المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة ............. ......
إدارة التربية الخاصة (بنين/بنات)

اسم الطالب/ة
المعهد  /المدرسة
الصف الدراسي
معلم/ة المادة
العام الدراسي

المشرف/ة التربوي/ة

القائد/ة التربوي/ة

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جد

ة

إدارة التربية الخاصة (بنين)

المعلومات الشخصية
تاريخ الميالد
الصف
درجة الذكاء
رقم الجوال

الطالب/ة
الجنسية
العمر
العنوان

معلومات عامة
ترتيب الطالب/ة بين إخوته/ا

المستوى االقتصادي لألسرة

مستوى تعليم األب

مستوى تعليم األم

وضع الطالب/ة في األسرة

نفسيا
اجتماعيا
صحيا

الـــتـــشــــخيــــص

المكان التربوي المناسب
تاريخ بدء البرنامج

االسم

/

/

تاريخ إنهاء البرنامج

أعضاء فريق البرنامج
الوظيفة
القائد التربوي
الوكيل
المرشد الطالبي
األخصائي النفسي
اخصائي النطق
المعلم المشرف
معلم المادة
معلم التربية البدنية
معلم التربية الفنية
ولي األمر

التخصص

/

التوقيع

/

التقييم األولي للطالب

جوانب القوة وجوانب االحتياج
الصف

اسم الطالب/ة

)

مادة (
جوانب االحتياج

جوانب القوة

)

مادة (
جوانب االحتياج

جوانب القوة

المَلحظات

َّللا او اب اركااتُهُ
س اَل ُم ا
علاي ُك ْم اورحمة ه ِ
ال ّ

يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص التربية الخاصة (الفكرية)

أنواع التحاضير
نموذج تحضير الوزارة
__________________________________
لاير =  100طباعة ملونة  +السي دي
لاير =  50طباعة أبيض وأسود  +السي دي
للمادة الواحده ) لاير ( =  20سي دي فقط
لاير =  20جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  50لاير
 :لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستَلم
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
للشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================

 233608010954856/بنك الراجحي
 SA5780000233608010954856/آي بان الراجحي
 27949172000110/البنك األهلي
 SA0610000027949172000110/آي بان األهلي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 8001852539/سامبا
 2052558759940/الرياض
SA3520000002052558759940/اي بان الرياض
 900127883010006/بنك البَلد
SA4715000900127883010006/اي بان بنك البَلد
 0101001926001/البنك السعودي لإلستثمار
030680161166001/الجزيرة
 SA6760100030680161166001/اي بان بنك الجزيرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 68201042364000/حساب االنماء
 Sa3505000068201042364000/اي بان االنماء
–———————————————————
للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس
966558396004

966558396119

