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مادة الرياضيات

)

حتضري بوابة التعليم الوطنية ]عني[
الصف السادس ابتدائي
معلم/ة املادة
قائد/ة املدرسة
املشرف/ة الرتبوي/ة

أعدافػاضتطضغمػسيػاضططضصظ
 -1غشط اٌعم١ذح اإلسالِ١خ اٌظش١شخ ٚاٌّعبسف ٚاٌّٙبساد اٌّف١ذح ٚاالتذب٘بد ٚاٌم ُ١اٌّشغٛثخ ٌذ ٜاٌغالة
ٌ١شجٛا سدبالً -أٔ ٚسبء فبٌّ٘ ٓ١ذٚسُ٘ ف ٟاٌش١بحٚ ،اع ٓ١ثعم١ذتِ ُٙذافع ٓ١عٕٙب ٚعبٍِ ٓ١ف ٟضٛئٙب ٌخ١ش
اٌذٔ١ب ٚا٢خشح ِعب.
 -2تٛف١ش اٌىٛادس اٌجشش٠خ اٌالصِخ ٌتغ٠ٛش اٌّذتّع التظبد٠ب ٚادتّبع١ب ٚثمبف١ب ثّب ٠خذَ خغظ اٌتّٕ١خ اٌغّٛسخ
ف ٟاٌٍّّىخ ٠ٚذفع ٘زٖ اٌخغظ ِٓ ٔذبر إٌٔ ٝذبر.
 -3اٌششص عٍِ ٝظٍشخ اٌفشد ٚاٌذّبعخ ِعب  ،ف٠ ٛٙجتغِ ٟظٍشخ اٌفشد ِٓ خالي تعٍ ّٗ١تعٍّ١ب وبف١ب ِف١ذا ٌزاتٗ
 ،وّب ٠جتغِ ٟظٍشخ اٌذّبعخ ثبإلفبدح ِّب ٠تعٍّٗ األفشاد ٌتغ٠ٛش اٌّذتّع ثظٛست: ٓ١
 .خالي اإلسٙبَ ف ٟاإلٔتبح ٚاٌتّٕ١خ
األِ١خ ٔٚ ،شش اٌٛعٟ

أ ) ِجبششح ٚ :رٌه ِٓ

ة ) غ١ش ِجبششح ٚ :رٌه ِٓ خالي اٌمضبء عٍٝ

ٌذ ٜدّ١ع أثٕبء األِخ ثشىً ٠ضّٓ ٌ ُٙس١بح ٚاع١خ ِستٕ١شح
ٚدٚسا أوجش فبعٍ١خ ف ٟثٕبء ِذتّعبت. ُٙ

أعدافػتطضغمػاضطرحضظػاالبتدائغظ
 -1غررشط اٌعم١ررذح اإلسررالِ١خ اٌظررش١شخ فررٔ ٟفسر ٗ١اٌغفٍرخ ٚسعب٠تٙرب ثتشث١ررخ إسررالِ١خ ِتىبٍِررخ ،فرر ٟخٍمٙرب،
ٚدسّٙبٚ ،عمٍٙبٌٚ ،غتٙبٚ ،أتّبئٙب إٌ ٝأِخ اإلسالَ.
 -2تذس٠ت اٌغبٌجبد عٍ ٝإلبِخ اٌظالحٚ ،األخز ثآداة اٌسٍٛن ٚاٌفضبئً .
 -3تّٕ١خ اٌّٙبساد األسبس١خ اٌّختٍفخ ٚخبطخ اٌّٙبسح اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌّٙبسح اٌعذد٠خٚ ،اٌّٙبساد اٌششو١خ .
 -4تض٠ٚذ اٌغبٌجخ ثبٌمذس إٌّبست ِٓ اٌّعٍِٛبد فِ ٟختٍف اٌّٛضٛعبد .
إٌعَُٚ ،تٕفرع
 -5تعش٠ف اٌغبٌجخ ثٕعُ اهلل عٍٙ١ب فٔ ٟفسٙبٚ ،ف ٟث١ئتٙب االدتّبع١خ ٚاٌذغشاف١خ ٌتشسٓ استخذاَ ِّ
ٔفسٙب ٚث١ئتٙب .
 -6تشث١خ رٚل ٓٙاٌجذ٠عٚ ،ٟتعٙذ ٔشبع ٓٙاالثتىبسٚ ،ٞتّٕ١خ تمذ٠ش اٌعًّ اٌ١ذٌ ٞٚذ. ٓٙ٠
 -7تّٕ١خ ٚع ٟاٌغبٌجخ ٌتذسن ِب عٍٙ١ب ِٓ اٌٛادجبد ِٚبٌٙب ِٓ اٌشمٛق

ف ٟسذٚد سرِّٕٗ ٚخظربئض اٌّشسٍرخ

اٌت ٟتّش ثٙب ٚ ،غشط ست ٚعٕٙب ٚ ،اإلخالص ٌٛالح أِش٘ب .
 -8ت١ٌٛذ اٌشغجخ ٌذ ٞاٌغبٌجبد ف ٟاالصد٠بد ِٓ اٌعٍُ إٌبفع ٚاٌعًّ اٌظبٌز ٚتذس٠ج ٓٙعٍ ٝاالسرتفبدح ِرٓ أٚلربد
اٌفشاغ .
 -9إعذاد اٌغبٌجخ ٌّب ٘ ٍٟ٠زٖ اٌّشسٍخ ِٓ ِشاسً س١بتٙب.

()1

االعدافػاضطاطظػضطادةػضضرغاضغات
-1
-2

-3
-4
-5
-6
-7
-8

ِتبثعخ تشم١ك اٌٛالء هلل ٚسذٖ ٚدعً األعّربي خبٌظرخ ٌٛدٙرٗ ِٚسرتمّ١خ فر ٟوبفرخ دٛأجٙرب عٍرٝ
ششعٗ.
دعررُ اٌعم١ررذح اإلسررالِ١خ اٌترر ٟتسررتم ُ١ثٙررب ٔ ررشح اٌغبٌجرخ إٌرر ٝاٌىررٚ ْٛاإلٔسرربْ ٚاٌش١رربح فرر ٟاٌررذٔ١ب
ٚا٢خشح ثبٌّفب٘ ُ١األسبس١خ ٚاٌجمبفخ اإلسالِ١خ اٌت ٟتذعٍٙب ِعتضح ثبإلسالَ ٚلربدسح عٍر ٝاٌرذعٛح
إٌٚ ٗ١اٌذفبع عٕٗ.
تّى ٓ١االٔتّبء اٌش ٟألِخ اإلسالَ ٚاٌشبٍِخ ٌشا٠خ اٌتٛس١ذ.
تشم١ك اٌٛفبء ٌٍٛعٓ اإلسالِ ٟاٌعبَ ٚاٌٛعٓ اٌخبص (اٌٍّّىخ اٌعشث١خ اٌسعٛد٠خ).
تعٙذ لذساد اٌغبٌجخ ٚاستعذاد٘ب اٌّختٍف اٌزٙ ٠ ٞش ف٘ ٟزٖ اٌفتشح ٚتٛدٙٙ١رب ٚفرك ِرب ٕ٠بسرجٙب
ِٚب ٠شمك أ٘ذافٙب اٌتشث٠ٛخ اإلسالِ١خ فِ ٟفِٙٛٙب اٌعبَ.
تّٕ١ررخ اٌتفى١ررش اٌعٍّررٌ ٟررذ ٜاٌغبٌررت ٚتعّ١ررك سٚر اٌجشررت ٚاٌتذش٠ررت ٚاٌتتجررع إٌّٙذررٚ ٟاسررتخذاَ
اٌّشادع ٚاٌتعٛد عٍ ٝعشق اٌذساسخ اٌسٍّ١خ.
إتبسخ اٌفشطخ ٌٍغبٌجبد اٌمبدساد ٚإعذادُ٘ ٌّٛاطرٍخ اٌذساسرخ ثّسرت٠ٛبتٙب اٌّختٍفرخ فر ٟاٌّعب٘رذ
اٌعٍ١ب ٚاٌىٍ١بد اٌذبِع١خ فِ ٟختٍف اٌتخظظبد.
ت١ٙئخ سبئش اٌغبٌجبد ٌٍعًّ ف١ِ ٟبد ٓ٠اٌش١بح ثّست ٜٛالئك.

أعدافػتدرغسػطادةػاضرغاضغات
 -1ف ُٙاٌّش١ظ اٌّبد ِٓ ٞس١ت اٌىُ  ٚاٌى١ف  ٚاٌشىً .
 -2اٌمذسح عٍ ٝتٛظ١ف أسبٌ١ت اٌتفى١ش اٌش٠بض ٟف ٟسً اٌّشىالد .
 -3إدسان اٌّفب٘ ٚ ُ١اٌمٛاعذ  ٚاٌعاللبد  ٚاألّٔبط اٌش٠بض١خ .
 -4اوتسبة اٌّٙبساد  ٚاٌخجشاد ف ٟإدشاء اٌعٍّ١بد اٌش٠بض١خ اٌّختٍفخ .
 -5تّٕ١خ اٌمذسح  ٚاالستعذاد ٌٍتعٍُ اٌزات. ٟ
 -6تّٕ١خ اٌمذسح عٍ ٝاالتظبي  ٚاٌتعج١ش ثٍغخ اٌش٠بض١بد .
ِ -7عشفخ إسٙبِبد اٌش٠بض١بد ف ٟاٌش١بح  ٚف ٟتمذَ اٌعٍ َٛاألخش.ٜ
 -8تّٕ١خ ِٛ١ي  ٚاتذب٘بد إ٠ذبث١خ ٔش ٛاٌش٠بض١بد  ٚتمذ٠ش عٍّبء اٌش٠بض١بد ف ٟتغ٠ٛش٘ب .
 -9تٛظ١ف اٌتمٕ١خ اٌشذ٠جخ ف ٟإدشاء اٌتغج١مبد اٌش٠بض١خ .

()2

توزغعػطظكجػطادةػػ(ػػػاضرغاضغاتػػ)ػػػضضصفػػ(ػػاضدادسػاالبتدائيػ)ػاضفصلػاضدراديػاألولػػ(4114عـ)
األسجٛع

٘1441/1/6ـ

٘1441/1/2ـ

األسبىع

اضفصل(اضدوالػواألظطاطػاضطددغظ)اضخطواتػاألربعػضحلػاضطدأضظ

٘1441/1/16ـ

األسجٛع

األسبىع

اضجبرػواضدوال-ػػػخطظػحلػطدأضظ

٘1441/1/32ـ

األسجٛع

٘1441/1/27ـ

٘1441/1/23ـ

خطظػحلػاضطدأضظػإظذاءػجدالػػ-اضتطثغلػباألرطدةػوباضخطوط

اضجبرػواضططادالت

٘1441/2/4ـ

٘1441/1/9ـ

اضقوىػػواألدس-ػػػترتغبػاضططضغات

اضطواطلػاألوضغظ

٘1441/1/22ـ

٘1441/1/13ـ

األسبىع

اضتطثغلػباضظقاطػػػػ-تابعػاضتطثغلػباضظقاط

٘1441/2/11ـ

٘1441/2/7ـ

اضودغطػواضطظوالػواضطدى

اضطتودطػػػاضحدابى

األسجٛع

٘1441/2/18ـ

٘1441/2/14ـ

األسبىع

تطثغلػاضصدورػاضطذرغظػػػطقارظظػاضصدورػاضطذرغظػ

٘1441/2/28ـ

األسجٛع

٘1441/2/21ـ

تقرغبػاضصدورػاضطذرغظ-ػتقدغرػظاتجػجطعػاضصدور

وترتغبكا

٘1441/3/3ـ

٘1441/2/25ـ

األسبىع

٘1441/3/12ـ

٘1441/3/6ـ

جطعػاضصدورػاضطذرغظػوطرحكاػػػػ-ضربػاضصدورػاضطذرغظػسيػ

ضربػاضصدورػاضطذرغظػػػ-شدطظػاضصدورػاضطذرغظ

أردادػصضغظ

اضقدطظػرضىػصدرػرذري

األسجٛع

األسجٛع

األسجٛع

٘1441/2/13ـ

٘1441/3/17ـ

17
18
ِعٍُ/ح اٌّبدح
أ/

٘1441/3/22ـ

خطظػحلػاضطدأضظػػػػػ-اضقادمػاضطذتركػاألصبر

األردادػاضصدرغظػواضصدورػزغرػاضفطضغظ-ػخطظػحلػاضطدأضظ

تبدغطػاضصدورػاالرتغادغظ

اضطضارفػاضطذتركػاألصبر

٘1441/3/27ـ

٘1441/4/1ـ

األسبىع

٘1441/4/8ـ

٘1441/4/4ـ

طقارظظػاضصدورػاالرتغادغظػوترتغبكاػػػػػ-صتابظػاضصدورػ

صتابظػاضصدورػاالرتغادغظػرضىػصورةػصدورػرذرغظ-ػػػاضطولػ

اضطذرغظػرضىػصورةػصدورػارتغادغظ

سيػاضظظامػاضطتريػػػػ-اضصتضظػواضدطظػسيػاضظظامػاضطتري

٘1441/4/11ـ

٘1441/4/15ـ

طكارةػحلػاضطدأضظػػػػ-اضتحوغلػبغنػاضوحداتػاضطترغظ

األسجٛع

األسبىع

٘1441/3/24ـ

٘1441/4/25ـ

٘1441/5/7ـ

استىّبي اٌجشاِخ اٌعالد١خ ٌٍغبٌجبد غ١ش
اٌّتمٕبد ٌّعب١٠ش اٌتمُ٠ٛ
اٌّششف/ح اٌتشث٠ٛخ
أ/

األسبىع

٘1441/4/18ـ

16

٘1441/4/22ـ
طراجطظ

المىضىع
بدايت الدراست للطالب للفصل الدراسي
األول
إجازة اليىم الىطني
بدايت اختبار الفصل الدراسي األول
بدايت إجازة منتصف العام
بدايت الدراست للفصل الدراسي الثاني

التاريخ الهجري

التاريخ الميالدي

1441/21/22هـ

2219/29/21م

1441/21/24هـ
1441/24/25هـ
1441/25/20هـ
1441/25/24هـ

2219/29/23م
2219/12/22م
2222/21/22م
2222/21/19م

لبئذ/ح اٌّذسسخ
أ/

()3

اﻟﻤﺎدة

ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺪرس

اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻋﺪد
اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ-اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎدس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
اﻷول

1

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺧﺒﺮات اﻟﻄﻼب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮل ﺟﻤﻊ اﻷﻋﺪاد اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أرﻗﺎم ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﻋﺎدة
اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ  -ﻃﺮح ﻋﺪدﻳﻦ ﻣﻊ إﻋﺎدة اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ  -ﺿﺮب ﻋﺪدﻳﻦ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎزل ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﻋﻦ ﻣﻨﺰﻟﺘﻴﻦ  -اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻜﻮن ﻣﻦ رﻗﻢ واﺣﺪ
ﻋﺮض اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺳﺠﻞ ﺧﺎﻟﺪ ﻓﻲ ﻧﺎدي اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ وﻳﺴﺒﺢ ﻳﻮﻣﻴﺎ  12ﺷﻮﻃﺎ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ
ﺣﺘﻰ اﻟﺨﻤﻴﺲ  ،ﻓﻜﻢ ﺷﻮﻃﺎ ﻳﺴﺒﺢ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع؟
ﺔﺣﺎﺒﺴﻟا يدﺎﻧ ﻦﻋ رﻮﺼﻟا ﺚﺤﺑ ﺔﺠﻴﺘﻧ

ﻋﺮض ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﺼﻞ وﻓﻜﺮﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻔﺮداﺗﻪ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻄﻼب ﻓﻴﻬﺎ.
ﺛﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺮاﺑﻂ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺠﺒﺮ ﺣﻴﺚ
أن ﻣﺆﺳﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﺠﺒﺮ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺨﻮارزﻣﻲ.

 -1اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣ ﻦ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﻲ - :ﺟﻤﻊ اﻷﻋﺪاد اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣ ﻦ ﺛﻼﺛﺔ أرﻗﺎم ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﻬﺪف اﻷول إﻋﺎدة اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ  -ﻃ ﺮ ح ﻋﺪدﻳﻦ ﻣ ﻊ إﻋﺎدة اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ  -ﺿ ﺮ ب ﻋﺪدﻳﻦ ﻻ ﻳ ﻘ ﻞ ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎزل ﻓ ﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋ ﻦ
ﻣﻨﺰﻟﺘﻴﻦ  -اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻜﻮن ﻣ ﻦ رﻗﻢ واﺣﺪ
اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح

1

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﺟﺪول اﻟﺘﻌﻠﻢ K-W-L

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ

 -2ﺗﺸﺨﻴﺺ أﺧﻄﺎء اﻟﻄﻼب وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﻲ - :ﺟﻤﻊ اﻷﻋﺪاد اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣ ﻦ ﺛﻼﺛﺔ
اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ أرﻗﺎم ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ  -ﻃ ﺮ ح ﻋﺪدﻳﻦ ﻣ ﻊ إﻋﺎدة اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ  -ﺿ ﺮ ب ﻋﺪدﻳﻦ ﻻ ﻳ ﻘ ﻞ ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎزل ﻓ ﻲ
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋ ﻦ ﻣﻨﺰﻟﺘﻴﻦ  -اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻜﻮن ﻣ ﻦ رﻗﻢ واﺣﺪ

1

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻖ Quiz Maker

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻼب ﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻳﺴﺎر اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺣﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر.
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻘﻮة ﻟﺪى
ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺴﻬﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ .

ﺗ ﻢ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa

س اَل ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
َّللاِ اوبا ار اكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
أن تقدم لكم

تحضير موقع عين المعلم المختصر

لمادة الرياضيــات
الصف السادس االبتدائى
عدد صفحات المادة  73 :صفحة
الطباعة العادية  70 :لاير
الطباعة الملونة  140 :لاير
باإلضافة إلى سي دي يحتوي على
ثَلثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة ودليل المعلمه
+
سجَلت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعة
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+

وسجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
إثراءات
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة ) بقيمة
 50لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستَلم:
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
أو
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006

0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722

واتسب التحاضير
0555107025
0557977722

