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 الثالث االبتدائي للفصل الدراسي األول توزيع مقرر الصف

 

 

  (l@waleed_3_manha) توتي  لمتابعة الفصل عىل                      ـه1443         أ. وليد بن سعيد القو   / اعداد وتنفيذ 

 التوقيع: المشرف التربوي:  التوقيع:   قائد المدرسة:  التوقيع:  معلم المادة: 

 السعودية المملكة العربية 
 وزارة التعليم

اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة  
 .............. 

 . ...............................مدرسة  

@waleed_3_manha 

مقرر
 

 
صل الدراسي األول (

) الف
 

تالوة وحفظ 
1443

هـ 
 

 األسبوع األول 
21/1 - 25 /1 

 األسبوع الثاني 
28/1 - 2/2 

 األسبوع الثالث
5/2 - 9/2 

 األسبوع الرابع 
12/2 - 16 /2 

 األسبوع الخامس 
19/2 - 23 /2 

تالوة 
 

     

      حفظ
 األسبوع السادس

26/2 - 1/3 
 األسبوع السابع 

4/3  – 8 /3 
 األسبوع الثامن 

11/3 –  15 /3 
 األسبوع التاسع 

18/3 –  22 /3 
 األسبوع العاشر 

25/3 –  29 /3 

تالوة 
 

     

      حفظ
 األسبوع الحادي عشر 

2/4  – 6 /4 
 الثاني عشر األسبوع 

9/4  – 13/4 
 األسبوع الثالث عشر 

16/4 –  20 /4 

تالوة  بداية إجازة الفصل الدراسي األول 
 

   

    حفظ
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