الوولكت الوغربيت

وزارة التربيت الىطنيت والتعلين العالي
و تكىين األطر و البحث العلوي
قطاع التعلين الودرسي-األكاديويت الجهىيت للتربيت والتكىين
نيابت الرشيديت

ٌٍعجخ

اٌفئخ

وزح اٌظًـــــــــــــــح

صغبر

ي ٌألٌعبة اٌجّبعٍخ اٌّذرطٍخ
يح
ثزٔبِج اٌجطىٌخ اإلقي َ
اٌزػٍذٌخ ٌىَ اٌجّعخ ٌٕ 27بٌز 2012

اٌّمبثالد

 1إع ِىالي رػٍذ اٌزػٍذٌخ  #إع َ ٌىطف ارفىد اٌزبطعخ  6 x 4دلبئك
إع فزوٍخ رٕجذاد
#
اٌفبئش 1
صجبحب ِع رىلٍف اٌعذاد

صغٍزاد
فزٍبْ

اٌزىلٍذ

ِذح اٌّمبثٍخ

اٌحىبَ
ِحّذ رػٍذي
رىفٍك ٔىٍض
طهًٍ ٔجًّ

اٌٍّعت اٌّظؤوي
ِؤطظخ
إلزأ

طالَ
فزود

إع ِىالي رػٍذ ِؤهٍخ
ثبٔىٌخ طجٍّبطخ #

إع فزوٍخ رٕجذاد

فزٍبد

اٌزبطعخ  7 x 4دلبئك
صجبحب ِع رىلٍف اٌعذاد

اٌؼزٌف ٌّزأً
ِزاد ػذاد
حٍّذ سووبري

ثب اإلِبَ
ِبٌه

ٔعٍّخ
اٌّزضً

ثب طجٍّبطخ ِؤهٍخ

ػجبْ

ثب إثٓ طبهز  #ثب اٌحظٓ اٌثبًٔ رٕجذاد

 8 x 4دلبئك
اٌزبطعخ
ِع رىلٍف اٌعذاد
صجبحب

صالح اٌذٌٓ ثٓ طٍٍّبْ
َ حفٍظ ِبٌىً
ٌحظٓ عجٍذي

ثب اإلِبَ
ِبٌه

رلٍخ
اٌىبف

ػبثبد

ثب ِحّذ اٌخبِض وٍٍّّخ  #ثب طجٍّبطخ

اٌزبطعخ  7 x 4دلبئك
صجبحب ِع رىلٍف اٌعذاد

حظٓ ألزاو
عشٌش اٌجغزٌذ
حٍّذ طىىري

إعدادٌخ
ِىالي
رػٍذ

ِحّذ
اٌؼعزي
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اٌّمبثالد

إع َ ٌىطف ارفىد #

صغٍزاد
فزٍبْ
فزٍبد
ػجبْ

اٌزىلٍذ

ِذح اٌّمبثٍخ

 15 x 2دقٌمخ
إع اإلِبَ اٌهىاري رٕجذاد
ِع  5دلبئك
اٌزبطعخ
صجبحب
إطززاحخ
إعدادٌخ اإلِبَ اٌهىاري رٕجذاد ِؤهٍخ

إع اإلِبَ اٌهىاري رٕجذاد  #ثب إثٓ طبهز

 20 x 2دقٌمخ
ِع  5دلبئك
اٌزبطعخ
صجبحب
إطززاحخ
إعدادٌخ اإلِبَ اٌهىاري رٕجذاد ِؤهٍخ
ثب اٌحظٓ اٌثبًٔ رٕجذاد

الكرة الطائرة

صغبر

إع اٌمذص ِؤهٍخ

فزٍبْ

اٌثبٔىٌخ اٌزمٍٕخ ِؤهٍخ

ػجبْ

ثب إثٓ طبهز ِؤهٍخ
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اٌحىبَ
حٍّذ ثىسٌذ
عّز هبئُ

حٍّذ ثىسٌذ
عّز هبئُ

اٌٍّعت اٌّظؤوي
لبعخ
اٌزٌبضبد

لبعخ
اٌزٌبضبد

جّبي
ِزػٍغ

جّبي
ِزػٍغ
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نـــــــرح اٌمذَ

اٌزىلٍذ

ِذح اٌّمبثٍخ

اٌحىبَ

اٌٍّعت

اٌّظؤوي

 - 1إع ِىالي رػٍذ وٍٍّّخ  #ثب األٍِز َ عجذ اهلل
ثزاعُ
اٌفبئش # 1إع ثًٕ اِحّذ اٌزٌصبًٔ

اٌزبطعخ
صجبحب

 15 x 2دقٌمخ
ِع  5دلبئك
إطززاحخ

عجذ اهلل فزٌذا
َ عًٍ اٌصىصً
جالي اٌجمبًٌ

ثبٔىٌخ األٍِز
ِىالي عجذ
اهلل

طٍذي ِحّذ
اٌعّزأً

اع ِىالي رػٍذ وٍٍّّخ  #ثب األٍِز َ عجذ اهلل
صغار
اٌفبئش # 1إع ثًٕ اِحّذ اٌزٌصبًٔ

اٌزبطعخ
صجبحب

 20 x 2دقٌمخ
ِع  10دلبئك
إطززاحخ

َ اٌحظٓ اٌحظًٕ
ٌىٔض ِزًٌّ
عجذ اهلل ٌحضى
اطّبعًٍ اٌؼجىة

ثبٔىٌخ إثٓ
طبهز

اٌزبطعخ
صجبحب

 35 x 2دقٌمخ
ِع  15دلٍمخ
إطززاحخ

حظٓ فزدٌىي
عجذ اهلل اٌىافً
اثزاهٍُ أهزوع

اٌزبطعخ
صجبحب

 40 x 2دقٌمخ
ِع  15دلٍمخ
إطززاحخ

طعٍذ ثٍذادح
ٌىطف اٌغشالًٔ
ِحّذ ثىجعذح

فزٍبْ

اٌّمبثالد

ثب ِحّذ اٌخبِض وٍٍّّخ  #اع ِىالي رػٍذ اٌزػٍذٌخ

ثب ربدغىطذ  #ثب اٌؼهٍذ َ اٌطٍت ثٓ َ اٌىجٍز اٌجزف
ػجبْ
اٌفبئش # 1ثب األٍِز عجذ اهلل
اإلٔبس

ٍِحىظخ:

ثبٔىٌخ إثٓ طبهزِؤهٍخ

ٍِعت اٌؼجٍجخ
واٌزٌبضخ
(خٍف ِزوش
اإلطزمجبي)
اٌٍّعت
اٌعظىزي

َ احّذ
صىصً

جّبي
ِزػٍغ
رػٍذ
اٌطبهٍزي
عجذ اهلل
اٌىافً

ٌ عذ هذا اٌجزٔبِج ثّثبثخ اطزذعبء ٌٍفزق اٌّؼبروخ و اٌحىبَ
ٌ جت احززاَ ػزوط اٌّؼبروخ إٌّصىؽ عٍٍهب فً دًٌٍ إٌّبفظبد اٌزٌبضٍخ اٌّذرطٍخ
 فً حبٌخ اٌذعبدي فً وزح اٌمذَ ٌزُ اٌٍجىء إٌىاٌضزثبد اٌززجٍحٍخ ِجبػزح

إخجبر:

اٌجطىٌخ األوبدٌٍّخ
وزح اٌظٍخ
الرشيديت يىم السبت 25
فبراير2012

اٌىزح اٌطبئزح و وزح اٌٍذ
خنيفرة يىم األربعاء 22
فبراير2012

وزح اٌمذَ
فزٍبْ و ػجبْ
هكناس يىم الجوعت 02
هارس2012

وزبوٍذ ،ثزاعُ و إٔبس
هكناس يىم الجوعت 02
هارس2012

اٌجطىٌخ ايوطٍٕخ
وزح اٌٍذ ،وزح اٌظٍخ و اٌزٌىجً
ِزاوغ ِٓ  08اٌى 11أثزًٌ 2012

اٌىزح اٌطبئزح و وزح اٌمذَ
ِزاوغ ِٓ  12اٌى 15أثزًٌ 2012

