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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  

  
 

 
 هـ4442-4444رىصٌغ ِٕهح ِبدح /اٌشٌبضٍبد   )رحفٍظ (          ٌٍصف /اٌثبٌث                ٌٍفصً اٌذساعً / اِوي  ٌٍؼبَ اٌذساعً 

 
 األسبوع األول

 4/ 45الى /  4/  44من 

 األسبوع الثاني
 4/ 22الى/  4/ 41من 

 األسبوع الثالث
 22/4الى / 4/  25من

 األسبوع الرابع
 7/2إلى  3/2من 

 

 اٌفصً اِوي:اٌمٍّخ إٌّضٌٍخ
 /اٌدجش:أِّبط اٌؼذدٌخ1

:اعزؼّبي /ِهبسح حً اٌّغأٌخ2
 اٌخطىاد اِسثغ

 اعزىشف:اٌمٍّخ إٌّضٌٍخ
 /اٌمٍّخ إٌّضٌٍخ ضّٓ اٌِىف3

/اٌمٍّخ إٌّضٌٍخ ضّٓ ػششاد 4
 اٌِىف

 اخزجبس ِٕزصف اٌفصً
/اٌزمشٌت ئٌى ألشة ػششح وئٌى 7

 ألشة ِئخ
 هٍبثٕب ٍٔؼت

 اخزجبس اٌفصً

 اٌفصً اٌثبًٔ:اٌدّغ
 /اٌدجش:خصبئص اٌدّغ1

اٌدىاة اٌذلٍك أَ ِهبسح حً اٌّغأٌخ:/2
 اٌزمذٌشي

 اخزجبس ِٕزصف اٌفصً
 

ػذاد اٌّىىٔخ ِٓ ثالثخ :أعزىشف خّغ ِا
 أسلبَ

 /خّغ اِػذاد اٌّىىٔخ ِٓ ثالثخ أسلب6َ
 اخزجبس اٌفصً / اخزجبس رشاوًّ

 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 

 
 اٌفصً اٌثبٌث:اٌطشذ

 /طشذ اِػذاد اٌّىىٔخ ِٓ سل1ٍّٓ
 اٌفصً اٌثبٌث:اٌطشذ

:ِؼمىٌٍخ /ِهبسح حً اٌّغأٌخ3
 اٌدىاة

 اٌفصًاخزجبس ِٕزصف 
 
 

 هٍب ثٕب ٍٔؼت
 /اٌطشذ ِغ وخىد اِصفبس5

 /رحذٌذ اٌؼٍٍّخ إٌّبعجخ6
 اخزجبس رشاوًّاخزجبس اٌفصً / 

 (1اٌفصً اٌشاثغ:اٌضشة)
 أعزىشف:ِؼٕى اٌضشة

 )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  

 

 /اٌشجىبد وػٍٍّخ اٌضشة1
 2/اٌضشة ف2ً
 4/اٌضشة ف3ً

 

رحذٌذ /ِهبسح حً اٌّغأٌخ:4
 اٌّؼطٍبد اٌضائذح أو إٌبلصخ

 اخزجبس ِٕزصف اٌفصً
 5/اٌضشة ف5ً

 

 /اعزمصبء حً اٌّغأٌخ
 اٌصفش وفً اٌىاحذ/اٌضشة فً 1

 رذسٌجبد ػٍى حمبئك اٌضشة
 اخزجبس اٌفصً/ اخزجبس رشاوًّ

 (2اٌفصً اٌخبِظ:اٌضشة)
 3/اٌضشة ف1ً
 6/اٌضشة ف2ً

 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 

 اٌجحث ػٓ ّٔظ/خطخ حً اٌّغأٌخ:3
 7 /اٌضشة ف4ً

 اخزجبس ِٕزصف اٌفصً
 1/اٌضشة ف5ً

 

 2/اٌضشة ف6ً
 /اٌدجش :اٌخبصٍخ اٌزدٍّؼٍخ7

 هٍب ثٕب ٍٔؼت
 

 رذسٌجبد ػٍى حمبئك اٌضشة
 اخزجبس رشاوًّاخزجبس ِٕزصف اٌفصً /

 ِشاخؼخ ػبِخ
 اٌثبٍٔخاسعبي ئشؼبس اٌفزشح 

 
 اعزىّبي اٌزمىٌُ

 

 اٌىعٍٍخ اٌىعٍٍخ اٌىعٍٍخ اٌىعٍٍخ
 

 اِعجىع اٌغبثغ ػشش
 2/5اٌى 5/5ِٓ

 اِعجىع اٌثبِٓ ػشش
 16/5اٌى 12/5ِٓ

 
  

 طشق ػالخٍخ
 

 طشق ػالخٍخ
 
 

 
 
 
 
 


