
 

 

  0202-0202                        عرمون -مدرسة البيــادر
     

 

ّالفرعّالعلـميّ–الثـانـيّّالثـــانويّ 
ّ

 /مؤسسة الفجرنور الهدى المصحف المجود القرآن الكريم -2
 دار عين للنشر والتوزيع يأ خالد طنبوزة الحسين دين الحق -0
 بركاتدار  جديدة طبعة-الثانوي الثاني الحديث في التاريخ  -3
 دار حبيب 0222طبعة -واالقتصاد العلوم افرع -الثانويّالثالث السلسلة العلمّية في الجغرافيا -4
 د.حسن الموسوي السنة الثانية -التعليم الثانوي المرشد في االقتصاد -5
 أبو غوشبسام د. – بركاتدار   السنةّالثالثة-التعليم الثانوي في الفلسفة  الواضحدليل ال -6
 المركز التربوي للبحوث واإلنماء السنة الثانية -التعليم الثانوي فرعا العلوم واالنسانيات(التربية الوطنيةوالتنشئة المدنية) -7

 دار المكتبة األهلية السنة الثانية فرع العلوم -0228طبعة جديدة السراج في األدب العربي  -8  
2 - Cengage Learning        02st Century Reading 3 

22-    

22- Dar – Al Ahlia 0nd Edition (0vol)      Puissance Math  
22- Dar Habib 0nd Year Scientific (0S )     Physics(Scientific Series )    

20- National Text Book 0nd Year Scientific (0S )      Life Science 
23  

Hachette 
ّ

 )استعملّالعامّالماضي(ّّّّّّّّّّّّّّ
     Adosphere 3  Adosphere 3 

 Hachette       Adosphere 3 (Cahier d'exercices)                 

    

 

 

ّ.: ّة الحكيم على العناوين التاليةبمكت في متوفرة  الكتبةّ:ّمالحظ        
 22-722765      22-322277وبان         هاتف : قرب باتيسري ش –:  شارع يزبك  المصيطبةّ-2ّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 22-354842     22-342240مقابل مستشفى خالدي    هاتف :  –:  شارع الصيداني   الحمراءّ-0                 
      22-547222قرب حرقوص تشيكن هاتف :  –مقابل بنك لبنان والمهجر  –: بناية نّصار  حارةّحريك -3                 
                 ّ

 
 
 
 
 
 



 
 

 0202-0202                         عرمون -مدرسة البيــادر

ّنسانياتاالّ–الثـــانويّالثـانـيّ
ّ

 /مؤسسة الفجرنور الهدى المصحف المجود القرآن الكريم -2
 دار عين للنشر والتوزيع خالد طنبوزة الحسيني  .أ دين الحق -0
 بركاتدار  جديدةطبعة -الثانوي الثاني الحديث في التاريخ -3
 دار حبيب 0222طبعة -واالقتصاد العلوم افرع -الثانويّالثالث السلسلة العلمّية في الجغرافيا -4
 المركز التربوي للبحوث واإلنماء السنة الثانية -التعليم الثانوي (اإلنسانيات)فرع  اإلجتماعي التنشئة والتدخل -5
 د.حسن الموسوي +الثالثةالسنة الثانية -التعليم الثانوي ادالمرشد في االقتص -6
 بسام أبو غوشد. –دار بركات   السنةّالثالثة-التعليم الثانوي في الفلسفة الواضحدليل ال -7
 واإلنماء المركز التربوي للبحوث السنة الثانية -التعليم الثانوي التربية الوطنيةوالتنشئة المدنية)فرعا العلوم واالنسانيات( -8
األدب العربي السراج في   -2  المكتبة األهلية العلومالسنة الثانية فرع   

22- Cengage Learning  02st Century Reading 3 

    

-22 Dar – Al Ahlia 0nd Year Humanities  Puissance- Math  
- National Text Book 3rd year ES + Humanities Physics  

24- National Text Book 
3rd year ES + Humanities 

+ 0nd year Scientific (0S) 
 Life Science 

Hachette                                   
ّ

 )استعملّالعامّالماضي(ّّّّّّّّّّّّّّ
  Adosphere 3 

Hachette  Adosphere 3 (Cahier d'exercices)                 

  

 

 

ّ: ّة الحكيم على العناوين التاليةبمكت في متوفرة  الكتب:ّّةمالحظ        
 22-722765      22-322277قرب باتيسري شوبان         هاتف :  –:  شارع يزبك  المصيطبةّ-2ّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 22-354842     22-342240مقابل مستشفى خالدي    هاتف :  –:  شارع الصيداني   الحمراءّ-0                 
   22-547222قرب حرقوص تشيكن هاتف :  –مقابل بنك لبنان والمهجر  –: بناية نّصار  حارةّحريك -3                 


