يهددددددم لمددددددبا مرحلددددددننمة إبرحنحدددددددة مر بل يددددددة ردددددد حددددددمم للدددددددة
ددددددددبريإ
يب ددددددددد
إ مميدددددددد
ل عيددددددددة يددددددددي مرأهددددددددديا مر ددددددددبل
حضبحيل ي ه ر أحليق مآلأي:
مرح ب حة يي أحليق حنمحي يب ة مرأهديا يي مرححد ة مرهنإية مر ه مية
حن ذرك:
حن مرأهديا مر بل
 .1أهزيز مرهليمة مإل الحية مرأي أ أليا إهب لمنة مرحأهدا رد ن مإلل بن مرحيبة
يي مرمليب مآلخنة.
 .2أهزيز قيا مرح مطلة مرليا مالجأحبعية رمى مرحأهدا.
 .3مرح ب حة يي بب مرحأهدحين مرلمن مرحالئا حن مرحهبن مرحهبنمة مرحفيمة
يق أخطيط حلهجي ينمعي خصبئص مرحأهدحين يي ذه مرحنحدة.
 .4ألحية شخصية مرحأهدا شح ريبً؛ أل يع مرخإنمة مرأهديحية مرحلمحة ر .
ذرك إألديل حبالة مرن ب مرأه ن يي
 .5ألديص مرهمن يي مر قة مرأ بري
مرمنم ة حب يأنأب عديهحب حن حش الة لف ية مجأحبعية مقأصبمية ذرك
عما عبمة مرهبا مرمنم ي بحالً.
 .6ألديل أن يز عمم مرحلننمة مرمنم ية مرأي يمن هب مرحأهدا يي مرفصل مرمنم ي
مر محم.
 .7ألحية قمنة مرحأهدا عد مأخبذ مرلنمنمة مرصحيحة إح ألإد ححب يهحق لأ يي
يزيم قإبر عد مرحمن ة مرأهديا طبرحب ل يمنس إلب ًء عد مخأيبنه
لف
يق قمنمأ يي مرحمن ة مرأي ينيم ب.
 .8نيع مرح أ ى مرأحصيدي مر د ي حن خالل أه يم مرحأهدا ردجمية مرح ممإة.
 .9بب مرحأهدا مرحهبنمة مأل ب ية مرأي أح ل حن محأالك حأطدإبة مرحيبة
مرهحدية مرحهلية حن خالل ألميا حلننمة حهبنية يأطدب منم أهب حن قإل جحيع
مرحأهدحين.
 .10أحليق حإم مرأهديا حن جل مرأح ن مإلألبن إب أخمما م أنمأيجيبة طنق أهدا
حأل عة أأيح ردحأهدا ينصة مرإح مالإأ بن مرأف ين مإلإممعي.
 .11ألحية مرحهبنمة مرحيبأية ردحأهدا ح ل :مرأهدا مرذمأي حهبنمة مرأهب ن
مرأ مصل مرهحل مرجحبعي مرأفبعل حع مآلخنين مرح من مرحلبقشة قإ ل
مرن مآلخن يي طبن حن مرليا مرحشأن ة مرحصبرح مرهديب ردحجأحع مر طن.
 .12أط ين حهبنمة مرأهبحل حع حصبمن مرأهدا مرحخأدفة مرأللية مرحمي ة
مرحهد حبأية أ ميفهب ميجبإيب يي مرحيبة مرهحدية
 .13ألحية مالأجب بة مإليجبإية مرحأهدلة إحب مرهحل مرحهلي مرحلأج مإلخالص يي
مرهحل مالرأزما إ .
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ألحية مرلمنمة مرالزحة ردحيبة م أ بب مرخإنمة أهيئة مرفنم إحي
ي أطيع مإل هبا يي أط ين مرحيبة مالجأحبعية مرله ض إبرحجأحع
حمممه إبرفبعدية مرح حنة.
أ ين حجح عة حن مرحإبمئ مرليا مرأي أ ج د ك مرفنم مرشخصي
مالجأحبعي ألحية مإلح بس إبرح ؤ رية رهض ية مرحجأحع ح ل مرأهب ن
مرلمبا مالقأصبم ح ن مرأصن .
أهيئة مرفنم رأححل ح ؤ ريبة مأل نة مالضطالع إ عإبئهب مرليبا إ مجإبأ
لح ب.
نإط حبمة مالقأصبم مرحلزري إإبقي ح مم مرمنم ة.
أه يم مرفنم مرأخطيط مرألميا ر ل عحدية مرلضبء عد مالنأجبل
مر طحية.
أه يم مرفنم مرأخطيط مرألميا ر ل عحدية مرلضبء عد مالنأجبل
مر طحية.
ح ن مرأصن يي ح منم مأل نة رأحليق يضل ح أ ى حهيشي حح ن
رأل نة يي حم م مخدهب.
مر ق عد مرطنق مرفهبرة يي مإلممنة مرحلزرية أه يم مرفنم عد
مال أفبمة حن مرمنم ة مرهحدية إلممنة مرحلزل مرأي أ ضح مأل بريب
مرأي يح ن ن أخف مر ين حن مألعإبء.
مرحأحشية حع مرأط ن مرحمي
ألحية مرن ح مالقأصبمية مرجحبرية علم مرفنم إبإلنشبم ر يفية مخأيبن
مألل جة مرحالإس مرأهني إبرطنق مرهدحية ردهلبية إهب صيبلأهب
عالقة ذرك إبرحمهن مرهبا.
ألحية مال أهممممة مرهدحية رمى مرفنم مرأمنيب عد ححبن ة مرهحل مريم
محأنمح محأنما مرلبئحين إ يأح مرحجبل حبح ح ألإالً رالعأحبم عد
مرلفس يي ح مجهة من مرحيبة.
أبحة مرفنص ردفنم ريأهدا إهض مرصلبعبة إب أخمما مرخبحبة مرححدية مرأي
أ بعم عد نيع ح أ ى مخل مأل نة مرح ب حة يي نيع ح أ ى مرمخل
مرل حي إحب يأحش حع قمنة مرفنم يي مرحنمحل مرحخأدفة.
مال أفبمة حن منم ة مرحبمة يي شغل قبة مرفنمغ إإلأبج لبيع ح حن.
ألحية مرهبممة مرصحية مرغذمئية مرهلبية إبرحمهن أإيبن عالقأ
إأ ين مرشخصية أ ين ذرك عد مرفنم إبرأبري مرحجأحع.
حهنية مرهالقة إين أغذية مرفنم أح ه الحأ قمنأ عد مرهحل
مإللأبج.

حهد حبة عن مرحهدحة

 مال ا:
 مرحؤ ل:
 مرأخصص:
 مرصف

مرأي أمن هب:

 ح مم مرأمنيس:


ا مرحمن ة:

المســرد
ا
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

م ا مرمنس

مرأبنيخ

أ قيع مرحهدحة

أ قيع مرحمينة

( لمبا مرحلننمة )

4

مالحم
 1443/5/22ـ

مرخحيس
 1443/5/26ـ

5

مالحم
 1443/5/29ـ

مرخحيس
 1443/6/3ـ

مرخحيس
 1443/6/3ـ

مرخحيس
 1443/6/10ـ

6

مالحم
 1443/6/13ـ

مرخحيس
 1443/6/17ـ

7

مالحم
 1443/6/20ـ

مرخحيس
 1443/6/24ـ

8

مالحم
 1443/6/27ـ

مر ال بء
 1443/6/29ـ

9

مالحم
 1443/7/5ـ

مرخحيس
 1443/7/9ـ

10

مالحم
 1443/7/12ـ

مرخحيس
 1443/7/16ـ

11

مر ال بء
مالحم
 1443/7/19ـ  1443/7/21ــ

12
13

مالحم
 1443/7/26ـ
مالحم
 1443/8/3ـ

مرخحيس
 1443/7/30ـ
مرخحيس
 1443/8/7ـ

أفها مألم من ممخل مال نة م حيأهب  -ممنة
شؤ ن مأل نة  -مرأخطيط مأل ن
مرألميا  -ممنة مرح منم مرإشنية  -لشطة
أطإيلبة  -حهبنة مأخبذ مرلنمن  -حهبنة حل
ممنة مرحش الة
جبزة حلأص مرفصل حن  1443/6/3ـ حأ
 1443/6/10ـ
خط مة حل مرحش الة  -حهبنة أحميم مأل مم
مرشخصية  -حهبنة حهبرجة مألي بن  -حهبنة
مرأف ين مرلبقم  -حهبيين مرأف ين مرلبقم حه قبأ
حهبنة م أ حبن مر قة  -قة مرفنمغ -
مال أحأبع إبإلجبزمة  -ألميا مرنحالة
حلمحة ألحية مر عي مرحجأحهي مر الء مر طلي
 أطإيق مرلمبا مرححبيمة عدي  -حية مرلمبامألنإهبء مرخحيس جبزة حط ر
مرذ ق مرهبا  -حمب ن مرذ ق مرهبا  -مر طلية
مرح مطلة  -مرهالقة إين مرليا مرميلية
مرح مطلة  -حهبنمة أ بعم عد أحليق
مرح مطن
مرح ؤ رية  -مرح ؤ رية يي عدا مرلفس  -م ن
بئط مرأنإية يي مرح ؤ رية  -شن ط أحلق
مرح ؤ رية مرح ممإة ي مرهحل
مرأط ع  -ل مع مرأط ع  -ض مإط مرأط ع
مألنإهبء مرخحيس جبزة حط ر
مالخأإبنمة

حالحمبة

 1443/05/01ـ 2021/12/05 -ا
إممية مرمنم ة ردطالب ردفصل مرمنم ي مر بلي
 1443/06/03ـ 2022/01/06 -ا
جبزة حلأص مرفصل مرمنم ي مر بلي
إممية مرمنم ة إهم مجبزة حلأص مرفصل مرمنم ي مر بلي  1443/06/13ـ 2022/01/16-ا
 1443/08/07ـ 2022/03/10 -ا
إممية جبزة مرفصل مرمنم ي مر بلي

أ زيع حلهج حبمة (مرحهبنمة مرحيبأية مرأنإية مأل نية)
مرأبنيخ
مرمن س
مأل إ ع
ر
حن
مرأهني إحلنن حهبنمة حيبأية  -مرحهبنمة
مرخيس
مالحم
مرشخصية مالجأحبعية  -أهني مرأهب ن -
1
 1443/5/5ـ
 1443/5/1ـ
مرهحل ضحن ينيق  -ع محل لجبح ينيق مرهحل
مرأ مصل حع مآلخن -طنق مرأ مصل حع مآلخن -
مرخحيس
مالحم
مممنة مرصنمع  -حهبنة مممنة مرصنمع  -لشطة
2
 1443/5/8ـ  1443/5/12ـ
أطإيلبة
حلمحة حهبنمة أمعيا مال ألنمن مأل ن  -إلبء
مرهالقبة مأل نية صدة مألنحبا  -ح لبة
مأل نة ل معهب  -مره محل مرحؤ نة يي
مرخحيس
مال لين
3
مرهالقبة ممخل مأل ن  -بئل صدة مألنحبا
 1443/5/16ـ  1443/5/19ـ
 +لشطة أطإيلبة
مالحم مجبزة حط رة

المادة :المهارات الحياتية والتربية األسرية
التعليم الثانوي – المقررات – البرنامج المشترك

العنوان :الوحدة األولى
الموضوع :المهارات الشخصية واالجتماعية
الفترة الزمنية:
الخطوة األولى :تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرسمية :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
 تعرف الصراع.
 تبرز مظاهر الصراع.
 تعدد مهارات إدارة الصراع.
 تذكر أسباب الصراع.
 تناقش أهم الجوانب اإليجابية في الصراع.
 تصف المقصود بالتعاون.
 تميز أهم فوائد التعاون.
 تستنتج عوامل نجاح فريق العمل.
 تشرح مفهوم التواصل مع اآلخر.
 تبين أهمية التواصل مع اآلخر.
األسئلة األساسية:
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
سيفهمن الطالبات أن:
 عرفي الصراع.
الفكرة الكبرى( :الصراع هو اختالف في وجهات النظر بين  صفي موقفا ً سلبيا ً في إدارة الصراع ،ثم حللي
طرفين أو أكثر تتحول في حاالت متقدمة إلى خالف).
الموقف من خالل المعطيات التالية :المشكلة –
(األفهام الباقية):
الهدف – أسلوب المعالجة.
 من مظاهر الصراع حدة الصوت واالنفعال عند النقاش
 ما معنى التعاون؟
والحوار.
 عددي فوائد التعاون.
 التعاون هو تفاعل إيجابي بين اثنين أو أكثر ،أو تلقي
 ما معنى العمل ضمن فريق؟
مساعدة من أحد من أجل إنجاز أمر ما.
 اذكري قصة نجاح فريق ما ،وحددي أبرز
 تعد مهارة العمل ضمن فريق من أكثر المهارات أهمية في
عوامل ذلك النجاح.
حياتنا اليومية.
 ما هو التواصل مع اآلخر؟
 اإلنسان في عالقاته اإلنسانية كالصائغ الماهر يستطيع
 هل حسن االستماع مهم في التواصل مع
صياغة وسيلة اتصاالت تتألف من مكونات قوامها عدد
اآلخر؟ ولماذا؟
من األساليب والوسائل المختلفة.
 اكتبي في مساحة ال تتجاوز خمسة أسطر عن
أهمية التواصل مع اآلخر في إزالة سوء الفهم
بين طرفين.
ُّ
المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها الطالبات بعد تعلم الوحدة
ستكون الطالبة قادرة على...
ستعرف الطالبة.....:
 تعريف الصراع.
 التعاون.
 تعداد مهارات إدارة الصراع.
 العمل ضمن الفريق.
 ذكر أسباب الصراع.
 التواصل مع اآلخر.
 وصف المقصود بالتعاون.
 إدارة الصراع.
 إستنتاج عوامل نجاح فريق العمل.
 بيان أهمية التواصل مع اآلخر.

الخطوة الثانية :تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمات األدائية:
 بعد نهاية هذه الوحدة عن المهارات الشخصية واالجتماعية تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن المهارات الخاصة
بإدارة الصراع والتعاون والعمل ضمن فريق والتواصل مع اآلخر.
المحكات الرئيسية:
 من خالل أنه (مبتدئ ،نام ،كفء ،متميز).
أدلة أخرى:
 من خالل األدلة األخرى (مثال :اختبارات قصيرة ،التذكير األكاديمي ،اختبارات طويلة ،المفكرات )"...سيعرضن
الطالبات مدى تحصيلهن للنتائج المرغوبة.....
الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية:
 أبدأ بسؤال تمهيدي (ما المقصود بالصراع؟).
 أقدم األسئلة األساسية وأناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (المهارات الشخصية واالجتماعية).
 مالحظة  /يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية (الصراع –
التعاون – العمل ضمن فريق – التواصل مع اآلخر.)...
 أقدم للطالبات بروشور يتحدث عن الصراع ومسبباته ،أطلب من الطالبات قراءة البروشور قراءة جيدة ومتأنية
ومن ثم التناقش فيما بينهن بغرض توضيح مظاهر الصراع وأسبابه.
ش ْهرَ ا ْل َحرَا َم وَالَ
َ
َّ
ُّ
 أطلب من الطالبات تالوة اآلية الكريمة التالية " يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا َال تُ ِحلوا َ
شعَائِرَ الل ِه وَ ال ال َّ
ي وَ َال ا ْلقَ ََلئِدَ و ََال آمِينَ ا ْلبَي َ
ا ْل َه ْد َ
وَإذَا َحلَ ْلتُ ْم فَاصْ طَادُوا وَ َال ي َْج ِر َمنَّ ُك ْم
وَرضْ وَانًا ِ
ْت ا ْل َحرَا َم يَ ْبتَ ُغونَ فَضْ ًَل مِنْ رَ بِ ِه ْم ِ
َ
رَام أَنْ تَ ْعتَدُوا َوتَعَاوَ نُوا عَ لَى ا ْلبِ ِر وَالتَّ ْقوَ ى و ََال تَعَا َونُوا عَ لَى ْاْلِ ْث ِم
شنَآنُ قَوْ م أَنْ َ
ن ا ْل َم ْ
ج ِد ا ْل َح ِ
س ِ
صدُّو ُك ْم عَ ِ
ْ
ْ
َّ
َّ
ْوَان وَاتَّقُوا اللهَ ِإنَّ اللهَ َ
ب" ،ثم أقوم بطرح السؤال التالي عليهن( :ما المقصود بالتعاون؟)،
ش ِديدُ ال ِعقَا ِ
وَال ُعد ِ
يقمن الطالبات بالتناقش والتباحث فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة للسؤال محل النقاش.
 أقدم للطالبات فيديو تعليمي عن التعاون ،يشاهدن الطالبات العرض بتركيز وانتباه ،ومن ثم يقمن بمناقشته في
محاولة منهن لتوضيح فوائد التعاون ،مع توضيح الهدف من مشاهدة العرض وشرح األهداف التربوية
المستهدفة من وراء العرض.
 أقدم للطالبات خريطة مفاهيم عن مهارة العمل ضمن فريق ،أطلب من الطالبات قراءة الخريطة بطريقة علمية
تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل إستيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية
للخروج بمفهوم شامل عن عوامل نجاح فريق العمل.
 يستمعن الطالبات إلى محاضرة ألحد كبار العلماء يتحدث عن مهارة التواصل مع اآلخر ،ثم أقوم بطرح عدة
أسئلة للمناقشة منها( :عددي مهارات التواصل مع اآلخرين ،).أكلف الطالبات بالتناقش فيما بينهن بغرض
التوصل إلجابة دقيقة للسؤال محل النقاش مع توضيح الهدف من تلك المحاضرة ومبرراتها.
 يعملن الطالبات في شكل تعاوني فيما بينهن لجمع المادة العلمية الالزمة لكتابة مقال عن أهمية التواصل مع
اآلخر ،يصنفن الطالبات أنفسهن إلى مجموعتين تقوم األولى بجمع المادة العلمية وتقوم الثانية بصياغتها في
مقال بشكل منظم ودقيق.
 أطلب من الطالبات كتابة بحث عن المهارات الخاصة بإدارة الصراع والتعاون والعمل ضمن فريق والتواصل مع
اآلخر ،مع توضيح الهدف من كتابة البحث ومبرراته.
 أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.

(المــهمة األدائيــة)
اسم الوحدة :المهارات الشخصية واالجتماعية
التعليم الثانوي – المقررات – البرنامج المشترك
تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن المهارات الخاصة بإدارة الصراع والتعاون والعمل ضمن فريق والتواصل
مع اآلخر
وعلى أن تتضمن العناصر األساسية للبحث :تحديد موضوع البحث – البحث عن المصادر والمراجع –
تجميع وتنظيم األفكار – كتابة البحث بشكل علمي وبطريقة منظمة ومرتبة
الهدف:
مهمتك :أن تكتبين بحث.
الهدف :أن المهارات الخاصة بإدارة الصراع والتعاون والعمل ضمن فريق والتواصل مع اآلخر
ف
بالبحث والتقصي.
المشكلة والتحدي :أن تطرحين األفكار بطريقة دقيقة ،وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ
والمتلقي.
الدور:
أنت باحثة مدققة.
ر لقد طلب منك أن تتقمصين دور الباحثة المدققة ؛ لتتناولي المهارات الخاصة بإدارة الصراع
والتعاون والعمل ضمن فريق والتواصل مع اآلخر على شكل بحث علمي دقيق.
وظيفتك :بيان المهارات الخاصة بإدارة الصراع والتعاون والعمل ضمن فريق والتواصل مع اآلخر.
الجمهور :الطالبات أو المجتمع.
و تحتاج إلى :توعية الجمهور بالمهارات الخاصة بإدارة الصراع والتعاون والعمل ضمن فريق
والتواصل مع اآلخر.
الموقف :السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :سياق الباحثة المدققة المقنعة
ق التحدي :أن تطرحين البحث بطريقة بعيدة عن السطحية وبطريقة جذابة ومشوقة بحيث تمتعي
القارئ وتجعلينه ملما ً بكل األفكار التي تعرض لها البحث بالنقاش.
الناتج واألداء والغرض:
ا  بحث علمي توضحين فيه المهارات الخاصة بإدارة الصراع والتعاون والعمل ضمن فريق
والتواصل مع اآلخر.
ع معايير ومحكات النجاح:

متميز 4

التوقعات

مبتدئ 1

نام 2

كفء 3

اللغة

لغة طغت
عليها األلفاظ
العامية –
أخطاء إمالئية
متعددة

لغة شابتها
بعض األلفاظ
العامية –
أخطاء إمالئية
قليلة

لغة صحيحة
خالية من
العامية

لغة فصيحة
خالية من
األخطاء النحوية

عناصر البحث

ذكر بعض
عناصر البحث
وافتقد إلى
الربط الجيد
بين عناصره

ذكر أغلب
عناصر البحث
ولم يكن الربط
بين عناصره
على درجة
واحدة من
القوة

ذكر جميع
عناصر
البحث ولم
يكن الربط
بين عناصره
على درجة
واحدة من
القوة

ذكر جميع
عناصر البحث
رابطا ً بين جميع
العناصر بنفس
القوة

األسلوب

األسلوب
السطحي
والغير علمي
في كتابة
البحث

األسلوب
السطحي في
كتابة البحث
مع قدر من
التدقيق

األسلوب
العلمي في
كتابة البحث
والبعد عن
السطحية

األسلوب العلمي
المدقق والمشوق
في كتابة البحث
والبعد عن
الغموض

المحتوى

تناول
الموضوع من
جانب واحد
وأغفلت بقية
الجوانب

تناول
الموضوع من
جميع الجوانب
وأغفلت جانب
واحد

تناول
الموضوع
من جميع
الجوانب مع
إهمال
تفاصيل
حيوية
ودقيقة

تناول الموضوع
من جميع
الجوانب بشكل
دقيق ومنضبط
مع تضمين البحث
لكافة التفاصيل
المطلوبة
والمهمة

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط +
الطريقة البنائية  +المسرد

المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
الكتاب االلكتروني
+
سجل متابعة
+
حل اسئلة الكتاب
+

خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سجل انجاز معلمة

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)من  48ساعة الى  72ساعة (
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ) سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية (
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  50لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  120لاير

لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539

اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البالد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
----------------------------------------------

البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
---------------------------------------------------------------------------

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة
بقيمة  50لاير

للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

