وزارة الرتبية والتعليم
مكتب مدير عام تنمية مادة االقتصاد املنزلي
*********************

توزيع منهج التكوين املهني
( االقتصاد املنزيل )
للمدارس التعليم اجملتمعي
(املستوى األول والثاني )
للعام الدراسي 2019/2018م

وزارة الرتبية والتعليم
مكتب مدير عام تنمية مادة االقتصاد املنزلي
*********************

ختطيط دروس التفصيل واخلياطة
ملدارس التعليم اجملتمعي املستوى األول (  1ــ  2ـــ  ) 3الفصل الدراسي األول للعام {  2019 / 2018م }
اخلطة اإلسبوعية (  )15حصة

الشهر

سبتمرب
 2018م

الصف األول
هيا نتعلم اخلياطة
أدوات التفصيل واخلياطة

الصف الثاني
ماكينة اخلياطة

طريقة أخذ املقاسات

التعرف على أجزاء ماكينة اخلياطة

أدوات أخذ القياس

ماكينة الزجزاج

رسم الباترون األساسي للبلوزة

والتدريب على طريقة استخدامها
الغرز األساسية للخياطة اليدوية

الصف الثالث

شرح أجزاءها والتدريب على
استخدامها
اخلطوط واألشكال اهلندسية

ــ املكواة وأنواعها وأهمية الكى وكيفية

بعض طرق التجميع واإلنهاء

استخدامها
ــ طريقة رسم الباترون األساسي للجونلة
أكتوبر

 2018م

املشروعات

املشروعات

املشروعات

ــ مساكة األواني الساخنة

ــ تنفيذ جونالت باستخدام الباترون

ــ إنتاج قمصان نوم بسيطة بدون باترون

ــ حقيبة من القماش

ــ تنفيذ أنواع خمتلفة من اجلونالت

ــ إنتاج قمصان نوم منوعة

ــ غطاء للرأس على شكل مثلث

بدون باترون

ــ كيس وسادة مستطيل
ــ عالقة حلفظ األدوات
تنفيذ أحد املشروعات تنفيذاً جيداً

تنفيذ أحد املشروعات تنفيذاً جيداً

تنفيذ أحد املشروعات تنفيذاً جيداً

إنهاء القطعة املنفذة وإعدادها للعرض

إنهاء القطعة املنفذة وإعدادها للعرض

إنهاء القطعة املنفذة و إعدادها
للعرض

وزارة الرتبية والتعليم
مكتب مدير عام تنمية مادة االقتصاد املنزلي
*********************
ختطيط دروس التطريز
ملدارس التعليم اجملتمعي املستوى األول (  1ــ  2ـــ  ) 3الفصل الدراسي األول للعام {  2019 / 2018م }
اخلطة اإلسبوعية (  )15حصة

الصف األول

الشهر

الصف الثالث

الصف الثاني

ــ أهمية التطريز وأدواته وخاماته

ــ غرزة الفرع املركب

ــ غرزة الكنفاه

ــ غرزة السراجة الزخرفية

ــ غرزة السلسلة بأنواعها

ــ ماكينة اخلياطة وأجزائها

ــ أشكال منوعة من غرزة السراجة

ــ غرزة املارجريت

ــ التدريب على كيفية استخدام ماكينة

ــ غرزة الفرع البسيط

ــ غرزة البطانية

ــ ماكينة الزجزاج

املشروعات

املشروعات

املشروعات

اخلياطة

نوفمرب
 2018م

ــ منوذج ( ) 1

ــ ميكن اختيار تصميم يضم مجيع

ــ كيس خداديه

ـــ إنهاء طرف مفرش

الغرز التى سبق دراستها

ــ مالية سرير

ــ منوذج ( ) 2

ــ عمل ثنية طرف مفرش مربع

ــ مفارش متنوعة من الكنفاه

تنفيذ منديل للرأس

أو مستطيل

ــ طريقة قفل الرسوم املختلفة

ـ عمل دباسة
ــ طريقة عمل كيس خدادية واستخدام
الغرز السابقة يف تطريز طرفه
تنفيذ املشروع األول
ديسمرب
 2018م

يناير

 2019م

تنفيذ املشروع الثاني

تنفيذ املشروع األول

تنفيذ املشروع األول

تنفيذ املشروع الثاني

تنفيذ املشروع الثاني

إنهاء املشروع األول

إنهاء املشروع األول

إنهاء املشروع األول

إنهاء املشروع الثاني

إنهاء املشروع الثاني

إنهاء املشروع الثاني

تابع إنهاء املشروعات املنفذة وإعدادها

تابع إنهاء املشروعات املنفذة

تابع إنهاء املشروعات املنفذة وإعدادها

للعرض

وإعدادها للعرض

للعرض

اختبار وأجازة نصف العام

وزارة الرتبية والتعليم
مكتب مدير عام تنمية مادة االقتصاد املنزلي
*********************
ختطيط دروس التفصيل واخلياطة

ملدارس التعليم اجملتمعي املستوى الثاني (  4ــ  5ـــ  ) 6الفصل الدراسي األول للعام {  2019 / 2018م }
اخلطة اإلسبوعية (  )15حصة

الشهر
سبتمرب
 2018م

الصف الرابع

الصف اخلامس

رسم باترون جلباب حرميي

طريقة رسم باترون فستان طفلة

رسم باترون األكمام

باالستعانة جبدول املقاسات

بعض عمليات اخلياطة املستخدمة يف تنفيذ

طرق إنهاء وجتميل مالبس األطفال

املالبس

باستخدام اجليوب املختلفة

ــ وضع الباترون على القماش ألخذ عالمات

ــ طريقة عمل العروة اخليط باستخدام

القص

غرزة الفستون

الصف السادس
رسم باترون بنطلون حرميي ( واسع )
تابع رسم البنطلون احلرميى

ــ طريقة رسم باترون أساسي لطفلة
سن ( ) 3

ــ طريقة تركيب األزرار والكبسون
املشروعات
أكتوبر

 2018م

املشروعات

املشروعات

ــ عمل جلباب بسيط بسفرة

ــ تنفيذ فستان طفلة بكالونيه

ــ وضع باترون البنطلون على القماش ــ

ــ طريقة تنفيذ جلباب حبردة رقبة على

ــ تنفيذ درل الطفلة سن ( ) 6

قصه ــ إنهاءه

ـ اجلونلة الكلوش

ــ بلوزة بقصة حتت الكتف كشكشه

شكل ( ) 7

ــ تنفيذ فستان طفلة بوسط ساقط وكروازيه
سن (  ) 5سنوات
ــ تنفيذ انسامبل بسيط
تنفيذ أحد املشروعات تنفيذاً جيداً

تنفيذ أحد املشروعات تنفيذاً جيداً

تنفيذ أحد املشروعات تنفيذاً جيداً

إنهاء املشروعات املختارة وإعدادها

إنهاء املشروعات املختارة وإعدادها

إنهاء املشروعات املختارة وإعدادها

للعرض

للعرض

للعرض

وزارة الرتبية والتعليم
مكتب مدير عام تنمية مادة االقتصاد املنزلي
*********************
ختطيط دروس التطريز
ملدارس التعليم اجملتمعي املستوى الثاني (  4ــ  5ـــ  ) 6الفصل الدراسي األول للعام {  2019 / 2018م }
اخلطة اإلسبوعية (  )15حصة

الصف الرابع

الشهر

الصف السادس

الصف اخلامس

غرزتى رجل الغراب والظل

غرزة الساتان ( احلشو املتداخل )

غرزة الفستون

عمل تصميم على مفرش من

عمل تصميم مفرش بغرزة الساتان مع الغرز

غرزة االبليكاسيون

األورجنزا أو الشيفون وتطريزه بغرزة

السابق دراستها

الظل مع استخدام الغرز السابقة يف
نوفمرب
 2018م

التنفيذ
استكمال القطعة املنفذة

استكمال القطعة املنفذة

تنفيذ تصميم يضم الغرز السابقة

املشروعات

املشروعات

املشروعات

ــ تطريز قطع ملبسية منوعة

ــ مفارش سفرة متنوعة

ــ عمل تابلوهات

( مالبس أطفال ــ مالبس سيدات ــ

ــ منتجات خمتلفة من الصفوف السابقة

ــ مفارش متنوعة

مفارش )

ديسمرب

ــ مالبس أطفال مزينة باالبليكات

تنفيذ املشروع األول

تنفيذ املشروع األول

تنفيذ املشروع األول

تنفيذ املشروع الثاني

تنفيذ املشروع الثاني

تنفيذ املشروع الثاني

إنهاء املشروع األول

إنهاء املشروع األول

إنهاء املشروع األول

 2018م

يناير

 2019م

إنهاء املشروع الثاني

إنهاء املشروع الثاني

تابع إنهاء املشروعات املنفذة

تابع إنهاء املشروعات املنفذة وإعدادها

وإعدادها للعرض

للعرض

إنهاء املشروع الثاني
تابع إنهاء املشروعات املنفذة وإعدادها

اختبار وأجازة نصف العام
ُ
ملحوظة  :طبقا للخريطة الزمنية مت زيادة عدد من االسابيع

للعرض

وزارة الرتبية والتعليم
مكتب مدير عام تنمية مادة االقتصاد املنزلي
*********************
ختطيط دروس األذيية الشعبية والحلوى الشريية
ملدارس التعليم اجملتمعي املستوى األول (  1ــ  2ـــ  ) 3الفصل الدراسي األول للعام {  2019 / 2018م }
اخلطة اإلسبوعية (  )15حصة

الشهر
سبتمرب

الصف األول
معمل األطعمة

الصف الثاني
األمن والسالمة فى معمل األطعمة

الصف الثالث
املشروعات الصغرية

 2018م

البقول

تابع األمن والسالمة

التغليف وأهميته

التعبئة

احلبوب

تابع التغليف وأهميته

حساب تكاليف املنتج
الدعاية والتسويق
املشروعات

ــ أطباق متنوعة من الفول املدمس

أكتوبر

 2018م

املشروعات

ــ البليلة و العاشورا واملهلبية

ــ الطعمية

ــ أرز باللنب و أرز معمر حلو وماحل

ــ كشري بالعدس جببة وبالعدس األصفر

ـ طاجن الفريك و الفشار

املشروعات

ــ تنفيذ أصناف من احللوى الشرقية
( كنافة باجلبنة ــ كنافة بالقرفة ــ كنافة

باملكسرات  ..اخل )

ــ البصارة وسلطة البقول

ــ جالش باملكسرات

ــ حساء العدس و شوربة باألرز

ــ جالش بالعصاج

ــ محص الشام

ــ جالش باجلبنة
ــ جالش بالكسرت

تنفيذ احد املشروعات

تنفيذ احد املشروعات

تنفيذ احد املشروعات

إنهاء املشروعات املختارة وإعدادها

إنهاء املشروعات املختارة وإعدادها

إنهاء املشروعات املختارة وإعدادها

للعرض

للعرض

للعرض

وزارة الرتبية والتعليم
مكتب مدير عام تنمية مادة االقتصاد املنزلي
*********************
ختطيط دروس األذيية الشعبية والحلوى الشريية
ملدارس التعليم اجملتمعي املستوى الثاني (  4ــ  5ـــ  ) 6الفصل الدراسي األول للعام { 2019 / 2018م }
اخلطة اإلسبوعية (  )15حصة

الشهر
سبتمرب
 2018م

الصف الرابع
ــ اإلسعافات األولية

الصف اخلامس
ــ الغذاء الكامل لإلنسان

ــ صندوق اإلسعافات

الصف السادس
ــ الشروط الواجب توافرها عند إعداد
األطعمة الطازجة واملطهية

ــ واجب املسعف
ــ إسعاف بعض احلاالت اليت قد حتدث

ــ اجملموعات الغذائية املختلفة

ــ األدوات واألجهزة

أثناء العمل
تابع اإلسعافات

ــ أغذية الوقاية

( اإلغماء ــ احلروق ــ التسمم )
املشروعات
أكتوبر

 2018م

ــ كيفية العناية باألجهزة والوقاية من
أخطارها

املشروعات

املشروعات

ــ تنفيذ أصناف جديدة من احللوى الشرقية

ــ أم على ــ صينية القرع العسلي

ــ لقمة القاضي ــ املشبك

( بغاشة ــ بسبوسة ــ البسيمة )

ــ عجينة القطائف باجلنب والعصاج

ــ كنافة ملفوفة

ــ قطائف باملكسرات

ــ أصابع اجلالش باملكسرات

ــ قطائف بالكسرت

 ..اخل

تنفيذ احد املشروعات

تنفيذ احد املشروعات

تنفيذ احد املشروعات

ـ التغليف

ـ التغليف

ـ التغليف

ــ حساب التكلفة وإعداد املنتج للعرض

ــ حساب التكلفة وإعداد املنتج للعرض

ــ حساب التكلفة وإعداد املنتج للعرض

وزارة الرتبية والتعليم
مكتب مدير عام تنمية مادة االقتصاد املنزلي
*********************
ختطيط دروس الرتيكو

ملدارس التعليم اجملتمعي املستوى األول (  1ــ  2ـــ  ) 3الفصل الدراسي األول للعام {  2019 / 2018م }
اخلطة اإلسبوعية (  )15حصة

الصف األول

الشهر

الصف الثالث

الصف الثانى

املقدمة
اخليوط املستخدمة واإلبر املختلفة

ــ غرزة خبطوط مستقيمة

ــ اختيار اخليط املناسب لسمك اإلبرة

ـ غرزة البليسيه

ــ استخدام كل نوع من اإلبر

ــ حب األرز

ــ غرزة الضفرية
ــ غرزة األجور

ــ طريقة لف اخليط

نوفمرب

 2018م

ــ غرزة ( البداية ــ العدلة )
ــ الغرزة املقلوبة

ــ وصل اخليط أثناء الشغل

ــ إضافة األلوان

ــ الغرزة اجلرسيه

ــ كيفية إصالح األخطاء فى الشغل

ــ عمل قطعة من الرتيكو باستخدام أكثر من لون

ــ الزيادة والنقص فى الشغل

ــ عمل احلردات

ــ طريقة قفل شغل الرتيكو
ــ تنفيذ عينات من الغرز املقلوبة ــ اجلرسيه
املشروعات

املشروعات

املشروعات

ــ طريقة عمل كوفية تصلح للصغار والكبار

ــ تنفيذ منوذج ( ) 1

ــ تنفيذ بعض قطع بسيطة من الرتيكو

ـ حزام لتجميل امللبس

ــ غطاء للرأس أو كوفرته طفل

ــ منوذج ( ) 1

أو ربطة عنق

ــ عمل حقيبة

ــ بلوفر بدون أكمام

ــ تنفيذ بونيه

ــ جيليه

ــ منوذج ( ) 2

تنفيذ املشروع األول

تنفيذ املشروع األول

تنفيذ املشروع األول

تنفيذ املشروع الثاني

تنفيذ املشروع الثاني

تنفيذ املشروع الثاني

إنهاء املشروع األول

إنهاء املشروع األول

إنهاء املشروع األول

إنهاء املشروع الثاني

إنهاء املشروع الثاني

إنهاء املشروع الثاني

تابع إنهاء املشروعات املنفذة وإعدادها للعرض

تابع إنهاء املشروعات املنفذة وإعدادها للعرض

تابع إنهاء املشروعات املنفذة وإعدادها للعرض

ـ شال من الرتيكو

ديسمرب

 2018م

يناير

2019م

ـ الرموز اخلاصة بالرتيكو اليدوى

اختبار وأجازة نصف العام

وزارة الرتبية والتعليم
مكتب مدير عام تنمية مادة االقتصاد املنزلي
*********************
ختطيط دروس الرتيكو

ملدارس التعليم اجملتمعي املستوى الثاني (  4ــ  5ـــ  ) 6الفصل الدراسي األول للعام  2019 / 2018م }
اخلطة اإلسبوعية (  )15حصة

الصف الرابع

الشهر

الصف اخلامس
ــ ماكينة الرتيكو البسيطة

ــ طريقة عمل العراوى

الصف السادس
ــ غسل وكى مالبس الرتيكو

ــ أجزاء ماكينة الرتيكو
نوفمرب
 2018م

ــ طريقة تركيب األزرار

ــ كيفيه تشميع ولف اخليط

ــ تابع طرق غسل مالبس الرتيكو

ــ فتحة الرقبة

ــ طريقة لضم منظم شد اخليط ومكوكى

ــ املكواة الكهربائية وطرق كى مالبس الرتيكو

التغذية
ــ تنقيص الغرز وكيفية جتميع أجزاء
القطعة
املشروعات

ديسمرب
 2018م

يناير

 2019م

املشروعات

املشروعات

ــ منوذج ( اــ) 2

ــ منوذج ( اــ) 2

ــ منوذج ( ا ــ) 2

ــ طريقة عمل جيليه بكول

ــ طريقة عمل الرببتوز

ــ عمل جاكيت بغرزة اجلرسيه

ــ شال صغري

ــ طريقة عمل شراب

ــ عمل بلوفر طفل من الرتيكو

ــ عمل قبعة طفل
ــ إستكمال القطعة املنفذة
تنفيذ املشروع األول

تنفيذ املشروع األول

تنفيذ املشروع األول

تنفيذ املشروع الثاني

تنفيذ املشروع الثاني

تنفيذ املشروع الثاني

إنهاء املشروع األول

إنهاء املشروع األول

إنهاء املشروع األول

إنهاء املشروع الثاني

إنهاء املشروع الثاني

إنهاء املشروع الثاني

تابع إنهاء املشروعات املنفذة

تابع إنهاء املشروعات املنفذة وإعدادها

تابع إنهاء املشروعات املنفذة وإعدادها

وإعدادها للعرض

للعرض

للعرض
اختبار وأجازة نصف العام

ُ
ملحوظة  :طبقا للخريطة الزمنية مت زيادة عدد من األسابيع

وزارة الرتبية والتعليم
مكتب مدير عام تنمية مادة االقتصاد املنزلي
*********************
ختطيط دروس العاانن

ملدارس التعليم اجملتمعي املستوى األول (  1ــ  2ـــ  ) 3الفصل الدراسي الثاني للعام {  2019 / 2018م }
اخلطة اإلسبوعية (  )15حصة

الصف األول

الشهر

ــ النظافة الشخصية

ــ اختيار اخلامات
فرباير

الصف الثاني
ــ التخلص من القمامة وإبادة احلشرات
ــ األدوات الصغرية املستعملة فى املخبوزات

الصف الثالث
ــ أهمية تنظيم األسرة
ــ ترشيد االستهالك

ــ املكاييل واملوازين املنزلية

 2019م

ــ التعبئة والتغليف

ــ تابع إبادة احلشرات

ــ تابع ترشيد االستهالك

ــ حساب املنتج والتسويق
ــ تنفيذ املشروع املختار
املشروعات

مارس

 2019م

املشروعات

املشروعات

ــ استخدام مخرية البرية فى عمل

ــ الربيوش (قرص بالسكر)

ــ بسكويت جوز اهلند

فطرية بالعجوة

ــ الشريك

ــ بسكويت القرفة

فطرية الرمحة

ــ البوريك

ــ بسكويت اجلنب

اخلبز

ــ كعك العيد

ــ بسكويت الربتقال

تنفيذ احد املشروعات

تنفيذ احد املشروعات

تنفيذ احد املشروعات

تغليف املنتج وحساب التكلفة وعرضه

تغليف املنتج وحساب التكلفة وعرضه

تغليف املنتج وحساب التكلفة وعرضه

وزارة الرتبية والتعليم
مكتب مدير عام تنمية مادة االقتصاد املنزلي
*********************
ختطيط دروس العاانن

ملدارس التعليم اجملتمعي املستوى الثاني (  4ــ  5ـــ  ) 6الفصل الدراسي الثاني للعام {  2019 / 2018م }
اخلطة اإلسبوعية (  )15حصة

الصف الرابع

الشهر

ــ األدوات واألجهزة وكيفية العناية
بها وصيانتها
ــ مضرب البيض اليدوي
فرباير

 2019م

الصف اخلامس
_الشراء

الصف السادس
ــ فساد وتلوث األطعمة

ــ الشراء باجلملة
ــ الشراء بالتجزئة

ــ اخلالط الكهربائي
ــ مضرب البيض الكهربائي
ــ كيفية استخدام كل جهاز

ــ طرق الشراء

ــ كيفية ختزين األطعمة واملواد الغذائية

ــ مزايا كل طريقة
ــ كيفية العناية باألجهزة

ــ أهمية اإلملام بطريقة الشراء يف حياتنا

ــ تابع طرق ختزين األطعمة

اليومية
املشروعات

مارس

 2019م

املشروعات

املشروعات

ــ كعكة أسفنجية بالسكر واملربى

ــ الكعك الدسم ( كعك الربتقال )

ــ تابع طرق ختزين األطعمة

ــ بسكويت الينسون

ــ كعك الرخام

ــ الكعك اإلسفنجى بالفاكهة

ــ كعكة أسفنجية بالفاكهة

( تورتة )

ــ كرات الشوكوالتة

ــ الكعك اإلسفنجى بالكرمية

ــ كعكة ملفوفة باملربى

ــ الغريبة

ــ بسكويت النشادر

ــ البيتى فور

تنفيذ أحد املشروعات وحساب

تنفيذ أحد املشروعات وحساب تكلفة

تنفيذ أحد املشروعات

تكلفة املنتج

املنتج

تكلفة املنتج

تغليف املنتج وإعداده للعرض

تغليف املنتج وإعداده للعرض

تغليف املنتج وإعداده للعرض

وزارة الرتبية والتعليم
مكتب مدير عام تنمية مادة االقتصاد املنزلي
*********************
ختطيط دروس الكروشيه

ملدارس التعليم اجملتمعي املستوى األول (  1ــ  2ـــ  ) 3الفصل الدراسي الثاني للعام  2019 /2018م }
اخلطة اإلسبوعية (  )15حصة

الشهر
مارس

 2019م

ابريل

 2019م

الصف األول

الصف الثالث

الصف الثاني

ــ فن الكروشيه

ــ غرزة العمود

ــ طرق تكوين أشكال خمتلفة

ــ أنواع اخليوط واإلبر املستخدمة

بلفة ولفتني

ــ أوالً  :املربع

ــ طريقة استخدام اإلبر ولف اخليط
ــ الغرز البسيطة ( السلسلة )

ــ غرزة املربعات املتبادلة

ــ غرزة نصف العمود

ــ الزيادة والتنقيص

ــ الغرزة املنزلقة

ــ تكوين مثلث

املشروعات

املشروعات

ــ ثانياً  :املستطيل

ــ ثالثاً :الدائرة
املشروعات

ــ منوذج 3 ، 2 ، 1

1ــ تنفيذ غطاء للرأس

1ــ بطانية طفل

ــ عمل سورتيت للشعر

 2ــ جيليه

 2ــ تزيني مفرش سفرة
 3ــ عمل مفارش متنوعة

ــ جيليه بدون أكمام
ــ وصل قطعتني من الكروشية
تنفيذ أحد املشروعات تنفيذاً جيداً

تنفيذ أحد املشروعات تنفيذاً جيداً

تنفيذ أحد املشروعات تنفيذاً جيداً

إنهاء القطعة املنفذة وإعدادها للعرض

إنهاء القطعة املنفذة وإعدادها للعرض

إنهاء القطعة املنفذة وإعدادها للعرض

مايو

اختبار نهاية العام

2019

خبري املادة
أ /إميان سليمان

املوجه العام
أ /حنان الفحل

مدير عام تنمية املادة
أ /إميان حممد أمحد الباجورى

وزارة الرتبية والتعليم
مكتب مدير عام تنمية مادة االقتصاد املنزلي
*********************

ختطيط دروس الكروشيه

ملدارس التعليم اجملتمعي املستوى الثاني (  4ــ  5ـــ  ) 6الفصل الدراسي الثاني للعام {  2019 / 2018م }
اخلطة اإلسبوعية (  )15حصة

الشهر
مارس

الصف الرابع
ــ طريقة عمل البونبون

الصف اخلامس
ــ طريقة عمل بلوفر مقفول وكتف ساقط

الصف السادس
ــ بلوفر مفتوح حبرده على شكل ( ) 7

 2019م

ــ طريقة عمل الفرانشة

ــ طريقة فتح عراوى الكروشيه

ــ شال مثلث

ــ تنفيذ تصميم يضم الغرز السابقة

ــ كيفية عمل األزرار

ــ وحدة مفرش مستديرة أو مربع أو

املشروعات

املشروعات

بيضاوى أو مستطيل

ــ عمل خدادية مستديرة

ــ عمل مفارش متنوعة

ــ إدخال الكروشية مع القماش
( تزيني مفرش ) سفرة أو صدر قميص
ابريل

 2019م

املشروعات
ــ شال

ــ بطانية طفل
ــ عمل صدر قميص نوم أو بلوزة بلونني

نوم

ــ اكوال
ــ مفرش سفرة

ــ عمل مفرش مستدير
اختيار أحد املشروعات وتنفيذه

اختيار أحد املشروعات وتنفيذه

اختيار أحد املشروعات وتنفيذه

إنهاء القطعة املنفذة وإعدادها للعرض

إنهاء القطعة املنفذة وإعدادها للعرض

إنهاء القطعة املنفذة وإعدادها للعرض

مايو

اختبار نهاية العام

2019م

خبري املادة
أ /إميان سليمان

املوجه العام
أ /حنان الفحل

مدير عام تنمية املادة
أ /إميان حممد أمحد الباجورى

