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Saudi Arabia

Ministry of Education

Department of Education for Girls 

Alrwaby Office of Education

08/03/201308/03/2013 ثانويه التسعون التاريخ :

المملكة العربية السعودية

وزارة التربية والتعليم  إدارة تعليم البنات

مكتب التربية والتعليم بالروابي

 الموافق:

العدد اسم الكتاب العدد اسم الكتاب العدد اسم الكتاب

1 البلغة الواضحة

1 توضيح الحلم

2 التاريخ السلمي

2 جغرافية البيئات الطبيعه

1 الموسوعه العربية العالمية

50 تفسير جزء عم

25 شرح الربعين  حديثا  النووية

50 مسؤلية المراة المسلمة

2 الكتاتيب في الحرمين الشريفين

2 مهارات التدريس

3 تدريس  العلوم

2 نظام السرة في السلم

2 بيع العقار والثمار

2 هشام بن عبد الملك و الدولة الموية

2 اثر الفرس السياسي في العصر العباسي

3 تفسير القران العظيم

2 معلم الدباء

2 فتح القدير

2 العلم

2 فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين

2 بغيه عباد الحمن

2 المعلم المفهرس للفاظ  القران الكريم

2 علم النبات العام

2 معجم المناهي اللفظيه

2 تفسير الكريم الرحمن

2 زاد المعاد

2 الصابه في تميز الصحابة

2 الروض النف

2 تيسير العلي القدير لختصار ابن اثير

2 مختار الصحاح

2 الكيمياء العامة

2 فن الزخرفة

2 قواعد الملء

2 معين الطلب في قواعد النحو والعراب

2 التعالم

2 التعليم وتكنولوجيا التعليم

2 لمحات في المكتبة والبحث والمصادر

2 جغرافية الوطن العربي الكبير

2 شذى العرف

2 قواعد التجويد

2 الرياضيات المعاصرة

2 التقليد والتبعية

2 القول السديد وكتابة التوحيد

1 دليلك في المكتبة

1 الفيزياء العامة

تم توقيع مديرة المدرسة أدناه على صحة جرد الكتب أعله لعهدة المدرسة  )                     ( حيث تم الجرد في يوم    )               ( بتاريخ 

:       /       /     14هـ وعليه فقد تم التأكد من صحة جميع العداد الموضحة أعله في هذا البيان.

السم الرباعي للمديرة /

ختم المدرسة التوقيع /السم الرباعي للمساعدة / 

التوقيع /  

تم التأكد من صحة العداد ومن توقيع المديرة والمساعدة أعله من قبل المشرفة في مكتب إشراف ...................................

السم الثلثي للمشرفة :

التوقيع :

       /        /         14هـ    التاريخ :

..................................................

..................................................
ختم المكتب 

...................................................

.................................................

...................................

...................................

08/03/2013 08/03/2013
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المملكة العربية السعودية

وزارة التربية والتعليم  إدارة تعليم البنات

مكتب التربية والتعليم بالروابي

 الموافق:

العدد اسم الكتاب العدد اسم الكتاب العدد اسم الكتاب

2 مبادئ الحصاء

2 قواعد الخط العربي

2 ابن خلدون

2 صحيح مسلم

1 علم الحيوان العام

2 الملخص الفقهي

1 فتح المجيد

3 السيرة النبوية

2 الشعر والشعراء

2 منهاج مسلم

2 تاريخ الدب العربي

2 العقيدة الوسطية

2 العصصر العباسي الثاني

2 علم النفس التربوي

2 مكانك تحدي

3 الموسوعه العربية المسيرة

2 صبح العشى

2 فتح الباري

2 شرح شذوذ الذهب

2 اصول تدريس الرياضيات

2 اداب المتعلمين

2 الثار الجتماعية والقتصادية للهجرة

2 تعليم المكفوفين في العالم العربي

2 الفتوحات السلمية عبر العصور

2 اسلميات

2 حب الوطن في منظور شرعي

2 تذكرة الصوام

2 موسوعة المراة المسلمة

2 100 سوأل وجواب للمام

2 كيف ترى اطفالنا تربية اسلمية

2 القصص في الحديث النبوي

2 شيئ عن التربية الوطنية

2 موسوعة الثقافة للجميع

2 دليل المعلم والتعليم

1 الشيخ محمد بن عبد الوهاب  حياته  وفكرة

الشعراء من اصحاب رسول اللة صلى اللة 

علية  وسلم
 2

2 الدعوة من عهد الملك عبد العزيز

2 الحياة كفاح

2 رسالة الى طالبة

2 الشخصية الجغرافية للملكة

2 معالجة السلم لوقت الفراغ

2 تقنيات التعليم و التصال

1 ماشية الدروس المهمة لعامة المة

تذكرة اولى الفير بشعيرة المر بالمعروف 

والنهي عن المنكر
 2

2 اشرعه للوطن والثقافة
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 الموافق:

العدد اسم الكتاب العدد اسم الكتاب العدد اسم الكتاب

2 المستشرقون

2 واثمن الجنة

2 احكام مـن القران الكريم

1 الجواب المفيد في بيان اقسام  التوحيد

2 الدنيا ظل زائد

الشارات الى مكة من حكم واحكام وفوائد 

تتعلق بفريضة الزكام
 3

2 ايسر العبادات

2 الزواج والسرة

2 النفاس الخيرة

2 اللهم سلم

2 مفهمي في مد

2 الفجر الصادق

2 شهادة الزور

2 اصبر واحتبس

2 الوقت القاس لقوى

2 ديوان حسان بن ثابت

2 الشيخ محمد بن عبد ال حياته وفكرة

الشعراء من اصحاب الرسول صلى ال  

علية وسلم
 1

1 الدعوة من عهد الملك عبد العزيز

1 الحياة كفاح

1 رسالة الى طالبة

2 الشخصية الجغرافيه للملكة

1 معالجة السلم لوقت الفراغ

1 تقنيات التعليم والتصال

2 حاشية الدروس المهمة لعامة المة

2 اشرعة للوطن والثقافة

1 المستشرقون

1 احكام من القران الكريم

2 اولئك الخيار

4 الدعوه الى ال

2 احصاه ال وقوه

2 اليمان والعباده

2 تذكير النام

2 الوقايه من الحرائق في المختبرات

2 المان العلمي

30 المعتز لين قدامه

4 القول المفيد

10 فتاوي الشيخ عبد العزيز بن باز

6 اخي المريض

2 المنهاج لصول الدين

2 عمل المراه

2 المختصرالنفيد للبيت السعيد

2 صوره من سماحت السلم

2 اعظم عظماءالمسلمين

2 فتاوي المراه

تم توقيع مديرة المدرسة أدناه على صحة جرد الكتب أعله لعهدة المدرسة  )                     ( حيث تم الجرد في يوم    )               ( بتاريخ 
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التوقيع /  
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 الموافق:

العدد اسم الكتاب العدد اسم الكتاب العدد اسم الكتاب

2 فتاوي النظر والختلط

2 المختار في شواهد الشعار

2 اعترفات متاخره

2 العائدات الى ال

2 زينت المراه

2 كيف تقراء كتاب

2 الستشراق والدراسات

2 الرقام العربيه والفرعيه

2 منكم واليكم

2 الساليب النبويه

2 التنصيرومفهومه

2 التنبيهات الجيليه

2 قصص الطفال

3 حقوق النسان في السلم

2 قواعد التعامل مع العلماء

1 النهج المحملي

2 صديقه من  القلب

2 الخلوه واحكامها

2 متطلبات المحافظه على النظمه

2 العداد

2 اوهام في الطريق

1 المعناه

3 الكنز الذهبي

2 دموع ناسك

2 رسائل وفتاوي المسح على الخفين والتيمم

2 اطلس المملكه

2 33 سببا للخشوع  في الصله

2 40 نصيحه لصلح البيوت

2 اخطار تهدد البيوت

2 شرح لصول الثلثه

2 اهداف وطرق تدرس قواعد النحو

2 شرح كشف الشبهات

2 سجاد والرمال في الممكله

5 زاد المتقي من كلم المرسلين

2 احكام المناسك

1 الما سوينه

2 الفاظ مذمومه

2 الدين الحق

2 موسعه الوائل

6 النظرات

2 الوقف في حيات المسلم

2 معجم الحاديث القدسيه

2 اقتصاد  الصراط المستقيم

8 تفسير القران العظيم

3 شرخ ديوان المتنبي

تم توقيع مديرة المدرسة أدناه على صحة جرد الكتب أعله لعهدة المدرسة  )                     ( حيث تم الجرد في يوم    )               ( بتاريخ 

:       /       /     14هـ وعليه فقد تم التأكد من صحة جميع العداد الموضحة أعله في هذا البيان.

السم الرباعي للمديرة /

ختم المدرسة التوقيع /السم الرباعي للمساعدة / 

التوقيع /  

تم التأكد من صحة العداد ومن توقيع المديرة والمساعدة أعله من قبل المشرفة في مكتب إشراف ...................................

السم الثلثي للمشرفة :

التوقيع :

       /        /         14هـ    التاريخ :

..................................................

..................................................
ختم المكتب 
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 الموافق:

العدد اسم الكتاب العدد اسم الكتاب العدد اسم الكتاب

2 معارك حاسمه في حياه المسلمين

2 ديوان الخنساء

2 العبرات

2 طرق تدريس اللغه العربيه

2 اذكياء واوائل

1 تاريخ شعراء العربيه

2 تاريخ شعراء العربيه

2 الشباب وقضاياه المعاصره

2 تدريس فنون اللغه العربيه

2 ميلد جديد

2 التوبه الى ال

6 اروع القصص

2 دما اشلء

2 طريقه للتحمس لطلب العلم

1 الموسوعه العلميه الميسره

2 ام سليم بنت ملحان

1 الشخصيه الجغرافيه للملكه

2 لماذا اسم هؤلءالمقساوله

2 على مشارف الواقع

2 مشاهير قاده الفخ السلمي

2 الحكم العادل عمر بن عبد العزيز

2 سميه بن الخياط

2 اللياف الغذائيه

2 البيان عن اداب القران

2 احكام الزكاه

2 التنبيه في اضرار الخدم والسائقين

2 دليل ومبادى السعاف الولى

2 توصيهات للفتاه المسلمه

2 فقه الحيض ولستخاضه

2 70 مخالفه تقع فيها النساء

2 البنت المثاليه

2 ديوان جرير

2 كلمه حق

2 التغذيه خلل مراحل العمر

2 مافوق العدل

3  الطلب واليمان

2 الكبائر

1 السيره النبويه

2 المصباح المثيره

4 بر الوالدين

2 خليه طالب العلم

2  من اعلم المجدين

1 السعافات الوليه

2 زينه المراه المسلمه

2 المورد
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 الموافق:

العدد اسم الكتاب العدد اسم الكتاب العدد اسم الكتاب

1 المراهقه

2 الفوائد

2 افات اللسان

2 ايام العرب

2 فتح المجيد

2 اعلم السنه المنشوده

1 المعلم الفصل في الملء

2 اغاثه المهنات في مصائد الشيطان

2 مختصر منهاج القاصدين

2 الحوادث ا المنزليه

2 نحو منهج الشرعي

1 كيف تحظر نفسك للختبارات

2 مسوؤليه النساء

2 السلم والشباب

1 كتاب شذى المعرف

2 قصص العرب

2 الرياض الناضره

2  احكام الشعر

1 المعلقات الشعر

1 الدعوه الى ال

2 شباب الصحابه

2 التربيه الماده الضروره

2 النهج المحمدي

2 في اعلمنا

3 المعاناة

2 السعافات الولية

2 المراهقون

2 المعلم المفصل في الملء

2 كيف تحضر نفسك لمتحانك

2 كتاب شذا العرف

1 المعلقا العشر

1 المعلقات العشر

2 شرح ديوان حسان بن ثابت

2 الخلص

3 فائز ام محظوظ

3 بناء دولة دولة السلم

2 السلم ميسرا

2 التجويد الميسر

2 مجالس تبيان الكلم

2 قرة العين في بر الوالدين

2 الستشراق والمستشرقين

2 مهما غل  الثمن

2 دفء الليالي الشاتية

2 عظماؤنا من التاريخ

2 هكذا علمتني الحياة

تم توقيع مديرة المدرسة أدناه على صحة جرد الكتب أعله لعهدة المدرسة  )                     ( حيث تم الجرد في يوم    )               ( بتاريخ 

:       /       /     14هـ وعليه فقد تم التأكد من صحة جميع العداد الموضحة أعله في هذا البيان.

السم الرباعي للمديرة /

ختم المدرسة التوقيع /السم الرباعي للمساعدة / 

التوقيع /  

تم التأكد من صحة العداد ومن توقيع المديرة والمساعدة أعله من قبل المشرفة في مكتب إشراف ...................................

السم الثلثي للمشرفة :

التوقيع :

       /        /         14هـ    التاريخ :

..................................................

..................................................
ختم المكتب 

...................................................

.................................................

...................................

...................................

08/03/2013 08/03/2013



بيان جرد عهدة الكتب الثقافية
Page 7 of 10

Saudi Arabia

Ministry of Education

Department of Education for Girls 

Alrwaby Office of Education

08/03/201308/03/2013 ثانويه التسعون التاريخ :

المملكة العربية السعودية

وزارة التربية والتعليم  إدارة تعليم البنات

مكتب التربية والتعليم بالروابي

 الموافق:

العدد اسم الكتاب العدد اسم الكتاب العدد اسم الكتاب

2 اين حق هؤلء النساء من الرث

2 سلسلة العالم الصغير الكهرباء

2 شبة الجزيرة العربية

1 شبة الجزيرة العربية

4 الزمن القادم

2 قرناء السوء دمرو حياتي

2 فتح الرحمن  من فضائل القران

2 مختار الصحاح

2 النصيحة ومكانتها في السلم

2 مكفرات الذنوب

2 رسالة من المسرفين

2 وصايا قبل النوم

2 رسائل التوبة من الكذب

2 كتاب الدعاء

1 كتاب الدعاء

2 هذة نصيتي يا طالب العلم

2 ل تشاركوا النصارى في اعيادهم

2 فوائد واداب المعلمين والمتعلمين

2 ثمرات الطريق

2 الحياء واثرة في حياة المسلم

2 رسائل الى امي واختي

2 مختصر النصيحة

2 مجموع فتاوي الشيخ عبد العزيز بن باز

ارياضات والموسوعة والتطبيقات العلمية 

الميسرة
 1

2 تجارب التلوث البيئي

2 المجموعة العلمية السعودية

2 المؤثور في الصلوات

2 زاد الحجاج والمعتمرين

2 خواطر رمضانية

2 المخدرات والمسكرات

2 شرح اصول السنة

2 السرة

2 قصص السيرة النبوية

2 الوقاية الصحية

2 شرح السباب العشرة

2 المسلمون

2 قصص النبياء

2 الصيام احكام واداب

2 سبيل النجاة

1 سبيل النجاة

2 الرشاد

2 اليدز

3 دليل الخبرات

2 اليك اخي الداعية

1 اليك اخي الداعية

تم توقيع مديرة المدرسة أدناه على صحة جرد الكتب أعله لعهدة المدرسة  )                     ( حيث تم الجرد في يوم    )               ( بتاريخ 

:       /       /     14هـ وعليه فقد تم التأكد من صحة جميع العداد الموضحة أعله في هذا البيان.

السم الرباعي للمديرة /

ختم المدرسة التوقيع /السم الرباعي للمساعدة / 

التوقيع /  

تم التأكد من صحة العداد ومن توقيع المديرة والمساعدة أعله من قبل المشرفة في مكتب إشراف ...................................

السم الثلثي للمشرفة :

التوقيع :

       /        /         14هـ    التاريخ :

..................................................

..................................................
ختم المكتب 

...................................................

.................................................

...................................

...................................

08/03/2013 08/03/2013
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08/03/201308/03/2013 ثانويه التسعون التاريخ :

المملكة العربية السعودية

وزارة التربية والتعليم  إدارة تعليم البنات

مكتب التربية والتعليم بالروابي

 الموافق:

العدد اسم الكتاب العدد اسم الكتاب العدد اسم الكتاب

3 الطريق النبوي الي بدر

4 اتحاف النبلء بسير العلماء

4 فقة السرة

1 فقة السرة

2 الجامع الفريد

1 الجامع الفريد

2 بصمات على ولدي

2 الدين نصيحة

2 استخدام الحاسب اللي والتقنية

2 هذة اخلقنا

2 كيف تقراء كتابا

2 المسلحون في مواجهه البث المباشر

2 فتاوي الزكاة

2 اذاعة المدرسة

1 حقوق النسان في السلم

1 اذاعة المدرسة

1 حقوق النسان في السلم

2 الذكرى خبر الرياء

2 لماذا الحجاب ؟

2 الهاربات الئ ال سواق

2 رسائل التوبة في الحسد

2 غراس النابل

2 في مشكلت الشباب

1 رسائل التوبة في الحسد

2 رسائل التوبة في النميمة

1 كيف نصف السلم المبكرة

2 الحذر في القول بحياة الحضر

2 التواضع ومنزلتة في الريف

2 احكام النظر الى المحرمات

2 المرأه السفنجية

1 نداء الى المرتي والمريسات

2 الولء والبراء

2 حقيقة اللتزام

1 محرمات متمكتة في المه

الرياضات والموسوعة التطبيقات  العلمية 

الميسرة
 2

2 كيف نصف اليلم المرة

1 الحذر في القول بحياة الخضر

1 التواضع ومنزلتة في الريف

1 احكام النظر الى المحرمات

1 المرأة السفنجية

1 نداء الى المدين والمينات

1 الولء والبراء

1 حقيقة اللتزام

2 محرمات متمكنة في المة

2 نداء الئ المدين والمدينات

تم توقيع مديرة المدرسة أدناه على صحة جرد الكتب أعله لعهدة المدرسة  )                     ( حيث تم الجرد في يوم    )               ( بتاريخ 

:       /       /     14هـ وعليه فقد تم التأكد من صحة جميع العداد الموضحة أعله في هذا البيان.

السم الرباعي للمديرة /

ختم المدرسة التوقيع /السم الرباعي للمساعدة / 

التوقيع /  

تم التأكد من صحة العداد ومن توقيع المديرة والمساعدة أعله من قبل المشرفة في مكتب إشراف ...................................

السم الثلثي للمشرفة :

التوقيع :

       /        /         14هـ    التاريخ :

..................................................

..................................................
ختم المكتب 

...................................................

.................................................

...................................

...................................

08/03/2013 08/03/2013
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08/03/201308/03/2013 ثانويه التسعون التاريخ :

المملكة العربية السعودية

وزارة التربية والتعليم  إدارة تعليم البنات

مكتب التربية والتعليم بالروابي

 الموافق:

العدد اسم الكتاب العدد اسم الكتاب العدد اسم الكتاب

2 فتن هنا الزمان

2 اهمية العلم

2 الحسد

2 السلف الصالح

2 فضل العلم

2 المانة

2 حقيقة الحجاب

2 مسألة محيرة

2 الداب والخلط الشرعة

2 السلم بين الغلو والمقابر

2 ذم اتباع الهوى

2 البدع والمحدثات في العمال

2 الرحيق المختوم

2 علو الهمة

1 تفسير البغوي

1 تفسير البغوي

2 تحيزات النشاط  الفني او المهني

2 صور من سير الصحابة

2 موعد مع الشجاعة

2 التاريخ الندلسي

2 مسيرة اليمان

2 فضل البعث الجديد

2 حصاد اللسن

2 امناع النفس الزكية

2 رجال ونساء انزل ال فيهم قران

2 منهاج مسلم

2 الطب ورائدته المسلمات

2 عمل المراة وموقف السلم منة

2 الوقاية خير من العلج

2 ديوان كعب بن زيد

2 المخدرات فتاك العصر

2 سيرة بطل

1 سيرة بطل

2 الكلم الطيب

2 الخلص والشرك الصغر

2 حكم ال وما بينا فيه

2 عبد الرحمن الداخل

3 الرشيدى الفائد

2 قتيبة بن مسلم

1 قتيبة بن مسلم

2 عمر بن العاص

1 عمر بن العاص

2 سعد ابي وقاص

2 المكتبة المدرسية و تربية النشاط

2 الصديق القائد

تم توقيع مديرة المدرسة أدناه على صحة جرد الكتب أعله لعهدة المدرسة  )                     ( حيث تم الجرد في يوم    )               ( بتاريخ 

:       /       /     14هـ وعليه فقد تم التأكد من صحة جميع العداد الموضحة أعله في هذا البيان.

السم الرباعي للمديرة /

ختم المدرسة التوقيع /السم الرباعي للمساعدة / 

التوقيع /  

تم التأكد من صحة العداد ومن توقيع المديرة والمساعدة أعله من قبل المشرفة في مكتب إشراف ...................................

السم الثلثي للمشرفة :

التوقيع :

       /        /         14هـ    التاريخ :

..................................................

..................................................
ختم المكتب 

...................................................

.................................................

...................................

...................................
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08/03/201308/03/2013 ثانويه التسعون التاريخ :

المملكة العربية السعودية

وزارة التربية والتعليم  إدارة تعليم البنات

مكتب التربية والتعليم بالروابي

 الموافق:

العدد اسم الكتاب العدد اسم الكتاب العدد اسم الكتاب

2 ابحاث في العتقاد

2 هكذا كانت حياتي

2 فتيات الصحابة

2 دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب

2 نواقض اليمان

2 تعليقات على كشف الشبهات

2 الحور بعد الكور

2 مقرر التوحيد

1 مقرر التوحيد

2 تعليم الناشئة حفظ القرات الكريم

2 حقائق واغلط حول المر بالمعروف

2 100 فائدة في النحو والعراب

1 دليل النشاط غير الصفي

1 النشاط المدرسي

2 النشاط المدرسي غير الصفي

2 هذة هموم ومعاناة بعض الفتيات

2 الصلة لماذا ؟

6 الحديث

 990اجمالى عدد الكتب الثقافية 

تم توقيع مديرة المدرسة أدناه على صحة جرد الكتب أعله لعهدة المدرسة  )                     ( حيث تم الجرد في يوم    )               ( بتاريخ 

:       /       /     14هـ وعليه فقد تم التأكد من صحة جميع العداد الموضحة أعله في هذا البيان.

السم الرباعي للمديرة /

ختم المدرسة التوقيع /السم الرباعي للمساعدة / 

التوقيع /  

تم التأكد من صحة العداد ومن توقيع المديرة والمساعدة أعله من قبل المشرفة في مكتب إشراف ...................................

السم الثلثي للمشرفة :

التوقيع :

       /        /         14هـ    التاريخ :

..................................................

..................................................
ختم المكتب 

...................................................

.................................................

...................................
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