
 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
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 )االصدار الثالث"المدرسية سجالت وكيل المدرسة للشؤون                                                             )الدليل" 

 المملكة العربية السعودية
 التعليموزارة 

 تعليم بمنطقة تبوكإلدارة العامة لل
   التعليم بمحافظة الوجهمكتب 

 التعليمية/القيادة المدرسيةالشئون  
 ................................مدرسة 

  

  

  

 

 
 

 -------------------------------------الرقم

 

 -----------------------------------التاريخ

 

   -----------....---------------------المرفقات

 

 الصادرسجل 

اسي   در ل ا لفصل  ني❑األول ❑ا ا ث ل  ا

 

 المسئولية االدارية عن السجل

 مالحظات العمل بالمدرسة االسم العمل
  قائد  المدرسة  المسئول المباشر
المشرف على  

 السجل
  وكيل الشؤون المدرسية 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  03 -  03   -م.م.ع.ن ) رمز النموذج :    سجل الصادراسم النموذج: 
 هـ  143/       143  سجل الصادر  للعام الدراسي  

 رقم الملف الموضوع المرفقات منها    الصادرةالجهة   النوع التاريخ الصادر رقم  م

  /      
  /      
  /      
  /      
  /      
  /      
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 المملكة العربية السعودية
 التعليموزارة 

 تعليم بمنطقة تبوكإلدارة العامة لل
   التعليم بمحافظة الوجهمكتب 

 التعليمية/القيادة المدرسيةالشئون  
 ................................مدرسة 

  

  

  

 

 
 

 -------------------------------------الرقم

 

 -----------------------------------التاريخ

 

   -----------....---------------------المرفقات
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 ابدأ برقم جديد ، وصفحة جديدة مع بداية كل عام هجري ▪
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