
 

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 ملفات مدرسية اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/                   

* للحصول على جميع أوراق ملفات مدرسية في مادة اإلدارة المدرسية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/management                   

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

            

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

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات مدرسية اضغط هنا                                

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

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 ______________________________ دروسمسرد إعداد   
 هـ1441-1440لعام الثاني الفصل الدراسي 

اإلستراتيجية  موضوع الدرس الفصل الحصة التاريخ اليوم
 مالحظات التوقيع المستخدمة

          1441/ 5 /24 األحد
 1441/ 5 /25 االثنين

         

  1441/ 5 /26 الثالثاء
         

 1441/ 5 /27 األربعاء
         

 1441/ 5 /28 الخميس
         

 1441/ 6 /1 األحد
         

 1441/ 6 /2 االثنين
         

 1441/ 6 /3 الثالثاء
         

 1441/ 6 /4 األربعاء
         

 1441/ 6 /5 الخميس
         

 1441/ 6 /8 األحد
         

 1441/ 6 /9 االثنين
         

 1441/ 6 /10 الثالثاء
         

 6/1441 /11 األربعاء
         

 1441/ 6 /12 الخميس
         



 ______________________________ مسرد إعداد دروس  
 هـ1441-1440الثاني لعام الفصل الدراسي 

اإلستراتيجية  موضوع الدرس الفصل الحصة التاريخ اليوم
 مالحظات التوقيع المستخدمة

          1441/ 6 /15 األحد
 1441/  6 /16 االثنين

         

  1441/ 6 /17 الثالثاء
         

 1441/ 6 /18 األربعاء
         

 1441/ 6 /19 الخميس
         

 1441/ 6 /22 األحد
         

 1441/ 6 /23 االثنين
         

 1441/ 6 /24 الثالثاء
         

 1441/ 6 /25 األربعاء
         

 1441/ 6 /26 الخميس
         

 1441/ 6 /29 األحد
         

 1441/ 6 /30 االثنين
         

 1441/ 7 /1 الثالثاء
         

 1441/ 7 /2 األربعاء
         

 1441/ 7 /3 الخميس
         



 ______________________________ مسرد إعداد دروس  
 هـ1441-1440الثاني لعام الفصل الدراسي 

اإلستراتيجية  موضوع الدرس الفصل الحصة التاريخ اليوم
 مالحظات التوقيع المستخدمة

          1441/ 7 /6 األحد
 1441/ 7 /7 االثنين

         

 1441/ 7 /8 الثالثاء

         
 1441/ 7 /9 األربعاء

         
 1441/ 7 /10 الخميس

         

 1441/ 7 /13 األحد

         

 1441/ 7 /14 االثنين

         

 1441/ 7 /15 الثالثاء

         

 1441/ 7 /16 األربعاء

         
 1441/ 7 /17 الخميس

         

 1441/ 7 /20 األحد

         

 1441/ 7 /21 االثنين

         
 1441/ 7 /22 الثالثاء

         

 1441/ 7 /23 األربعاء

         

 1441/ 7 /24 الخميس

         



 ______________________________ مسرد إعداد دروس  
 هـ1441-1440الثاني لعام الفصل الدراسي 

اإلستراتيجية  موضوع الدرس الفصل الحصة التاريخ اليوم
 مالحظات التوقيع المستخدمة

 1441/ 7 /27 األحد

         
 1441/ 7 /28 االثنين

         

 1441/ 7 /29 الثالثاء

         
 1441/ 8 /1 األربعاء

         
 1441/ 8 /2 الخميس

         

 1441/ 8 /5 األحد

         

 1441/ 8 /6 االثنين

         

 1441/ 8 /7 الثالثاء

         

 1441/ 8 /8 األربعاء

         
 1441/ 8 /9 الخميس

         

 1441/ 8 /12 األحد

         

 1441/ 8 /13 االثنين

         
 1441/ 8 /14 الثالثاء

         

 1441/ 8 /15 األربعاء

         

 1441/ 8 /16 الخميس

         



 ______________________________ مسرد إعداد دروس  
 هـ1441-1440الثاني لعام الفصل الدراسي 

اإلستراتيجية  موضوع الدرس الفصل الحصة التاريخ اليوم
 مالحظات التوقيع المستخدمة

 1441/ 8 /19 األحد

         
 1441/ 8 /20 االثنين

         

 1441/ 8 /21 الثالثاء

         
 1441/ 8 /22 األربعاء

         
 1441/ 8 /23 الخميس

         

 1441/ 8 /26 األحد

         

 1441/ 8 /27 االثنين

         

 1441/ 8 /28 الثالثاء

         

 1441/ 8 /29 األربعاء

         

 1441/ 8 /30 الخميس

         

 1441/ 9 /3 األحد
         

 1441/ 9 /4 االثنين
         

 1441/ 9 /5 الثالثاء
         

 1441/ 9 /6 األربعاء
         

 9/1441 /7 الخميس
         



 


