
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط قنوات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية

 

http://www.almanahj.com/sa
http://www.almanahj.com/sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade2sa
https://t.me/grade2sa
https://t.me/grade3sa
https://t.me/grade3sa
https://t.me/grade4sa
https://t.me/grade4sa
https://t.me/grade5sa
https://t.me/grade5sa
https://t.me/grade5sa
https://t.me/grade5sa
https://t.me/grade6sa
https://t.me/grade6sa
https://t.me/grade6sa
https://t.me/grade6sa
https://t.me/grade7sa
https://t.me/grade7sa
https://t.me/grade7sa
https://t.me/grade7sa
https://t.me/grade8sa
https://t.me/grade8sa
https://t.me/grade8sa
https://t.me/grade8sa
https://t.me/grade9sa
https://t.me/grade9sa
https://t.me/grade9sa
https://t.me/grade9sa
https://t.me/grade10sa
https://t.me/grade10sa
https://t.me/grade11sa
https://t.me/grade11sa
https://t.me/grade13sa
https://t.me/grade13sa
https://t.me/grade13sa
https://t.me/grade13sa
https://t.me/grade12sa
https://t.me/grade12sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/sacourse
https://t.me/sacourse
https://chat.whatsapp.com/HVjJMYz71ZhJXXsXgfFmMV
https://chat.whatsapp.com/HVjJMYz71ZhJXXsXgfFmMV
https://chat.whatsapp.com/ERLmrp5Z1l3F9ObgzuS56D
https://chat.whatsapp.com/ERLmrp5Z1l3F9ObgzuS56D
https://chat.whatsapp.com/KTY0PafTNYcGdMIFH3Fbbv
https://chat.whatsapp.com/KTY0PafTNYcGdMIFH3Fbbv
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/Ik7sD6Hs3U13YWCfCI9qbW
https://chat.whatsapp.com/Ik7sD6Hs3U13YWCfCI9qbW
https://chat.whatsapp.com/LBzSuWQ35tX2qqa3fgdw2r
https://chat.whatsapp.com/LBzSuWQ35tX2qqa3fgdw2r
https://chat.whatsapp.com/DpIkv76c2Ug6kW2QHlCgCL
https://chat.whatsapp.com/DpIkv76c2Ug6kW2QHlCgCL
https://chat.whatsapp.com/J6D9JmkMIyc3TqHoZWxFDj
https://chat.whatsapp.com/J6D9JmkMIyc3TqHoZWxFDj
https://chat.whatsapp.com/DlQbvIcE66f0ydUyAmpboH
https://chat.whatsapp.com/DlQbvIcE66f0ydUyAmpboH
https://chat.whatsapp.com/Hd1vLDPYmSfIHWS1mOPUR9
https://chat.whatsapp.com/Hd1vLDPYmSfIHWS1mOPUR9
https://chat.whatsapp.com/JyhG6GgNryPIrYSFAnJrMb
https://chat.whatsapp.com/JyhG6GgNryPIrYSFAnJrMb
https://chat.whatsapp.com/DlZVhY2H4oA7xDa71pAWkx
https://chat.whatsapp.com/DlZVhY2H4oA7xDa71pAWkx
https://chat.whatsapp.com/GwCbmWPrWCPElxlcPlYmvo
https://chat.whatsapp.com/GwCbmWPrWCPElxlcPlYmvo
https://chat.whatsapp.com/Eg0dbgZvzqA8nEaNBTtpPb
https://chat.whatsapp.com/Eg0dbgZvzqA8nEaNBTtpPb
https://chat.whatsapp.com/HtDuwVjIQ7z4OMtV2fjHVG
https://chat.whatsapp.com/HtDuwVjIQ7z4OMtV2fjHVG
https://chat.whatsapp.com/HtDuwVjIQ7z4OMtV2fjHVG
https://chat.whatsapp.com/HtDuwVjIQ7z4OMtV2fjHVG


 

 

 

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم
((280)) 

 الرياضتعليم بمنطقة للاإلدارة العامة 

 ادارة الموارد البشرية/القسم النسوي

 

 __________________     الرقم:

 ___________________   التاريخ:

 _______________ شفوعات:مال 

 

 رعاية املولود إلجازةمنوذج طلب تنصيب اخلطة الرتاكمية 
 

 

 

 

 االسم

 

 اهلوية الوطنية

          

 رقم اجلوال

          

إجازة رعاية تاريخ بداية 

 املولود
 هـ144/                   /

 

 

 

 

 

 

 إعداد قسم / خدمة موظف     

                                        أ /فوزيه العقل
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم
((280)) 

 الرياضتعليم بمنطقة للاإلدارة العامة 

 ادارة الموارد البشرية/القسم النسوي

 

 __________________     الرقم:

 ___________________   التاريخ:

 _______________ شفوعات:مال 

 

 

 

 لإلجازة االستثنائيةمنوذج طلب تنصيب اخلطة الرتاكمية 
 

 

 

 

 االسم

 

 اهلوية الوطنية

          

 رقم اجلوال

          

تاريخ بداية اإلجازة 

 االستثنائية
 هـ144/                   /

 

 

             

 

 

 

 

 إعداد قسم / خدمة موظف              

 

 أ / فوزيه العقل
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم
((280)) 

 الرياضتعليم بمنطقة للاإلدارة العامة 

 ادارة الموارد البشرية/القسم النسوي

 

 __________________     الرقم:

 ___________________   التاريخ:

 _______________ شفوعات:مال 

 

           

 

 (1) ضية واملرافقةراملمنوذج طلب تنصيب اخلطة الرتاكمية لإلجازة 
 

 

o معلمة 

o إدارية 

 

 الختم توقيع المدير المباشر   إعداد قسم / خدمة موظف                                            

 أ / فوزيه العقل     
 

 

 

 

 

  االسم

           اهلوية الوطنية

           رقم اجلوال

املسؤولة عن رقم 

 ادخال البيانات

          

تاريخ أول إجازة 

مرضية لألربع 

 سنوات األخرية

 

 عددها السنة الشهر اليوم

  

 )                  ( هـ144   /       /

تاريخ أول إجازة 

مرافقة لألربع 

 سنوات األخرية

 عددها السنة الشهر اليوم

 )                   ( هـ144/          /  
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم
((280)) 

 تعليم بمنطقة الرياضللاإلدارة العامة 

 القسم النسوي/البشريةادارة الموارد 

 

 __________________     الرقم:

 ___________________   التاريخ:

 _______________ شفوعات:مال 

 (2) لإلجازة المرضية والمرافقةنموذج طلب إدراج الخطة التراكمية                        
 

 
 

 الختم توقيع المدير المباشرإعداد قسم / خدمة موظف                                                                           

 أ / فوزيه العقل.     

       

 

تاريخ أول إجازة  الهوية الوطنية االسم التسلسل

مرضية لألربع 

 سنوات األخيرة

تاريخ أول إجازة مرافق  عددها

 لألربع سنوات األخيرة

 رقم الجوال عددها
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