
إدارة التعلیم
 بمحافظة بیشة

 الشؤون المدرسیة
 التجھیزات المدرسیة

والتقنیات

ھـ عام من األول الفصل لنھایة الختامي التقریر

بالبشائر عازب بن البراء وثانویة بمتوسطة التعلم مصادر مركز

االختبارات قبل ما إلى البدایة منذ دراسیاً أسبوعاً

ھنا أنقر

والتعلم التعلیم وأدوات ومصادر وسائل وتنویع الحدیثة التقنیة توظیف في الریادة تحقیق رؤیتنا

والتعلم التعلیم أسالیب وتنویع التدریب خالل من والمجتمع والطالب للمعلمین وداعمة محفزة بیئة تھیئة في المستجدات أحدث مواكبة رسالتنا
وتتطلع العصر وتواكب بتاریخھا تعتز شخصیة لبناء واالستكشاف البحث مھارات وتعزیز التعلیم في التقنیة ودمج الحدیثة االستراتیجیات وفق

بإیجابیة للمستقبل

الموافق الخمیس یوم یصادف كان الذي الوطني للیوم إجازة التقریر وفي األول الدراسي الفصل من عشر الخامس باألسبوع رفع التقریر تنبیھ
مع الشھري التقریر ھذا في بالمركز والحصص بالجداول المتعلقة اإلحصائیات بعض من الیوم ھذا أعمال تحسب لم لذا ، ھـ

المركز لتجھیز كان األخیر األسبوع شو والداتا النت كـ المعلمین من المطلوبة باالحتیاجات المركز لتجھیز كان كذلك األول األسبوع بأن التنبیھ
المعلمین لجمیع نور بنظام الدرجات ورصد والمراجعة والتصحیح االختبارات ألعمال
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بالمكملین❖ إجماالً المدرسة معلمي عدد
كاتب مراسل مختبر مصادر إداریین معلمین

المركز❖ من االستفادة بإمكانھم و عرض وأجھزة مقرات لدیھم لیس اللذین المعلمین عدد
خاصة معلم لكل تقریباً مكتملة قاعات توفیر رغم نموذجیة خاصة لدروس المركز یحتاجون المعلمین غالبیة

المركز❖ من المستفیدین المعلمین عدد
المعلمین❖ لعدد بالنسبة للمركز المستخدمین للمعلمین المئویة النسبة
األسبوعیة❖ للحصص بالنسبة المركز الستخدام المئویة النسبة



الفسح ❖ في المركز من المستفیدین الطالب عدد
اإلذاعة مشرف من المعد الجدول حسب المدرسیة اإلذاعة طلبة جمیع

صباح في لتقدیمھا ورق على اإلذاعة وطباعة بالطالب الخاص المصادر بجھاز النت عبر البحث یتم حیث
والمطلوب المستخدم والوقت ذلك في معنا التنسیق وتم األسبوع لكامل تجھیزھا أو التالي الیوم

االنتظار❖ حصص في الطالب قبل من وطباعتھا بالبحوث كذلك بالمركز الطالب جھاز من یستفاد



❖ً استخداما واألجھزة التعلیمیة الوسائل أكثر
بینھما الربط في النت واستخدام الداتاشو العرض مع المعلم حاسب جھاز

بالمركز❖ نشاطاً األكثر یعتبر العاشر األسبوع

المركز داخل مفعلة حصة استقبل حیث

یومیاً حصص أي

المركز❖ من استفادة األكثر التخصص

الدین ثم العربیة اللغة





التقریر ھذا من األول األسبوع
ھـ إلى ھـ من

أمام❖ للعرض مخصص بفیدیو الوطني للیوم بالمدرسة المدرسین من مجموعة مع والتجھیز اإلعداد تم
تعمیم حسب ھـ الموافق األربعاء بیوم االحتفال تم وقد ذلك یحاكي وتقریر الطالب

الوطني بالیوم االحتفال المدارس جمیع من فیھ طالب والذي بالبشائر التعلیم مكتب
الشمراني❖ عبدهللا ظافر لألستاذ المدرسیة اإلذاعة جدول وإنتاج عمل تم
والخاص❖ للمدرسة التھیئة أسبوع عن العلیاني علي محمد األستاذ الطالبي للمرشد جدول عمل تم

بالكامل األسبوع مدى على الثانوي واألول المتوسط األول بالصفین
المصادر❖ جماعة تشكیل عن اإلعالن
المركز❖ یحتاجھ ما لمناقشة التعلم مصادر مركز لجنة مع االجتماع
المصادر❖ بمركز للمعلمین األساسیة المھارات بمشروع قمنا

ھنا أو ھنا أدخل التقریر ولمشاھدة
ھنا❖ أضغط وللمشاھدة الوطني الیوم عن مضغوط بملف كامل تقریر رفع
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األسبوع الثاني
من 04 /  01 / 1439 ھـ إلى  08 / 01 / 1439 ھـ

الوطني❖ الیوم بمناسبة إجازة األسبوع بدایة
ببیشة❖ تعلیم إلدارة األول باألسبوع الخاصة التقاریر رفع
حسب❖ المركز وتحدیث لتطویر المدرسین من مجموعة وتوجیھات واقتراحات أفكار أخذ

وطلباتھم احتیاجاتھم
السعودیة❖ وأھمیة الوطني الیوم عن خصصت والتي المدرسیة اإلذاعة في المشاركة

وعالمیاَ إسالمیا
ھذا❖ من األول الفصل خالل القادمة المركز أنشطة ومناقشة المركز بجماعة االجتماع

ھـ العام



األسبوع الثالث
من 11 /  01 / 1439 ھـ إلى  15 / 01 / 1439 ھـ

الیوم❖ ھذا عن تتكلم المعلمین وعلى الطلبة على وزعت إرشادیة ونشرة مجلة إعداد تم عاشوراء یصادف األسبوع بدایة السبت یوم
وفضلھ

بذلك❖ المرسل التعمیم حسب للثانوي وازن لبرنامج والتجھیز العمل
لالعتناء❖ الطالب من مجموعة اختیار وتم الخارج ومن الداخل من تشاھد لكي المركز بوابة بواجھة وتعلیقھا المركز مجلة إصدار

دوریاً وتغییرھا بالمجلة
وتم❖ الداتاشو خالل من المركز شاشة على كامل شرح بھ ملف عرض تم حیث اإللكترونیة السبورة عن للمعلمین تعلیمیة ورشة عقد

الجمیع من والمشاركة التفاعل
المركز❖ بمجلة وعلقت نشرة إعداد تم العربي الطفل یوم یصادف األسبوع ھذا من األحد
المركز❖ بمجلة تعلیقھا وتم ومطویات نشرات من یلزم ما إعداد تم للمسنین العالمي الیوم األثنین
لمكانتھ❖ وإبراز بالمعلم تھتم ونشرات مطویات عمل وتم األسبوع بھذا یوم آخر یصادف حیث للمعلم العالمي للیوم والتجھیز االستعداد

والعلمیة التعلیمیة
على❖ بعد فیما البرنامج وسیكمل وازن یخص الذي اإلدارة تعمیم طلب حسب القدرات في الثانوي الثاني للصف حصة إعطاء تم

وعونھ هللا بإذن بالمركز یومیاً لحصتین حصة تخصیص نحاول بحث الثانوي من العلیا الفصلین
شھادات❖ تصمیم تم وكذلك ھنا أدخل الماضیة للسنة الفصول بجمیع والثانوي المتوسط لطالب وتفوق تمیز شھادات تصمیم تم

سفر األستاذ البشائر تعلیم مدیر وتشریف بحضور الصباح بإذاعة المشاركة وتم العالمي المعلم یوم بمناسبة المعلمین لجمیع تھنیئھ
الیوم ھذا في ذكرناه ما توزیع وتم الیوم لھذا الكامل باالحتفال الفسحة بعد من وخصص الخثعمي
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األسبوع الرابع
من 18 /  01 / 1439 ھـ إلى  22 / 01 / 1439 ھـ

للصفین❖ واللفظي الكمي القدرات بقسم خصص حیث قیاس في للطالب تدریبیة ورشة عقد
األسبوع ھذا أیام بأول الثانوي والثالث الثانوي الثاني

ومطویات❖ نشرات عمل وتم األسبوع ھذا من الثالثاء یصادف النفسیة للصحة العالمي الیوم
بذلك تھتم

بالعلم❖ وتوقیعھم علیھم المھام وتوزیع المركز بجماعة االجتماع
ملف❖ على الشرح إنزال وتم سواي برنامج في بالمركز دورة وعمل إعداد

ھنا أدخل المجموعة على وتوزیعھ
بالمدرسة❖ باإلرشاد الخاص تكافل لبرنامج والثانوي للمتوسط توثیق رفع
األسبوع❖ ھذا من األثنین بیوم بالقدرات الثانوي الثالث الصف لطالب أخرى حصة إعطاء
ببیشة❖ التعلیم بإدارة الطالبي النشاط قسم على العالمي المعلم یوم عن تقریر رفع
األسبوع❖ ھذا من الثالثاء بیوم بالقدرات الثانوي الثاني الصف لطالب وازن عن حصة إعطاء
بن❖ أنس بمدرسة أقیمت والتي األدبیة المھارات بمسابقة الفائزین طالبنا عن كامل تقریر عمل

ھنا أدخل بالمدرسة النشاط مشرف الشمراني أحمد لألستاذ التقریر وسلم بباشوت مالك

https://abuaseem.files.wordpress.com/2016/12/d8a8d8b1d986d8a7d985d8ac-sway.pdf
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عن❖ التعلیم إلدارة ورفعة المصادر بمركز أقیم والذي ھنا أدخل وازن مشروع عن كامل تقریر عمل
تنفیذ طریق

تعلیق❖ وتم األسبوع بدایة األحد یوم صادف والذي البیضاء للعصا العالمي الیوم عن بنشرة المشاركة
المركز بمجلة العالمي الیوم ھذا عن وكلمات الشعار

األسبوع❖ ھذا من األثنین یوم صادف والذي للغذاء العالمي الیوم عن بتقریر المشاركة
آخر❖ القادم الجمعة یوم یصادف والذي العظام لھشاشة العالمي الیوم في مشاركتنا عن تقریر عمل

األسبوع
مالك❖ بن أنس بمدرسة الماضي األسبوع أقیمت والتي األدبیة المسابقة لطالب تقدیریة شھادات تصمیم
عمل❖ وتم بالمدرسة الریاضیة بالصالة كامل حفل على اشتملت حیث النشاط حصة لفعالیات التجھیز

الطالبي للنشاط وسلمت وتقاریر صور من الالزم

األسبوع الخامس
من 25 /  01 / 1439 ھـ إلى  29 / 01 / 1439 ھـ

https://abuaseem.files.wordpress.com/2016/12/d8aad982d8b1d98ad8b1-d988d988d8a7d8b2d986.pdf


 

األسبوع السادس
من 02 /  02 / 1439 ھـ إلى  06 / 02 / 1439 ھـ

الماضي❖ باألسبوع المختص الطالبي النشاط عن تقریر رفع
وعملنا❖ الكیمیاء معلم مع الطالبي النشاط بھ قام والذي العربي الكیمیاء أسبوع تفعیل في المشاركة

فیھ والمشاركة األسبوع بتفعیل المركز من مساعدة األمر تطلب حیث الالزم
❖ً مسبقا ذلك عن تفاصیل ذكر وتم الماضي العام خالل والمتفوقین المتمیزین الطالب تكریم عن تقریر عمل
األسبوع❖ ھذا بدایة السبت یوم صادف والذي المدرسیة للمكتبات العربي الیوم یخص تقریر عمل
محمد❖ سلطان األستاذ قدمھا األخالقي المیثاق عن والخمیس األربعاء بیومي محاضرتین بالمركز أقیمت

ھنا أدخل التوالي على الشمراني عمار آل مصلح سعد واألستاذ القرني
بالمدارس❖ اإلیجابي للسلوك المعزز المشروع حقائب
المسجد❖ جماعة لطلبة كذلك وبطائق والثانوي بالمتوسط والمراقبة النظام لجماعة صغیرة بطاقات عمل

بالمرحلتین

https://abuaseem.files.wordpress.com/2016/12/d985d986-d987d986d8a7.pdf


لغالبیة❖ الملفات من مجموعة رفع تم فقد التعلیم بتقنیات المشرفین من بطلب
المدرسیة التجھیزات قسم عبر شمس بسحابة المدارس

بالمدرسة❖ التمیز لطالب شھادات تصمیم
عن❖ للمرحلتین األولى للفترة نور بنظام الطالب درجات برصد المعلمین مساعدة

المصادر أجھزة طریق
القادم❖ الجمعة بیوم یبدأ والذي األسنان صحة أسبوع عن مختصرة بنشرة التجھیز

المركز بمجلة النشرة وعلقت األسبوع ھذا نھایة

السابع األسبوع
ھـ إلى ھـ من



نور❖ بنظام الرصد لتكملة المصادر أجھزة یستخدمون المعلمین من مجموعة
وقد❖ المصادر لمركز الشھراني مناحي علي األستاذ التعلیم بإدارة المكتبات لمشرف زیارة

على الفائدة تنعكس أن وتمنى شاھده الذي العمل على وأثنى المصادر بمركز إعجابھ ابدأ
الطالب

األول❖ بالصف العلیاني هللا عبد سعد لألستاذ نموذجي لدرس فیدیو وإنتاج إخراج تم
واكتملت شمس منصة على رفعة وتم التصنیف عن عبارة الموضوع وكان الثانوي

والنشر البث على المنصة إدارة من النھائیة الموافقة
المقطع❖ بإنتاج الطلبة أحد قام شمس بموقع القرني حسین لألستاذ نموذجي درس رفع

وإخراجھ

األسبوع الثامن
من 16 /  02 / 1439 ھـ إلى  20 / 02 / 1439 ھـ



العلیاني❖ علي محمد األستاذ الطالبي المرشد طلب حسب وذلك اآلباء وتواقیع األمور بأولیاء اللقاء أوراق تجھیز تم
بذلك❖ الصادر التعمیم حسب على ملف رفع وتم المدرسیة األنشطة في المدرسة مع األسرة مشاركة تم ، لنرتقي معاً
المطلوبة❖ البیانات تسجیل وتم المدرسة قائد طلب حسب العلیاني مسفر محمد األستاذ للمشرف ارتقاء تقریر برفع قمنا

التعمیم في
األسبوع❖ ھذا من األثنین بیوم تم والذي الطالبي المرشد طلب حسب سلوكیاً الممیزین الطلبة لتكریم تقریر بعمل قمنا

الصباح بإذاعة
وتم❖ الشمراني الرحمن عبد أحمد األستاذ إعداد من مسؤولیتنا الوطن لمسرحیة فیدیو لمقاطع مونتاج بعمل قمنا

شمس منصة على المقطع رفع
األسبوع❖ ھذا من الثالثاء یوم یصادف والذي للسكري العالمي الیوم في ومشاركة عمل
شمس❖ بموقع العلیاني منصور سعد لألستاذ ریاضیات نموذجي درس فیدیو رفع تم
ھنا❖ أدخل البشائر تنفیذ على وذلك التعلیم إدارة طلب حسب الثانیة للمرة والسالمة األمن عن تقریر رفع تم

األسبوع التاسع
من 23 /  02 / 1439 ھـ إلى  27 / 02 / 1439 ھـ

https://abuaseem.files.wordpress.com/2016/12/d8aed8b7d8a9-d8a7d8aed984d8a7d8a1-1439.pdf


للمرشد❖ بذلك وتقریر والثانوي بالمتوسط الطلبة لجمیع األولى الفترة خالل وتفوق امتیاز شھادات عمل
الطالبي

بالحاسب❖ نموذجي لدرس الربوت بعنوان فیدیو عن عبارة الخثعمي مسفر محمد لألستاذ مونتاج عمل
شمس بمنصة رفعھ وتم اآللي

الطالبي❖ والمرشد القائد طلب حسب وذلك األوائل بتكریم والخاص المدرسة لنشاط االحتفال صور طباعة
األسبوع❖ ھذا من األثنین یوم یصادف والذي للطفل العالمي الیوم عن للمركز نشرة
المدرسة❖ قائد إشراف وتحت المعلمین جمیع بحضور المصادر بمركز النشط للتعلم مشروعین عمل تم

بذلك تقریر رفع وتم العلیاني مسفر بن علي األستاذ
المعلمین❖ من القادم للعام المدرسة باحتیاج بیان البشائر تعلیم مكتب تنفیذ على رفع
وتم❖ الخثعمي علي هللا عبد األستاذ للشیخ بالمدرسة أقیمت والتي الفكریة التوعیة محاضرة عن تقریر عمل

ھنا أدخل البشائر بتنفیذ التقریر رفع

األسبوع العاشر
من 01 /  03 / 1439 ھـ إلى  05 / 03 / 1439 ھـ

https://abuaseem.files.wordpress.com/2016/12/d8a7d984d8aad988d8b9d98ad8a9-d8a7d984d981d983d8b1d98ad8a9.pdf


العلیاني❖ محمد سعد لألستاذ وسلمت والتمیز الجودة لطالب شھادات عشر تصمیم تم
تنفیذ❖ على رفعھ وتم الفرق تصنع التربویة القیادة بعنوان الجودة عن تقریر رفع تم

البشائر
الرحمن❖ عبد أحمد لألستاذ وسلم خیرھا یعطیك هللا المروریة السالمة عن تقریر عمل تم

ھنا بالضغط التقریر شاھد بالمدرسة النشاط مشرف الشمراني
تنفیذ❖ على التربویة القیادة عن تقریر رفع تم فقد العلیاني محمد سعد األستاذ طلب حسب

بیشة تعلیم إدارة طلب حسب بالتعمیم المخصص البرید على كذلك وإرسالھ البشائر
آخر❖ القادم الجمعة یوم یصادف والذي العالمي اإلیدز یوم عن ومطویات نشرات عمل تم

األسبوع ھذا

األسبوع الحادي عشر
من 08 /  03 / 1439 ھـ إلى  12 / 03 / 1439 ھـ

https://abuaseem.files.wordpress.com/2016/12/d8a7d984d8b3d984d8a7d985d8a9-d8a7d984d985d8b1d988d8b1d98ad8a9


الرحمن❖ عبد للطالب خاصة شھادة تصمیم تم العلیاني علي محمد األستاذ الطالبي المرشد طلب حسب
بالكاراتیھ األسود الحزام على الحاصل غرسان

األحد❖ یوم یصادف والذي الخاصة االحتیاجات لذوي العالمي الیوم عن ومطویات بنشرات المشاركة
وعمل❖ الحاسب ومدرس المدرسة قائد طلب حسب ھـ بتاریخ قیاس عن تقریر عمل

بالمركز وحفظ التقریر من نسخة
المجلة❖ على المشرفین الطلبة مجموعة من المصادر مركز مجلة لوحة تجدید
والذي❖ واالقتصادیة االجتماعیة التنمیة في للمتطوعین العالمي الیوم عن ومطویات بنشرات المشاركة

األسبوع ھذا من الثالثاء یوم یصادف

األسبوع الثاني عشر
من 15 /  03 / 1439 ھـ إلى  19 / 03 / 1439 ھـ



أطلع❖ وقد بلقرن تعلیم بمكتب المدرسیة التجھیزات مشرف القرني سعید بن علي الدكتور التربوي للمشرف زیارة
ومشاریع وإنجازات أعمال من شاھده بما أعجب وقد المصادر مركز وعلى المدرسة تجھیزات على

األسبوع❖ ھذا من األحد یوم یصادف والذي اإلنسان لحقوق العالمي الیوم عن بنشرة المشاركة
لإلذاعة❖ شامل التقریر وكان األسبوع ھذا من األثنین بیوم وذلك الفساد لمكافحة العالمي الیوم عن كامل تقریر عمل تم

والمطویات النشرات من ولمجموعة اإلذاعة برنامج ولكامل القائد ولكلمة الصباحیة
المركز❖ أصدقاء لجنة مع االجتماع
بغدارة❖ التقنیات مشرف ھادي هللا عبد األستاذ المشرف طلب حسب نور بنظام المصادر بمركز خاصة ملفات تجھیز تم

بیشة تعلیم
البشائر❖ تعلیم مكتب تنفیذ على الفساد مكافحة تقریر رفع تم
البشائر❖ تعلیم مكتب تنفیذ على العلیاني علي محمد األستاذ الطالبي المرشد بیانات رفع تم
البشائر❖ تعلیم مكتب تنفیذ على وازن مشروع قیاس اختبارات على للطالب المدربین المعلمین بأسماء بیان رفع تم
المالحظات❖ بعض وتدوین المركز سجالت لجمیع مراجعة

األسبوع الثالث عشر
من 22 /  03 / 1439 ھـ إلى  26 / 03 / 1439 ھـ



السابقة❖ المركز ألعمال كاملة مراجعة
لھا❖ واالستعداد االختبارات عن مطویة اصدار
یصادف❖ والذي العربیة للغة العالمي الیوم عن ومجالت ونشرات ومجسمات بمطویات المشاركة

األسبوع ھذا من األثنین یوم
باختبارات❖ ورصد وتدقیق ومراجعة تصحیح من المعلمین أعمال الستقبال المركز وتھیئة االستعداد

العام ھذا من األول الدراسي الفصل

األسبوع الرابع عشر
من 29 /  03 / 1439 ھـ إلى  03 / 04 / 1439 ھـ



 

األسبوع الخامس عشر
من 06 /  04 / 1439 ھـ إلى  09 / 04 / 1439 ھـ

المعارة❖ األوعیة إعادة من التأكد مع اإلعارة حركة إیقاف
نور❖ بنظام التعلم مصادر مركز بیانات مراجعة
المركز❖ ألجھزة ختامیة وصیانة تنظیف عمل
المدرسة❖ إلدارة نسخة وتسلیم المركز جرد

ھـ العام ھذا من األول الفصل لھذا الختامي التقریر زبدة ھو بالطبع ھذا
التعلیم تقنیات قسم ببیشة التعلیم إلدارة سیرسل وعونھ هللا بإذن والذي

البشائر تعلیم لمكتب وأیضاً ببلقرن التعلیم ولمكتب
بملف وقوقل درایف بعرض تقدیمي



وتم❖ جیدة بحالة جمیعھا الداتاشو العرض وجھاز الذكیة والسبورة الوثائقیة والكامیرا المعلم حاسب جھاز حالة
الطلبة جمیع كذلك ویفید واألمین المعلم یستفید لكي األجھزة لكامل البصریة األلیاف شبكة تفعیل

ھو❖ ما حسب المدرسیة واإلذاعة البحوث في منھ لالستفادة ونت بطابعة مزود جیدة الطالب حاسب جھاز حالة
التشغیلیة بالخطة لھ مخطط

الحبر❖ حیث الطابعة عدا وشغالة مفعلة والنت والطابعة الضوئي الماسح مع المصادر أمین حاسب جھاز حالة
النادرة المنتج لنوعیة الحبر على نحصل ولم تقریباً سنوات ثالث منذ منتھي

وشغالة❖ ومفعلة حالّیاً كاملة التعلیمیة عین وقنوات التلفاز حالة

ذكرناه❖ وقد التعمیم في ورد ما حسب الالزم تصفیة وتم جداً نادر واستخدامھا قدیمة ولكنھا جیدة الكتب حالة
مسبق بتقریر

االختبارات❖ ویناسب المركز یناسب بشكل والكراسي الطاوالت إصالح وتم جیدة شبھ األثاث حالة

المصادر❖ مركز موقعنا في تجدونھا وأكثر كلھا برابط ندعمھا لم والتي السابقة التقاریر جمیع أخیر تنبیھ

وأكثر ذكر ما كل ففیھا األخیرة الصفحة تابع

التقریر إعداد عند والوسائل األجھزة حالة سادساً



أقسام مختلفة ومواضیع متجددة بشكل شبھ یومي  :∗
خطة وفعالیات ومشاغل وورش مركز المصادر    أدخل ھنا∗
قسم االختبارات ( متوسط وثانوي )    أدخل ھنا∗
المجتمع التعلیمي    أدخل ھنا∗
المكتبة اإللكترونیة    أدخل ھنا∗
تطبیقات تعلیمیة ممیزة مع الشرح    أدخل ھنا∗
الجودة والتمیز    أدخل ھنا∗
فـطـن ( البرنامج الوقائي الوطني )    أدخل ھنا∗
قیاس | المركز الوطني للقیاس والتقویم    أدخل ھنا∗
تقنیات التعلیم    أدخل ھنا∗
نظام فارس ونظام نور    أدخل ھنا∗
التعلــــم النشــــط    أدخل ھنا∗
أیام ومناسبات وطنیة وعربیة وعالمیة    أدخل ھنا∗
برنامج مصادر التعلم بنظام نور "جدید"    أدخل ھنا∗

ھنا لمحة بسیطة لموقع مركز مصادر التعلم على األنترنت

https://abuaseem.com/2016/12/23/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d9%88%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1/
https://abuaseem.com/2017/01/04/%d9%82%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%8a/
https://abuaseem.com/2016/12/21/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a7/
https://abuaseem.com/2016/12/21/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d9%8b/
https://abuaseem.com/2016/12/19/%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%ad/
https://abuaseem.com/2016/12/21/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d9%8b/
https://abuaseem.com/2016/12/21/%d9%81%d9%80%d8%b7%d9%80%d9%86-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d9%8b/
https://abuaseem.com/2017/01/01/%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d9%85-%d9%82%d8%b1/
https://abuaseem.com/2017/01/04/%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85/
https://abuaseem.com/2016/12/21/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%88%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d9%8b/
https://abuaseem.com/2015/11/16/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d8%b7/
https://abuaseem.com/2016/12/18/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-18-%d8%af%d9%8a%d8%b3%d9%85%d8%a8%d8%b1/
https://abuaseem.com/2017/11/19/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a8%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1/


قام بإعداد التقریر أمین مركز مصادر التعلم بمتوسطة وثانویة البراء بن عازب بالبشائر

األستاذ / سعید بن عید الشمراني


