مـــادة القرآن الكريم (تحفيظ)

للصف الخامس االبتدائي

أهداف التعليم في المرحلة االبتدائية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس المتعلم ورعايته بتربية إسالمية متكاملة في :خلقه وجسمه وعقله ولغته وانتمائه إلى أمة اإلسالم.
تدريبه على إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
تعريفه بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ليحسن استخدام النعم ،وينفع نفسه وبيئته.
تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه اإلبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحلة التي يمر به ،وغرس حب وطنه واإلخالص لوالة
أمره.
توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
إعداد المتعلم لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.
توقيع قائدة المدرسة/
.......................................................

األهداف العامة لتدريس مواد العلوم الشرعية في المرحلة االبتدائية
❖ أن يعرف المتعلم أصول العقيدة اإلسالمية الصحيحة ،وأن يحب هللا عز وجل ويعظمه ويخشاه.
❖ أن يع ّمق المتعلم في نفسه ما دلت علىه الفطرة البشرية من اإلقرار بربوبية هللا ووحدانيته من خالل اآليات الشرعية والكونية.
❖ أن يحب ال متعلم الرسول صلى هللا عليه وسلم ويوقره ،وينشأ على طاعة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم.
❖ أن ينشأ المتعلم على العناية بكتاب هللا عز وجل وسنة رسوله قراءةً وحفظا ً وفهما ً وعمالً.
❖ أن ينشأ المتعلم على محبة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ويقتدي بهم.
❖ أن يعرف المتعلم عقيدة الوالء والبراء ،وأحكام العبادات المناسبة لهذه المرحلة ،ويدرك يسر اإلسالم.
❖ أن يؤدي المتعلم العبادات على وجهها المشروع ويتعود على احترام أمكنتها وارتيادها.
❖ أن يكتسب المتعلم القيم واآلداب اإلسالمية المناسبة لسنه ،وينشأ على الثقة بالنفس والتفاؤل.

األهداف العامة لتدريس القرآن الكريم للصفوف األولية
❖ تنمية قدرة المتعلم على قراءة كتاب هللا قراءة سليمة بإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة ومراعاة صحة الضبط.
❖ تطبيق أحكام التجويد بالتقليد والمحاكاة.
❖ التخلق بالقرآن الكريم وآدابه و االنقياد ألحكامه والعمل به.
❖ تنمية حب القرآن لدى المتعلم وتقديسه واالرتباط به ،والميل إلى قراءته وترتيله.
توقيع قائدة المدرسة/
.......................................................

معلومات عن المعلمة







االسم:
المؤهل:
التخصص:
الصفوف التي تدرسها:
مواد التدريس:
أسم المدرسة:

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة (القران الكريم لمدارس التحفيظ – حفظ ) للصف (الخامس ابتدائي)
األسبوع

التاريخ

الدروس

من

إلى

1

االحد 1443/8/17هـ

الخيس 1443/8/21هـ

الروم

2

االحد 1443/8/24هـ

الخميس 1443/8/28هـ

الروم

3

االحد 1443/9/2هـ

الخميس 1443/9/6هـ

الروم

4

االحد 1443/9/9هـ

الخميس 1443/9/13هـ

الروم

5

االحد 1443/9/16هـ

الخميس 1443/9/20هـ

العنكبوت

6

االحد 1443/9/23هـ

االثنين 1443/9/24هـ

العنكبوت

الثالثاء 1443/9/25هـ

الخميس 1443/10/4هـ

بداية اجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم االثنين 1443/9/24هـ الى 1443/10/4هـ

7

االحد 1443/10/7هـ

الخميس 1443/10/11هـ

العنكبوت

8

االحد 1443/10/14هـ

الخميس 1443/10/18هـ

العنكبوت

9

االحد 1443/10/21هـ

الثالثاء 1443/10/23هـ

10

االحد 1443/10/28هـ

الخميس 1443/11/3هـ

القصص

11

االحد 1443/11/6هـ

الخميس 1443/11/10هـ

القصص

12

االحد 1443/11/13هـ

الثالثاء 1443/11/15هـ

13

االحد 1443/11/20هـ

الخميس 1443/11/24هـ

14

االحد 1443/11/27هـ

الخميس 1443/12/1هـ

القصص
األربعاء والخميس إجازة مطولة

القصص
األربعاء والخميس إجازة مطولة

االختبارات

موعد
االجازات
بداية الدراسة
للفصل الثالث
1443/08/17هـ
2022/03/20م
بداية إجازة
عيد الفطر
1443/09/24هـ
2022/04/25م
بداية الدراسة بعد
اجازة عيد الفطر
1443/10/07هـ
2022/05/08م

اجازة نهاية أسبوع
مطولة
1443/10/24هـ
2022/05/25م
اجازة نهاية أسبوع
مطولة
1443/11/16هـ
2022/06/15م
بداية اجازة نهاية
العام الدراسي
1443/12/01هـ
2022/06/30م

نماذج من البوروبنت

المادة
القرآن الكريم 5ب

عنوان الوحدة

الروم

موضوع الدرس

تالوة سورة الروم من اآلية ( )1إلى اآلية ()12

نوع الدرس

عــن بــعــد O

حــضــــوري O

االثنين

اليوم

الثالثاء
األربعاء

• أن تتلو التلميذة سورة الروم من اآلية ( )1إلى اآلية ( )12تالوة صحيحة مجودة.
• أن تذكر التلميذة معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي وردت باآليات الكريمة.
• أن تستنبط التلميذة أبرز الدروس والعبر المستفادة من اآليات الكريمة.

الخميس

التاريخ

الواجبات والتقويم

املعينات التعليمية
اإلثراءات
األنشطة

االختبارات

• ات ِل سورة الروم من اآلية ( )1إلى اآلية ( )12تالوة صحيحة مجودة.
• اذكري معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي وردت باآليات الكريمة.
• استنبطي أبرز الدروس والعبر المستفادة من اآليات الكريمة.

⃝ البرجكتر ⃝ السبورة ⃝ الكتاب ⃝ البطاقات ⃝ أقالم ملونة ⃝
فيديوهات

بوربوينت

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

⃝ أوراق عمل

نشاط منزليO
اختبار فترة O

صور ⃝ المسجل ⃝

⃝ أخرى .............

مسابقة مدرستي Oأخرى O
اختبار اسبوعي  Oأخرى O

أفالم تعليمية ⃝

أخرى ..........

❑التعلم التعاوني ❑التعلم باألقران ❑فكر  -زاوج  -شارك ❑المناقشة ❑الرسوم
المصورة❑ خرائط المفاهيم ❑ ❑ - k w lالتعلم الّذاتي ❑التفكير اإلبداعي
❑العصف الذهني ❑أخرى .........

األحد

األهداف

االسرتاتيجيات

تحضير التعلم الرقمي

التحضير بطريقة استراتيجيات اليزر – الليزر
موضوع الدرس

تالوة سورة الروم من اآلية ( )1إلى اآلية
()12

التمهيد

أجهزة عرض جهاز تسجيل
أخرى.......
مراجع ودوريات

التقويم الختامي

الفصل

نماذج وعينات مجسمات

صور لوحات ورسومات

فيلم تعليمي

كم عدد آيات سورة الروم؟

المحتوى وفرض الدرس
األهداف السلوكية
ض َوهُ ْم مِ ْن بَ ْع ِد َ
قال تعالى (الم (ُ )1
غلَبِ ِه ْم
أن تتلو التلميذة سورة الروم
الرو ُم ( )2فِي أ َ ْدنَى األ َ ْر ِ
غ ِلبَتْ ُّ
ْ
ونَ
ح
ض
ب
ِي
ف
)
3
(
ب
ل
غ
ي
س
)
من اآلية ( )1إلى اآلية (12
ّلِل األ َ ْم ُر مِ ْن َق ْب ُل َومِ ْن بَ ْع ُد َويَ ْو َمئِ ٍذ يَ ْف َر ُ
ْع ِ
ِ
َ
ُ
سنِينَ ِ ه ِ
َ
ِ ِ
ْ
ُ
ؤْ
ونَ
ال ُم مِ ن (...)4
تالوة صحيحة مجودة.
أن تذكر التلميذة معاني الكلمات معاني الكلمات:
الجديدة والصعبة التي وردت
َ
مغلوبون
غلَ ِب ِه ْم
باآليات الكريمة.
سيَ ْغ ِلبُونَ
يغلبون الفرس
َ
حرثوها وقلبوها للزراعة
اروا األ َ ْرضَ
أَث َ ُ
أن تستنبط التلميذة أبرز
مضمون اآليات:
من
الدروس والعبر المستفادة
َ
فارس الرو َم في أدنى أرض "الشام" إلى "فارس" ,وسوف
غلَبت
▪
ُ
اآليات الكريمة.
الفرس في مدة من الزمن ,ال تزيد على عشر سنوات وال
يَ ْغلِب الرو ُم
َ
تنقص عن ثالث .هلل سبحانه وتعالى األمر كله قبل انتصار الروم
وبعده ,ويوم ينتصر الروم على الفرس يفرح المؤمنون بنصر هللا
للروم على الفرس .وهللا سبحانه وتعالى ينصر من يشاء ,ويخذل من
يشاء ,وهو العزيز الذي ال يغالَب ,الرحيم بمن شاء من خلقه .وقد
الفرس بعد سبع سنين ,وفرح المسلمون
تحقق ذلك فغَلَ َبت الرو ُم
َ
حرفوه.
بذلك; لكون الروم أهل كتاب وإن ه
▪ وعد هللا المؤمنين وعدًا جاز ًما ال يتخلف ,بنصر الروم النصارى على
الفرس الوثنيين ,ولكن أكثر كفار "مكة" ال يعلمون أن ما وعد هللا به
حق ,وإنما يعلمون ظواهر الدنيا وزخرفها ,وهم عن أمور اآلخرة وما
ينفعهم فيها غافلون ,ال يفكرون فيها.
أدوات التقويم

الحصة

المكتسبات والمفردات
الجديدة

المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل

المادة

حفظ القرآن الكريم (5ب) مدارس التحفيظ

التاريخ

االختبارات الشفوية

االختبارات التحريرية

المالحظة

تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة.

األنشطة

تقييم الهدف

استراتيجيات التعليم البديلة

ات ِل سورة الروم من اآلية
( )1إلى اآلية ( )12تالوة
صحيحة مجودة.
 oحل المشكالت
نشاط
تالوة اآليات الكريمة بشكل
فردي

 oاالكتشاف واالستقصاء
 oالصف الذهني

نشاط
البحث والتناقش حول أبرز
الدروس والعبر المستفادة
من اآليات الكريمة من خالل
تقسيم تلميذات الصف إلى
مجموعات

 oالخرائط الذهنية

اذكري معاني الكلمات
الجديدة والصعبة التي وردت
باآليات الكريمة.
استنبطي أبرز الدروس
والعبر المستفادة من اآليات
الكريمة.

 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني
 oأخرى........

المناقشة

التدريبات

الواجب المنزلي

األنشطة الواجبات المنزلية أخرى....
حفظ اآليات الكريمة.

التخطيط العكسي – الليزر

بطاقة تخطيط الدروس – الليزر
الحصة:

اليوم والتاريخ:
المكتسبات السابقة :كم عدد آيات سورة الروم؟
سبب نزول
حديث جاري
التهيئة :قصة
أهداف الدرس وتشمل:
•
•
•
•
•

سير الحصة الدراسية:

•
•
•
•
•
•

•
استراتيجيات التدريس والتعلم النشط

مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أساليب التقويم وأدواته
تعزيز االنتماء الوطني والقيم النبوية
نقد الدرس

أسئلة

عرض صور

عرض تعليمي

اإلجراءات وطريقة تنفيذ الدرس

الجوانب المعرفية ،المهارية ،الوجدانية (المواطنة ،األمن
القاري ،تعظيم البلد الحرام)

تتلو اآليات الكريمة من سورة (الروم) اآليات ()10-1
تالوة صحيحة مجودة.
تستنتج معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي وردت
باآليات الكريمة.
تستنبط هداية اآليات الكريمة.
تبحث عن أسباب نزول اآليات الكريمة.
تحدد موقع السورة الكريمة من المصحف الشريف.

الصف5 :ب ف3

المادة :حفظ القرآن الكريم

اإلنصات إلى تالوة المقرئ من الجهاز.
القراءة الجهرية من المعلمة لآليات.
القراءة الزمرية وتقسيم الصف إلى مجموعات.
التالوة الفردية من التلميذات المجتهدات.
الشرح اإلجمالي لآليات.
القراءة من مختلف المستويات ،ويتم من خاللها( :توضيح
معاني المفردات ،هداية اآليات ،تحقيق الجانب المعرفي
والوجداني).
التسميع الفردي للتلميذات (حفظ).

الموضوع :حفظ سورة الروم
أخرى ...................
التقويم

•
•
•
•
•

ات ِل اآليات الكريمة من سورة (الروم) اآليات ()10-1
تالوة صحيحة مجودة.
استنتجي معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي وردت
باآليات الكريمة.
استنبطي هداية اآليات الكريمة.
ابحثي عن أسباب نزول اآليات الكريمة.
حددي موقع السورة الكريمة من المصحف الشريف.

التعلم التعاوني التقويم البنائي التعلم النشط االستقصاء البحث واالستكشاف الخرائط الذهنية لعب األدوار حل المشكالت فكر ،زاوج ،شارك الطاولة الدائرية
العصف الذهني أخرى ………………
في المرحلة ................................................................... /أو لتحقيق الهدف
• عمليات العلم األساسية /المالحظة التصنيف القياس االستنتاج أخرى …….........
• التفكير اإلبداعي /الطالقة المرونة األصالة العصف الذهني أخرى …..….......
• التفكير الناقد /تحديد األولويات التمييز بين المعلومات أخرى …………..
أجهزة عرض جهاز تسجيل  ونماذج وعينات صور لوحات ورسومات فيلم تعليمي مراجع ودوريات أخرى …………..
األسئلة واألجوبة المالحظة التواصل التدريبات األنشطة قائمة الشطب ملف إنجاز المطويات أخرى …………….....

مسرد الليزر  – 1الليزر
الحصة

المكون

األولى
الفصل

تالوة سورة الروم اآليات ()7 - 1

الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة
التاسعة

تالوة سورة الروم اآليات ()10 - 8

الهدف

المهارة

إستراتيجية
التدريس

اإلجراءات

أداة التقويم
تكليف منزلي

▪ تالوة اآليات الكريمة
تالوة صحيحة مجودة

أوراق قياس

التالوة

تالوة سورة الروم اآليات ()14 - 11

تكليف منزلي

تالوة سورة الروم اآليات ()20 - 15

أوراق قياس
التعلم الذاتي

حفظ سورة الروم اآليات ()7 - 1
حفظ سورة الروم اآليات ()10 - 8
حفظ سورة الروم اآليات ()14 - 11

▪ تالوة اآليات الكريمة
تالوة صحيحة مجودة
▪ حفظ اآليات الكريمة
حفظا ً متقنا ً

تكليف منزلي

التالوة

أوراق قياس

الحفظ

تكليف منزلي

حفظ سورة الروم اآليات ()20 - 15
▪ تسميع اآليات الكريمة
تسميع سورة الروم اآليات ()20 - 1
التي سبق حفظها

المصحف الشريف
– الجزء الحادي
والعشرون

أوراق قياس
الحفظ
تكليف منزلي
التذكر

مسرد الليزر  – 2الليزر
األسبوع

اليوم والتاريخ

الحصة

14 / /هـ

األولى
الثانية

تالوة سورة فصلت اآليات ()34 - 30

الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة

تالوة سورة فصلت اآليات ()39 - 35
حفظ سورة فصلت اآليات ()24 - 20
حفظ سورة فصلت اآليات ()29 - 25
حفظ سورة فصلت اآليات ()34 - 30

الثامنة

حفظ سورة فصلت اآليات ()39 - 35

التاسعة
العاشرة

الفصل

المكون

تسميع سورة فصلت اآليات (- 20
)30
تسميع سورة فصلت اآليات (- 31
)39

الهدف
• تالوة اآليات
الكريمة تالوة
صحيحة مجودة.
• تالوة اآليات
الكريمة تالوة
صحيحة مجودة.
• حفظ اآليات
الكريمة حفظا ً
متقناً.
• تسميع اآليات
الكريمة التي سبق
حفظها.

عدد
الحصص
حصة
حصة
حصة
حصة
حصة
حصة
حصة
حصة
حصة
حصة

إستراتيجية
التدريس

اإلجراءات
واألنشطة

أداة التقويم

تكليف
منزلي

التعلم الذاتي

المصحف
الشريف –
الجزء
الرابع
والعشرون

أوراق
قياس
المالحظة

توقيع
المديرة

وحدات الملك عبد هللا الليزر – الليزر

تحضير – فواز الحربي
المادة

الدرس

قرآن كريم

التهيئة

سورة الروم ( ) 8 – 1

الموضوع
مراجعة اآليات السابقة

الوسيلة

آلة التسجيل  -القرآن الكريم  -السبورة

المكتسبات

قياسية

الطريقة
التدريب على حفظ آيات القرآن الكريم

المحتوى

األهداف السلوكية
* أنههههن بانتهههههاء الههههدرس كههههون الطالبههههة

 -1القراءة النموذجية من قبلي يعقبها اإلنصات آللة

 -1أن تلو التلميذة اآليات ل وة صحيحة

التسهههجيل ثهههم الهههتلوة ال مريهههة ثهههم الفرديهههة مهههن قبهههل

المجيدات.

قال عالى:
بسم هللا الرحمن الرحيم

 -2أن طبهها التلميههذة األحكههام التجويديههة ( امل * غلبتتا اوتت* يف * ن األ ت ام م ب ت لتتم ت غلتتب
أثناء التلوة.
سيغلبون * ن ضع سنني هلل املت* لتم ببتو لتم ت ذولفتح ذ ت*
 -3أن فسر التلميذة معاني المفردات بعد

أنشطة وإجراءات التعليم والتعلم
* تحقا أهداف الدرس من خلل:

قهههادرة بههإذن هللا على:

مجودة ومر لة.

التقويم المرحلي

التقويم النهائي

املؤلنون * نص* اهلل ذنص* لم ذشاء بو او زذز او*حي * ع اهلل

 -1ا ههههل اآليههههات ههههلوة صههههحيحة

 -2أنههههوى بلههههى بعههههو أحكههههام التجويههههد التههههي نب ههههي
مراعا ها أثناء الق ارءة مه

التي يقعن فيها.

مجودة ومر لة.

صهويب األخطهاء الشهائعة  -2طبقي األحكام التجويدية أثناء
التلوة.

▪ مههن خههلل متابعههة ههلوة
الطالبات و صحي ما يقعن

قريب المعنى لها.
ال خيلف اهلل ع ه وكم كث* اوناس ال ذ لمون * ذ لمون ظاب* ًا  -3أسأل الطالبات عن معاني بعو الكلمات الواردة  -3فسهههههههر معهههههههاني المفهههههههردات فين من أخطاء.
لم احلياة او أليا ب عم اآلخ*ة ب غافلون * مل ذت ك* ا ن باآليهههات وأفسهههر لههههن هههههذى الكلمهههات وأوضه ه لهههههن المعروضة.
 -4أن شههههرط الطالبههههة ماههههمون اآليههههات
المعنى.
أل س لا خلق اهلل اوسما ات ام م لا ين متا ال تاحلق لتو
شرحاً مبسطاً.
 -4اشههههههرحي ماههههههمون اآليهههه هات
لسم ن كثرياً لم اوناس لقاء هب وكاف* ن).
 -4أطلههب مهههن بعهههو الطالبههات شهههرط اآليهههات علهههى شرحاً مبسطاً.
 -5أن حههرا الطالبههة علههى حفههظ الق هرآن
ضوء التفسير السابا للمفردات.
الكريم و علمن.
 -6أحث الطالبات على الحرا على حفظ كتاب هللا
عالى و علم القرآن الكريم.

الواجب

األخوة المعلمين والمعلمات
َّللا َوبَ َركَاتُهُ
س َال ُم َ
علَي ُك ْم َورحمة ه ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مادة القرآن الكريم ( تحفيظ )
للفصل الدراسي الثالث  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير

استراتيجيات الليزر  +مسرد  + 1مسرد  + 2وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +المسرد  +بطاقات تخطيط
الدروس – التخطيط العكسي
المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+

كتاب الطالبة و دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب

+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)من  48ساعة الى  72ساعة(

ويمكنكم كذلك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط

www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  30لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  60لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
*اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير عشر اسابيع  550لاير*

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

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي

233608010954856
اي بان
SA5780000233608010954856

---------------------------------------------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
---------------------------------------------------------------------------للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444

0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

