
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/3                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثالث في مادة اإلدارة المدرسية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/3management                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث في مادة اإلدارة المدرسية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                          

          

                  https://www.almanahj.com/sa/3management2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade3                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 اسم الطالب
 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاين األسبوع األول

 اخلميس األربعاء الثالاثء االثنني األحد اخلميس األربعاء الثالاثء االثنني األحد اخلميس األربعاء الثالاثء االثنني األحد اخلميس األربعاء الثالاثء االثنني األحد
                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 معلم الفصل /      

 بسم هللا  الرمحن الرحيم 
 مكتب تعليم العارضة                                                                                                                                                                اململكة العربية السعودية       
 جممع حتفيظ العارضة " بنني "                                                                                                                                 وزارة التعليم            

 الصــــف /   الثالث االبتدائي  )  أ  (                                               جازان                                           اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة 
 

 هــــ  1441  -  1440لعام الدراسي :  ل     الثاين  متابعة حضور و غياب الطالب الفصل الدراسي  



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالب
 ثامناألسبوع ال سابعاألسبوع ال سادساألسبوع ال امساألسبوع اخل

 اخلميس األربعاء الثالاثء االثنني األحد اخلميس األربعاء الثالاثء االثنني األحد اخلميس األربعاء الثالاثء االثنني األحد اخلميس األربعاء الثالاثء االثنني األحد
                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 معلم الفصل /      

 بسم هللا  الرمحن الرحيم 
 مكتب تعليم العارضة                                                                                                                                                                اململكة العربية السعودية       
 جممع حتفيظ العارضة " بنني "                                                                                                                                 وزارة التعليم            

 ائي  )  أ  (الصــــف /   الثالث االبتد                                               جازان                                           اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة 
 

 هــــ  1441  -  1440لعام الدراسي :  ل     الثاين  متابعة حضور و غياب الطالب الفصل الدراسي  



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالب
 الثاين عشر األسبوع  احلادي عشراألسبوع  العاشراألسبوع  التاسعاألسبوع 

 اخلميس األربعاء الثالاثء االثنني األحد اخلميس األربعاء الثالاثء االثنني األحد اخلميس األربعاء الثالاثء االثنني األحد اخلميس األربعاء الثالاثء االثنني األحد
                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 معلم الفصل /        

 بسم هللا  الرمحن الرحيم 
 مكتب تعليم العارضة                                                                                                                                                                اململكة العربية السعودية       
 جممع حتفيظ العارضة " بنني "                                                                                                                                 وزارة التعليم            

 ائي  )  أ  (الصــــف /   الثالث االبتد                                               جازان                                           اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة 
 

 هــــ  1441  -  1440لعام الدراسي :  ل     الثاين  متابعة حضور و غياب الطالب الفصل الدراسي  



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالب
 اخلامس عشر األسبوع  الرابع عشر األسبوع  الثالث عشر األسبوع 

 اخلميس األربعاء الثالاثء االثنني األحد اخلميس األربعاء الثالاثء االثنني األحد اخلميس األربعاء الثالاثء االثنني األحد
                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 معلم الفصل /        

 بسم هللا  الرمحن الرحيم 
 مكتب تعليم العارضة                                                                                                                                                                اململكة العربية السعودية       
 جممع حتفيظ العارضة " بنني "                                                                                                                                 وزارة التعليم            

 ائي  )  أ  (الصــــف /   الثالث االبتد                                               جازان                                           اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة 
 

 هــــ  1441  -  1440لعام الدراسي :  ل     الثاين  متابعة حضور و غياب الطالب الفصل الدراسي  


