رىزيغ انًقرر انذراضي نًبدح ( انزرثيخ انفنيخ ) نهصف ( انثبني يزىضط ) ػهى أضبثيغ انفصم انذراضي األول
األضجىع

انزبريخ
ين

انذروش

إنى

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14

األحذ 1439/12/22
األحذ 1439/1/29
األحذ 144 /1/ 6
األحذ 1441/1/13
األحذ 1441/1/21
األحذ 1441/1/27
األحذ 1441/2/5
األحذ 1441/2/12
األحذ 1441/2/19
األحذ 1441/2/26
األحذ 1441/3/3
األحذ 1441/3/11
األحذ 1441/3/17
األحذ 1441/3 /24

انخًيص 1439/12/26
انخًيص 1441/1/3
انخًيص 1441/1/11
انخًيص 1441/1/17
انخًيص 1441/1/24
انخًيص 1441/2/2
انخًيص 1441/2/9
انخًيص 1441/2/16
انخًيص 1441/2/23
انخًيص 1441/2/31
انخًيص 1441/3/7
انخًيص 1441/3/14
انخًيص 1441/3/21
انخًيص 1441/3/28
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األحذ 1441/ 4/2

انخًيص 1441/4/6
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انخًيص 1441/4/21

التهيئة والتمهيد
التهيئة والتمهيد
دراسة خطية للبيوت الشعبية
دراسة خطية للبيوت الشعبية
تلوين الموضوع السابق
تلوين الموضوع السابق
مراجعة موضوعية
تلوين الموضوع السابق
تلوين الموضوع السابق
إصداد خلفيات بأساليب مختلفة (خطة لونية)
الزخارف الكتابية
الزخارف الكتابية
الزخارف النباتية
الزخارف النباتية
الطباصة بالخامات المختلفة(الشمع ,الليف ,ورق األشجار)
الطباصة بالخامات المختلفة(الشمع ,الليف ,ورق األشجار)
االخزجبراد

األخىج اىَعيَُِ واىَعيَاخ
ّللاه اوثا اركابره
انطّ االو اػ اهيكى اورحًخ َ

يالحظبد

َسز ٍؤسسح اىتحاضُز اىحذَثح
www.mta.sa

أُ تقذً ىنٌ جَُع ٍا َخص ٍادٓ اىتزتُح اىفُْح
تحضُز  +تىسَع  +أهذاف

أنىاع انزحضير
يطرد  +انزؼهى اننشط  + +ثنبئي +خًبضي ثبالضزراريجبد  +وحذاد يشروع انًهك ػجذهللا
االضزراريجبد انحذيثخ  +وحذاد ثبإلضزراريجيبد

المرفقات
ثالثخ ػروض ثىرثىينذ يخزهفخ نكم درش
+
كزبة انطبنجخ ودنيم انًؼهًخ

+
ضجالد انزقىيى وانًهبراد حطت نظبو نىر
+
يجهذاد اخزجبراد يزنىػه
+
أوراق قيبش نكم درش
+
أوراق ػًم نكم درش
+
ضجم إنجبز انًؼهًخ
+
ضجم إنجبز انطبنجخ
+
حم أضئهخ انكزبة

+
خرائط ويفبهيى
+
اثراءاد
شرح يزًيس ثبنفيذيى نجًيغ دروش انًنهج

اىتىصُو ىيزَاض واىخزج ٍجاّا
)اىتىصُو ىثاقٍ ٍذُ اىََينح عثز اىفُذمس ( اىَستعجو  42ساعح
 :ىحجش طيثنٌ وتسجُو ٍعيىٍاخ اإلستالً
 :ىيطية ٍِ داخو اىََينح ََنْل اإلتصاه عيً رقٌ
0558396006

0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722

وارطت انزحبضير
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722

وََنْنٌ مذاىل تسجُو اىطية
إىنتزوُّاً عِ طزَق اىزاتظ
www.mta.sa/c

مذىل ََنْْا اىتىصُو عِ االََُو او اىفُذمس ىجَُع ٍذُ اىََينح
)سٍ دٌ _ طثاعح ٍيىّح _ طثاعح عادَح ( حسة طيثنٌ
اََُو اىَثُعاخ

T@mta.sa
لاير 20سعز اىَادج عيً سٍ دٌ
لاير 20سعز اىَادج عِ طزَق االََُو
لاير 50سعز اىَادج ٍع اىسٍ دٌ طثاعح عادَح
لاير 100سعز اىَادج ٍع اىسٍ دٌ طثاعح ٍيىّح
ىَِ هٌ خارج ٍذَْح اىزَاض َضاف قَُح االرساىُح  05لاير ىيفُذمس اىَستعجو
وهْا أرقاً اىحساتاخ ىيَعيَُِ خارج ٍذَْح اىزَاض واىخزج
ٍصزف اىزاجحٍ
ٍؤسسح اىتحاضُز اىحذَثح

233608010954856
) اٌ تاُ (
SA5780000233608010954856

اىثْل األهيٍ
ٍؤسسح اىتحاضُز اىحذَثح
27949172000110
) اٌ تاُ (
SA0610000027949172000110

وٍِ تْىك آخزي ََنْنٌ اىتحىَو عيً احذ هذا اىحساتاخ
اىزَاض
سعذ عثذاىزحَِ اىعتُثٍ

2052558759940

ساٍثا
سعذ عثذاىزحَِ اىعتُثٍ
8001852539

اىثْل اىسعىدٌ ىإلستثَار سعذ عثذاىزحَِ اىعتُثٍ
0101001926001

ىألخىج أصحاب اىَنتثاخ اىزاغثُِ فٍ أُ َنىّىا ومالء ىتحاضُز فىاس اىحزتٍ فٍ ٍذّهٌ االتصاه تجىاه
اىَذَز
0554466161

