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2016 المطبوعات الخاصة بالدخول المدرسي سنة  

المهني تفي بالغرض   ، التصميم  و  التسطيرالصفحة الرئيسية منقحة       االبتدائيالكراس اليومي المستوى  --- )  1

   .ج.د 100.00    لوحدةاثمن     .مستورد/ غ  70ورق ممتاز  ب  عةاحسب رغبة األساتذة   ، طب ، وي ـوالترب

  .ج.د100.00ثمن الوحدة      . مستورد/ غ  70ورق ممتاز  ب  الكراس اليومي  المستوى المتوسط    ---  )2

                .مستورد  /  غ 70  ورق ممتازب   الثانوي  و  المتوسط و   االبتدائيللمستوى   الفرنسية باللغة الكراس اليومي    --- ) 3

  ج.د 100.00ثمن الوحدة      

ج.د 100.00 ...مستورد /  غ  70ورق ممتاز  الثانوي ب و المتوسط   للمستوى   االنجليزيةالكراس اليومي  باللغة   ---  )4  

                               .                                                          ج.د 22.00   . مستورد /    غ 70ورق ممتاز  بغة العربية   لسجل المناداة  بال  --- ) 5

  .ج.د 22.00. مستورد /  غ  70ورق ممتاز  ب غة الفرنسية لسجل المناداة  بال  --- ) 6 

.ج.د 25.00 .  مستورد /  غ  70ورق ممتاز  ب العربيةاللغة التنقيط  المستوى  المتوسط ب كراس  --- ) 7  

.ج.د 25.00.  مستورد /  غ  70ورق ممتاز  بالفرنسية   باللغة  المستوى المتوسط والثانوي  كراس التنقيط  --- ) 8  

.ج.د 25.00.  مستورد /  غ  70ورق ممتاز  ب   باالنجليزيةكراس التنقيط  المستوى  المتوسط   --- ) 9  

.ج.د 25.00  مستورد /  غ  70ورق ممتاز  ب نموذج مازال صالحا  لالستعمال  االبتدائي كراس التنقيط  المستوى    --- ) 10   

  .ج.د  5.00    مطبوع من الجهتين التوزيع الشهري  على ورق البريسطول  الممتاز  األملس   --- ) 11

.ج.د 18.00. مستورد /  غ  70بورق ممتاز    2016 الثالثةدفتر المراسلة لتالميذ المتوسط والثانوي  الطبعة   --- ) 12  

    .ج.د 5.00  2016الطبعة الرابعة  على ورق مقوى  حجم متوسط   ،  عليه رسومات بيداغوجية و  جدول الضرب  ملون  --- ) 13

.ج.د 3.00   2016الطبعة الرابعة   حجم دون المتوسط  على ورق مقوى  ، للتلميذ  األسبوعي  جدول التوقيت  --- ) 14  

                                                     ا رو ور  ...  2016 اب                         

                                            .الناشر دار اليمامة  / بالمعلمين واألولياء والتالميذ ةخاص مؤلفة  نصائح وتوجيهات لتعليم الكتابة كتاب ) 1

الناشر دار    /  2016طبعة ولكل األعمار  النت  النت أو الويب لكل  مستعملي   والفيسبوك المشاكل والحلول    النت إمبراطورية) 2

                                                                                                                                                                                                           .اليمامة

 طبعةالطبعة األولى لجميع المستويات  الدراسية )  قواعد ، إمالء ، نماذج معربة  ، تطبيقات( كتاب مفكرات القواعد اللغوية  ) 3

                                                                                                                                                                                       .الناشر دار اليمامة  /   2016

، لجميع  ، تمارين وتطبيقات ، نماذج آليات معربة قواعد:  ) من كتاب اهللا اتـنـّيـآيات ب (قواعد العربية  بأمثلة  قرآنية كتاب  ) 4

                                                                                                                                                                                                                .الناشر دار اليمامة  2016 طبعة  المستويات 

                            .الناشر دار اليمامة/    2016الرابعة   الطبعة)  بواسطة اإلعراب قاعد دروس في الن (تاز في القواعد واإلعراب  المم) 5

                                      .دار اليمامة الناشر  2016 طبعة  المباني والمعاني،  لمستوىفنية راقية ا اتتضمن قصص) بامتيازمجوعة قصصية (هديل الجنة ) 6 

7(nacera  /  tabbal   Nour in English  BAC                                      8 (Nour in English BEF  /  nacera   tabbal           

     ر وب اتطو 62 / 55 / 45 /61 )06(    بطم ادل ووا ف /س67 /21 /47  )034(   

 ط   نا ت ، اور اوا )ا( ق ا   ا  ،   ق ا   .   

  .الحقا تطبعـس التيمرتقبة الو  الحالية  منتوجاتناكل أخذ فكرة عن  و المطبوعاتجميع  مشاهدةحيث يمكنكم ) موقع دار اليمامة( المدونة أدناه
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