولي 
  

         

 الثالثاء
 م29-06-2021

 
 

     2  1 رقم الحصة 

     ( د60)  ( د60) مدة الحصة

ي   مليك محمد علي  اسم المعلم
     وليد الكيالن 

 التشبيه التام المحتوى
وط كل ركن  أركانه/ رسر

 وتطبيقات عليه

تدريبات عل مهارات ال  
IBT 

    

         

 األربعاء
 م30-06-2021

 
  

   1   2  الحصة رقم 

   ( د60)   ( د60)  مدة الحصة

   محمد خب     Dima  اسم المعلم

 Enhancing  المحتوى
reading skill 

تدريبات على مهارات   

 IBTالقياس الدولي 
  

         

 الخميس
 م01-07-2021

 
  

      2 1 رقم الحصة 

      ( د60) ( د60) مدة الحصة

      Dima محمد علي  مليك اسم المعلم

تدريبات على مهارات  المحتوى

 IBTالقياس الدولي 
IBT practices      

  مالحظات

 



Mission: Building a self-actualized generation, powered by knowledge and the 21st century skills, seeking excellence through supreme educational system. 
Vision: At APS we believe that all individuals can fulfill their potential in an inclusive and safe environment in which each student is valued and encouraged. Through 

diversity of instruction and personalized learning we support students to be responsible, productive, and adaptive to global citizenship. 

 

ي لدعم المهارات       
نامج الصيف  وق الخاصة –البر  -  13 من 5صفحة     -                                                                                                                                                                                                                                                                                   مدرسة الشر

ي لدعم المهارات                                                  
نامج الصيف   تابع البر

وق الخاصة  مدرسة الشر
 م(2020/2021العام الدراسي )                                                                                       

 

 الصف السابع )بنات(
ية لغة عربية  األيام والتواري    خ  مهارات  )اجتماعيات / إسالمية( برنامج إنجاز مهارات ابتكار برمجة رياضيات لغة انجلب  

 األحد
 م27-06-2021

     2  1 رقم الحصة 

     ( د60)  ( د60) مدة الحصة

ة لشي   أحمد اسم المعلم      اعتماد أبو الخب    مشب 

 التشبيه التام المحتوى
وط كل ركن  أركانه/ رسر

 وتطبيقات عليه
 

تدريبات عل مهارات  
 IBTالقياس الدولي 

    

         

 األثني   
 م28-06-2021

 
 

 2   1    الحصة رقم 

 ( د60)   ( د60)    مدة الحصة

 ميساء    سنار غرايبة    اسم المعلم

 Write Calculator    المحتوى
using python 

اضية     تابة تقرير ك  -رحلة افبر

         

 الثالثاء
 م29-06-2021

 
 

    2  1  رقم الحصة 

    ( د60)  ( د60)  مدة الحصة

    Iman A.  Afnan ALkafri  اسم المعلم

 Enhancing  المحتوى
reading skill 

 Write Calculator 
using python 

   

         

 األربعاء
 م30-06-2021

 
  

      2 1 رقم الحصة 

      ( د60) ( د60) مدة الحصة

ة لشي   أحمد  اسم المعلم       .Iman A مشب 

تدريبات على مهارات  المحتوى

 IBTالقياس الدولي 
IBT practices      

         

 الخميس
 م01-07-2021

 
  

   2  1   رقم الحصة 

   ( د60)  ( د60)   مدة الحصة

   هبه الحاج   اعتماد أبو الخب     اسم المعلم

   IBTمهارات   IBTمهارات    المحتوى

  مالحظات

 
 



Mission: Building a self-actualized generation, powered by knowledge and the 21st century skills, seeking excellence through supreme educational system. 
Vision: At APS we believe that all individuals can fulfill their potential in an inclusive and safe environment in which each student is valued and encouraged. Through 

diversity of instruction and personalized learning we support students to be responsible, productive, and adaptive to global citizenship. 

 

ي لدعم المهارات       
نامج الصيف  وق الخاصة –البر  -  13 من 6صفحة     -                                                                                                                                                                                                                                                                                   مدرسة الشر

ي لدعم المهارات                                                
نامج الصيف   تابع البر

وق الخاصة  مدرسة الشر
 م(2020/2021العام الدراسي )           

 

 

)  الصف الثامن )بني  
ية لغة عربية  األيام والتواري    خ  اجتماعيات / إسالمية(مهارات  ) برنامج إنجاز مهارات ابتكار برمجة رياضيات لغة انجلب  

 األحد
 م27-06-2021

      2 1 رقم الحصة 

      ( د60) ( د60) مدة الحصة

      Dima مليك محمد علي  اسم المعلم

تدريبات عل مهارات  المحتوى
اختبار القياس الدولي 

IBT 

IBT practices      

         

 األثني   
 م28-06-2021

 
 

  2&1      رقم الحصة 

  ( د120)      مدة الحصة

  ميادة-نال -لءو -ايدةع-نور       اسم المعلم

الوعي بأهمية السالمة       المحتوى
 الرقمية

 

         

 الثالثاء
 م29-06-2021

 
 

    2 1   رقم الحصة 

    ( د60) ( د60)   مدة الحصة

    محمد الخباز اسالم محمد   اسم المعلم

تدريبات عل مهارات    المحتوى
اختبار القياس الدولي 

IBT 

calculator with 
Python 

   

         

 األربعاء
 م30-06-2021

 
  

   2 1    رقم الحصة 

   ( د60) ( د60)    مدة الحصة

   محمد السيد  محمد الخباز    اسم المعلم

 FULL calculator    المحتوى
with Python 

   STEMورشة تدريبية 

         
 الخميس

 م01-07-2021
 

  

 2      1 رقم الحصة 

 ( د60)      ( د60) مدة الحصة

 احمد طلبه       مليك محمد علي  اسم المعلم

المرفوعات من  المحتوى
 طبيقاتت -األسماء

 تحليل النص / قراءة الخريطة      

  مالحظات

 

 



Mission: Building a self-actualized generation, powered by knowledge and the 21st century skills, seeking excellence through supreme educational system. 
Vision: At APS we believe that all individuals can fulfill their potential in an inclusive and safe environment in which each student is valued and encouraged. Through 

diversity of instruction and personalized learning we support students to be responsible, productive, and adaptive to global citizenship. 

 

ي لدعم المهارات       
نامج الصيف  وق الخاصة –البر  -  13 من 7صفحة     -                                                                                                                                                                                                                                                                                   مدرسة الشر

 

ي                 
نامج الصيف   لدعم المهاراتتابع البر

وق الخاصة   مدرسة الشر
 م(2020/2021العام الدراسي )                 

 
 

 الصف الثامن )بنات(
ية لغة عربية  األيام والتواري    خ  مهارات  )اجتماعيات / إسالمية( برنامج إنجاز مهارات ابتكار برمجة رياضيات لغة انجلب  

 األحد
 م27-06-2021

   2  1   رقم الحصة 

   ( د60)  ( د60)   مدة الحصة

ي بدر   اسالم محمد    اسم المعلم
   امان 

تدريبات عل مهارات    المحتوى
 IBTالقياس الدولي 

   STEMورشة تدريبية  

         

 األثني   
 م28-06-2021

 
 

  2&1      رقم الحصة 

  ( د120)      مدة الحصة

  ولء-لنا  -ايدةع-نور       اسم المعلم

الوعي بأهمية السالمة       المحتوى
 الرقمية

 

         

 الثالثاء
 م29-06-2021

 
 

      2 1 رقم الحصة 

      ( د60) ( د60) مدة الحصة

ة لشي   أحمد اسم المعلم       .Iman A مشب 

المرفوعات من  المحتوى
 طبيقاتت -األسماء

IBT practices      

         

 األربعاء
 م30-06-2021

 
  

    2  1  رقم الحصة 

    ( د60)  ( د60)  مدة الحصة

    محمد الخباز  .Iman A  اسم المعلم

 Enhancing  المحتوى
reading skill 

 FULL calculator 
with Python 

   

         

 الخميس
 م01-07-2021

 
  

     2  1 رقم الحصة 

     ( د60)  ( د60) مدة الحصة

     اسالم محمد  محمد الخباز اسم المعلم

 practice about المحتوى
how I can make 
FULL calculator 

with Python 

تدريبات عل مهارات  
 IBTالقياس الدولي 

    

  مالحظات

 



Mission: Building a self-actualized generation, powered by knowledge and the 21st century skills, seeking excellence through supreme educational system. 
Vision: At APS we believe that all individuals can fulfill their potential in an inclusive and safe environment in which each student is valued and encouraged. Through 

diversity of instruction and personalized learning we support students to be responsible, productive, and adaptive to global citizenship. 

 

ي لدعم المهارات       
نامج الصيف  وق الخاصة –البر  -  13 من 8صفحة     -                                                                                                                                                                                                                                                                                   مدرسة الشر

ي لدعم المهارات                          
نامج الصيف   تابع البر

وق الخاصةمدرسة                الشر
 م(2020/2021العام الدراسي )                                                                                              

\ 

( -الصف التاسع   عام ومتقدم )بني  
ية لغة عربية  األيام والتواري    خ  مهارات  )اجتماعيات / إسالمية( برنامج إنجاز مهارات ابتكار برمجة رياضيات لغة انجلب  

 األحد
 م27-06-2021

    2   1 رقم الحصة 

    ( د60)   ( د60) مدة الحصة

    Tariq ALi   محمود حسي    اسم المعلم

علم البيان تعريفه/  المحتوى
 مباحثه/ تطبيقات

  build restaurant 
menu by python 

   

         

 األثني   
 م28-06-2021

 
 

     1 2  رقم الحصة 

     ( د60) ( د60)  مدة الحصة

     ابراهيم زيد حازم  اسم المعلم

 Enhancing  المحتوى
reading skill 

تدريبات عل مهارات 
اختبار القياس الدولي 

IBT 

    

         

 الثالثاء
 م29-06-2021

 
 

   2   1  رقم الحصة 

   ( د60)   ( د60)  مدة الحصة

   محمد السيد   حازم  اسم المعلم

تدريبات عل مهارات اختبار    IBT practice  المحتوى
 IBTالقياس الدولي 

  

         

 األربعاء
 م30-06-2021

 
  

     2  1 رقم الحصة 

     ( د60)  ( د60) مدة الحصة

     ابراهيم زيد  محمود حسي    اسم المعلم

تدريبات عل مهارات   القراءةإثراء مهارة  المحتوى
اختبار القياس الدولي 

IBT 

    

         

 الخميس
 م01-07-2021

 
  

   2 1    رقم الحصة 

   ( د60) ( د60)    مدة الحصة

   مهدي قمش Tariq ALi    اسم المعلم

 build Home    المحتوى
system by using 

sensors 

تدريبات عل مهارات اختبار 
 IBTالقياس الدولي 

  

  مالحظات



Mission: Building a self-actualized generation, powered by knowledge and the 21st century skills, seeking excellence through supreme educational system. 
Vision: At APS we believe that all individuals can fulfill their potential in an inclusive and safe environment in which each student is valued and encouraged. Through 

diversity of instruction and personalized learning we support students to be responsible, productive, and adaptive to global citizenship. 

 

ي لدعم المهارات       
نامج الصيف  وق الخاصة –البر  -  13 من 9صفحة     -                                                                                                                                                                                                                                                                                   مدرسة الشر

 

 

ي لدعم المهارات
نامج الصيف          تابع البر

وق الخاصة  مدرسة الشر
م2020/2021العام الدراسي ) ) 

 

 عام ومتقدم )بنات( –الصف التاسع 
ية لغة عربية  األيام والتواري    خ  اجتماعيات / إسالمية(مهارات  ) برنامج إنجاز مهارات ابتكار برمجة رياضيات لغة انجلب  

 األحد
 م27-06-2021

    1 2   رقم الحصة 

    ( د60) ( د60)   مدة الحصة

    Tariq Ali هبة ماهر   اسم المعلم

تدريبات عل مهارات    المحتوى
اختبار القياس الدولي 

IBT 

build restaurant 
menu by python 

   

         

 األثني   
 م28-06-2021

 
 

   2 1    الحصة رقم 

   ( د60) ( د60)    مدة الحصة

ي بدر Tariq ALi    اسم المعلم
   امان 

 build restaurant    المحتوى
menu by python  

تدريبات عل مهارات اختبار 
 IBTالقياس الدولي 

  

         

 الثالثاء
 م29-06-2021

 
 

 2     1  رقم الحصة 

 ( د60)     ( د60)  مدة الحصة

 ميساء سواس     Mervat  اسم المعلم

 قراءة األشكال / تحليل النص     IBT practice  المحتوى

         

 األربعاء
 م30-06-2021

 
  

      2 1 رقم الحصة 

      ( د60) ( د60) مدة الحصة

      Mervat شذا فائق بارودي اسم المعلم

علم البيان تعريفه/  المحتوى
 مباحثه/ تطبيقات

Enhancing 
reading skill 

     

         

 الخميس
 م01-07-2021

 
  

    2 1   رقم الحصة 

    ( د60) ( د60)   مدة الحصة

    Tariq ALi هبة  ماهر   اسم المعلم

تدريبات عل مهارات    المحتوى
اختبار القياس الدولي 

IBT 

build Data 
structure for the 

marks of the 
students 

   

  مالحظات



Mission: Building a self-actualized generation, powered by knowledge and the 21st century skills, seeking excellence through supreme educational system. 
Vision: At APS we believe that all individuals can fulfill their potential in an inclusive and safe environment in which each student is valued and encouraged. Through 

diversity of instruction and personalized learning we support students to be responsible, productive, and adaptive to global citizenship. 

 

ي لدعم المهارات       
نامج الصيف  وق الخاصة –البر  -  13ن م 10صفحة     -                                                                                                                                                                                                                                                                                   مدرسة الشر

ي لدعم المهارات
نامج الصيف                                               تابع البر

وق الخاصة  مدرسة الشر
م2020/2021العام الدراسي ) ) 

 

( –الصف العارسر   عام ومتقدم )بني  
ية لغة عربية  األيام والتواري    خ  مهارات  )اجتماعيات / إسالمية( برنامج إنجاز مهارات ابتكار برمجة رياضيات لغة انجلب  

 األحد
 م27-06-2021

    2 1   رقم الحصة 

    ( د60) ( د60)   مدة الحصة

    Jalal khawam حازم جعفر   اسم المعلم

تدريبات عل مهارات    المحتوى
اختبار القياس الدولي 

IBT 

Program LCD 
display using C++. 

   

         

 األثني   
 م28-06-2021

 
 

   2    1 رقم الحصة 

   ( دقيقة60)    ( د60) مدة الحصة

   وسام عبد القادر    محمود حسي    اسم المعلم

علم البيان/ تعريفه/  المحتوى
مباحثه/ تطبيقات 

 عليه

تدريبات عل مهارات اختبار    
 IBTالدولي القياس 

  

         

 الثالثاء
 م29-06-2021

 
 

    1 2   رقم الحصة 

    ( د60) ( د60)   مدة الحصة

    Jalal alkhawam حازم جعفر   اسم المعلم

تدريبات عل مهارات    المحتوى
اختبار القياس الدولي 

IBT 

Using python to 
Draw graph for 

population growth 

   

         

 األربعاء
 م30-06-2021

 
  

   2    1 رقم الحصة 

   ( د60)    ( د60) مدة الحصة

   مصطف  حميد    محمود حسي    اسم المعلم

تدريبات عل مهارات  المحتوى
 IBTاختبار القياس الدولي 

نامج الدولي     تدريبات البر
 PISAلتقييم الطلبة 

  

         

 الخميس
 م01-07-2021

 
  

 2     1  رقم الحصة 

 ( د60)     ( د60)  مدة الحصة

 احمد منصور      Hazem  اسم المعلم

 Enhancing  المحتوى
reading skill 

 تالوة سورة الكهف     

  مالحظات

 



Mission: Building a self-actualized generation, powered by knowledge and the 21st century skills, seeking excellence through supreme educational system. 
Vision: At APS we believe that all individuals can fulfill their potential in an inclusive and safe environment in which each student is valued and encouraged. Through 

diversity of instruction and personalized learning we support students to be responsible, productive, and adaptive to global citizenship. 

 

ي لدعم المهارات       
نامج الصيف  وق الخاصة –البر  -  13ن م 11صفحة     -                                                                                                                                                                                                                                                                                   مدرسة الشر

ي لدعم المهارات
نامج الصيف   تابع البر

وق الخاصة  مدرسة الشر
م2020/2021العام الدراسي ) ) 

 

 

 عام ومتقدم )بنات( -الصف العارسر 
ية لغة عربية  األيام والتواري    خ  مهارات  )اجتماعيات / إسالمية( برنامج إنجاز مهارات ابتكار برمجة رياضيات لغة انجلب  

 األحد
 م27-06-2021

 2     1  رقم الحصة 

 ( د60)     ( د60)  مدة الحصة

 امل محمد  عبد القادر     Mervat  اسم المعلم

 تالوة سورة الكهف     IBT practice  المحتوى

         

 األثني   
 م28-06-2021

 
 

     2  1 رقم الحصة 

     ( د60)  ( د60) مدة الحصة

     حنان عبد الرحمن  بيان خالد اسم المعلم

دريبات عل مهارات  المحتوى
اختبار القياس الدولي 

IBT 

تدريبات عل مهارات  
الدولي اختبار القياس 

IBT 

    

         

 الثالثاء
 م29-06-2021

 
 

    2 1   رقم الحصة 

    ( د60) ( د60)   مدة الحصة

    Tariq ALi حنان عبد الرحمن   اسم المعلم

تدريبات عل مهارات    المحتوى
اختبار القياس الدولي 

IBT 

Using python to 
Draw graph for 

population growth 

   

         

 األربعاء
 م30-06-2021

 
  

 2  1     رقم الحصة 

 ( د60)  ( د60)     مدة الحصة

 امل محمد  ايهاب عزاب     اسم المعلم

نامج الدولي      المحتوى تدريبات البر
 PISAلتقييم الطلبة 

 تالوة سورة النور  
 

         

 الخميس
 م01-07-2021

 
  

   2    1 رقم الحصة 

   ( د60)    ( د60) الحصةمدة 

   ايهاب عزاب    بيان خالد  اسم المعلم

علم البيان/ تعريفه/  المحتوى
مباحثه/ تطبيقات 

 عليه

نامج الدولي     تدريبات البر
 PISAلتقييم الطلبة 

  

  مالحظات

 



Mission: Building a self-actualized generation, powered by knowledge and the 21st century skills, seeking excellence through supreme educational system. 
Vision: At APS we believe that all individuals can fulfill their potential in an inclusive and safe environment in which each student is valued and encouraged. Through 

diversity of instruction and personalized learning we support students to be responsible, productive, and adaptive to global citizenship. 

 

ي لدعم المهارات       
نامج الصيف  وق الخاصة –البر  -  13ن م 12صفحة     -                                                                                                                                                                                                                                                                                   مدرسة الشر

ي لدعم المهارات
نامج الصيف   تابع البر

وق الخاصة     مدرسة الشر
م2020/2021) العام الدراسي  ) 

 

 

( –الصف الحادي عشر   عام ومتقدم )بني  
ية لغة عربية  األيام والتواري    خ  مهارات  )اجتماعيات / إسالمية( برنامج إنجاز مهارات ابتكار برمجة رياضيات لغة انجلب  

 األحد
 م27-06-2021

 2    1   رقم الحصة 

 ( د60)    ( د60)   مدة الحصة

 احمد منصور    ذينات محمد    اسم المعلم

نامج الدولي    المحتوى تدريبات البر
 PISAلتقييم الطلبة 

 تالوة سورة النور   

         

 األثني   
 م28-06-2021

 
 

   2  1   رقم الحصة 

   ( د60)  ( د60)   مدة الحصة

   احمد طالب   محمد ذينات   اسم المعلم

نامج الدولي    المحتوى تدريبات البر
 PISAلتقييم الطلبة 

نامج الدولي   تدريبات البر
 PISAلتقييم الطلبة 

  

         

 الثالثاء
 م29-06-2021

 
 

      2 1 رقم الحصة 

      ( د60) ( د60) مدة الحصة

      Karim أحمد عبد المنعم  اسم المعلم

علم البيان/ تعريفه/  المحتوى
مباحثه/ تطبيقات 

 عليه

Enhancing 
reading skill 

     

         

 األربعاء
 م30-06-2021

 
  

   2 1    رقم الحصة 

   ( د60) ( د60)    مدة الحصة

   احمد طالب  Jalal khawam    اسم المعلم

 Program LCD    المحتوى
display using C++. 

نامج الدولي  تدريبات البر
 PISAلتقييم الطلبة 

  

         

 الخميس
 م01-07-2021

 
  

      2 1 رقم الحصة 

      ( د60) ( د60) مدة الحصة

      Karim أحمد عبد المنعم  اسم المعلم

تدريبات عل مهارات  المحتوى
اختبار القياس الدولي 

IBT 

Enhancing writing 
skill 

     

  مالحظات

 



Mission: Building a self-actualized generation, powered by knowledge and the 21st century skills, seeking excellence through supreme educational system. 
Vision: At APS we believe that all individuals can fulfill their potential in an inclusive and safe environment in which each student is valued and encouraged. Through 

diversity of instruction and personalized learning we support students to be responsible, productive, and adaptive to global citizenship. 

 

ي لدعم المهارات       
نامج الصيف  وق الخاصة –البر  -  13ن م 13صفحة     -                                                                                                                                                                                                                                                                                   مدرسة الشر

ي لدعم المهارات
نامج الصيف   تابع البر

وق الخاصةمدرسة  الشر  
م2020/2021العام الدراسي ) ) 

 

 

 عام ومتقدم )بنات( –الصف الحادي عشر 
ية لغة عربية  األيام والتواري    خ  مهارات  )اجتماعيات / إسالمية( برنامج إنجاز مهارات ابتكار برمجة رياضيات لغة انجلب  

 األحد
 م27-06-2021

    1  2  رقم الحصة 

    ( د60)  ( د60)  مدة الحصة

    Karim  Jalal khawam  اسم المعلم

 Enhancing  المحتوى
reading skill 

 Program LCD 
display using C++. 

   

         

 األثني   
 م28-06-2021

 
 

   2  1   رقم الحصة 

   ( د60)  ( د60)   مدة الحصة

   مصطف  حميد  محمد فريد   اسم المعلم

نامج الدولي    المحتوى تدريبات البر
 PISAلتقييم الطلبة 

نامج الدولي   تدريبات البر
 PISAلتقييم الطلبة 

  

         

 الثالثاء
 م29-06-2021

 
 

 2      1 رقم الحصة 

 ( د60)      ( د60) مدة الحصة

 امل محمد عبد القادر       بيان خالد اسم المعلم

علم البيان/ تعريفه/  المحتوى
مباحثه/ تطبيقات 

 عليه

 تالوة سورة النور      
 

         

 األربعاء
 م30-06-2021

 
  

   2    1 رقم الحصة 

   ( د60)    ( د60) مدة الحصة

   ايهاب    بيان خالد اسم المعلم

تدريبات عل مهارات  المحتوى
اختبار القياس الدولي 

IBT 

نامج الدولي     تدريبات البر
 PISAالطلبة لتقييم 

  

         

 الخميس
 م01-07-2021

 
  

  2   1   رقم الحصة 

  ( د60)   ( د60)   مدة الحصة

  Jalal khawam   محمد فريد   اسم المعلم

نامج الدولي    المحتوى تدريبات البر
 PISAلتقييم الطلبة 

  Program LCD display 
using C++. 

 

  مالحظات

 


