
 
   0202-0202                          عرمون -مدرسة البيــادر

 

 فرع علوم الحـياة –الثــانوي الثــالث 
 
 

 /مؤسسة الفجرنور الهدى المصحف المجود القرآن الكريم -2
 دار عين للنشر والتوزيع -أ خالد طنبوزة الحسيني  دين الحق -0
 المكتبة األهلّية / طبعة جديدة علوم الحـياة + علوم عامة - الثانوي الثالث السراج في األدب العربي -3
 بسام أبو غوشد. –دار بركات   السنة الثالثة-التعليم الثانوي في الفلسفة الواضحدليل ال -4

 بركاتدار  طبعة جديدة-الثانوي الثالث الحديث في تاريخ لبنان والبالد العربية -5
 دار حبيب استعمل العام الماضي()0222طبعة -واالقتصاد العلوم افرع السلسلة العلمّية في الجغرافيا -6
 دار بركات استعمل العام الماضي()كافة الفروع   -الثانوي الثالث التربية الوطنية والتنشئة المدنيةدليلنا في  -7

8- Cengage Learning  02st Century Reading 4 

2- National Text Book 3rd Yr. Sec – Life Sc. Building Up Mathematics(3 SV) 

22- National Text Book 3rd Yr. Sec- 0220 ed 

Life & General Sciences Physics 

22- National Text Book 3rd Yr. Sec- 0220 ed 

Life & General Sciences Chemistry 

20- National Text Book 3rd Yr. Sec – Life Sc. Life Science 

 
 

 .:  ة الحكيم على العناوين التاليةبمكت في متوفرة  الكتبة : مالحظ        
 22-722765      22-322277قرب باتيسري شوبان         هاتف :  –:  شارع يزبك  المصيطبة -2                 
 22-354842     22-342240مقابل مستشفى خالدي    هاتف :  –:  شارع الصيداني   الحمراء -0                 
      22-547222قرب حرقوص تشيكن هاتف :  –مقابل بنك لبنان والمهجر  –: بناية نّصار  حارة حريك -3                 
                  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  0202-0202                          عرمون -مدرسة البيــادر
  

 

 فرع علوم عامة  –الثــانوي الثــالث 
 

 /مؤسسة الفجرنور الهدى المصحف المجود لكريمالقرآن ا -2
 دار عين للنشر والتوزيع خالد طنبوزة الحسيني  2أ دين الحق -0
 المكتبة األهلّية / طبعة جديدةعلوم الحـياة + علوم عامة -الثانوي الثالث  السراج في األدب العربي -3
 بسام أبو غوشد. –دار بركات   ثةالسنة الثال-التعليم الثانوي في الفلسفة الواضحدليل ال -4

 دار بركات طبعة جديدة-الثانوي الثالث الحديث في تاريخ لبنان والبالد العربية -5
 دار حبيب استعمل العام الماضي()0222طبعة -واالقتصاد العلوم افرع السلسلة العلمّية في الجغرافيا -6
 دار بركات استعمل العام الماضي() كافة الفروع -نوي الثالثالثا دليلنا في التربية الوطنية والتنشئة المدنية -7

8- Cengage Learning  02st Century Reading 4 

2- National Text Book 3rd Yr. Sec – SG. Building Up Mathematics 

Algebra & Geometry(3 S G) 

22- National Text Book 3rd Yr. Sec – SG Building Up Mathematics 

Stat & Calculus (3 S G) 

22- National Text Book 3rd Yr. Sec- 0220 ed 

Life & General Sciences Physics 

20- National Text Book 3rd Yr. Sec- 0220 ed 

Life & General Sciences Chemistry 

 

 

 

 .:  ة الحكيم على العناوين التاليةبمكت في متوفرة  الكتبة : مالحظ        
 22-722765      22-322277قرب باتيسري شوبان         هاتف :  –:  شارع يزبك  المصيطبة -2                 
 22-354842     22-342240مقابل مستشفى خالدي    هاتف :  –:  شارع الصيداني   الحمراء -0                 
      22-547222قرب حرقوص تشيكن هاتف :  –بنك لبنان والمهجر  مقابل –: بناية نّصار  حارة حريك -3                 
                  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  0202-0202                             عرمون -مدرسة البيــادر
   

 

 فرع االجتماع واالقتصاد –الثــانوي الثــالث 
 

 /مؤسسة الفجرنور الهدى المصحف المجود القرآن الكريم -2
 دار عين للنشر والتوزيع خالد طنبوزة الحسيني  2أ ن الحقدي -0
 المكتبة األهلّية الثانوي الثالث  السراج في األدب العربي -3
 دار نوفل  جنى الثمار / طاغور -4
 دار العلم للماليين   دراسة تحليلية )جنى الثمار ( -5
 د.بسام أبو غوش –دار بركات   ثةالسنة الثال-التعليم الثانوي في الفلسفة الواضحدليل ال -6
 دار بركات طبعة جديدة-الثانوي الثالث الحديث في تاريخ لبنان والبالد العربية -7
 دار حبيب استعمل العام الماضي()0222طبعة -واالقتصاد العلوم افرع السلسلة العلمّية في الجغرافيا -8
 دار بركات استعمل العام الماضي() كافة الفروع -نوي الثالثالثا دليلنا في التربية الوطنية والتنشئة المدنية -2

 المكتبة العلمية  د.حسن الموسوي المرشد في االقتصاد -22
المركز التربوي للبحوث واإلنماء)المناهج  فرع االقتصاد  –التعليم الثانوي  التنمية والسياسات االقتصادية         -22

 الجديدة (

 دار عون  + الكتاب األساسيكتاب تطبيقات  علم االجتماع  المساعد الميسر في -20
23- Cengage Learning  02st Century Reading 4 

24- National Text Book 3rd Yr. Sec -Sociology & Economics Building Up 

Mathematics 
25- National Text Book 3rd Yr. Sec – Life Sc. 

Sociology & Economics Life Science 

 
 

 

 .:  ة الحكيم على العناوين التاليةبمكت في متوفرة  الكتبة : مالحظ        
 22-722765      22-322277قرب باتيسري شوبان         هاتف :  –:  شارع يزبك  المصيطبة -2                 
 22-354842     22-342240هاتف :   مقابل مستشفى خالدي   –:  شارع الصيداني   الحمراء -0                 
      22-547222قرب حرقوص تشيكن هاتف :  –مقابل بنك لبنان والمهجر  –: بناية نّصار  حارة حريك -3                 
                  

 
 


