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 .1متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة
لوجهه ومستقيمة على شرعه.
 .2دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم
إلى الكون واإلنسان والحياة وتزويده بالمفاهيم
األساسية التي تجعله معتزاً بدينه قادراً على الدعوة إليه
والدفاع عنه.
 .3تمكين االنتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد .
 .4تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص
المملكة العربية السعودية.
 .5تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما يحقق
أهداف التربية اإلسالمية.
 .6تنمية التفكير العلمي لدى المتعلم وتعميق روح البحث
والتدريب والتتبع المنهجي واستخدام المراجع وتعود
طرق الدراسة السليمة.
 .7إعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوياتها
المختلفة في مختلف التخصصات.
 .8تهيئة سائر المتعلمين للعمل في ميادين الحياة بمستوى
الئق.
 .9تخريج عدداً من المتعلمين والمؤهلين مسلكياً وفنياً لسد
حاجة البالد.
 .11تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة.
 .11رعاية المتعلمين على أساس اإلسالم وعالج
مشكالتهم الفكرية واالنفعالية ومساعدتهم على اجتياز
هذه المرحلة من حياتهم بنجاح وسالم.
 .12إكسابهم مهارة المطالعة النافعة والرغبة من االزدياد
من العلم النافع والعمل الصالح واستغالل أوقات الفراغ
على وجه مفيد تزدهر به شخصية الفرد وأحوال المجتمع
.
 .13تكوين الوعي اإليجابي الذي يواجه به المتعلم األفكار
الهدامة واالتجاهات المضللة.

.

أوال ً :مساااعدة المتعلمااين علااى تعميااق العقياادة اإلسااالمية فااي
نفوسهم وترسيخ اإليمان باهلل في قلوبهم ،وتنمية اتجاهات إيجابياة
نحو اإلسالم وقيمه:
من خالل دراستهم المخلوقات الحية وما أودع هللا فيها من خصائص
دالة على عظيم قدرته وبالغ حكمته ،وتنمية ميل الطالب إلى البحث
عن آيات هللا في نفسه وفي سائر األحيااء ،وتمكاين االنتمااء الحاي
ألمااة اإلسااالم ،ودعاام العقياادة اإلسااالمية التااي تسااتقيم بهااا نظاارة
الطالب إلى الكاون واإلنساان والحيااة فاي الادنيا وا خارة ،وتزوياده
بالمفاهيم األساسية التي تجعله معتزاً باإلسالم قادراً على الادعوة
إليه والدفاع عنه ،وأن هللا خلق الكون موزوناً وأي خلل فيه من فعل
اإلنسان يؤدي إلى عواقب وخيمه.
ثانياً :مساعدة المتعلمين على كساب الحقاائق والمفااهيم العلمياة
والمصطلحات العلمية التالية بطريقة وظيفية:












.

الخلية وحدة البناء والوظيفة في الكائن الحي.
تتكامل الوظيفة والتركيب في أنسجة وأعضاء الكائن الحي.
وظيفة التكاثر في المخلوقات الحية لها أهمية في بقاء النوع.
يختلاااف االنقساااام الخلاااوي غيااار المباشااار عااان االنقساااام
االختزالي.
أجهزة االتزان والتنظايم فاي المخلوقاات الحياة تسااعد علاى
اتزان البيئة الداخلية في الكائن الحي.
الوراثة هي انتقال الصفات الوراثية من ا باء إلى األبناء.
علم الوراثة البشرية يهدف إلى زيادة الصفات الجيدة والقضااء
على األمراض الوراثية أو تعديلها.
تصنف المخلوقات الحية إلى مجاميع على حسب ما بينها مان
أوجه تشابه و اختالف.
وجود التشابه في تركياب المخلوقاات الحياة ماع التناوع فيماا
بينها داللة إلى وحدانية الخالق عز وجل.
المرض خلل وظيفاي يصايب عضاواً مان األعضااء فيصابح غيار
قادر على أداء وظيفته بصورة طبيعية.
دراسة علم األحياء تتطلب معرفة بعض المصاطلحات العلمياة
األجنبية ألنها تشكل إلى حد ما لغة علم األحياء

ثالثاً :مساعدة المتعلمين على كساب االتجاهاات والقايم والعاادات
المناسبة بصورة وظيفية:
مثاال :الموعااوعية وسااعة األفااق وعاادم التعصااب األعمااى وحااب
االستطالع والتروي في إصدار األحكام والتواعاع العلماي ،واألماناة
العلميااة واحتاارام العماال الياادوي وآراء األخاارين ،وإكسااابهم عااادات
حسنة فاي العمال ظنظاام ،دقاة ،عناياةم والمحافظاة علاى األدوات
واألجهزة العلمية ،وتعلم بعض الهوايات المفيادة ظمثال جماع عيناات
إحيائيااة وكيفيااة حفظهااام ،وتنميااة العماال الجماااعي ظمثاال الاارحالت
والزيارات العلميةم واالقتناع بأهمية علم األحياء فاي معرفاة أسارار
الحياة وتفسير الظواهر الحيوية.
رابعاً :مساعدة المتعلمين على كسب مهارات عقلية مناسبة مثل:
التمييز بين المخلوقاات الحياة وتصانيفها ،ودقاة المالحظاة وتفساير
سلوك المخلوقات والتنبؤ به ظمثال هجارة الطياورم ،وإتبااع الطريقاة
العلمية في التفكير والبحث واالستقصاء وتنمية قدراتهم االبتكارياة،
والتطبيق ظمثال حال مساائل علام الوراثاةم ،ومهاارة الفحاص ظمثال
فحص شريحة دم ،وفحص قطاع عرعي فاي سااق نباات ،وفحاص
نسيج عصابيم ،ومهاارة الكشاف ظمثال تحدياد فصاائل الادم ،تلاو
األلبان ،تلو المياهم.
خامس ااً :مساااعدة المتعلمااين علااى كسااب مهااارات علميااة عمليااة
مناسبة مثل :تنمية المهارة اليدوية البسيطة والمركبة من استخدام
المجهر بصاورة صاحيحة ،وإعاداد بعاض الشارائح المجهرياة ،وعمال
تحضيرات مجهريه ،ومهارة استخدام أدوات التشريح ،وتشريح بعض
المخلوقات وإصاالح بعاض األجهازة العلمياة ،أي مهاارة التعامال ماع
األجهزة والعينات التي تلزم إلجراء التجارب ،ومهارة الرسم الادقيق،
وإعااداد بعااض الوسااائل التعليميااة ظمثاال المصااورات والمجسااماتم
الخاصة بعلم األحياء.
سادساااً :مساااعدة المتعلمااين علااى كسااب االهتمامااات والميااول
العلمية المناسبة بطريقة وظيفية:
.

تنمياااة الشاااعور بالمشاااكالت وإثاااارة التساااالالت حولهاااا ومحاولاااة
تفسيرها ينماي المياول نحاو هاذه األشاياء وبالتاالي جعال الطالاب
شريكاً في عملية التعلم والتعليم
ومن هذه االهتمامات والميول العلمية:

سابعاً :مساعدة المتعلماين فاي تعارف المنجازات العلمياة للعلمااء
المسلمين والعرب ،واحترام العمال وتقاديره والتمثال باه وعلا عان
طريااق تعريااف المتعلمااين بمنجاازات العلماااء المساالمين والعاارب
والقراءة عما قدموا ويقدمون مان أعماال ،ليكاون دافعااً لهام للتمثال
بهاام ،وماان هااؤالء العلماااء اباان النفااير مكتشااف الاادورة الدمويااة
الرئويااة ،واباان الصااوري فااي تااأثير األدويااة علااى جساام اإلنسااان،
والرازي في الطب ،وأبو المنصور ،وابن البيطار في النباتات الطبياة،
والغساااني فااي تصاانيف النبااات ،واباان سااينا فااي الطااب وتصاانيف
النباتات الطبية.
ثامناً :مساعدة المتعلمين علاى تاذوق العلام ظعلام األحيااءم وتقادير
جهود العلماء ودورهم في تقدم العلم واإلنسانية:
وعل بتهيئة الظروف المناسابة للمتعلماين لتنمياة التاذوق العلماي
وأوجه التقدير العلمية لديهم بصورة وظيفياة بمعناى غارس اإليماان
بالعلم وبقيمته في حل المشكالت التي تواجه اإلنسان والدور الذي
يقوم به العلماء في سابيل علا  ،ويادركوا أهمياة األجهازة واألدوات
في تقدم تطاوير علام األحيااء وتقادير جهاود العلمااء والجهاود التاي
تبذلها الدولاة مان أجال رفاع مساتوى المعيشاة ل فاراد ،وتعاريفهم
بااالجهود والتضااحيات التااي قاادمها علماااء األحياااء ويقاادمونها لتااوفير
االستنارة ورفاه بني اإلنساان ،ومان هاؤالء العلمااء لاوير باساتور،
وليفنهااوك ،وروباارت كااوم ،ومناادل ،ولينيااوس ،و واطسااون وكرياا ،
وملبيجي ،وآخرون.

.

تاسعاً :مساعدة المتعلمين علاى كساب قادر مناساب مان مهاارات
االتصال والتعلم الذاتي المستمر:
مع
بتنمية مهارات االتصال عن طريق التحد
وعل
األخرين ليكون قادراً على إدراك مشاعر األخرين
وحاجاتهم واهتماماتهم ،وإتاحة الفرصة
للمتعلمين للتعلم من بعضهم البعض عن طريق المجمعات التعليمية،
والعمل الميداني والرحالت العلمية ،وتنمية مهارات التعلم الذاتي
باستخدام األجهزة العلمية كالحاسوب وشبكات المعلومات في دراسة
األحياء ،وقراءة الدوريات العلمية والمجالت العلمية ،وإجراء التجارب،

ومشاااهدة األفااالم العلميااة ،ومااا يسااتجد ماان أوعيااة ومصااادر
للمعلومات ،وقراءات حرة لكتاب تنماي الثقافاة العلمياة وأخباار
وموعوعات علمية في الجرائد والمجالت.
عاشراً :مسااعدة المتعلماين علاى كساب عاادات إيجابياة فاي
التعامل مع الموارد الطبيعية والبيئة ،وعلا باالساتخدام األمثال
لها عن طريق:
 تعريف المتعلمين باألحياء النافعة في البيئاة وخاصا ً
ة بيئاة
المتعلم وكيفية المحافظة عليها وحمايتها.
 تعريااف المتعلمااين بأهميااة الغطاااء النباااتي كمصاادر غااذاء
وطاقة.
 تعريف المتعلمين باألحياء الدقيقة المسببة ل مراض بغياة
تحديد طرق الوقاية منها ومكافحتها.
تعريف المتعلمين

.

معلومات عن المعلمة
 االسم:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 اسم المدرسة:
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م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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16
17
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة األحياء للصف االثالث الثانوي
التاريخ

االسبوع
من

الدروس
الي

التراكيب الخلوية والعضيات ا تابع
التراكيب الخلوية والعضيات ا كيمياء
الخلية

1

األحد 1439/12/22

الخميس 1439/12/26

2

األحد 1439/1/29

الخميس 1440/1/3

3

األحد 144 /1/ 6

الخميس 1440/1/10

4

األحد 1440/1/13

الخميس 1440/1/17

5

األحد 1440/1/20

الخميس 1440/1/24

6

األحد 1440/1/27

الخميس 1440/2/2

7

األحد 1440/2/5

الخميس 1440/2/9

8

األحد 1440/2/12

الخميس 1440/2/16

9

األحد 1440/2/19

الخميس 1440/2/23

10

األحد 1440/2/26

الخميس 1440/2/30

11

األحد 1440/3/3

الخميس 1440/3/7

12

األحد 1440/3/10

الخميس 1440/3/14

13

األحد 1440/3/17

الخميس 1440/3/21

تابع المادة الوراثية  DNAا تضاعف DNA

14

األحد 1440/3 /24

الخميس 1440/3/28

تابع تضاعف  DNAا  RNAو DNA
والبروتين ا تابع  RNAو  DNAوالبروتين

15

األحد 1440/ 4/2

الخميس 1440/4/6

 17+16األحد 1440/4/9

.

الخميس 1440/4/20

تابع كيمياء الخلية ا مراجعة الفصل األول ا
كيف تحصل المخلوقات الحية على
الطاقة؟
تابع كيف تحصل المخلوقات الحية على
الطاقة؟ ا البناء الضوئي ا تابع البناء
الضوئي
التنفر الخلوي ا تابع التنفر الخلوي ا
مراجعة الفصل الثاني
النمو الخلوي ا تابع النمو الخلوي ا
االنقسام المتساوي وانقسام
السيتوبالزم
تابع االنقسام المتساوي وانقسام
السيتوبالزم ا تنظيم الخلية ا تابع تنظيم
الخلية
مراجعة الفصل الثالث ا االنقسام
المنصف ا تابع االنقسام المنصف
الوراثة المندلية ا تابع الوراثة المندلية ا
ارتباط الجينات وتعدد المجموعة
الكروموسومية
تابع ارتباط الجينات وتعدد المجموعة
الكروموسومية ا مراجعة الفصل الرابع
األنماط األساسية لوراثة اإلنسان ا تابع
األنماط األساسية لوراثة اإلنسان
األنماط الوراثية المعقدة ا تابع األنماط
الوراثية المعقدة
الكروموسومات ووراثة اإلنسان ا تابع
الكروموسومات ووراثة اإلنسان

التنظيم الجيني والطفرة ا تابع التنظيم
الجيني والطفرة ا مراجعة الفصل
السادس
األختبارات

مالحظات

المادة :أحياء.
العنوان :الفصل األول.
الصف :الثالث الثانوي.
الموعوع :تركيب الخلية ووظائفها.
الفترة الزمنية 7 :حصص.
يتمثل فصل تركيب الخلية ووظائفها في ( )2دروس موزعة على ( )7حصص دراسية
الخطوة  :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرسمية:
سوف تتناول الطالبات في هذا الفصل دراسة (التراكيب الخلوية والعضيات – كيمياء الخلية).
األسئلة األساسية:
األفكار الكبرى ظاألفهام الباقيةم
أسئلة مثيرة للتفكير:
الفكرة الكبرى:
تركيب الخلية ووظائفها.

ستفهم الطالبة أن:
o
o

o
o
o
o
o
o
o

الخاليا هي وحدات التركيب والوظيفة في كل
المخلوقات الحية.
يساعد الغشاء البالزمي على المحافظة على االتزان
الداخلي للخلية ،كما تسمح العضيات الموجودة في
الخاليا الحقيقية النواة بالقيام بوظائف متخصصة
داخل الخلية،
تتكون خاليا المخلوقات الحية من مركبات عضوية
يدخل في تركيبها الكربون بوصفه عنصرا أساسيا.
الرايبوسومات مواقع لبناء البروتين.
الميتوكندريا مصانع الطاقة في الخلية.
هناك أربعة أنواع من الجزيئات الحيوية الكبيرة.
تربط الرابطة الببتدية األحماض األمينية معا لتكون
البروتين.
تكون سالسل النيوكليوتيدات األحماض النووية.
اإلنزيمات محفزات حيوية.

o
o
o
o
o
o
o
o

استنتجي لماذا ال يعد بعض العلماء الرايبوسومات من
عضيات الخلية.
صفي كيف تحددين ما إذا كانت خاليا مخلوق حي اكتشف
حديثا بدائية أم حقيقية النواة.
فسري ما أثر وجود كميات كبيرة من الكولسترول على
الغشاء البالزمي بدال من وجوده داخله.
كوني فرضية توضح كيف تعمل األجسام المحللة على
تحويل اليرقة إلى فراشة.
صفي أثر األلياف الذائبة في مستويات الكولسترول في
الدم.
لخصي نتيجة وجود الكثير من البروتينات في الجسم
وفسري لماذا يعد شكل اإلنزيم مهما لوظيفته.
حللي :ربما تكون المادة الموجودة في نيزك ما خلية .فما
الصفات التي ينبغي وجودها في المادة حتى تعد خلية.
حددي مثاال يساعد في جدار الخلية على بقاء النبات في
بيئته الطبيعية.

المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها الطالبة بعد تعلُّم الوحدة
ستتعرف الطالبة:

o
o

التراكيب الخلوية والعضيات.
كيمياء الخلية.

o

ستكون الطالبة قادرة على أن...
o
o
o
o
o
o

توصف آلية عمل الغشاء البالزمي.
تحدد تركيب أجزاء خلية حقيقية النواة ووظيفتها.
تقارن بين تراكيب الخاليا النباتية والحيوانية.
توصف دور الكربون في المخلوقات الحية.
تلخص المجموعات األربعة الرئيسية للجزيئات الحيوية
والكبيرة.
تلخص أهمية اإلنزيمات في المخلوقات الحية.

الخطوة  :2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية( :عمل مطوية)
o
تتمثل مهمتك في عمل مطوية تساعدك على تحديد
o
شرائح لمخلوقات حية وغير حية وذلك في فترة زمنية o
o
.

األدلة األخرى على تحقق نواتج التعلم:
التقويم البنائي.
تقويم أقسام الفصل.
تقويم الفصل .
اختبار مقنن.

ال تزيد عن أسبوع.












دليل التجارب العلمية.

الهدف :مهمتك:عمل مطوية.
الهدف:المساعدة على فهم تركيب اإلنزيمات
ووظائفها.
المشكلة والتحدي:عمل مطوية تشمل على فهم
تركيب اإلنزيمات ووظائفها.
الدور :أنت معلمة.
لقد طلب منك :دراسة خصائص تركيب اإلنزيمات
ووظائفها.
وظيفتك :عمل مطوية.
الجمهور :طالبات الصف /3ث
الموقف:عمل مطوية من الورق باستخدام األدوات
والخامات الالزمة لذلك لالستعانة بها في تدوين
المعلومات التي يتم جمعها من خالل قراءة الفصل
عن تركيب اإلنزيمات ووظائفها.
التحدي:عمل مطوية بصورة دقيقة.
الناتج :مطوية لكل طالبة مدون بها أهم المعلومات
عن تركيب اإلنزيمات ووظائفها.
التوقعات
جمع المعلومات التي تم
دراستها عن تركيب
الخلية ووظائفها.
عمل مطوية عن
خصائص تركيب
اإلنزيمات ووظائفها.
الفترة الزمنية

.

متميز
4

كفء
نام
مبتدئ
3
2
1
جمع المعلومات
جمع
جمع المعلومات
جمع
المعلومات
الخاصة تركيب باألولوية بالنسبة له.
المعلومات
بطريقة أفضل
الخلية ووظائفها
جميعها.
من سابقه.
فقط.
عمل المطوية بدقة
عمل المطوية عمل المطوية
عمل المطوية
وتنظيم.
بطريقة
بطريقة خالية من
بطريقة
منظمة نوعا
األخطاء ولكن غير
عشوائية
ما مع قلة
مرتبة بعض
تكثر بها
األخطاء.
الشيء.
األخطاء.
أحضرها قبل الموعد
أحضرها في
تأخر يوم
تأخر يومين
المحدد.
عن الموعد عن الموعد الموعد المحدد.
المحدد.
المحدد.

الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم ظاألنشطة التعليميةم
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

أدع الطالبات يتناقشن حول التراكيب الخلوية والعضيات وذلك كتمهيد لهن لشرح وتوضيح تكوين الغشاء
البالزمي وكيمياء الخلية.
أنظم الطالبات في مجموعات ثالثية لعمل اختبار قصير من خالل توجيه أسئلة تتعلق بتوضيح ما الخلية.
استخدم شفافيات أو صور تبين آلية عمل الغشاء البالزمي مع تضمين العرض بشرح لهذه المراحل.
أستعين بمخطط العالقات التركيبية الموضح بالكتاب لتوضيح من خالله السيتوبالزم والهيكل الخلوي.
أطبق عرض عملي مع الطالبات باستخدام بعض األدوات للوصول بهن لتركيب الغشاء البالزمي وتوضيح
أنواعه.
استخدام خريطة مفاهيمية لتوضيح أوجه الشبه واالختالف بين تركيب ووظيفة الميوتوكمدريا
والبالستيدة الخضراء.
أوزع الطالبات في مجموعات ثنائية أو ثالثية وأطلب من كل مجموعة أن تبحث في تلخيص المجموعات
األربعة الرئيسة للجزيئات الحيوية الكبيرة.
استعمل الشفافية وجهاز عرض فوق الرأس لتوضيح أهمية اإلنزيمات في المخلوقات الحية.
أقدم عرض مرئي للطالبات من خالل جهاز مناسب لشرح دور الكربون في المخلوقات الحية.
أعرض فيلم فيديو أو قرص مدمج  CDحول النوعان الرئيسان للخاليا (الخاليا البدائية النواة – الخاليا
الحقيقة النواة).

األحد
اختبار التهيئة

االثنين
أنظم الطالبات في
مجموعات ثالثية
لعمل اختبار
قصير من خالل
توجيه أسئلة
تتعلق بتوضيح
ما الخلية.

استخدام خريطة
مفاهيمية
لتوضيح أوجه
الشبه واالختالف
بين تركيب
ووظيفة
الميوتوكمدريا
والبالستيدة
الخضراء.

أوزع الطالبات
في مجموعات
ثنائية أو ثالثية
وأطلب من كل
مجموعة أن
تبحث في
تلخيص
المجموعات
األربعة الرئيسة
للجزيئات
الحيوية الكبيرة.

.

األربعاء
الثالثاء
استخدم شفافيات أستعين بمخطط
العالقات
أو صور تبين
التركيبية
آلية عمل الغشاء
الموضح بالكتاب
البالزمي مع
لتوضيح من
تضمين العرض
خالله
بشرح لهذه
السيتوبالزم
المراحل.
والهيكل الخلوي.
أقدم عرض
استعمل الشفافية
مرئي للطالبات
وجهاز عرض
من خالل جهاز
فوق الرأس
مناسب لشرح
لتوضيح أهمية
دور الكربون
اإلنزيمات في
في المخلوقات
المخلوقات الحية.
الحية.

الخمير
أطبق عرض عملي
مع الطالبات
باستخدام بعض
األدوات للوصول
بهن لتركيب
الغشاء البالزمي
وتوضيح أنواعه.
أعرض فيلم فيديو
أو قرص مدمج
 CDحول النوعان
الرئيسان للخاليا
(الخاليا البدائية
النواة – الخاليا
الحقيقة النواة).

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثالث ثانوي فصلي المستوى الخامس
(استراتيجيات التعلم الحديثة +خماسي باالستراتيجيات  +تعلم نشط  +وحدات
مشروع الملك عبد هللا  +ثالثي -خطوات اربع)
مع عروض بور بوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم  +كتاب الطالب +
الكتاب االلكتروني +
شرح متميز با لفديو لجميع دروس المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض والخرج يضاف قيمة االرسالية  50لاير
للفيدكس المستعجل
.

لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
مصرف الراجحي
.

مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
)اي بان(
SA5780000233608010954856
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي
في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161
.

