وا

حدو و حلعوا ةااوة ال
 .1متابعة تحقق الوالء
خالصة لاللهه حمستقي ة لى شر ه.
 .2د ووا العقي و س ايةوولمية الت و تسووتقيا بهووا وورس
ال ووتعلا ىلوووى الاوووالن حاي سوووان حالحيووواس حت ح ووو و
بال فاهيا الةاةية الت تجعله معت اً ب نوه اوادًاً
لى ال الس ىليه حال ااع نه.
 .3ت اوويا اء ت ووا الحو لمووة ايةوولل الحاملووة لرا ووة
التالدي .
 .4تحقيووق الالاووا للووالالا ايةوولم العووال حالووالالا
الخاص ال لاة العربية السعالد ة.
 .5تعهوو اوو ًام ال ووتعلا حاةووتع اداته حتالليههووا ل ووا
حقق أه اف التربية ايةلمية.
 .6تن يووة التفايوور العل و ل و م ال ووتعلا حتع يووق ًح
البحوووا حالتووو ً ت حالتتبووو ال نهجووو حاةوووتخ ال
ال رال حتعالد الرق ال ًاةة السلي ة.
 .7ى اد ال تعلا القادً ل الاصلة ال ًاةوة ب سوتال اتها
ال ختلفة ا مختلف التخصصام.
 .8تهيئووة ةووالر ال تعل وويا للع ووا او ميوواد ا الحيوواس
ب ستالم ءلق.
داً ما ال تعل يا حال ؤهليا مسلاياً حانيواً
 .9تخر ج
لس دالة البلد.
الةوورء لبنووا أةوورس ىةوولمية
 .11تحقيووق الووال
ةلي ة.
 ً .11ا ووة ال تعل وويا لووى أةوواو ايةوولل ح وول
مشووالتها الفار ووة حاء فعاليووة حمسووا تها لووى
التياز هذو ال ردلة ما دياتها بنجا حةلل.
 .12ىةسووابها مهوواًس ال ةالعووة النااعووة حالر بووة مووا
اءزد اد ما العلا النواا حالع وا الصوالا حاةوت ل
لوى حلوه مفيو ت دهور بوه شخصوية
أحاام الفورا
.
الفرد حأدالا ال جت
اي جواب الوذء الالوه بوه ال وتعلا
 .13تاال ا الال
الاااً اله امة حاءتجاهام ال ضللة.
تالاي م رس ال ًةة/
.......................................................

 .1تزويددددط بة باددددف ااةرياضددددف بةاياعدددديف بةيزرددددف ل ددددطبط ةب يددددا ر دددد دددد
بةرشكبفبةكااى وبةير بى خبق وت سين بةوسدال ةبتلبدع بدى هدوب ا بة اييدف
ةتسخيا ا ةخطرفبالنسان.
 .2بكساع بة باف بةرهاابت بةاياعيف
 .3بالسها ضي تكوين بةاصيا بةاياعيفوبةفه
 .4تيويط بة يع بى بساةيع سبيرف ضي بةتفكيا ورن ب رها
 oبةتفكيابةتأربي
 oبةتفكيا بةناقط
 oبةتفكيا بةييقي
 .5بالسها ضي تكوين ايعاالتجا ات بةاياعيف بةسبيرف وتنريتها
 .6بالسها ضي تكوين بةريو بةاياعيفوتوجيهها
 .7بالسها ضي بكتساع بةقطا بى تذوق وتقطيا بةنوب ي بةجراةيفوبةفنيف
 .8بطابك بن ردددداط بةاي اعدددديات ردددداط يددددف ورتجددددطط يركددددن بن تشددددااك ضددددي
صنيهاوباتكاا ااب ين
 .9تنريدددف بةقدددطا بدددى بةكشدددت وبالاتكددداا وتيويدددط بة اةادددف بدددى ربيفبةتجايدددط
وبةتيري
 .11بالسها ضي تنريف بالستقي بةذ ني ااةتقط ن و بكتشاضاةييقات انفسه
 .11تنريف بةقطا بى طابسف بةاياعيات انفسه وقطاته بى تيبيرنفسه
 .12بةتيددددات بددددى طوا ةلددددف بة يددددا ضددددي وصددددت بالضكدددداا بةاياعدددديف ورياضددددف
بةيناصابالساسيف ضي ب بةرن ق
 .13ضه بةتفكيا بةقياسي بو بالستطالةي ضياةاياعيات
 .14تكددددوين بالسدددداي بةاياعددددي بة ددددطيئ رددددن رفددددا ي و قددددالق ورصدددد ب ات
واروزوبساةيع رياةجف ررا تي ي بة اةاف قاضف اياعيف
 .15باابز بن رجا بةاياعيات يشر بىاةرؤكطبت كرا يشر بى بال تراالت
 .16بالسددها ضددي تكددوين وت سددين بةتفكيددا بةناقددطبةفيا وتيرددي بةخاددا وبةتفكيددا
بةت بيبي
 .17تكوين ريو نط بة باف ن و تذوقاةاياعيات ةخبق جي اياعي اااع
 .18باددابز ب ريددف بةاياعدديات ةدديي ضق د ضددي بةيبوراة ايييددف اد وبيعددا ضددي بةيبددو
بةيسكايف
 .19وبالجترا يف وبةسبوكيف وبالقتصاطيفوغيا ا بةك يا رن بالنش ف بالنسانيف
تالاي م رس ال ًةة/
..........................................

ريبورات ن بةريبرف

 بالس :
 بةرؤ :
 بةتخصص:
 بةصفوت بةتي تطاسها:
 روبط بةتطايي:
 أس بةرطاسف:

بةرســاط
بس بةطاي
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17

بةتاايخ

توقيع بةريبرف

توقيع بةرطيا

توزيع رنهج راط بةاياعيات
بألساوع

بةفص بةطابسي بألو

بةتاايخ
رن

بةطاوي

إةى

1

بأل ط 1439/12/22

بةخريي 1439/12/26

2

بأل ط 1439/1/29

بةخريي 1441/1/3

3

بأل ط 144 /1/ 6

بةخريي 1441/1/11

4

بأل ط 1441/1/13

بةخريي 1441/1/17

5

بأل ط 1441/1/21

بةخريي 1441/1/24

6

بأل ط 1441/1/27

بةخريي 1441/2/2

7

بأل ط 1441/2/5

بةخريي 1441/2/9

8

بأل ط 1441/2/12

بةخريي 1441/2/16

9

بأل ط 1441/2/19

بةخريي 1441/2/23

11

بأل ط 1441/2/26

بةخريي 1441/2/31

11

بأل ط 1441/3/3

بةخريي 1441/3/7

12

بأل ط 1441/3/11

بةخريي 1441/3/14

13

بأل ط 1441/3/17

بةخريي 1441/3/21

بةتهيلف ةبفص بةاباع  -بةق وع بةركاضلف

14

بأل ط 1441/3 /24

بةخريي 1441/3/28

بةق وع بةناقصف وبةطوبلا  -بةق وع بةزبلط

15

بأل ط 1441/ 4/2

بةخريي 1441/4/6

بختادداا رنصددت بةفص د بةاباددع  -ت طيددطأنوبع
بةق وع بةرخاو يفوطوابنها

بةخريي 1441/4/21

بالختااابت

 17+16بأل ط 1441/4/9

 بةتهيلف ةبفص بألو  -بةطوبت بي بةتر دييت بةايانيدف ةبدطوب وبةييقدات -
بالتصددددا وسددددبوك اضددددي بةتر يدددد بةايدددداني
وبةنهايات
بةقدددي بةقصدددوى ورتوسددد بةتليدددا  -بختاددداا
رنتصت بةفص
بةطوب بةاليسيف (بأل ) وبةت وييت بةهنطسديف
 بةيربيات بى بةطوب وتاكيع طبةتينبةييقددات وبةددطوب بةيكسدديف  -بختادداا بةفص د
بألو
بةتهيلف ةبفص بة داني  -تر يد بةدطوب بألسديف
ايانيا
ددددددد بةريددددددداطالت وبةرتاايندددددددات بألسددددددديف -
بةبوغاايترات وبةطوب بةبوغااتريف
بختادداا رنتصددت بةفصدد بة دداني  -خصددالص
بةبوغاايترات
ددد بةريددداطالت وبةرتاايندددات بةبوغاايتريدددف -
بةبوغاايترددددات بةيشددددايف  -بختادددداا بةفصدددد
بة اني
بةتهيلدف ةبفصد بة اةدئ  -بةرت ااقددات بةر ب يددف
 ب اات ص ف بةرت ااقات بةر ب يفبةرت ااقدددددات بةر ب يدددددف ةرجردددددوع زبويتدددددين
وبةفددداق اينهردددا  -بختاددداا رنتصدددت بةفصددد
بة اةئ
بةرت ااقات بةر ب يف ةعيت بةزبويدف ونصدفها
 ددد بةريددداطالت بةر ب يدددف  -بختاددداا بةفصدددبة اةئ

ري هات

العنوان :الفصل األولى.
الموضوع :تحليل الدوال

المادة :رياضيات.5
المستوى :الخامس النظام الفصلي
الفترة الزمنية 27 :حصة.

تتمثل وحدة تحليل الدوال في سبعة ( )7دروس موزعة على ( )27حصة دراسية

الخطوة  :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرسمية:
سيقمن جميع الطالبات باستكشاف تماثل منحنيات الدوال ، .بحث االتصال وإيجاد متوسط معدل تغير الدالة ،.استعمال النهايات
لوصف سلوك طرفي التمثيل البياني لدالة ،.إيجاد معكوس دالة جبريًا وهندسيًا.

األسئلة األساسية:

األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
الفكرة الكبرى:

س :1ما هو المفهوم األساسي للدالة؟
استكشاف تماثل منحنيات الدوال.
س :2ما الفرق بين الدوال الزوجية والدوال الفردية؟
بحث االتصال وإيجاد متوسط معدل تغير الدالة.
س :3لماذا يسمى عدم االتصال النقطي بـعدم اتصال قابل لإلزالة؟
استعمال النهايات لوصف سلوك طرفي التمثيل البياني لدالة.
س :4صفي متوسط معددل تغيدر الدالدة إذا كاند متزايددة أو متناقصدة
إيجاد معكوس دالة جبريًا وهندسيًا.
أو ثابتة في فترة معينة.
ستفهم الطالبة أن (نقاط الفهم):
س :5بم تعرف الدالة الرئيسة األم؟
 وصف مجموعات جزئية من مجموعة األعداد الحقيقية.
س :6ما الفرق بين التحوي ت القياسية والتحوي ت الغير قياسية؟
 تعرف الدوال ،وحساب قيمها وإيجاد مجاالتها.
س :7عرفي التمدد.
 استعمال التمثيل البياني لتقدير قيم الدالة وإيجاد مجالها.
 استكشاف تماثل منحنيات الددوال ،وتحديدد الددوال الزوجيدة س :8إذا كددان للدالددة  fصددف ًرا عنددد  6ولهددا دالددة عكسددية ،فمددا ال د
يمكنك معرفته عن منحنى الدالة f-1؟
والدوال الفردية.











استعمال النهايات للتحقق من اتصال دالدة ،وتطبيدق نظريدة
القيمة المتوسطة على الدوال المتصلة.
اسددتعمال النهايددات لوصددف سددلوك طرفددي التمثيددل البيدداني
لدالة.
تحديدددد الفتدددرات التدددي تكدددون فيهدددا الدالدددة ،متزايددددة ثابتدددة،
متناقصة وتحديد القيم العظمى والصغرى لها.
إيجاد متوسط معدل التغير للدالة.

تعرف الدوال الرئيسة (األم) ووصفها وتمثيلها بيانيًا.
تعدددرف التحدددوي ت الهندسدددية للددددوال الرئيسدددة (األم)
وتمثيلها بيانيًا.
إجراء العمليات على الدوال.
إيجاد تركيب الدوال.
اسدددتعمال منحنيدددات الددددوال لتحديدددد إن كانددد الع قدددة
العكسية تمثل دالة أم ال.
إيجاد الدالة العكسية جبريًا وبيانيًا.

المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها الطالبة بعد تعلُّم الفصل
ستكون الطالبة قادرة على...
ستعرف الطالبة.....:




الصفة المميزة للمجموعة ،رمز الفترة الدالة ،رمز الدالة،
المتغير المستقل ،المتغير المستقل ،المتغير التابع ،الدالة
المتعددة التعريف ،المجال المناسب.
األصفار ،الج ور ،التماثل حول مستقيم ،التماثل حول
نقطة ،الدالة الزوجية ،الدالة الفردية.
الدالة المتصلة ،النهاية ،الدالة غير المتصلة ،عدم االتصال







وصف مجموعات جزئية من مجموعة األعداد الحقيقية.
تعرف الدوال ،وحساب قيمها وإيجاد مجاالتها.
استعمال التمثيل البياني لتقدير قيم الدالة وإيجاد مجالها.
استكشددداف تماثدددل منحنيدددات الددددوال ،وتحديدددد الددددوال الزوجيدددة
والدوال الفردية.
استعمال النهايات للتحقق من اتصال دالة ،وتطبيق نظرية القيمدة







ال نهائي ،عدم االتصال القفز  ،عدم االتصال النقطي،
عدم االتصال القابل لإلزالة ،عدم االتصال غير القابل
لإلزالة ،سلوك طرفي التمثيل البياني.
المتزايد ،المتناقص ،الثاب  ،العظمى ،الصغرى ،القصوى،
متوسط معدل التغير ،القاطع.
الدالة الرئيسة (األم) ،الدالة الثابتة ،الدالة المحايدة ،الدالة
التربيعية ،الدالة التكعيبية ،دالة الج ر التربيعي ،دالة
المقلوب ،دالة القيمة المطلقة ،الدالة الدرجية ،دالة أكبر
عدد صحيح ،التحويل الهندسي ،اإلزاحة (االنسحاب)،
االنعكاس ،التمدد.
تركيب دالتين.
الع قة العكسية ،الدالة العكسية ،الدالة المتباينة.














المتوسطة على الدوال المتصلة.
استعمال النهايات لوصف سلوك طرفي التمثيل البياني لدالة.
تحديد الفتدرات التدي تكدون فيهدا الدالدة ،متزايددة ثابتدة ،متناقصدة
وتحديد القيم العظمى والصغرى لها.
إيجاد متوسط معدل التغير للدالة.
تعرف الدوال الرئيسة (األم) وتصفها وتمثلها بيانيًا.
تعرف التحوي ت الهندسية للدوال الرئيسة (األم) وتمثلها بيانيًا.
إجراء العمليات على الدوال.
إيجاد تركيب الدوال.
استعمال منحنيات الدوال لتحديدد إن كاند الع قدة العكسدية تمثدل
دالة أم ال.
إيجاد الدالة العكسية جبريًا وبيانيًا.
تطوير مفرداتهن.
اجتياز اختبار الفصل.
تحليل النتائج.

الخطوة  :2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية( :

)

تتمثل مهمتك في كتابة مثال على دالة لها عدم اتصال قابل

لإلزالة ،ثم تبين كيف يمكن إزالتها .وتوضح كيف تؤثر إزالة 
عدم االتصال في الدالة.

 الهدف :مهمتك :كتابة مثال على دالة لها عددم اتصدال قابدل 
لإلزالددة ،ثددم تبددين كيددف يمكددن إزالتهددا .وتوضددح كيددف تددؤثر
إزالة عدم االتصال في الدالة.
 الهدف :كتابة مثال على دالة لها عدم اتصال قابل لإلزالدة،
ثم تبين كيف يمكن إزالتها .وتوضدح كيدف تدؤثر إزالدة عددم
االتصال في الدالة.
 المشدكلة والتحددد  :كتابددة مثددال علدى دالددة لهددا عدددم اتصددال
قابددل لإلزالددة ،ثددم تبددين كيددف يمكددن إزالتهددا .وتوضددح كيددف
تؤثر إزالة عدم االتصال في الدالة.
 لقد طلب منك :كتابدة مثدال علدى دالدة لهدا عددم اتصدال قابدل
لإلزالددة ،ثددم تبددين كيددف يمكددن إزالتهددا .وتوضددح كيددف تددؤثر
إزالة عدم االتصال في الدالة.
 وظيفتك :كتابة مثال على دالة لها عدم اتصال قابل لإلزالدة،
ثم تبين كيف يمكن إزالتها .وتوضدح كيدف تدؤثر إزالدة عددم
االتصال في الدالة.
 الجمهور :طالبات المستوى الخامس
 الموقف :المعلمدة المشخصدة لمدواد الضدعف الدراسدي عدن
كتابة مثال على دالة لها عدم اتصال قابدل لإلزالدة ،ثدم تبدين
كيف يمكن إزالتها.
 التحد  :كتابة مثال على دالة لها عدم اتصال قابدل لإلزالدة،
ثم تبين كيف يمكن إزالتها .وتوضدح كيدف تدؤثر إزالدة عددم
االتصال في الدالة.
 الناتج :كتابة مثال على دالة لهدا عددم اتصدال قابدل لإلزالدة،
ثم تبين كيف يمكن إزالتها .وتوضدح كيدف تدؤثر إزالدة عددم
االتصال في الدالة.
 المعايير:

األدلة األخرى على تحقق نواتج التعلم:
التدريبات اإلثرائية.
كتاب التمرين.
االختبار التراكمي.
اختبار الفصل.

التوقعات

مبتدئ
1

نام
2

كفء
3

متميز
4

كتابة مثال على دالة لها
عدم اتصال قابل لإلزالة ،ثم
تبين كيف يمكن إزالتها.

كتب المثال
كلها.

كتب بطريقة
أفضل من سابقه.

كتب بطريقة
ضعيفة فقط.

كتب بطريقة
أفضل
بالنسبة له.

توضح كيف تؤثر إزالة
عدم االتصال في الدالة.

وضخ بطريقة
عشوائية تكثر
بها األخطاء.

وضح بطريقة
منظمة نوعا ما
مع قلة األخطاء.

الفترة الزمنية

تأخرت يومين
عن الموعد
المحدد.

تأخرت يوم عن
الموعد المحدد.

وضح بطريقة
خالية من األخطاء وضح بدقة
وتنظيم.
ولكن غير مرتبة
بعض الشيء.
أحضرتها
أحضرتها في
قبل الموعد
الموعد المحدد.
المحدد.

الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم (األنشطة التعليمية والتعليمية)













أقسم طالبات الفص إلى مجموعات ثنائية أو ث ثية ،وأطلب منهن إعطاء دالتين وع قتين ال تمث ن دوال،
ثم أطلب منهن تمثيل الع قات األربع بيانيًا لتوضيح أ منها تمثل دوال.
أطلب من الطالبة تسمية ث ثة أشياء لكل منها وجه واحد على األقل على شكل مربع ،وأطلب منها تدوين
معلومات عن طول المربع ومساحته .ثم انقل ه ه البيانات على السبورة وأطلب من الطالبة البحث عن
دالة تمثل الع قة بين طول ضلع المربع ومساحته.
أطلب من الطالبات العمل في مجموعات ،وإيجاد مثالين على دالتين مجال كل منها هو:
).(-, -3)  (-3, 1)  (1, 
أطلب من الطالبة تتبع مسار منحنى الدالة بتحريك مؤشر الفأرة على المنحنى لرؤية اإلحداثيات في أثناء
الحركة ،وأقدم ه ه التقنية إلى الطالبة لمراجعة تقديراتها لقيم الدالة.
كبيرا من المعلومات عن الع قة بين
أوضح للطالبة أن التمثيل البياني والجبر للدوال يعطي كما ً
المتغيرين.
أوضح للطالبة عند استعمال التمثيل البياني للدالة إيجاد قيمها ،يجب عليها استعمال حافة مستقيمة لمد ك
المحورين؛ لتسهيل عملية إيجاد القيم بدقة.
أطلب من الطالبة البحث عن متغيرات مستقلة وغير مستقلة ضمن اهتماماتها ،ثم أطلب منها وصف ه ه
المتغيرات وتحديد مجال الدالة المكونة منها ومداها .ثم أطلب منها تمثيل الدوال التي حصل عليها.
أطلب إلى الطالبة االستماع إلى ضربات قلبها باستعمال سماعات كالتي يستعملها األطباء .إن القلب ينبض
باستمرار وتكون نبضاته متناسقة بين انقباض األذينين والبطينين ،ثم أطلب منها تمثيل ذلك بيانيًا،
ووصف التماثل (إن وجد) ،وهل الدالة زوجية أم فردية.
أطلب من الطالبة تطوير قواعد عامة لتمثيل الدوال أو ت كرها ،وأطلب منها اختيار قواعدها بتمثيل بعض
الدوال دون استعمال أدوات التمثيل ،وأطلب منها التفكير فيما يحدد خطوط التقارب الرأسية واألفقية
أطلب من الطالبات العمل في مجموعات صغيرة لعمل شبكة مربعات على ورقة كبيرة ،وأطلب منهن تدريج
المحورين من  -50إلى  ،50ثم أطلب منهن اختيار دالة غير متصلة وتمثيل نقاط عند كل مضاعفات
الخمسة على المحور  ،Xوك لك اختيار دالة أخرى نهايتها محددة ،وتمثيل مجموعة من نقاطها.
إن استعمال خصائص الجداول اإللكترونية يوفر طريقة سريعة وسهلة لعمل الجداول؛ ل ا أطلب من
الطالبات العمل في مجموعات صغيرة واستعمال الجداول اإللكترونية لعمل جداول قيم إليجاد القيم الصغرى
والعظمى المحلية.
أطلب من الطالبة البحث في شبكة اإلنترن عن صور لجبال من الطبيعية يظهر فيها منحنى خط األفق ،ثم







أطلب منها تحديد ه ا المنحنى في الصور التي أحضرتها وتعيين القيم العظمى المحلية والمطلقة لمنحنى
األفق.
أطلب من الطالبة استعمال الحاسبة البيانية وكتابة الم ْعلمات في الدالة الرئيسة (األم) بشكل صحيح مثل؛
الثاب  ،التربيعية التكعيبية هك ا .على أن ت حظ أثر تغير معلمة.
أطلب من الطالبة عمل ملصقات تعرض فيها الدوال الرئيسة (األم) الثماني التي تم دراستها في ه ا
الدرس ،وكيفية إجراء التحوي ت الهندسية عليها.
أطلب من الطالبات العمل في مجموعات ثنائية ،بحيث تفكر كل طالبة بدالة ،ثم تعمل طالبتان م ًعا إليجاد
مجموع الدالتين والفرق بينهما ،وحاصل ضربهما ،وقسمتهما ،ثم ناتج تركيبهما.
أطلب من الطالبة استعمال المكتبة أو اإلنترن إليجاد أمثلة تطبيقية على استعمال العمليات على الدوال
وتركيبها .على أن تقوم الطالبة بتكوين مثال باستعمال إحدى العمليات ،ومثال آخر باستعمال تركيب
الدوال.
أقسم الطالبات إلى مجموعات ثنائية بحيث تستعمل كل مجموعة حاسبة بيانية واحدة ،على أن تقوم أحدهن
باختيار دالة لها معكوس وتقوم الثانية بتمثيلها ،فإذا حقق الدالة اختبار الخط األفقي .تقوم الطالبة األولى
بإيجاد الدالة العكسية جبريًا ،وتقوم الطالبة الثانية بتمثيلها للتحقق من أنها هي ومعكوسها متماث ن حول
المستقيم .y= x

بألخو بةريبرين و بةريبرات
بةسي

بيك وا رف هللا وااكاته

يسا رؤسسف بةت اعيا بة طي ف
www.mta.sa
أن تقط ك را يخص ت اعيا اةئ انوي ضصبي بةرستوى بةخاري
(بستابتيجيات بةتيب بة طي ف +خراسي ااالستابتيجيات  +تيب نش +
و طبت رشاوع بةربك اط هللا  +ي ي -خ وبت بااع)
رع اوض اوا اوينت ةجريع طاوي بةراط
+
أوابق رـــ خاصـف ااةرـاط ةجريع بةطاوي
+
طةي بةريب  +كتاع بة اةع +
بةكتاع بالةكتاوني +
شاح رتريز اا ةفطيو ةجريع طاوي بةرنهج

بةتوصي ةباياض وبةخاج رجانا
بةتوصي ةااقي رطن بةرربكف اا بةفيطكي ( بةرستيج  24سا ف)
سيا بةراط
سيا بةراط

بى سي طي  21لاير
ن ايق باليري  21لاير

سيا بةراط رع بةسي طي اا ف اطيف  50لاير
سيا بةراط رع بةسي طي اا ف ربونف  100لاير
ةرن

خااج رطينف بةاياض وبةخاج يعات قيرف بالاساةيف  50لاير
ةبفيطكي بةرستيج
ة جز باك وتسجي ريبورات بلستي :
إةكتاونيا ن ايق بةابا
www.mta.sa/c
ويركنك

بع توزيع بةرنهج بو ينف

بو بةشابء ن ايق باليري
رن ذب بةابا
www.mta.sa/c
بو
ةب بع رن طبخ بةرربكف يركنك بلتصا
0558396006
0558396004
0558396119

بى اق :

0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
وبتسع بةت اعيا
0555107025
0557977722
و نا أاقا بة سااات ةبريبرين خااج رطينف بةاياض وبةخاج
رصات بةابج ي
رؤسسف بةت اعيا بة طي ف
233608010954856
)بي اان(
SA5780000233608010954856
بةانك بأل بي
رؤسسف بةت اعيا بة طي ف
27949172000110
(بي اان)
SA0610000027949172000110
ورن انوك آخاى يركنك بةت وي
بةاياض

بى ب ط ذب بة سااات

سيط اطبةا رن بةيتياي
2052558759940
ساراا
سيط اطبةا رن بةيتياي
8001852539
بةانك بةسيوطي ةإلست راا
سيط اطبةا رن بةيتياي
0101001926001
ةألخو أص اع بةركتاات بةابغاين ضي أن يكونوب وكيء ةت اعيا ضوبز
بة ااي ضي رطنه بالتصا اجوب بةرطيا
0554466161

