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 اٌزؼٍٍُ اٌحضىسي ,فٍٕجذأ ِغٍشرٕب ثىً خذٌخ وئصشاس وئٌدبثٍخ ,وعٕحمك أهذافٕب ثارْ هللا. اٌزؼٍٍُ ػٓ ثؼذ الٌمً أهٍّخػٓ

 

 

 

 المملكت العربيت السعوديت
 وزارة التعليم

سراة عبيدة بمحافظت إدارة التعليم  
اإلشراف التربوي-شؤون تعليم البناث  

األوليت الصفوف قسم  

  
 
 
 

 هـ4442-4444ٌٍصف /اٌثبٌث                ٌٍفصً اٌذساعً / اِوي  ٌٍؼبَ اٌذساعً             ٌؼٍىَرىصٌغ ِٕهح ِبدح /ا
 

 األسبوع األول
 4/ 45الى /  4/  44من 

 الثانياألسبوع 
 4/ 22الى/  4/ 41من 

 األسبوع الثالث
 22/4الى / 4/  25من

 األسبوع الرابع
 7/2إلى  3/2من 

 

 اٌطشٌمخ اٌؼٍٍّخ
 اٌّهبساد اٌؼٍٍّخ
 رؼٍٍّبد اٌغالِخ

 

 اٌىحذح اِوٌى:اٌّخٍىلبد اٌحٍخ
 اٌفصً اِوي:رؼشف اٌّخٍىلبد اٌحٍخ

,  اٌذسط اِوي :اٌّخٍىلبد اٌحٍخ وحبخبرهب
 اٌثبًٔ:إٌجبربد وأخضاؤهب ,اٌذسط 

 اػًّ وبٌؼٍّبء

 ِشاخؼخ اٌفصً اِوي
اٌفصً اٌثبًٔ:اٌّخٍىلبد اٌحٍخ رّٕى 

 ورزغٍش
 ذسط اِوي: دوساد حٍبح إٌجبربداٌ

 دوساد حٍبح اٌحٍىأبداٌذسط اٌثبًٔ : 

 اٌىعٍٍخ اٌىعٍٍخ اٌىعٍٍخ اٌىعٍٍخ
 

 اِعجىع اٌخبِظ
 14/2اٌى  11/2ِٓ 

 اِعجىع اٌغبدط
 21/2اٌى  2/ 17ِٓ 

 اِعجىع اٌغبثغ
 21/2اٌى 24/2ِٓ 

 اِعجىع اٌثبِٓ
 3/ 5ئٌى  1/3ِٓ 

 

 ِهٓ ِشرجطخ ِغ اٌؼٍىَ
 ِشاخؼخ اٌفصً اٌثبًٔ

 
 

 اٌىحذح اٌثبٍٔخ: إٌظبَ اٌجٍئً
اٌفصً اٌثبٌث:اٌّخٍىلبد اٌحٍخ فً إٌظبَ 

 اٌجٍئً
 اٌذسط اِوي:اٌغالعً واٌشجىبد اٌغزائٍخ

 , اٌزشوٍض ػٍى اٌّهبساداٌذسط اٌثبًٔ:اٌزىٍف 
 

 اٌذسط اٌثبًٔ:اٌزىٍف
 اٌزشوٍض ػٍى اٌّهبساد
 ِشاخؼخ اٌفصً اٌثبٌث

 

 زغٍشاد فً إٌظبَ اٌجٍئًاٌاٌفصً اٌشاثغ:
اٌذسط اِوي:اٌّخٍىلبد اٌحٍخ رغٍش 

 ثٍئبرهب
 ئسعبي ئشؼبس اٌفزشح اِوٌى

 اٌىعٍٍخ اٌىعٍٍخ اٌىعٍٍخ اٌىعٍٍخ
 

 اِعجىع اٌزبعغ
 3/ 12اٌى  3/  1ِٓ     

 االعجىع اٌؼبشش
 12/3اٌى   15/3ِٓ 

 اِعجىع اٌحبدي ػشش
 3/ 26اٌى3/  22ِٓ

 اِعجىع اٌثبًٔ ػشش
 4/4ئٌى 3/ 22ِٓ  

 
اٌذسط اٌثبًٔ:رغٍشاد رإثش فً 

 اٌّخٍىلبد اٌحٍخ
 

 اٌؼٍىَ واٌشٌبضٍبد
 ِشاخؼخ اٌفصً اٌشاثغ

 اٌىحذح اٌثبٌثخ:اِسض وِىاسدهب
 اٌفصً اٌخبِظ:اِسض رزغٍش
اٌذسط اِوي:رغٍشاد اِسض 

 اٌفدبئٍخ +لشاءح ػٍٍّخ أضالق اٌزشثخ

 اٌذسط اٌثبًٔ:اٌزدىٌخ واٌزؼشٌخ
 وزبثخ ػٍٍّخ ـ  اِخضاء اٌّفمىدح

 اٌىعٍٍخ اٌىعٍٍخ اٌىعٍٍخ اٌىعٍٍخ
 

 اِعجىع اٌثبٌث ػشش
 4/ 11اٌى 4/ 7ِٓ 

 اِعجىع اٌشاثغ ػشش
 11/4اٌى  14/4ِٓ

 اِعجىع اٌخبِظ ػشش
 25/4اٌى 21/4ِٓ 

 اِعجىع اٌغبدط ػشش
 2/5اٌى 21/4ِٓ 

 ِشاخؼخ اٌفصً اٌخبِظ
 اٌفصً اٌغبدط:ِىاسد اِسض

 اٌذسط اِوي:اٌزشثخ

 اٌذسط اٌثبًٔ: اِحبفٍش واٌىلىد اِحفىسي
لشاءح ػٍٍّخـ ربسٌخ اٌؼٍُ: ِىاسد  اٌطبلخ 

 اٌّزدذدح
 

 ِشاخؼخ اٌفصً اٌغبدط
 ِشخؼٍبد اٌطبٌت

 أخهضح خغُ اإلٔغبْ
 اٌّصطٍحبد–اٌغزاء واٌصحخ 

 )ئسعبي ئشؼبس اٌفزشح اٌثبٍٔخ(

 اعزىّبي اٌزمىٌُ
 

 اٌىعٍٍخ اٌىعٍٍخ اٌىعٍٍخ اٌىعٍٍخ
 

 اِعجىع اٌغبثغ ػشش
 2/5اٌى 5/5ِٓ

 اِعجىع اٌثبِٓ ػشش
 16/5اٌى 12/5ِٓ

 
  

 طشق ػالخٍخ
 

 طشق ػالخٍخ
 
 

 
 
 
 


