
 

 " موقع األوائل التعليمّي  –" جدول دراسّي 

 el.net2www.awa  

 ( أول ثانوي ، عاشر ، تاسع ..وباقي الصفوف الدراسيةجدول دراسي لطلبة المدارس ) 
  امتحان مدرسي   صباحاً  10 –صباحاً  7

 حة استرا دراسة ومراجعة  عصراً  4  –ظهراً  11

  وقت حر مساًء  9 –عصراً  4

 اختياري دراسة ومراجعة  مساًء  10 –مساًء  9

  نوم مبك ر فجراً  4 –مساًء  10

 

 ) نهارّي ( جدول دراسي لطلبة التوجيهي 
ً   11 - فجراً  5  ساعات دراسي ة  8 دراسة   صباحا

  استراحة  ظهراً  12 –ظهراً  11

  دراسة  عصراً  3 –ظهراً  12
 نوم ، عبادة ، افطار ، تلفاز ... وقت حر   مساءً  10 –عصراً  3

 سحور نوم  فجراً  4:30 –مساًء  10

 

 جدول دراسي لطلبة التوجيهي ) ليلّي ( 
 ساعات دراسي ة  8 دراسة  فجراً  5 –مساًء  10

  نوم  ظهراً  1 –فجراً  5

  دراسة  عصراً  3 –ظهراً  1
 نوم ، عبادة ، افطار ، تلفاز ... حر  وقت  مساء  10 –عصراً  3

ً أتمنى لكم   حسام عواد أ. –والنجاح فوق عماً بالتمفسي اً درا عاما

 

 محددات :  •

 مرات استراحة  8ساعات يتخللها  8. الجلسة الدراسية الممتدة لـ 

ً  10. استراحة طلبة الصفوف الثالث بعد كل   دقائق تقريبا

ً  20. استراحة طلبة الرابع لغاية السادس بعد   دقيقة تقريبا

ً  30بعد كل  . استراحة السابع لغاية العاشر  دقيقة تقريبا

ً  45. استراحة الثانوي بعد كل   دقيقة تقريبا

 . عند التركيز العالي يفضل دراسة المادة األكثر صعوبة 

 . اذا أخلصت الني ة تصبح الدراسة عبادة 

 . تم تحضير حصص مراجعة )فيديو( لجميع الصفوف )مجاناً( 

 ع الصفوف ) مجاناً(. تم تحضير امتحانات مقترحة لجميع المواد وجمي

 el.net2www.awa  : قم بزيارة موقع األوائل التعليمي على الرابط

 

http://www.awa2el.net/
http://www.awa2el.net/


 مالحظات بعد العشاء للفجر وقت االفطار من العصر للمغرب من الظهر للعصر  للظهر –من الفجر  اليوم

17-5 
 أول رمضان

 غير مناسب للدراسة  
     في رمضان

 غير مناسب للدراسة
     في رمضان
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   عيد الفطر عيد الفطر   15
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      امتحان رياضيات 30-6

 


