


١

 لالخ نم يميداكألا ماظنلا ىلإ لوخدلا§
 .ةعماجلا عقومل ةيسيئرلا ةحفصلا

 يرسلا زمرلاو مدختسملا مسا لاخدإ§
 . لوخدلا ليجست مث

.بلاطلاىلع طغضلا
.بلاطلا تالجس رايتخا
.ةداهشلا مييقت  رايتخا

لوخدلل  جمانربلا مسا ىلع طغضلا
  .ةداهشلا مييقت ةحفص ىلع

 ةداهشلا مييقت

ةيفيك

١

  ةداھشلا مییقت

  ناور   صخت تامولعم

.....را  مییقت كانھ نكي مل اذإ  مییقتلا جئاتن رخآ ضرعل اھجمانرب رتخا  

ةیميداكألا ةطخلا تامولعم  

Primary Curriculum  
  ةیعامتجالا ةمدخلا  جمانربلا
 لصف
 :لیلدلا

 ١٤٣٧- لوألا يساردلا لصفلا

  ةیعماجلا :ةلحرملا
 يسیئرلا عرفلا :عرفلا
  ةیعامتجالا ةمدخلا : ةیلكلا
 سويرولاكب :ةداھشلا
 صصخت
  : يسیئر

 ةیعامتجا ةمدخ

 ةیعامتجا ةمدخ :مسقلا
 

يميداكألاماظنلاىلعلوخدلا

٢

٣

ةداهشلا مييقت ةحفص ىلع لوخدلا

  ةداھشلا مییقت

  ناور   صخت تامولعم

.....را  مییقت كانھ نكي مل اذإ  مییقتلا جئاتن رخآ ضرعل اھجمانرب رتخا  

ةیميداكألا ةطخلا تامولعم  

Primary Curriculum  
  ةیعامتجالا ةمدخلا  جمانربلا
 لصف
 :لیلدلا

 ١٤٣٧- لوألا يساردلا لصفلا

  ةیعماجلا :ةلحرملا
 يسیئرلا عرفلا :عرفلا
  ةیعامتجالا ةمدخلا : ةیلكلا
 سويرولاكب :ةداھشلا
 صصخت
  : يسیئر

 ةیعامتجا ةمدخ

 ةیعامتجا ةمدخ :مسقلا
 

  ةداھشلا مییقت

  ناور   صخت تامولعم

.....را  مییقت كانھ نكي مل اذإ  مییقتلا جئاتن رخآ ضرعل اھجمانرب رتخا  

ةیميداكألا ةطخلا تامولعم  

Primary Curriculum  
  ةیعامتجالا ةمدخلا  جمانربلا
 لصف
 :لیلدلا

 ١٤٣٧- لوألا يساردلا لصفلا

  ةیعماجلا :ةلحرملا
 يسیئرلا عرفلا :عرفلا
  ةیعامتجالا ةمدخلا : ةیلكلا
 سويرولاكب :ةداھشلا
 صصخت
  : يسیئر

 ةیعامتجا ةمدخ

 ةیعامتجا ةمدخ :مسقلا
 

 ةیعامتجالا ةمدخلا



 ددع ىلإ مقرلا اذه زمري    .3
 نم اهزايتجا مت يتلا تاعاسلا

 .ةيساردلا ةطخلا

: جمانربلا فصو

: جمانربلا مييقت

 : اهمادختسا مت يتلا تاررقملا  .4

 اهزايتجا مت يتلا تاررقملا ددع ينعت

ةيساردلا ةطخلا نم

NO: تادحو كانه نأ ينعت 
 اهزايتجا ققحتي مل ةيسارد

 .ةيساردلا ةطخلا نم

 ددع ىلإ مقرلا اذه زمري    .2
 نم ةبولطملا ةدمتعملا تاعاسلا
 .ةيساردلا اهتطخ مامتإل ةبلاطلا

٢  ةداهشلا مييقت

٧ : ءازجأ  ةعبس نم ةحفصلا هذه نوكتت ةداهشلا مييقت ةحفص
١

٢

 جمانربلا مییقت

 جمانربلا فصو
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 ىلعألا ىلإ ىندألا نم تايوتسملا بسح اهليصافتو تابلطتملا ةعومجم

 ةيرايتخالا تابلطتملا ةعومجم

٣

٤

ةرحلا تابلطتملا ةعومجم ٥

٣

:ردصملا
H (هتسارد مت ررقملا نأ ينعت.
(R)هتسارد يراج ررقملا نأ ينعت

 )لجسم ررقم (

12

3
4

ىوتسملا يف ةبولطملا تاررقملا ددع :ةبولطملا ىوتسملا تادحو يلامجإ

 ققحتم دومع
No: ررقملا زاتجا مدع ينعت     

YAS: ررقملا تزاتجا ينعت 

 ةداهشلا مييقت

➣
➣



 :اهنأل امإ كلذ و ،ةداهشلا مييقت تاررقم نمض نم جردت مل يتلا تاررقملا يهو
.يريضحتلا تاررقم لثم جمانربلا نمض نم تسيل

.)تالوحملل ( ليوحتلا لبق تاررقم

.اهيف تبسر نكلو ةبلاطلا ةطخ نمض نم

 .ةمدختسم ريغ تحبصأف  ةبلاطلا اهنع ترذتعا

1

اًيلاح ةلجسملا تاررقملا ٦

: ةمدختسملا ريغ تاررقم ٧

وأ

وأ

وأ

٤

لاثمنيررقملاةساردنمكيفعيدحاوررقملكزاجنانإفنيررقملداعيررقمنألاحيف:ةظحالم▼

نمبولطمسيلهيلعوم٣٥٢ضرعوم351ضرعنيررقملداعيوهوت351ضيرتهنأةبلاطلاكلذ

✓
✘

 ةداهشلا مييقت

 سداسلا ىوتسملا يف تاررقم٦م

 نيررقملا ةسارد ةبلاطلا


