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قوائم كشوف الكتب المدرسية

للتعليم العام والنوعي والخاص

إشراف عام مدير إدارة تطوير المناهج

أنوار خالد الحمدان

إعداد رئيس قسم إعداد وتجهيز الكتب المدرسية

عزيزة عبود المنصور

متابعة وتنسيق:

 مريم أحمد العريفي  

متابعة وتدقيق

سالمية/ د. سعد سعود العتيبي رئيس قسم مناهج اللغة العربية والتربية الإ

رئيس قسم الرياضيات والإحصاء/ أ. مريم الشحومي

رئيس قسم العلوم الطبيعية/ أ. تهاني المطيري

رئيس قسم مناهج العلوم الجتماعية/ د. عادل مرزوق المشيلح

رئيس قسم الغات الأجنبية/ أ. أمل القحطاني

لكتروني/ أ. إسراء الفيلكاوي رئيس قسم التعليم الإ

رئيس قسم المواد العملية ورياض الأطفال/ أ. هبة الدبوس

رئيس قسم مناهج التعليم النوعي والخاص/ أ. أشجان الشهاب

وزارة التربية
قطاع البحوث التربوية والمناهج

إدارة تطوير المناهج

للعام الدراسي

2023-2022
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أولً: التعليم العام

1- رياض الأطفال
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1- رياض الأطفال

الكتــب  تبيــن  ج1-ج2(   ( الأطفــال  ريــاض  لمرحلــة  دراســتها  المقــرر  الكتــب  أعــداد  توضــح  إحصائيــة 

طباعتهــا: المطلــوب  والكتــب  المتوفــرة 

الصف
أعداد الكتب 

المقررة للدراسة

الكتب المطلوب طباعتها

استكمال رصيدتعزيزجديد/ معدلمتوفر

20002م1

20002م2

Fundraiser Results by Salesperson

PARTICIPANT  أعداد الكتب املقرر
دراستها

 أعداد الكتب
املتوفرة

 أعداد الكتب
استكمال رصيد

 أعداد كتب
التعزيز

املستوى األول 2

املستوى الثاني 2

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

املستوى األول املستوى الثاني

22

أعداد الكتب املقرر دراستها أعداد الكتب املتوفرة أعداد الكتب استكمال رصيد أعداد كتب التعزيز
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1 - رياض الأطفال

المستوى الأول

السنةالطبعةالجزءاسم الكتابم
حالة 

الكتاب
المالحظات

1
كراس الطفل في

مرحلة رياض الأطفال
الأولى1

2018/2017
حتى

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

2
كراس الطفل في

مرحلة رياض الأطفال
الأولى2

2018/2017
حتى

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

3
دليل المعلمة

لمرحلة رياض الأطفال 
متوفر على موقع -2018/2017الأولى-

الوزارة 

المستوى الثاني

السنةالطبعةالجزءاسم الكتابم
حالة 

الكتاب
المالحظات

1
كراس الطفل في

مرحلة رياض الأطفال
الأولى1

2018/2017
حتى

2023/2022

استكمال
رصيد

يطبع

2
كراس الطفل في

مرحلة رياض الأطفال
الأولى2

2018/2017
حتى

2023/2022

استكمال
رصيد

يطبع

3
دليل المعلمة

لمرحلة رياض الأطفال 
متوفر على موقع -2018/2017الأولى-

الوزارة 

ملحوظة:

* تدرج على موقع الوزارة   
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أولً: التعليم العام

2 - المرحلة البتدائية
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2- المرحلة البتدائية

المتوفــرة  الكتــب  تبيــن  )ج1-ج2(  البتدائيــة  للمرحلــة  دراســتها  المقــرر  الكتــب  أعــداد  توضــح  إحصائيــة 

والكتــب المطلــوب طباعتهــا:

الصف
أعداد الكتب 

المقررة للدراسة

الكتب المطلوب طباعتها

تعزيزاستكمال رصيدجديد/ معدلمتوفر

1402120الأول

1402120الثاني

1500150الثالث

1800180الرابع

1900190الخامس
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2- المرحلة البتدائية

الصف الأول

السنةالطبعةالجزءاسم الكتابم
حالة 

الكتاب
المالحظات

الأولى-مادة القرآن الكريم1
2008/2007

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

سالمية2 الثانية1التربية الإ
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

سالمية3 الثانية2التربية الإ
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

سالمية 4 *متوفرCD-2018/2017الأولى-دليل المعلم التربية الإ

الثالثة1لغتي العربية 5
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

الثالثة2لغتي العربية ٦
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

لدى التوجية--الأولى-دليل المعلم لغتي العربية 7

الأولى-الخط العربي8
2015/2014

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

الثالثة1الرياضيات 9
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

الثالثة2الرياضيات 10
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

1كتاب المعلم الرياضيات11
*متوفر -2019/2018الثانية

2كتاب المعلم الرياضيات12

الخامسة1العلوم 13
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

الخامسة2العلوم 14
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

1كتاب المعلم العلوم15
-2019/2018الخامسة

*متوفر كتاب 
+CD+موقع 

الوزارة 2كتاب المعلم العلوم1٦
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2- المرحلة البتدائية

الصف الأول

السنةالطبعةالجزءاسم الكتابم
حالة 

الكتاب
المالحظات

17
 Modified Fun with English

pupil’s Book Grade 1A
Aالخامسة

2017/201٦
حتى 

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

18
 Modified Fun with English

Activity Book Grade 1A
Aالثالثة

2021/2020
حتى 

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

19
 Modified Fun with English

pupil’s Book Grade 1B
Bالخامسة

2017/201٦
حتى 

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

20
 Modified Fun with English

Activity Book Grade 1B
Bالثالثة

2021/2020
حتى 

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

21
Teacher’s Guide

Fun with English 1
* متوفر CD -2018/2017الرابعة-

22
Teacher’s pack1
-transparencies

-flash cards  -wall charts
متوفر-2008/2007الثالثة-

23

دليل المعلم
التربية الفنية للصفوف 
)الأول - الثاني - الثالث(

المرحلة البتدائية

-2019/2018الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

24
دليل المعلم 

التربية البدنية )بنات(
المرحلة البتدائية

-2010/2009الثانية-
متوفر على 
موقع الوزارة

25
دليل المعلم 

التربية البدنية )بنين(
المرحلة البتدائية

-2010/2009الثانية-
متوفر على 
موقع الوزارة

2٦
 دليل المعلم 

التربية الموسيقية 
المرحلة البتدائية

-2010/2009الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

ملحوظة:    

 توزع الطبعات القديمة أول.           

* تدرج على موقع الوزارة
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2- المرحلة البتدائية

الصف الثاني

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

الأولى-مادة القرآن الكريم1
2008/2007

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

سالمية2 الثانية1التربية الإ
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

سالمية3 الثانية2التربية الإ
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

سالمية4 * متوفر CD -2018/2017الأولى-دليل المعلم التربية الإ

الثانية1لغتي العربية 5
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

الثانية2لغتي العربية ٦
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

-2018/2017الأولى-دليل المعلم لغتي العربية7
متوفر على 
موقع الوزارة

الأولى-الخط العربي8
2015/2014

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

الخامسة1الرياضيات 9
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

الخامسة2الرياضيات 10
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

1كتاب المعلم الرياضيات11
*متوفر-2018 / 2019الخامسة

2كتاب المعلم الرياضيات12

الخامسة1العلوم 13
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

الخامسة2العلوم 14
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

1كتاب المعلم العلوم15
*متوفر كتاب -2018/ 2019الخامسة

+موقع الوزارة 2كتاب المعلم العلوم1٦
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2- المرحلة البتدائية

الصف الثاني

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

17
 Modified Fun with English

pupil’s Book 2
Aالرابعة

2017/201٦
حتى

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

18
 Modified Fun with English

Activity Book Grade 2A
Aالثانية

2021/2020
حتى 

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

19
 Modified Fun with English

pupil’s Book 2
Bالخامسة

2017/201٦
حتى

2023/2022

استكمال 
رصيد 

يطبع

20
 Modified Fun with English

Activity Book Grade 2B
Bالثالثة

2021/2020
حتى 

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

21
Teachers Guide

 Fun with English 2
CD متوفر-2018/2017الرابعة-

22

Teacher’s pack2
-transparencies

-flash cards
-wall charts

متوفر-2009/ 2010الثالثة-

23م

 دليل المعلم
التربية الفنية للصفوف 
)الأول - الثاني - الثالث(

المرحلة البتدائية

-2019/2018الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

24م
دليل المعلم 

التربية البدنية )بنات(
المرحلة البتدائية

-2010/2009الثانية-
متوفر على 
موقع الوزارة

25م
دليل المعلم 

التربية البدنية )بنين(
المرحلة البتدائية

-2010/2009الثانية-
متوفر على 
موقع الوزارة

2٦م
 دليل المعلم 

التربية الموسيقية 
المرحلة البتدائية

-2010/2009الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

ملحوظة:

           توزع الطبعات القديمة أول.

* تدرج على موقع الوزارة  
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2-المرحلة البتدائية

الصف الثالث

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

الأولى-مادة القرآن الكريم1
2010/2009
حتى 

2023/2022

استكمال 
رصيد 

يطبع

سالمية2 الثانية1التربية الإ
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد 

يطبع

سالمية3 الثانية2التربية الإ
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد 

يطبع

سالمية4 -2020/2019الأولى-دليل المعلم التربية الإ
متوفر على 
موقع الوزارة

الثانية1لغتي العربية5
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد 

يطبع

الثانية2لغتي العربية٦
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد 

يطبع

-2018/2017الأولى-دليل المعلم لغتي العربية7
متوفر على 
موقع الوزارة

الأولى-الخط العربي8
2015/2014

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

الخامسة1الرياضيات 9
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد 

يطبع

الخامسة2الرياضيات10
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد 

يطبع

1كتاب المعلم الرياضيات11
*متوفر-2020/2019الخامسة

2كتاب المعلم الرياضيات12

الثانية1العلوم 13
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد 

يطبع

الثانية2العلوم 14
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد 

يطبع

1كتاب المعلم العلوم15
-2020/2019الثانية

متوفر كتاب 
وعلى موقع 

الوزارة 2كتاب المعلم العلوم1٦
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2-المرحلة البتدائية

الصف الثالث

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

17
 Modified Fun with English

pupil’s Book 3
A

الرابعة
2018/2017

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد 

يطبع

18
 Modified Fun with English

Work Book 3
A

19Handwriting 3-السادسة
2022/2021

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

20
 Modified Fun with English

pupil’s Book 3
B

الرابعة
2018/2017

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد 

يطبع

21
 Modified Fun with English

Work Book 3
B

22
دليل المعلم

Teacher’s Guide
Fun with English 3

-2018/2017الرابعة-
متوفر على 
موقع الوزارة

23

Teacher’s pack 3
-transparencies

-flash cards
-wall charts

متوفر-2010/2009الثالثة-

24Teacher CD Audio-2017/201٦الرابعة-
يوزع وفق 

التوجيه العام

25م

 دليل المعلم
التربية الفنية للصفوف 
)الأول - الثاني - الثالث(

المرحلة البتدائية

-2019/2018الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

2٦م
دليل المعلم 

التربية البدنية )بنات(
المرحلة البتدائية

-2010/2009الثانية-
متوفر على 
موقع الوزارة

27م
دليل المعلم 

التربية البدنية )بنين(
المرحلة البتدائية

-2010/2009الثانية-
متوفر على 
موقع الوزارة

28م
 دليل المعلم 

التربية الموسيقية 
المرحلة البتدائية

-2010/2009الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

ملحوظة:

* تدرج على موقع الوزارة. توزع الطبعات القديمة أول.   
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2- المرحلة البتدائية

الصف الرابع

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

الأولى-مادة القرآن الكريم1
2010/2009

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد 

يطبع

سالمية2 الأولى1التربية الإ
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد 

يطبع

سالمية3 الأولى2التربية الإ
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد 

يطبع

سالمية4 -2019/2018الأولى-دليل المعلم التربية الإ
متوفر على 
موقع الوزارة

الأولى1لغتي العربية5
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد 

يطبع

الأولى2لغتي العربية٦
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد 

يطبع

-2020/2019الأولى-دليل المعلم لغتي العربية7
متوفر على

 موقع الوزارة

الأولى-الخط العربي8
2015/2014

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

الخامسة1الرياضيات 9
2022/2021

حتى
2023/2022

يطبعاستكمال رصيد

الرابعة2الرياضيات 10
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد 

يطبع

1كتاب المعلم الرياضيات11
*متوفر-2019/2018الرابعة

2كتاب المعلم الرياضيات12

الثانية1العلوم 13
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال
رصيد

يطبع

الأولى2العلوم 14
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد 

يطبع
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2- المرحلة البتدائية

الصف الرابع

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

1كتاب المعلم العلوم15
-2019/2018الأولى

متوفر كتاب 
وعلى موقع 

الوزارة 2كتاب المعلم العلوم1٦

17
 Modified Fun with English

pupil’s Book 4
A

الثالثة
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد 

يطبع 18
 Modified Fun with English

Work Book 4
A

19
 Modified Fun with English

Handwriting 4
-

20
 Modified Fun with English

pupil’s Book 4
B

الثالثة
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد 

يطبع

21
 Modified Fun with English

Work Book 4
B

22
Teacher’s Guide

Fun with English 4
-2019/2018الثالثة-

متوفر على 
موقع الو زارة

23

Teacher’s pack 4
-transparencies

-flash cards
-wall charts

متوفر-2019/2018الثانية-

24Teacher CD Audio-متوفر-2019/2018الثانية

الأولى-بالدي الكويت25
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد 

 يطبع

-2019/2018الأولى-دليل المعلم بالدي الكويت2٦
متوفر على 
موقع الوزارة

-2019/2018الأولى1عالمنا الرقمي27
متوفر بصيغة 

الكترونية

-2019/2018الأولى2عالمنا الرقمي28
متوفر بصيغة 

الكترونية

-2019/2018الأولى-دليل المعلم عالمنا الرقمي29
متوفر على 
موقع الوزارة
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2- المرحلة البتدائية

الصف الرابع

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

30
دليل المعلم التربية الفنية 

للصفين الرابع والخامس
 المرحلة البتدائية 

-2020/2019الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

31م
دليل المعلم 

التربية البدنية )بنات(
المرحلة البتدائية

-2010/2009الثانية-
متوفر على 
موقع الوزارة

32م
دليل المعلم 

التربية البدنية )بنين(
المرحلة البتدائية

-2010/2009الثانية-
متوفر على 
موقع الوزارة

33م
دليل المعلم 

التربية الموسيقية 
المرحلة البتدائية

-2010/2009الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

ملحوظة:

توزع الطبعات القديمة أول.  

* تدرج على موقع الوزارة  
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2- المرحلة البتدائية

الصف الخامس

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

--أي طبعة27تفسير القرآن الكريم1
متوفر عهدة 
في المدرسة

الأولى-مادة القرآن الكريم2
2005/2004

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

متوفر-200٦/2005الأولى-دليل المعلم مادة القرآن الكريم3

سالمية4 الأولى1التربية الإ
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

سالمية5 الأولى2التربية الإ
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

سالمية٦ -2020/2019الأولى-دليل المعلم التربية الإ
متوفر على 
موقع الوزارة

الأولى1لغتي العربية7
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

الأولى2لغتي العربية8
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

-2020/2019الأولى-دليل المعلم لغتي العربية9
متوفر على 
موقع الوزارة

الأولى-الخط العربي10
2015/2014

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

الأولى1الرياضيات 11
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

الأولى2الرياضيات 12
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

1كتاب المعلم الرياضيات13
*متوفر-2020/2019الأولى

2كتاب المعلم الرياضيات14

الأولى1العلوم 15
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

الأولى2العلوم 1٦
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع
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2- المرحلة البتدائية

الصف الخامس

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

1كتاب المعلم العلوم17
-2020/2019الأولى

متوفر كتاب 
وعلى موقع 

الوزارة*ج1فقط 2كتاب المعلم العلوم18

19
 Fun with English

pupil’s Book 5
A

الثالثة
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع 20
Fun with English

 Work Book 5
A

21
 Fun with English

Handwriting 5
-

22
Fun with English
  pupil’s Book5

B
الثالثة

2020/2019
حتى

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع
23

 Fun with English
Work Book 5

B

24
Teacher’s Guide

  Fun with English 5
-2020/2019الثالثة-

متوفر على 
موقع الوزارة

25

Teacher’s pack 5
-transparencies

-flash cards
-wall charts

متوفر -2011/2010الثانية-

2٦Teacher CD Audio-2020/2019الثالثة-
يوزع وفق 

التوجيه العام 
لهذه السنة

الأولى-بالدي الكويت27
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

غير متوفر-2020/2019الأولى-دليل المعلم بالدي الكويت28

-2020/2019الأولى1عالمنا الرقمي29
متوفر بصيغة 

الكترونية

-2020/2019الأولى2عالمنا الرقمي30
متوفر بصيغة 

الكترونية

متوفر على -2020/2019الأولى-دليل المعلم عالمنا الرقمي31
موقع الوزارة

32
دليل المعلم التربية الفنية 

للصفين الرابع والخامس
 المرحلة البتدائية 

-2020/2019الأولى-
 متوفر على 
موقع الوزارة



2- المرحلة البتدائية

الصف الخامس

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

32م
دليل المعلم 

التربية البدنية )بنات(
المرحلة البتدائية

 متوفر على -2010/2009الثانية-
موقع الوزارة

33م
دليل المعلم 

التربية البدنية )بنين(
المرحلة البتدائية

-2010/2009الثانية-
 متوفر على 
موقع الوزارة

34م
دليل المعلم 

التربية الموسيقية 
المرحلة البتدائية

-2010/2009الأولى-
 متوفر على 
موقع الوزارة

ملحوظة:

توزع الطبعات القديمة أول.  

* تدرج على موقع الوزارة  
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أولً: التعليم العام

3 - المرحلة المتوسطة
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3 - المرحلة المتوسطة

الكتــب  تبيــن  ج2(   - )ج1  المتوســطة  للمرحلــة  دراســتها  المقــرر  الكتــب  أعــداد  توضــح  إحصائيــة 

طباعتهــا: المطلــوب  والكتــب  المتوفــرة 

الصف
أعداد الكتب 

المقررة للدراسة

الكتب المطلوب طباعتها

تعزيزاستكمال رصيدجديد/ معدلمتوفر

1٦30130السادس

1٦30130السابع

1٦30130الثامن

1٦30130التاسع
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3- المرحلة المتوسطة

الصف السادس

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

--أي طبعة2٦تفسير القرآن الكريم1
متوفر عهدة 
في المدرسية

الأولى-مادة القرآن الكريم2
2005/2004

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

-200٦/2005الأولى -دليل المعلم مادة القرآن الكريم3
 متوفر للصف

)7-٦(

سالمية4 الثانية1التربية الإ
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

سالمية5 الثانية2التربية الإ
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد 

يطبع

سالمية٦ *متوفر CD-2018/2017الأولى-دليل المعلم التربية الإ

الثانية1لغتي العربية7
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد 

يطبع

الثانية2لغتي العربية8
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد 

يطبع

*متوفر CD-2018/2017الأولى-دليل المعلم لغتي العربية9

10
Target English

Student’s Book 6
-

الثانية
2017/201٦

حتى 
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع
11

Target English
Work Book 6

-

12
Teacher’s Guide
Target English 6

*متوفر CD-2018/2017الثانية-

13Teacher CD Audio-2017/201٦الثانية-
يوزع وفق 

التوجيه العام 
لهذه السنة

الخامسة1الرياضيات14
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

الخامسة2الرياضيات15
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد 

يطبع

1كتاب المعلم الرياضيات1٦
* متوفر-2019/2018الخامسة

2كتاب المعلم الرياضيات17
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3- المرحلة المتوسطة

الصف السادس

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

الثانية1العلوم 18
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

الثانية2العلوم19
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد 

يطبع

1كتاب المعلم العلوم20
-2019/2018الثانية

* متوفر
كتاب + 

CD+*موقع 
الوزارة

2كتاب المعلم العلوم21

22
الدراسات الجتماعية

الكويت ودول الخليج العربية
الثانية-

2017/201٦
حتى 

2023/2022
معدل-

23
دليل المعلم

الدراسات الجتماعية
الكويت ودول الخليج العربية

-2019/2018الثانية-
* متوفر

CD 

الأولى1عالم التقنية24
2017/201٦

حتى 
2020/2019

-
متوفر بصيغة 

الكترونية

الأولى2عالم التقنية25
2017/201٦

حتى 
2020/2019

-
متوفر بصيغة 

الكترونية

-2019/2018الأولى-دليل المعلم عالم التقنية2٦
متوفر على 
موقع الوزارة

الأولى-القتصاد المنزلي بنات27
2017/201٦

حتى 
2020/2019

-
متوفر بصيغة 

الكترونية

-2018/2017الأولى-دليل المعلمة القتصاد المنزلي28
 متوفر على 
موقع الوزارة

29
دليل المعلم الدراسات العملية
الكهرباء واللكترونيات )بنين(

المرحلة المتوسطة
-2018/2017الأولى-

 متوفر على 
موقع الوزارة

30
دليل المعلم الدراسات العملية 

الكهرباء واللكترونيات )بنات(
المرحلة المتوسطة

-2018/2017الأولى-
 متوفر على 
موقع الوزارة

31
دليل المعلم الدراسات العملية 

الديكور )بنين(
المرحلة المتوسطة

-2018/2017الأولى-
 متوفر على 
موقع الوزارة
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3- المرحلة المتوسطة

الصف السادس

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

32
 دليل المعلم الدراسات العملية

ديكور )بنات(
المرحلة المتوسطة

-2018/2017الأولى-
 متوفر على 
موقع الوزارة

33
دليل المعلم التربية الموسيقية 

المرحلة المتوسطة
-2010/2009الأولى-

 متوفر على 
موقع الوزارة

34
دليل المعلم التربية الفنية 
للصفين )السادس والسابع(

-2019/2018الأولى-
 متوفر على 
موقع الوزارة

35
 دليل المعلم 

التربية البدنية )بنين(
للصفين )السادس والسابع(

-2010/2009الأولى-
 متوفر على 
موقع الوزارة

3٦
 دليل المعلم 

التربية البدنية )بنات(
للصفين )السادس والسابع(

-2010/2009الأولى-
 متوفر على 
موقع الوزارة

ملحوظة:

توزع الطبعات القديمة أول.  

* تدرج على موقع الوزارة  
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3- المرحلة المتوسطة

الصف السابع

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

--أي طبعة25تفسير القرآن الكريم1
متوفر عهدة 
في المدرسة

الأولى-مادة القرآن الكريم2
2005/2004

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

-200٦/2005الأولى -دليل المعلم مادة القرآن الكريم3
 متوفر للصف

)7-٦(

سالمية4 الثانية1التربية الإ
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

سالمية5 الثانية2التربية الإ
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

سالمية٦ *متوفرCD - 2018/2017الأولى-دليل المعلم التربية الإ

الثانية1لغتي العربية7
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

الثانية2لغتي العربية8
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

*متوفرCD - 2018/2017الأولى-دليل المعلم لغتي العربية9

10
Target English

Student’s Book 7
-

الثانية
2018/2017 

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع
11

Target English
Work Book 7

-

12
Teacher’s Guide
 Target English 7

*متوفر CD-2018/2017الثانية-

13Teacher’s Audio-2018/2017الثانية-CD متوفر*

الخامسة1الرياضيات14
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

الخامسة2الرياضيات 15
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

1كتاب المعلم الرياضيات1٦
*متوفر-2020/2019الخامسة

2كتاب المعلم الرياضيات17
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3- المرحلة المتوسطة

الصف السابع

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

الثانية1العلوم18
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

الثانية2العلوم19
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

1كتاب المعلم العلوم20
-2020/2019الثانية

متوفر كتاب وعلى 
موقع الوزارة 2كتاب المعلم العلوم21

22
الدراسات الجتماعية 
الكويت والوطن العربي

الثانية-
2018/2017 

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

23
دليل المعلم 

الدراسات الجتماعية 
الكويت والوطن العربي

*متوفر CD- 2018/2017الثانية-

الأولى1عالم التقنية24
2018/2017 

حتى
2020/2019

-
متوفر بصيغة 

الكترونية

2عالم التقنية25
2018/2017 

حتى
2020/2019

-
متوفر بصيغة 

الكترونية

*متوفرCD -2018/2017الأولى-دليل المعلم في عالم التقنية2٦

الأولى-القتصاد المنزلي )بنات(27
2018/2017 

حتى
2020/2019

-
متوفر بصيغة 

الكترونية

متوفر بصيغة -2018/2017الأولى-دليل المعلمة القتصاد المنزلي28
الكترونية

29م
دليل المعلم الدراسات العملية
الكهرباء واللكترونيات )بنين(

المرحلة المتوسطة
 متوفر على -2018/2017الأولى-

موقع الوزارة

30م
دليل المعلم الدراسات العملية 

الكهرباء واللكترونيات )بنات(
المرحلة المتوسطة

 متوفر على -2018/2017الأولى-
موقع الوزارة

31م
دليل المعلم الدراسات العملية

الديكور )بنين(
المرحلة المتوسطة

-2018/2017الأولى-
 متوفر على 
موقع الوزارة

32م
 دليل المعلم الدراسات العملية

ديكور )بنات(
المرحلة المتوسطة

-2018/2017الأولى-
 متوفر على 
موقع الوزارة
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3- المرحلة المتوسطة

الصف السابع

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

33م
دليل المعلم التربية الموسيقية 

المرحلة المتوسطة
-2010/2009الأولى-

 متوفر على 
موقع الوزارة

34م
دليل المعلم التربية الفنية 
للصفين )السادس والسابع(

-2019/2018الأولى-
 متوفر على 
موقع الوزارة

35م
 دليل المعلم 

التربية البدنية )بنين(
للصفين )السادس والسابع(

-2010/2009الأولى-
 متوفر على 
موقع الوزارة

3٦م
 دليل المعلم 

التربية البدنية )بنات(
للصفين )السادس والسابع(

-2010/2009الأولى-
 متوفر على 
موقع الوزارة

ملحوظة:

توزع الطبعات القديمة أول.  

* تدرج على موقع الوزارة  
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3- المرحلة المتوسطة

الصف الثامن

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

--أي طبعة24تفسير القرآن الكريم1
متوفر عهدة 
في المدرسة

الأولى-مادة القرآن الكريم                                                                               2
2005/2004 حتى 

2023/2022
استكمال 

رصيد
يطبع

متوفر-200٦/2005الأولى-دليل المعلم مادة القرآن الكريم3

سالمية4 الأولى1التربية الإ
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

سالمية5 الأولى2التربية الإ
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

سالمية٦ -2019/2018الأولى-دليل المعلم التربية الإ
متوفر على 
موقع الوزارة

الأولى1لغتي العربية7
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

الأولى2لغتي العربية8
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

-2019/2018الأولى-دليل المعلم لغتي العربية9
متوفر على 
موقع الوزارة

10
Target English

 Student’s Book 8
-

الثانية
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع
11

 Target English
 Work Book 8

-

12
Teacher’s Guide

 Target English 8
-2019/2018الثانية-

متوفر على 
موقع الوزارة

13Teacher Audio-2019/2018الثانية- CD متوفر

الخامسة1الرياضيات 14
2022/2021

حتى
2023/2022

يطبعاستكمال رصيد

الرابعة2الرياضيات 15
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

1كتاب المعلم الرياضيات1٦
 *متوفر-2019/2018الرابعة

2كتاب المعلم الرياضيات17



47

3- المرحلة المتوسطة

الصف الثامن

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

الثانية1العلوم18
2019/2018

حتى
2022/2021

يطبعاستكمال رصيد

الأولى2العلوم19
2019/2018

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

1كتاب المعلم العلوم20
-2019/2018الأولى 

* متوفر
كتاب + 

CD+موقع  2كتاب المعلم العلوم21

22
الدراسات الجتماعية

سالمي الكويت والعالم الإ
الأولى-

2019/2018
حتى

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

23
دليل المعلم 

الدراسات الجتماعية
سالمي  الكويت والعالم الإ

-2019/2018الأولى-
على موقع 

الوزارة

-2019/2018الأولى1عالم التقنية24
متوفر بصيغة 

الكترونية

الأولى2عالم التقنية25
2019/2018

حتى
2020/2019

-
متوفر بصيغة 

الكترونية

-2020/2019الأولى-دليل المعلم عالم التقنية2٦
متوفر بصيغة 

الكترونية

-2019/2018الأولى-القتصاد المنزلي )بنات(27
متوفر بصيغة 

الكترونية

-2019/2018الأولى-دليل المعلمة القتصاد المنزلي28
متوفر بصيغة 

الكترونية

29م
دليل المعلم الدراسات العملية
الكهرباء واللكترونيات )بنين(

المرحلة المتوسطة
متوفر على -2018/2017الأولى-

موقع الوزارة

30م
دليل المعلم الدراسات العملية 

الكهرباء واللكترونيات )بنات(
المرحلة المتوسطة

-2018/2017الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

31م
دليل المعلم الدراسات العملية

الديكور )بنين(
المرحلة المتوسطة

-2018/2017الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

32م
 دليل المعلم الدراسات العملية

ديكور )بنات(
المرحلة المتوسطة

-2018/2017الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة
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3- المرحلة المتوسطة

الصف الثامن

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

33م
دليل المعلم التربية الموسيقية 

المرحلة المتوسطة
-2010/2009الأولى-

متوفر على 
موقع الوزارة

34
دليل المعلم التربية الفنية 

للصفين )الثامن والتاسع(
-2019/2018الأولى-

متوفر على 
موقع الوزارة

35م
 دليل المعلم 

التربية البدنية )بنين(
للصفين )الثامن والتاسع(

-2011/2010الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

3٦م
 دليل المعلم 

التربية البدنية )بنات(
للصفين )الثامن والتاسع(

-2011/2010الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

ملحوظة:

توزع الطبعات القديمة أول.  

* تدرج على موقع الوزارة  
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3- المرحلة المتوسطة

الصف التاسع

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

--أي طبعة23تفسير القرآن الكريم1
متوفر عهدة 
في المدرسة

الأولى-مادة القرآن الكريم2
2005/2004 حتى 

2023/2022
استكمال 

رصيد
يطبع

متوفر-200٦/2005الأولى-دليل المعلم مادة القرآن الكريم3

سالمية4 الأولى1التربية الإ
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

سالمية5 الأولى2التربية الإ
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

سالمية٦ -2020/2019الأولى-دليل المعلم التربية الإ
متوفر على 
موقع الوزارة

الأولى1لغتي العربية7
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

الأولى2لغتي العربية8
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

-2020/2019الأولى-دليل المعلم لغتي العربية9
متوفر على 
موقع الوزارة

10
Target English

Student’s Book 9
-

الثانية
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع
11

Target English
Work Book 9

-

12
Teacher’s Guide
Target English 9

-
-2020/2019الثانية

متوفر على 
موقع الوزارة

13Teacher CD Audio-

الأولى1الرياضيات14
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

الأولى2الرياضيات 15
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

1كتاب المعلم الرياضيات1٦
*متوفر-2020/2019الأولى

2كتاب المعلم الرياضيات17
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3- المرحلة المتوسطة

الصف التاسع

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

الأولى1العلوم18
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

الأولى2العلوم19
2020/2019

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

1كتاب المعلم العلوم20
-2020/2019الأولى

متوفر كتاب 
وعلى موقع 

الوزارة 2كتاب المعلم العلوم21

22
الدراسات الجتماعية 

الكويت والعالم
الأولى-

2020/2019
حتى

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

23
دليل المعلم

الدراسات الجتماعية 
 الكويت والعالم

متوفر على -2020/2019الأولى-
موقع الوزارة

-2020/2019الأولى1عالم التقنية24
متوفر بصيغة 

الكترونية

-2020/2019الأولى2عالم التقنية25
متوفر بصيغة 

الكترونية

-2020/2019الأولى-دليل المعلم عالم التقنية2٦
متوفر على 
موقع الوزارة

-2020/2019الأولى-القتصاد المنزلي )بنات(27
متوفر بصيغة 

الكترونية

2020/2019الأولى-دليل المعلمة القتصاد المنزلي28
متوفر على -

موقع الوزارة

29م
دليل المعلم الدراسات العملية
الكهرباء واللكترونيات )بنين(

المرحلة المتوسطة
-2018/2017الأولى-

متوفر على 
موقع الوزارة

30م
دليل المعلم الدراسات العملية 

الكهرباء واللكترونيات )بنات(
المرحلة المتوسطة

-2018/2017الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

31م
دليل المعلم الدراسات العملية

الديكور )بنين(
المرحلة المتوسطة

-2018/2017الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

32م
دليل المعلم الدراسات العلمية 

الديكور )بنات(
المرحلة المتوسطة

-2018/2017الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة
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3- المرحلة المتوسطة

الصف التاسع

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

33م
دليل المعلم التربية الموسيقية 

المرحلة المتوسطة
-2010/2009الأولى-

متوفر على 
موقع الوزارة

34م
دليل المعلم التربية الفنية 

للصفين )الثامن والتاسع(
-2019/2018الأولى-

متوفر على 
موقع الوزارة

35م
 دليل المعلم 

التربية البدنية )بنين(
للصفين )الثامن والتاسع(

-2011/2010الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

3٦م
 دليل المعلم 

التربية البدنية )بنات(
للصفين )الثامن والتاسع(

-2011/2010الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

ملحوظة:

توزع الطبعات القديمة أول.  

* تدرج على موقع الوزارة  
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أولً: التعليم العام

4 - المرحلة الثانوية
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4 - المرحلة الثانوية

المتوفــرة  الكتــب  تبيــن  - ج2(  )ج1  الثانويــة  للمرحلــة  دراســتها  المقــرر  الكتــب  أعــداد  توضــح  إحصائيــة 

والكتــب المطلــوب طباعتهــا:

الصف
أعداد الكتب 

المقررة للدراسة

الكتب المطلوب طباعتها

تعزيزاستكمال رصيدجديد/ معدلمتوفر

.31..31العاشر

الحادي عشر 
)علمي - أدبي(

452.43.

الثاني عشر 
)علمي - أدبي(

382.3٦.
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4- المرحلة الثانوية

الصف العاشر

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

-أي سنةالأولى22تفسير القرآن الكريم1
عهدة في 
المدرسة

متوفر-2022/2021الأولى-مادة القرآن الكريم2

دليل المعلم مادة القرآن الكريم3
للمرحلة 
الثانوية

-2007/200٦الأولى
متوفر يستمر 
للصف الثاني 

عشر

سالمية4 متوفر-2022/2021الثانية1التربية الإ

سالمية5 الثانية2التربية الإ
2015/2014

 حتى
2023/2022 

استكمال 
رصيد

يطبع

سالمية٦ *متوفر-2013/2012الأولى-دليل المعلم التربية الإ

1اللغة العربية7

متوفر-2022/2021الثانية 1قواعد النحو والصرف8

1فنون البالغة9

*متوفر-2007/200٦الثانية1دليل المعلم اللغة العربية10

2اللغة العربية11

الثانية
2007/200٦ حتى 

2023/2022
استكمال 

رصيد
يطبع 2قواعد النحو والصرف12

2فنون البالغة13

*متوفر على -2007/200٦الثانية2دليل المعلم اللغة العربية14
موقع الوزارة  

15
Over to you

Students Book 10
-

الأولى
 2010/2009

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

1٦
Over to you

Work Book 10
-

17
Teacher’s Guide
 Over to you 10

*متوفر-2010/2009الأولى-

18Teacher CD Audio-متوفر-2010/2009الأولى
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4- المرحلة الثانوية

الصف العاشر

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

الرياضيات 19
الثانية1

 2015/2014
حتى

2023/2022 

استكمال 
رصيد

يطبع
الرياضيات - كراسة التمارين20

*متوفر-2015/2014الثانية1كتاب المعلم الرياضيات21

الرياضيات22
الثانية2

 2015/2014
حتى

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع
الرياضيات - كراسة التمارين23

*متوفر-2015/2014الثانية2كتاب المعلم الرياضيات24

الفيزياء 25
الثانية1

2015/2014
 حتى

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع
الفيزياء - كراسة التطبيقات2٦

*متوفر+موقع -2015/2014الثانية1كتاب المعلم الفيزياء27
الوزارة

الفيزياء28
الثانية2

2015/2014
حتى

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع
الفيزياء - كراسة التطبيقات29

*متوفر+موقع -2015/2014الثانية2كتاب المعلم الفيزياء30
الوزارة

الكيمياء 31
الثانية1

 2015/2014
حتى

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع
الكيمياء - كراسة التطبيقات32

*متوفر+موقع -2015/2014الثانية1كتاب المعلم الكيمياء34
الوزارة

الكيمياء35
الثانية2

 2015/2014
حتى

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع
الكيمياء - كراسة التطبيقات3٦

*متوفر+موقع -2015/2014الثانية2كتاب المعلم الكيمياء37
الوزارة

الأحياء 38
الثانية1

2015/2014
 حتى

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع
الأحياء - كراسة التطبيقات39

*متوفر+موقع -2015/2014الثانية1كتاب المعلم الأحياء40
الوزارة
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4- المرحلة الثانوية

الصف العاشر

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

الأحياء 41
الثانية2

 2015/2014
حتى

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع
الأحياء - كراسة التطبيقات42

*متوفر+موقع -2015/2014الثانية2كتاب المعلم الأحياء43
الوزارة

الأولى-تاريخ دولة الكويت 44
2019/2018

حتى
2023/2022

*متوفر-

*على موقع -2019/2018الأولى-دليل المعلم تاريخ الكويت 45
الوزارة

الأولى1تقنية المعلومات 4٦
 2015/2014

حتى 
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

الأولى2تقنية المعلومات 47
 2015/2014

حتى 
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

*متوفر CD-2015/2014الأولى-دليل المعلم تقنية المعلومات48

49
دليل المعلم المقررات النظرية 

لمناهج التربية البدنية 
)بنين - بنات(

متوفر على -2008/2007الثانية-
موقع الوزارة  

ملحوظة:

توزع الطبعات القديمة أول.  

* تدرج على موقع الوزارة  
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4- المرحلة الثانوية

الصف الحادي عشر )أدبي(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

-أي سنةالأولى21تفسير القرآن الكريم1
متوفر في 

عهدة المدرسة

الأولى-مادة القرآن الكريم2
2008/2007

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

3
دليل المعلم

في مادة القرآن الكريم
للمرحلة
الثانوية

--2007/200٦الأولى

سالمية4 الثانية1التربية الإ
2014/2013

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

سالمية5 الثانية2التربية الإ
2014/2013

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

سالمية٦ متوفر-2014/2013الأولى-دليل معلم التربية الإ

الثانية1اللغة العربية7
2008/2007

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع الأولى1قواعد النحو والصرف8

الثانية1فنون البالغة9

متوفر-2008/2007الثانية1دليل المعلم اللغة العربية10

الثانية2اللغة العربية11
2008/2007

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع الأولى2قواعد النحو والصرف12

الثانية2فنون البالغة13

متوفر-2008/2007الثانية2دليل المعلم اللغة العربية14

15
Over to you

Students Book 11
2010/2009الأولى-

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع
1٦

Over to you
Work Book 11

الأولى-

17
Teacher’s Guide
Over to you 11

متوفر-2010/2009الأولى-

18Teacher CD Audio-2017/201٦الأولى-
يوزع وفق 

التوجيه العام 
لهذه السنة
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4- المرحلة الثانوية

الصف الحادي عشر )أدبي(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

19
 Le Nouveau Bon Voyage

Livre de Lélève 11
الأولى-

2008/2007
حتى

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

20
 Le Nouveau Bon Voyage

Cahier dactivités11
الأولى-

2008/2007
حتى

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

21
 Le Nouveau Bon Voyage

Guide Pédagogique11
دليل المعلم

*متوفر-2008/2007الأولى-

الثانية1الرياضيات 22
201٦/2015
 حتى 

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

الثانية1الرياضيات - كراسة التمارين23
201٦/2015
 حتى 

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

2الرياضيات 24
الثانية

 201٦/2015
حتى

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع
2الرياضيات - كراسة التمارين25

1كتاب المعلم الرياضيات 2٦
*متوفر-2015 /201٦الثانية

2كتاب المعلم الرياضيات 27

الثانية-علم الجغرافيا وعلم القتصاد28
2017/ 201٦

حتى 
2023/2022

معدل-

متوفر-2010/2009الأولى-دليل معلم مبادئ علم الجغرافيا29

سالمي30 الثانية-التاريخ الإ
2010/2009

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

سالمي31 *متوفر-2008/2007الأولى-دليل المعلم التاريخ الإ

الأولى-علم النفس وعلم الجتماع32
2017/ 201٦

حتى 
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

الثانية1تقنية المعلومات33
2012/2011

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع
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4- المرحلة الثانوية

الصف الحادي عشر )أدبي(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

الثانية2تقنية المعلومات 34
2012/2011

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

*متوفر CD -2023/2022الأولى-دليل المعلم تقنية المعلومات35

3٦
دليل المعلم المقررات النظرية 

لمناهج التربية البدنية
)بنين - بنات (

*متوفر CD-2008/2007الثانية-

ملحوظة:

توزع الطبعات القديمة أول.  
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4- المرحلة الثانوية

الصف الحادي عشر )علمي(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

-أي سنةالأولى21تفسير القرآن الكريم1م
متوفر عهدة 
في المدرسة

الأولى-مادة القرآن الكريم2م
2008/2007

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

دليل المعلم مادة القرآن الكريم3م
للمرحلة
*متوفر-2007/200٦الأولىالثانوية

سالمية4م الثانية1التربية الإ
2014/2013

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

سالمية5م الثانية2التربية الإ
2014/2013

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

سالمية٦م *متوفر-2014/2013الأولى-دليل المعلم التربية الإ

الثانية1اللغة العربية7م
2008/2007

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع الأولى1قواعد النحو والصرف8م

الثانية1فنون البالغة9م

-*متوفر2008/2007الثانية1دليل المعلم اللغة العربية10م

الثانية2اللغة العربية11م
2008/2007

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع الأولى2قواعد النحو والصرف12م

الثانية2فنون البالغة13م

*متوفر-2008/2007الثانية2دليل المعلم اللغة العربية14م

15م
Over to you

Students Book 11
2010/2009الأولى-

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

1٦م
Over to you

Work Book 11
الأولى-

17م
Teacher’s Guide
Over to you 11

متوفر-2010/2009الأولى-

متوفر-2017/201٦الأولى-18Teacher CD Audioم
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4- المرحلة الثانوية

الصف الحادي عشر )علمي(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

الرياضيات19
الثانية1

 201٦/2015
حتى

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع
الرياضيات - كراسة التمارين20

الرياضيات 21
الثانية2

 201٦/2015
حتى

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع
الرياضيات - كراسة التمارين 22

1كتاب المعلم الرياضيات23
*متوفر-201٦/2015الثانية

2كتاب المعلم الرياضيات24

1الفيزياء 25
الثانية

 201٦/2015
حتى

2021/2020
متوفر-

1الفيزياء - كراسة التطبيقات2٦

2الفيزياء 27
الثانية

 201٦/2015
حتى 

2022/2021
متوفر-

2الفيزياء - كراسة التطبيقات28

1كتاب المعلم الفيزياء29
*متوفر+موقع -201٦/2015الثانية

الوزارة
2كتاب المعلم الفيزياء30

1الكيمياء31
الثانية

 201٦/2015
حتى

2021/2020 
متوفر-

1الكيمياء - كراسة لتطبيقات32

2الكيمياء33
الثانية

 201٦/2015
حتى

2021/2020 
متوفر-

2الكيمياء - كراسة لتطبيقات34

1كتاب المعلم الكيمياء35
*متوفر+موقع -201٦/2015الثانية

الوزارة
2كتاب المعلم الكيمياء3٦

الثانية1الأحياء 37
 201٦/2015

حتى
2021/2020

متوفر-

الثانية1الأحياء - كراسة التطبيقات 38
 201٦/2015

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع
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4- المرحلة الثانوية

الصف الحادي عشر )علمي(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

2الأحياء39
الثانية

 201٦/2015
حتى

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع
2الأحياء - كراسة التطبيقات40

1كتاب المعلم الأحياء 41
*متوفر+موقع -201٦/2015الثانية

الوزارة
2كتاب المعلم الأحياء42

1الجيولوجيا43
الثانية

 201٦/2015
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
1الجيولوجيا- كراسة التطبيقات44

2الجيولوجيا45
الثانية

 201٦/2015
حتى

2022/2021
*متوفر-

2الجيولوجيا- كراسة التطبيقات4٦

1كتاب المعلم الجيولوجيا 47
*متوفر+موقع -201٦/2015الثانية

الوزارة
2كتاب المعلم الجيولوجيا 48

الثانية1تقنية المعلومات 49م
2012/2011

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

الثانية2تقنية المعلومات 50م
2012/2011

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

*متوفر CD-2012/2011الأولى-دليل المعلم تقنية المعلومات51م

52م
دليل المعلم المقررات النظرية 

لمناهج التربية البدنية
)بنين - بنات (

*متوفر CD-2008/2007الثانية-

ملحوظة:

توزع الطبعات القديمة أول.  
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4- المرحلة الثانوية

الصف الثاني عشر )أدبي(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

متوفر في -أي سنةالأولى20تفسير القرآن الكريم1
عهدة المدرسة

الأولى-مادة القرآن الكريم2
2009/2008

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

دليل المعلم مادة القرآن الكريم3
للمرحلة 
الثانوية

-2007/200٦الأولى
متوفر عهدة 
في المدرسة

سالمية4 الثانية1التربية الإ
2018/2017

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

سالمية5 الثانية2التربية الإ
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

سالمية٦ *متوفر CD-2015/2014الأولى-دليل المعلم التربية الإ

2009/2008الثانية1اللغة العربية7
حتى

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع
الثانية1قواعد النحو والصرف 8

2009/2008الثالثة2اللغة العربية9
حتى

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع
الثانية2قواعد النحو والصرف10

1دليل المعلم اللغة العربية11
*متوفر-2009/2008الأولى

2دليل المعلم اللغة العربية12

13
Over to you

Students Book 12
-

الأولى
2011/2010

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

14
Over to you

Work Book 12
-

15
Teacher’s Guide
 Over to you 12

*متوفر-2011/2010الأولى-

1٦Teacher CD 12Audio-2010/2009الأولى-
يوزع وفق 

التوجيه العام 
لهذه السنة

17
 Le Nouveau Bon Voyage

Livre de Lélève 12
الأولى-

2008/2007
حتى

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع
18

 Le Nouveau Bon Voyage
Cahier dactivités 12



66

4- المرحلة الثانوية

الصف الثاني عشر )أدبي(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

19
 Le Nouveau Bon Voyage

Guide Pédagogique 12
دليل المعلم

متوفر-2008/2007الأولى-

1الرياضيات 20
الثانية

2017/201٦
حتى 

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع
1الرياضيات - كراسة التمارين21

2الرياضيات 22
الثانية

2017/201٦
حتى 

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع
2الرياضيات - كراسة التمارين23

1كتاب المعلم الرياضيات 24
*متوفر-2017/201٦الثانية

2كتاب المعلم الرياضيات 25

الأولى-تاريخ العالم الحديث والمعاصر2٦
2009/2008

حتى
2023/2022

يطبعاستكمال رصيد

27
دليل المعلم 

تاريخ العالم الحديث والمعاصر
متوفر-2009/2008الأولى-

نسان28 الثانية-الدستور وحقوق الإ
2011/2010

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

الأولى-قضايا البيئة والتنمية المعاصرة29
2010/2009

حتى
2023/2022

معدل-

30
دليل المعلم 

قضايا البيئة والتنمية المعاصرة
*متوفر-2010/2009الأولى-

الأولى-الفلسفة31
2017/201٦

حتى 
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

الثانية1تقنية المعلومات 32
2012/2011

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

2تقنية المعلومات 33
2012/2011

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع
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4- المرحلة الثانوية

الصف الثاني عشر )أدبي(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

*متوفر CD-2012/2011الأولى-دليل المعلم تقنية المعلومات34

35
دليل المعلم المقررات النظرية 

لمناهج التربية البدنية
)بنين - بنات(

متوفر على -2009/2008الثانية-
موقع الوزارة  

ملحوظة:

توزع الطبعات القديمة أول.  
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4- المرحلة الثانوية

الصف الثاني عشر )علمي(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

-أي سنةالأولى20تفسير القرآن الكريم1م
متوفر عهدة 
في المدرسة

الأولى-مادة القرآن الكريم2م
2009/2008

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

دليل المعلم مادة القرآن الكريم3م
للمرحلة 
الثانوية

*متوفر-2007/200٦الأولى

سالمية4م الثانية1التربية الإ
2018/2017

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

سالمية5م الثانية2التربية الإ
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

سالمية٦م *متوفر CD-2015/2014الأولى-دليل المعلم التربية الإ

2009/2008الثانية1اللغة العربية7م
حتى

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع
الثانية1قواعد النحو والصرف 8م

2009/2008الثالثة2اللغة العربية9م
حتى

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع
الثانية2قواعد النحو والصرف10م

1دليل المعلم اللغة العربية11م
*متوفر-2009/2008الأولى

2دليل المعلم اللغة العربية12م

13م
Over to you

Students Book12
-

الأولى
2011/2010

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

14م
Over to you

Work Book 12
-

15م
Teacher’s Guide
 Over to you 12

*متوفر-2011/2010الأولى-

-2010/2009الأولى-1٦Teacher CD 12 Audioم
يوزع وفق 

التوجيه العام 
لهذه السنة
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4- المرحلة الثانوية

الصف الثاني عشر )علمي(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

1الرياضيات17
الثانية

2017/201٦
حتى 

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع
1الرياضيات - كراسة التمارين 18

2الرياضيات 19
الثانية

2017/201٦
حتى 

2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع
2الرياضيات - كراسة التمارين 20

1كتاب المعلم الرياضيات21
*متوفر-2017/201٦الثانية

2كتاب المعلم الرياضيات22

1الفيزياء23
الثانية

2022/2021
حتى 

2023/2022
متوفر-

1الفيزياء - كراسة التطبيقات24

2الفيزياء25
الثانية

2017/201٦
حتى 

2021/2020
متوفر-

2الفيزياء - كراسة التطبيقات 2٦

1كتاب المعلم الفيزياء27
*متوفر+موقع -2017/201٦الثانية

الوزارة
2كتاب المعلم الفيزياء28

1الكيمياء29
الثانية

2017/201٦
حتى 

2021/2020
متوفر-

1الكيمياء - كراسة التطبيقات30

2الكيمياء31
الثانية

2022/2021
حتى 

2023/2022
متوفر-

2الكيمياء - كراسة التطبيقات32

1كتاب المعلم الكيمياء33
*متوفر+موقع -2017/201٦الثانية

الوزارة
2كتاب المعلم الكيمياء34

1الأحياء35
الثانية

2017/201٦
حتى 

2021/2020
متوفر-

1الأحياء - كراسة التطبيقات3٦
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4- المرحلة الثانوية

الصف الثاني عشر )علمي(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

2الأحياء37
الثانية

2017/201٦
حتى 

2022/2021
متوفر-

2الأحياء - كراسة التطبيقات38

1كتاب المعلم الأحياء39
*متوفر+موقع -2017/201٦الثانية

الوزارة
2كتاب المعلم الأحياء40

نسان41م الثانية-الدستور وحقوق الإ
2011/2010

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

الثانية1تقنية المعلومات 42م
2012/2011

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

الثانية2تقنية المعلومات 43م
2012/2011

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

44م
دليل المعلم

في تقنية المعلومات
*متوفر CD-2012/2011الأولى-

45م
دليل المعلم المقررات النظرية 

لمناهج التربية البدنية 
)بنين - بنات(

متوفر على -2009/2008الثانية-
موقع الوزارة  

ملحوظة:

توزع الطبعات القديمة أول.  
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4- المرحلة الثانوية

اختيار الحر

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

1
كراسة الطالب 

في التربية موسيقية 
)آلة البيانو(

الأولى-
2008/2007

حتى
2020/2019

غير متوفر-

2
كراسة الطالب 

في التربية موسيقية
)آلة العود(

الأولى-
2008/2007

حتى
2019/2018

متوفر-

3
كراسة الطالب 

في التربية موسيقية 
)آلة القانون(

متوفر-2008/2007الأولى-

4
كراسة الطالب 

في التربية موسيقية 
)آلة الكمان(

غير متوفر-2008/2007الأولى-

متوفرCD -2008/2007الأولى-دليل المعلم التربية الموسيقية5

٦
القتصاد المنزلي 

)إدارة الموارد(
الأولى-

 2011/2010
حتى 

2019/2018
متوفر-

7
القتصاد المنزلي

)إدارة الضيافة والسياحة(
الأولى-

 2011/2010
حتى 

2019/2018
متوفر-

الثانية-التوعية المرورية8
2008/2007

حتى
2019/2018

متوفر-

متوفرCD -2008/2007-دليل المعلم التوعية المرورية9

الأولى-إعداد التقارير والبحوث العلمية10
2008/2007

حتى
2019/2018

متوفر-

11
كراسة التطبيقات العملية 

وورش العمل في إعداد التقارير 
والبحوث العلمية )علمي(

الأولى-
2008/2007

حتى
2019/2018

متوفر-

12
دليل المعلم 

إعداد التقارير والبحوث العلمية
متوفرCD -2008/2007الأولى-

الأولى-الزراعة والتخضير13
2008/2007

حتى
2020/2019

غير متوفر -
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4- المرحلة الثانوية

اختيار الحر

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

متوفرCD -2008/2007الأولى-دليل المعلم الزراعة والتخضير14

15
التربية البدنية 

)كرة القدم للصالت(
الأولى-

2008/2007
حتى 

2019/2018
متوفر-

1٦
دليل المعلم التربية البدنية 

)كرة قدم الصالت (
متوفرCD -2008/2007الأولى-

17
التربية البدنية
)التايكوندو(

متوفر-2008/2007الولى-

18
دليل المعلم التربية بدنية

)التايكوندو(
متوفرCD- 2008/2007الأولى-

19
تربية فنية فن التصميم 

الزخرفي المستوى 1
الثانية-

 2008/2007
حتى 

2019/2018
متوفر-

20
دليل المعلم تربية فنية 

التصميم الزخرفي المستوى 1
متوفرCD- 2008/2007الأولى-

21
تربية فنية 

الصباغة المستوى 1
الأولى-

2009/2008
حتى

2011/2010
غير متوفر -

22
دليل المعلم التربية فنية 

الصباغة المستوى1
متوفرCD -2008/2007الأولى-

23
تربية فنية 

فن الطباعة المستوى 2
متوفر-2008/2007الأولى-

24
دليل المعلم التربية فنية 

فن الطباعة المستوى2
متوفرCD -2008/2007الأولى-

25
عالم  الصحافة والإ

)اللغة العربية(
الأولى-

 2017/201٦
حتى 

2019/2018
متوفر-

2٦
عالم  دليل المعلم الصحافة والإ

)اللغة العربية(
متوفرCD -2017/201٦الأولى-

27
 Journalism and

information Pupil’s Book
الأولى-

2009/2008
حتى 

2019/2018
متوفر-

28
 Journalism and

information Teacher’s Book
دليل المعلم

متوفرCD -2009/2008الأولى-
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4- المرحلة الثانوية

اختيار الحر

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

29Spécial l-الأولى
2009/2008

حتى
2019/2018

متوفر-

متوفرCD- 2009/2008الأولى-Spécial l  دليل المعلم30

الأولى-التربية البيئية31
2009/2008

حتى
2019/2018

متوفر-

متوفرCD -2009/2008الأولى-دليل المعلم التربية البيئية32

33
التربية الفنية 

)فن الرسم والتصوير( مستوى1
غير متوفر-2009/2008الأولى-

34
دليل المعلم التربية الفنية 

)فن الرسم والتصوير( مستوى1
متوفرCD -2009/2008الأولى-

متوفر-2009/2008الأولى-تشكيل الخزف مستوى351

3٦
دليل المعلم 

تشكيل الخزف مستوى1
متوفرCD -2009/2008الأولى-

37
القتصاد المنزلي

)مجال التصميم الداخلي(
الأولى-

 2009/2008
حتى 

2019/2018
متوفر-

الأولى-الصحة النفسية38
2009/2008

حتى
2019/2018

متوفر-

الأولى-دليل المعلم الصحة النفسية39
2009/2008

حتى
2017/201٦

 -CDمتوفر

متوفر-2009/2008الأولى-التطوع40

متوفرCD -2009/2008الأولى-دليل المعلم التطوع41

الأولى-التعامل مع المؤسسات )تجاري(42
2009/2008

حتى
2015/2014

متوفر-

43
دليل المعلم

التعامل مع المؤسسات )تجاري(
متوفرCD- 2009/2008الأولى-

ملحوظة: توزع الطبعات القديمة أول.
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ثانياً: التعليم الديني

سالمية 1- البعوث الإ

2- المرحلة المتوسطة

3- المرحلة الثانوية
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ثانياً: التعليم الديني

سالمية 1- البعوث الإ

مالحظة: 

- هي تعادل المرحلة المتوسطة .

ضمــن  مــن  وهــي  مختلفــة  الطلبــة  -  أعمــار 

. المتوســط  وثيقــة 
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سالمية 1 - البعوث الإ

ســالمية، تبيــن الكتــب المتوفــرة والكتــب  إحصائيــة توضــح أعــداد الكتــب المقــرر دراســتها للبعــوث الإ

طباعتهــا: المطلــوب 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

التمهيد صف إعداد أول صف إعداد ثاني

2 222 22

4

أعداد الكتب املقرر دراستها أعداد الكتب املتوفرة أعداد الكتب الجديدة أو املعدلة
أعداد الكتب استكمال رصيد أعداد كتب التعزيز

2

الصف
أعداد الكتب 

المقررة للدراسة

الكتب المطلوب طباعتها

تعزيزاستكمال رصيدجديد/ معدلمتوفر

42200التمهيد

22000صف إعداد أول

22000صف إعداد ثاني
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سالمية 1- البعوث الإ

التمهيد

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةجاسم الكتابم

-متوفر2015/2014الأولى-القرآن الكريم والتجويد1

-متوفر 2015/2014CDالأولى-دليل المعلم القرآن الكريم والتجويد2

سالمية3 -متوفر2015/2014الأولى-التربية الإ

سالمية4 -متوفر 2015/2014CDالأولى-دليل المعلم التربية الإ

الأولى1اللغة العربية5
2021/2020

حتى
2023/2022

يطبعجديد

-متوفر2021/2020الأولى2اللغة العربية٦

متوفر CDجديد2021/2020الأولى-دليل المعلم اللغة العربية7
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سالمية 1- البعوث الإ

صف إعداد أول

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةجاسم الكتابم

-متوفر201٦/2015الأولى-القرآن الكريم والتجويد1

-متوفر 201٦/2015CDالأولى-دليل المعلم القرآن الكريم والتجويد2

سالمية3 -متوفر201٦/2015الأولى-التربية الإ

سالمية4 -متوفر 201٦/2015CDالأولى-دليل المعلم التربية الإ

5م
 Le Nouveau Bon Voyage Livre

de Lélève 11
الأولى-

2008/2007
حتى

2021/2020

استكمال 
رصيد

الصف الحادي 
عشر عام

٦م
 Le Nouveau Bon Voyage

Cahier dactivités11
الأولى-

2008/2007
حتى

2021/2020

استكمال 
رصيد

الصف الحادي 
عشر عام

7م
 Le Nouveau Bon Voyage

Guide Pédagogique11
دليل المعلم

الصف الحادي -2008/2007الأولى-
عشر عام

الأولى1لغتي العربية8م
2020/2019

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

الصف الخامس 
تعليم عام

الأولى2لغتي العربية9م
2020/2019

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

الصف الخامس 
تعليم عام

-2020/2019الأولى-دليل المعلم لغتي العربية10م
الصف الخامس 

تعليم عام

الثانية1لغتي العربية11م
2019/2018

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد 

الصف السادس 
تعليم عام

الثانية2لغتي العربية12م
2019/2018

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد 

الصف السادس 
تعليم عام

الصف السادس -2018/2017الأولى-دليل المعلم لغتي العربية13م
تعليم عام

الأولى-الخط العربي14م
2015/2014

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

الصف الخامس 
تعليم عام

مالحظة : طلبة اعداد أول يتم تدريسهم مناهج الصف الخامس والسادس تعليم عام.
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سالمية 1- البعوث الإ

صف إعداد أول

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةجاسم الكتابم

الأولى1الرياضيات 15م
2020/2019

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

الصف الخامس 
تعليم عام

الأولى2الرياضيات 1٦م
2020/2019

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

الصف الخامس 
تعليم عام

1كتاب المعلم الرياضيات17م
-2020/2019الأولى

الصف الخامس 
تعليم عام

2كتاب المعلم الرياضيات18م

الخامسة1الرياضيات19م
2019/2018

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

الصف السادس 
تعليم عام

الخامسة2الرياضيات20م
2019/2018

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد 

الصف السادس 
تعليم عام

1كتاب المعلم الرياضيات21م
الصف السادس -2019/2018الخامسة

تعليم عام
2كتاب المعلم الرياضيات22م

الأولى1العلوم 23م
2020/2019

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

الصف الخامس 
تعليم عام

-2020/2019الأولى1كتاب المعلم العلوم24م
الصف الخامس 

تعليم عام

الثانية2العلوم25م
2019/2018

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد 

الصف السادس 
تعليم عام

-2019/2018الأولى2كتاب المعلم العلوم2٦م
الصف السادس 

تعليم عام

27م
 Fun with English

pupil’s Book 5
A

الثالثة
2020/2019

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

الصف الخامس 
تعليم عام

28م
Fun with English

 Work Book 5
A

29م
 Fun with English

Handwriting 5
-

مالحظة : طلبة اعداد أول يتم تدريسهم مناهج الصف الخامس والسادس تعليم عام.
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سالمية 1- البعوث الإ

صف إعداد أول

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةجاسم الكتابم

30م
Fun with English
  pupil’s Book5

B
الثالثة

2020/2019
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

الصف الخامس 
تعليم عام

31م
 Fun with English

Work Book 5
B

32م
Teacher’s Guide

  Fun with English 5
-2020/2019الثالثة-

الصف الخامس 
تعليم عام

33م

Teacher’s pack 5
-transparencies

-flash cards
-wall charts

-2011/2010الثانية-
الصف الخامس 

تعليم عام

-2020/2019الثالثة-34Teacher CD Audioم
الصف الخامس 

تعليم عام

35م
Target English

Student’s Book 6-
الثانية

2017/201٦
حتى 

2022/2021

استكمال 
رصيد

الصف السادس 
تعليم عام

3٦م
Target English
Work Book 6-

37م
Teacher’s Guide
Target English 6

الصف السادس -2018/2017الثانية-
تعليم عام

-2017/201٦الثانية-38Teacher CD Audioم
الصف السادس 

تعليم عام

الأولى-بالدي الكويت39م
2020/2019

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

الصف الخامس 
تعليم عام

-2020/2019الأولى-دليل المعلم بالدي الكويت40م
الصف الخامس 

تعليم عام

41م
الدراسات الجتماعية

الكويت ودول الخليج العربية
الثانية-

2017/201٦
حتى 

2022/2021

استكمال 
رصيد

الصف السادس 
تعليم عام

42م
دليل المعلم

الدراسات الجتماعية
الكويت ودول الخليج العربية

-2019/2018الثانية-
الصف السادس 

تعليم عام

43م
 دليل المعلم 

التربية البدنية )بنات(
للصفين )السادس والسابع(

-2010/2009الأولى-
الصف السادس 

تعليم عام

44م
 دليل المعلم 

التربية البدنية )بنين(
للصفين )السادس والسابع(

-2010/2009الأولى-
الصف السادس 

تعليم عام

مالحظة : طلبة اعداد أول يتم تدريسهم مناهج الصف الخامس والسادس تعليم عام.
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سالمية 1- البعوث الإ

صف إعداد ثاني

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةجاسم الكتابم

الأولى-القرآن الكريم والتجويد1
2017/201٦

حتى
2019/2018

متوفر-

متوفر CD-2017/201٦الأولى-دليل المعلم القرآن الكريم والتجويد2

سالمية3 متوفر-2019/2018الأولى-التربية الإ

سالمية4 متوفر CD-2017/201٦الأولى-دليل المعلم التربية الإ

5م
 Le Nouveau Bon Voyage Livre

de Lélève 12
الأولى-

2011/2010
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

الصف الثاني 
عشر عام

٦م
 Le Nouveau Bon Voyage Cahier

dactivités 12

7م
 Le Nouveau Bon Voyage Guide

Pédagogique 12
دليل المعلم

-2011/2010الأولى-
الصف الثاني 

عشر عام

الثانية1لغتي العربية8م
2020/2019

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

الصف 
السابع عام

الثانية2لغتي العربية9م
2020/2019

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

الصف 
السابع عام

الصف - 2018/2017الأولى-دليل المعلم لغتي العربية10م
السابع عام

الأولى1لغتي العربية11م
2019/2018

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

الصف 
الثامن عام

الأولى2لغتي العربية12م
2019/2018

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

الصف 
الثامن عام

-2019/2018الأولى-دليل المعلم لغتي العربية13م
الصف 

الثامن عام

14م
Target English

Student’s Book 7
-

الثانية
2018/2017 

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

الصف 
السابع عام

15م
Target English
Work Book 7

-

مالحظة : طلبة اعداد ثان يتم تدريسهم مناهج الصف السابع والثامن تعليم عام.
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سالمية 1- البعوث الإ

صف إعداد ثاني

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةجاسم الكتابم

1٦م
Teacher’s Guide
 Target English 7

الصف -2018/2017الثانية-
السابع عام

الصف -2018/2017الثانية-17Teacher’s Audioم
السابع عام

18م
Target English

 Student’s Book 8
-

الثانية
2019/2018

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

الصف 
الثامن عام

19م
 Target English
 Work Book 8

-

20Teacher’s Guideم
 Target English 8

-2019/2018الثانية-
الصف 

الثامن عام

-2019/2018الثانية-21Teacher Audioم
الصف 

الثامن عام

الخامسة1الرياضيات22م
2020/2019

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

الصف 
السابع عام

الخامسة2الرياضيات 23م
2020/2019

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

الصف 
السابع عام

1كتاب المعلم الرياضيات24م
-2020/2019الخامسة

الصف 
السابع عام

2كتاب المعلم الرياضيات25م

الرابعة1الرياضيات 2٦م
2019/2018

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

الصف 
الثامن عام

الرابعة2الرياضيات 27م
2019/2018

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

الصف 
الثامن عام

1كتاب المعلم الرياضيات28م
الصف -2019/2018الرابعة

الثامن عام
2كتاب المعلم الرياضيات29م

الثانية1العلوم30م
2020/2019

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

الصف 
السابع عام

-2020/2019الثانية1كتاب المعلم العلوم31م
الصف 

السابع عام

مالحظة : طلبة اعداد ثان يتم تدريسهم مناهج الصف السابع والثامن تعليم عام.
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سالمية 1- البعوث الإ

صف إعداد ثاني

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةجاسم الكتابم

الأولى2العلوم32م
2019/2018

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

الصف 
الثامن عام

الصف -2019/2018الأولى 2كتاب المعلم العلوم33م
الثامن عام

34م
الدراسات الجتماعية 
الكويت والوطن العربي

الثانية-
2018/2017 

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

الصف 
السابع عام

35م
دليل المعلم 

الدراسات الجتماعية 
الكويت والوطن العربي

الصف - 2018/2017الثانية-
السابع عام

3٦م
الدراسات الجتماعية

سالمي الكويت والعالم الإ
الأولى-

2019/2018
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

الصف 
الثامن عام

37م
دليل المعلم 

الدراسات الجتماعية
سالمي  الكويت والعالم الإ

-2019/2018الأولى-
الصف 

الثامن عام

38م
 دليل المعلم 

التربية البدنية )بنين(
للصفين )الثامن والتاسع(

-2011/2010الأولى-
الصف 

الثامن عام

39م
 دليل المعلم 

التربية البدنية )بنات(
للصفين )الثامن والتاسع(

-2011/2010الأولى-
الصف 

الثامن عام

مالحظة : طلبة اعداد ثان يتم تدريسهم مناهج الصف السابع والثامن تعليم عام.
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ثانياً: التعليم الديني

2 - المرحلة المتوسطة
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2 - المرحلة المتوسطة

إحصائيــة توضــح أعــداد الكتــب المقــرر دراســتها للمرحلــة المتوســطة، تبيــن الكتــب المتوفــرة والكتــب 

المطلــوب طباعتهــا:

0.0

2.3

4.5

6.8

9.0

الصف الخامس تعليم ديني الصف السادس تعليم ديني الصف السابع تعليم ديني الصف الثامن تعليم ديني

2

7

3

7

2

6

9 9999

أعداد الكتب املقرر دراستها أعداد الكتب املتوفرة أعداد الكتب الجديدة أو املعدلة
أعداد الكتب استكمال رصيد أعداد كتب التعزيز

2

الصف
أعداد الكتب 

المقررة للدراسة

الكتب المطلوب طباعتها

تعزيزاستكمال رصيدجديد/ معدلمتوفر

الأول المتوسط 

ديني )الخامس 

ابتدائي عام(*

99000

9٦030الصف السادس*

92070الصف السابع *

97020الصف الثامن *

* فقط كتب التعليم الديني
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2- المرحلة المتوسطة

الصف الأول المتوسط ديني - الخامس البتدائي عام

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةجاسم الكتابم

الأولى-تفسير القرآن الكريم ج 12٦
2015/2014

حتى
2022/2021

متوفر-

2
كراس المتعلم 

تفسير القرآن الكريم ج2٦
متوفر-2015/2014الأولى1

3
كراس المتعلم 

تفسير القرآن الكريم ج2٦
متوفر-2015/2014الأولى2

4
دليل المعلم 

تفسير القرآن الكريم ج 2٦
متوفر CD-2015/2014الأولى-

متوفر-2015/2014الأولى-الحديث الشريف5

متوفر CD-2015/2014الأولى-دليل المعلم الحديث الشريف٦

متوفر-2015/2014الأولى-السيرة النبوية7

متوفر CD-2015/2014الأولى-دليل المعلم السيرة النبوية8

متوفر-2015/2014الأولى1الفقه الشافعي9

متوفر-2015/2014الأولى2الفقه الشافعي10

متوفر CD-2015/2014الأولى-دليل المعلم الفقه الشافعي11

الأولى1القرآن الكريم والتجويد12
2015/2014

حتى
2020/2019

متوفر-

متوفر-2015/2014الأولى2القرآن الكريم والتجويد13

14
دليل المعلم 

القرآن الكريم والتجويد
متوفر CD-2015/2014الأولى-

الأولى1لغتي العربية15م
2020/2019

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

الأولى2لغتي العربية1٦م
2020/2019

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

-2020/2019الأولى-دليل المعلم لغتي العربية17م
متوفر على 
موقع الوزارة
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2- المرحلة المتوسطة

الصف الأول المتوسط ديني - الخامس البتدائي عام

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةجاسم الكتابم

الأولى-الخط العربي18م
2015/2014

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

19م
 Fun with English

pupil’s Book 5
A

الثالثة
2020/2019

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع 20م
Fun with English

 Work Book 5
A

21م
 Fun with English

Handwriting 5
-

22م
Fun with English
  pupil’s Book5

B
الثالثة

2020/2019
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

23م
 Fun with English

Work Book 5
B

24م
Teacher’s Guide

  Fun with English 5
-2020/2019الثالثة-

متوفر على 
موقع الوزارة

25م

Teacher’s pack 5
-transparencies

-flash cards
-wall charts

متوفر -2011/2010الثانية-

-2020/2019الثالثة-2٦Teacher CD Audioم
يوزع وفق 

التوجيه العام 
لهذه السنة

الأولى1الرياضيات 27م
2020/2019

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

الأولى2الرياضيات 28م
2020/2019

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

1كتاب المعلم الرياضيات29م
-2020/2019الأولى

متوفر كتاب 
وعلى موقع 

الوزارة 2كتاب المعلم الرياضيات30م

الأولى1العلوم 31م
2020/2019

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

الأولى2العلوم 32م
2020/2019

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
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2- المرحلة المتوسطة

الصف الأول المتوسط ديني - الخامس البتدائي عام

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةجاسم الكتابم

1كتاب المعلم العلوم33م
-2020/2019الأولى

متوفر كتاب 
وعلى موقع 

الوزارة 2كتاب المعلم العلوم34م

الأولى-بالدي الكويت35م
2020/2019

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

-2020/2019الأولى-دليل المعلم بالدي الكويت3٦م
متوفر على 
موقع الوزارة

-2020/2019الأولى1عالمنا الرقمي37م
متوفر بصيغة 

الكترونية

-2020/2019الأولى2عالمنا الرقمي38م
متوفر بصيغة 

الكترونية

متوفر على -2020/2019الأولى-دليل المعلم عالمنا الرقمي39م
موقع الوزارة

40م
دليل المعلم التربية الفنية 

للصفين الرابع والخامس
 المرحلة البتدائية 

متوفر على موقع -2020/2019الأولى-
الوزراة

41م
دليل المعلم 

التربية البدنية )بنات(
المرحلة البتدائية

متوفر على موقع -2010/2009الثانية-
الوزراة

42م
دليل المعلم 

التربية البدنية )بنين(
المرحلة البتدائية

متوفر على موقع -2010/2009الثانية-
الوزراة

ملحوظة:

توزع الطبعات القديمة أول.  

* تدرج على موقع الوزارة  
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2- المرحلة المتوسطة

الصف السادس تعليم ديني 

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةجاسم الكتابم

الأولى-تفسير القرآن الكريم ج 125
201٦/2015

حتى
2020/2019

متوفر-

2
كراس المتعلم

تفسير القرآن الكريم ج 25
الأولى1

201٦/2015
حتى

2021/2020
متوفر-

3
كراس المتعلم

تفسير القرآن الكريم ج 25
الأولى2

201٦/2015
حتى

2021/2020
متوفر-

4
دليل المعلم 

تفسير القرآن الكريم ج 25
متوفر CD-201٦/2015الأولى-

1قرآن وتجويد5
متوفر-201٦/2015الثانية

2قرآن وتجويد٦

متوفر CD-201٦/2015الأولى-دليل المعلم قرآن وتجويد7

الأولى-الحديث الشريف8
201٦/2015

حتى
2020/2019

متوفر-

متوفر CD-201٦/2015الأولى-دليل المعلم الحديث الشريف9

الأولى-السيرة النبوية10
201٦/2015

حتى
2021/2020

متوفر-

متوفر CD-201٦/2015الأولى-دليل المعلم السيرة النبوية11

الأولى1الفقه الشافعي12
201٦/2015

حتى
2020/2019

متوفر-

متوفر-201٦/2015الأولى2الفقه الشافعي13

متوفر CD-201٦/2015الأولى-دليل المعلم الفقه الشافعي14

2019/2018الثانية1لغتي العربية15م
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد 

يطبع
الثانية2لغتي العربية1٦م

*متوفر CD-2018/2017الأولى-دليل المعلم لغتي العربية17م
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2- المرحلة المتوسطة

الصف السادس تعليم ديني 

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةجاسم الكتابم

18م
Target English

Student’s Book 6
-

الثانية
2017/201٦

حتى 
2021/2020

استكمال 
رصيد

يطبع

19م
Target English
Work Book 6

-

20م
Teacher’s Guide
Target English 6

*متوفر CD-2018/2017الثانية-

-2017/201٦الثانية-21Teacher CD Audioم
يوزع وفق 

التوجيه العام 
لهذه السنة

الخامسة1الرياضيات22م
2019/2018

حتى
2021/2020

استكمال 
رصيد

يطبع

الخامسة2الرياضيات23م
2019/2018

حتى
2021/2020

استكمال 
رصيد 

يطبع

1كتاب المعلم الرياضيات24م
* متوفر-2019/2018الخامسة

CD + كتاب 2كتاب المعلم الرياضيات25م

الثانية1العلوم 2٦م
2019/2018

حتى
2021/2020

استكمال 
رصيد

يطبع

الثانية2العلوم27م
2019/2018

حتى
2021/2020

استكمال 
رصيد 

يطبع

1كتاب المعلم العلوم28م
-2019/2018الأولى

* متوفر
CD + كتاب 2كتاب المعلم العلوم29م

30م
الدراسات الجتماعية

الكويت ودول الخليج العربية
الثانية-

2017/201٦
حتى 

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

31م
دليل المعلم

الدراسات الجتماعية
الكويت ودول الخليج العربية

-2019/2018الثانية-
* متوفر

CD 

الأولى1عالم التقنية32م
2017/201٦

حتى 
2020/2019

-
متوفر بصيغة 

الكترونية



97

2- المرحلة المتوسطة

الصف السادس تعليم ديني 

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةجاسم الكتابم

الأولى2عالم التقنية33م
2017/201٦

حتى 
2020/2019

-
متوفر بصيغة 

الكترونية

-2019/2018الأولى-دليل المعلم عالم التقنية35م
متوفر على 
موقع الوزارة

الأولى-القتصاد المنزلي بنات3٦م
2017/201٦

حتى 
2020/2019

-
متوفر بصيغة 

الكترونية

*متوفر CD-2018/2017الأولى-دليل المعلمة القتصاد المنزلي37م

38م
دليل المعلم الدراسات العملية
الكهرباء واللكترونيات )بنين(

المرحلة المتوسطة
-2018/2017الأولى-

 CD متوفر *
ويستمر للصف 

التاسع

39م
دليل المعلم الدراسات العملية 

الديكور )بنين(
المرحلة المتوسطة

-2018/2017الأولى-
 CD متوفر *

ويستمر للصف 
التاسع

40م
دليل المعلم التربية الفنية 
للصفين )السادس والسابع(

-2019/2018الأولى-
متوفر على 

موقع الوزارة 

41م
 دليل المعلم 

التربية البدنية )بنين(
للصفين )السادس والسابع(

-2010/2009الأولى-
 CD متوفر *

ويستمر للصف 
السابع

42م
 دليل المعلم 

التربية البدنية )بنات(
للصفين )السادس والسابع(

-2010/2009الأولى-
 CD متوفر *

ويستمر للصف 
السابع

ملحوظة:

توزع الطبعات القديمة أولً.  

* تدرج على موقع الوزارة .  
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2- المرحلة المتوسطة

الصف السابع تعليم ديني 

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةجاسم الكتابم

متوفر-2017/201٦الأولى-تفسير القرآن الكريم ج 125

2
كراس المتعلم

تفسير القرآن الكريم ج 25
الأولى1

2017/201٦
حتى

2021/2020
متوفر-

3
كراس المتعلم

تفسير القرآن الكريم ج 25
الأولى2

2017/201٦
حتى

2021/2020
متوفر-

4
دليل المعلم

تفسير القرآن الكريم ج 25
متوفر CD-2017/201٦الأولى-

الأولى1القرآن الكريم والتجويد 5
2017/201٦

حتى
2021/2020

متوفر-

الأولى2القرآن الكريم والتجويد ٦
2017/201٦

حتى
2021/2020

متوفر-

7
دليل المعلم 

القرآن الكريم والتجويد 
متوفر CD-2017/201٦الأولى-

متوفر-2017/201٦الأولى-الحديث الشريف8

متوفر CD-2017/201٦الأولى-دليل المعلم الحديث الشريف9

الأولى-السيرة النبوية10
2017/201٦

حتى
2021/2020

متوفر-

متوفر-2017/201٦الأولى-دليل المعلم السيرة النبوية11

الأولى1الفقه الشافعي 12
2017/201٦

حتى
2021/2020

متوفر-

الأولى2الفقه الشافعي 13
2017/201٦

حتى
2021/2020

متوفر-

متوفر CD-2017/201٦الأولى-دليل المعلم الفقه الشافعي 14

1لغتي العربية15م
الثانية

2020/2019
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
2لغتي العربية1٦م

* CD متوفر-2018/2017الأولى-دليل المعلم لغتي العربية17م
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2- المرحلة المتوسطة

الصف السابع تعليم ديني 

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةجاسم الكتابم

18م
Target English

Student’s Book 7
-

الثانية
2018/2017 

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

19م
Target English
Work Book 7

-

20م
Teacher’s Guide
Target English 7

* متوفر CD-2018/2017الثانية-

متوفر CD-2018/2017الثانية-21Teacher’s Audioم

1الرياضيات22م
الخامسة

2020/2019
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
2الرياضيات 23م

1كتاب المعلم الرياضيات24م
-2020/2019الخامسة

متوفر كتاب 
وعلي موقع 

الوزارة 2كتاب المعلم الرياضيات25م

1العلوم 2٦م
الثانية

2020/2019
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
2العلوم 27م

1كتاب المعلم العلوم28م
-2020/2019الثانية

متوفر كتاب 
وعلى موقع 

الوزارة 2كتاب المعلم العلوم29م

30م
الدراسات الجتماعية 
الكويت والوطن العربي

الثانية-
2018/2017 

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

31م
دليل المعلم 

الدراسات الجتماعية 
الكويت والوطن العربي

* متوفر CD-- 2018/2017الثانية-

1عالم التقنية32م
الأولى

2018/2017
حتى

2020/2019
-

متوفر بصيغة 
الكترونية

2عالم التقنية33م

*متوفرCD -2018/2017الأولى-دليل المعلم عالم التقنية34م
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2- المرحلة المتوسطة

الصف السابع تعليم ديني 

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةجاسم الكتابم

الأولى-القتصاد المنزلي )بنات(35م
2018/2017

حتى
2020/2019

-
متوفر بصيغة 

الكترونية

*متوفرCD -2018/2017الأولى-دليل المعلمة القتصاد المنزلي3٦م

37م
دليل المعلم الدراسات العملية
الكهرباء واللكترونيات )بنين(

المرحلة المتوسطة
متوفر على موقع -2018/2017الأولى-

الوزراة

38م
دليل المعلم الدراسات العملية

الديكور )بنين(
المرحلة المتوسطة

متوفر على موقع -2018/2017الأولى-
الوزراة

39م
دليل المعلم التربية الفنية 
للصفين )السادس والسابع(

-2019/2018الأولى-
متوفر على 

موقع الوزارة 

40م
 دليل المعلم 

التربية البدنية )بنين(
للصفين )السادس والسابع(

متوفر على موقع -2010/2009الأولى-
الوزراة

41م
 دليل المعلم 

التربية البدنية )بنات(
للصفين )السادس والسابع(

متوفر على موقع -2010/2009الأولى-
الوزراة

ملحوظة:

* تدرج على موقع الوزارة  
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2- المرحلة المتوسطة

الصف الثامن تعليم ديني 

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةجاسم الكتابم

الأولى-تفسير القرآن الكريم 1
2018/2017

حتى
2021/2020

متوفر-

2
كراس المتعلم

تفسير القرآن الكريم
متوفر-2018/2017الأولى1

3
كراس المتعلم

تفسير القرآن الكريم
متوفر-2018/2017الأولى2

4
دليل المعلم 

تفسير القرآن الكريم
متوفر CD-2018/2017الأولى-

متوفر-2018/2017الأولى1القرآن الكريم والتجويد5

متوفر-2018/2017الأولى2القرآن الكريم والتجويد٦

7
دليل المعلم

القرآن الكريم والتجويد
متوفر CD-2018/2017الأولى-

الأولى-الحديث الشريف8
2018/2017

حتى
2021/2020

متوفر-

متوفر CD-2018/2017الأولى-دليل المعلم الحديث الشريف9

متوفر-2018/2017الأولى-السيرة النبوية10

متوفر CD-2018/2017الأولى-دليل المعلم السيرة النبوية11

1الفقه الشافعي12
متوفر-2018/2017الأولى

2الفقه الشافعي13

متوفر CD-2018/2017الأولى-دليل المعلم الفقه الشافعي14

1لغتي العربية15م
الأولى

2019/2018
حتى

2021/2020

استكمال 
رصيد

يطبع
2لغتي العربية1٦م

-2019/2018الأولى-دليل المعلم لغتي العربية17م
على موقع 

الوزارة



102

2- المرحلة المتوسطة

الصف الثامن تعليم ديني 

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةجاسم الكتابم

18م
Target English

 Student’s Book 8
-

الثانية
2019/2018

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

19م
 Target English
 Work Book 8

-

20م
Teacher’s Guide

 Target English 8
-2019/2018الثانية-

على موقع 
الوزارة

متوفر CD-2019/2018الثانية-21Teacher Audioم

1الرياضيات22م
الرابعة

2019/2018
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
2الرياضيات23م

1كتاب المعلم الرياضيات24م
* متوفر كتاب -2019/2018الرابعة

CD + 2كتاب المعلم الرياضيات25م

2019/2018الأولى1العلوم2٦م
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
الأولى2العلوم27م

1كتاب المعلم العلوم28م
* متوفر كتاب -2019/2018الأولى

CD + 2كتاب المعلم العلوم29م

30م
الدراسات الجتماعية

سالمي الكويت والعالم الإ
الأولى-

2019/2018
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

31م
دليل المعلم

الدراسات الجتماعية
سالمي الكويت والعالم الإ

-2019/2018الأولى-
على موقع 

الوزارة

-2019/2018الأولى1عالم التقنية32م
متوفر بصيغة 

الكترونية

الأولى2عالم التقنية33م
2019/2018

حتى
2020/2019

-
متوفر بصيغة 

الكترونية

-2019/2018الأولى-دليل المعلم عالم التقنية34م
على موقع 

الوزارة
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2- المرحلة المتوسطة

الصف الثامن تعليم ديني 

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةجاسم الكتابم

-2019/2018الأولى-القتصاد المنزلي )بنات(35م
متوفر بصيغة 

الكترونية

-2019/2018الأولى-دليل المعلمة القتصاد المنزلي3٦م
متوفر بصيغة 

الكترونية

37م
دليل المعلم الدراسات العملية
الكهرباء واللكترونيات )بنين(

المرحلة المتوسطة
-2018/2017الأولى-

متوفر على 
موقع الوزارة

38م
دليل المعلم الدراسات العملية 

الديكور )بنين(
المرحلة المتوسطة

-2018/2017الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

39م
دليل المعلم
التربية الفنية

للصفين )الثامن والتاسع(
-2019/2018الأولى-

متوفر على 
موقع الوزارة

40م
دليل المعلم

التربية البدنية )بنين(
للصفين )الثامن والتاسع(

-2011/2010الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

41م
دليل المعلم

التربية البدنية )بنات(
للصفين )الثامن والتاسع(

-2011/2010الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

ملحوظة:

* تدرج على موقع الوزارة  
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ثانياً: التعليم الديني

3 - المرحلة الثانوية
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3 - المرحلة الثانوية

والكتــب  المتوفــرة  الكتــب  تبيــن  الثانويــة،  للمرحلــة  دراســتها  المقــرر  الكتــب  أعــداد  توضــح  إحصائيــة 

طباعتهــا: المطلــوب 

الصف
أعداد الكتب 

المقررة للدراسة

الكتب المطلوب طباعتها

تعزيزاستكمال رصيدجديد/ معدلمتوفر

109010التاسع تعليم ديني* 

1712050العاشر تعليم ديني*

171٦010الحادي عشر تعليم ديني*

1714030الثاني عشر تعليم ديني*

* فقط كتب التعليم الديني أما باقي الكتب يخص التعليم العام.
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الصف التاسع تعليم ديني

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةجاسم الكتابم

الأولى-تفسير القرآن الكريم1
2013/2012

حتى
2018/2017

متوفر-

2
دليل المعلم

تفسير القرآن الكريم
متوفر CD-2013/2012الأولى-

الأولى-القرآن الكريم والتجويد3
2013/2012

حتى
2018/2017

متوفر-

4
دليل المعلم

القرآن الكريم والتجويد
متوفر CD-الأولى-

1الفقه الشافعي5
متوفر-2018/2017الأولى

2الفقه الشافعي٦

متوفر CD-2013/2012الأولى-دليل المعلم الفقه الشافعي7

متوفر-2013/2012الأولى-الفقه المالكي8

متوفر CD-2013/2012الأولى-دليل المعلم الفقه المالكي9

متوفر-2013/2012الأولى-الفقه الحنفي10

متوفر CD-2013/2012الأولى-دليل المعلم الفقه الحنفي11

1الفقه الحنبلي12
متوفر-2013/2012الأولى

2الفقه الحنبلي13

متوفر CD-2013/2012الأولى-دليل المعلم الفقه الحنبلي14

الأولى-الحديث الشريف15
2015/2014

حتى
2019/2018

متوفر-

متوفر CD-2015/2014الأولى-دليل المعلم الحديث الشريف1٦

الأولى-التوحيد17
2013/2012

حتى
2018/2017

متوفر-

*متوفر CD-2013/2012الأولى-دليل المعلم التوحيد18

3 - المرحلة الثانوية
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الصف التاسع تعليم ديني

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةجاسم الكتابم

1العربية لغتنا19
الأولى

2018/2017
حتى

2022/2021
-

يصرف كتاب 
الصف التاسع في 

التعليم العام 2العربية لغتنا20

الثانية-النحو والصرف21
1998/1997

حتى
2018/2017

متوفر-

الأولى-البالغة )علم البديع(22
2018/2017

حتى
2021/2020

متوفر-

23
دليل المعلم البالغة 

)علم البديع(
*متوفر CD-2018/2017الأولى-

اللغة الفرنسية 24
متوفر-2014/2013الأولى-

اللغة الفرنسية - تدريبات25

متوفرCD-2014/2013الأولىكتاب المعلم اللغة الفرنسية2٦

27م
Target English

Student’s Book 9
-

الثانية
2020/2019

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

28م
Target English
Work Book 9

-

29م
Teacher’s Guide
Target English 9

-
-2020/2019الثانية

متوفر على 
موقع الوزارة

-30Teacher CD Audioم

الأولى1*الرياضيات 31م
2020/2019

حتى
2022/2021

-

كتاب الرياضيات 

الصف 9 ج1 تعليم 

عام يدرس في الصف 

التاسع ديني

-2020/2019الأولى1*كتاب المعلم الرياضيات32م
متوفر كتاب 
وعلى موقع 

الوزارة

*العلوم 33م
الثالثة1

201٦/2015

حتى

2018/2017

-

كتاب العلوم الصف 9 

ج1  تعليم عام يدرس 

في الصف التاسع 

ديني

*العلوم - كراسة التطبيقات34م

متوفر-201٦/2015الثالثة1كتاب المعلم العلوم35م

3 - المرحلة الثانوية
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الصف التاسع تعليم ديني

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةجاسم الكتابم

3٦م
الدراسات الجتماعية 

الكويت والعالم
الأولى-

2020/2019
حتى

2021/2020

استكمال 
رصيد

يطبع

37م
دليل المعلم 

الدراسات الجتماعية 
 الكويت والعالم

-2020/2019الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

1عالم التقنية38م
-2020/2019الأولى

متوفر بصيغة 
الكترونية

2عالم التقنية39م

-2020/2019الأولى-دليل المعلم عالم التقنية40م
متوفر على 
موقع الوزارة

-2020/2019الأولى-القتصاد المنزلي41م
متوفر بصيغة 

الكترونية

2020/2019الأولى-دليل المعلم القتصاد المنزلي42م
متوفر على 
موقع الوزارة

43م
 دليل المعلم 

التربية البدنية )بنين(
للصفين )الثامن والتاسع(

-2011/2010الأولى-
 CD متوفر
وعلى موقع 

الوزارة

44م
دليل المعلم 

التربية البدنية )بنات(
للصفين )الثامن والتاسع(

* متوفر CD-2011/2010الأولى-

3 - المرحلة الثانوية

ملحوظة:

*كتــاب العلــوم للصــف التاســع، الجــزء الأول فــي التعليــم العــام، يــدرس فــي الصف التاســع فــي التعليم   

ــي.  دين

*كتــاب الرياضيــات للصــف التاســع، الجزء الأول فــي التعليم العام، يــدرس في الصف التاســع في التعليم   

ــي.  دين
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3- المرحلة الثانوية

الصف العاشر تعليم ديني 

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةجاسم الكتابم

الأولى-تفسير القرآن الكريم1
2014/2013

حتى
2023/2022

يطبعاستكمال رصيد

2
دليل المعلم 

تفسير القرآن الكريم
متوفر CD-2014/2013الأولى-

الأولى-القرآن الكريم والتجويد 3
2014/2013

حتى
2021/2020

متوفر-

4
دليل المعلم

القرآن الكريم والتجويد 
متوفر CD-2014/2013الأولى-

الأولى1الفقه الشافعي5
2014/2013

حتى
2020/2019

متوفر-

الأولى2الفقه الشافعي٦
2014/2013

حتى
2018/2017

متوفر-

متوفر CD-2014/2013الأولى-دليل المعلم الفقه الشافعي7

1الفقه المالكي8
متوفر-2014/2013الأولى

2الفقه المالكي9

متوفر CD-2014/2013الأولى-دليل المعلم الفقه المالكي10

1الفقه الحنفي11
متوفر-2014/2013الأولى

2الفقه الحنفي12

متوفر CD-2014/2013الأولى-دليل المعلم الفقه الحنفي13

1الفقه الحنبلي14
متوفر-2014/2013الأولى

2الفقه الحنبلي15

متوفر CD-2014/2013الأولى-دليل المعلم الفقه الحنبلي1٦

الأولى-التوحيد17
2014/2013

حتى
2021/2020

متوفر-
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3- المرحلة الثانوية

الصف العاشر تعليم ديني 

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةجاسم الكتابم

متوفر CD-2014/2013الأولى-دليل المعلم التوحيد18

1الحديث الشريف19
الأولى

201٦/2015
حتى

2021/2020
متوفر-

2الحديث الشريف20

متوفر CD-201٦/2015الأولى-دليل المعلم الحديث الشريف21

1اللغة العربية22م
الثانية

2007/200٦
حتى

2020/2019
متوفر-

2اللغة العربية23م

1دليل المعلم اللغة العربية24م
*متوفر CD-2007/200٦الثانية

2دليل المعلم اللغة العربية25م

الأولى-النحو والصرف2٦
1999/1998

حتى
2023/2022

يطبعاستكمال رصيد

الأولى-البالغة علم البيان27
2019/2018

حتى
متوفر-2021/2020

2019/2018الأولى-دليل المعلم البالغة28

-اللغة الفرنسية29
متوفر-2015/2014الأولى

-اللغة الفرنسية - تدريبات30

*متوفر CD-2015/2014الأولى-دليل المعلم اللغة الفرنسية31

32م
Over to you

Students Book 10
-

الأولى
 2010/2009

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

33م
Over to you

Work Book 10
-

34م
Teacher’s Guide
Over to you 10

متوفر-2010/2009الأولى-

متوفر-2010/2009الأولى-35Teacher CD Audioم
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3- المرحلة الثانوية

الصف العاشر تعليم ديني 

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةجاسم الكتابم

الأولى2*الرياضيات 3٦م
2020/2019

حتى
2022/2021

-

كتاب الرياضيات 

الصف 9 ج2 تعليم 

عام يدرس في الصف 

العاشر تعليم ديني

-2020/2019الأولى2*كتاب المعلم الرياضيات37م
متوفر كتاب 
وعلى موقع 

الوزارة

*العلوم38م
الثالثة2

201٦/2015
حتى

2018/2017
-

كتاب العلوم الصف 9 

ج2 تعليم عام يدرس 

الصف العاشر تعليم 

ديني

متوفر*العلوم - كراسة التطبيقات39م

متوفر-201٦/2015الثالثة2*كتاب المعلم العلوم40م

41م
علوم الأسرة والمستهلك 

) إدارة الموارد(
اختياري

حر
الأولى

2008/2007
حتى

2011/2010
-CD متوفر*

الأولى-تاريخ الكويت 42م
2019/2018

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

* على موقع -2019/2018الأولى-دليل المعلم تاريخ الكويت 43م
الوزارة

1تقنية المعلومات 44م
الأولى

 2015/2014
حتى 

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
2تقنية المعلومات45م

*متوفر CD-2015/2014الأولى-دليل المعلم تقنية المعلومات4٦م

47م
دليل المعلم في المقررات 

النظرية لمناهج التربية البدنية 
)بنين-بنات(

*متوفر CD-2008/2007الثانية-

مالحظة:

كتاب العلوم للصف التاسع، الجزء الثاني في التعليم العام، يدرس في الصف العاشر تعليم ديني  

كتاب الرياضيات للصف التاسع، الجزء الثاني في التعليم العام، يدرس في الصف العاشر تعليم ديني  

* تدرج على موقع الوزارة.  
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3- المرحلة الثانوية

الصف الحادي عشر تعليم ديني 

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

الأولى-تفسير القرآن الكريم1
 2015/2014

حتى
2018/2020

متوفر-

*متوفر CD-2015/2014الأولى-دليل المعلم 2

الأولى-القرآن الكريم والتجويد3
 2015/2014

حتى
2018/2017

متوفر-

4
دليل المعلم 

القرآن الكريم والتجويد
*متوفر CD-2015/2014الأولى-

متوفر-2015/2014الأولى1الفقه الشافعي5

متوفر-2019/2018الأولى2الفقه الشافعي٦

*متوفر CD-2015/2014الأولى-دليل المعلم الفقه الشافعي7

1الفقه المالكي8
متوفر-2015/2014الأولى

2الفقه المالكي9

*متوفر CD-2015/2014الأولى-دليل المعلم الفقه المالكي10

1الفقه الحنفي11
متوفر-2015/2014الأولى

2الفقه الحنفي12

*متوفر CD-2015/2014الأولى-دليل المعلم الفقه الحنفي13

1الفقه الحنبلي14
متوفر-2015/2014الأولى

2الفقه الحنبلي15

*متوفر CD-2015/2014الأولى-دليل المعلم الفقه الحنبلي1٦

الأولى1الحديث الشريف17
2017/201٦

حتى
2022/2021

متوفر-

الأولى2الحديث الشريف18
2017/201٦

حتى
2020/2019

متوفر-

*متوفر CD-2017/201٦الأولى-دليل المعلم الحديث الشريف19
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3- المرحلة الثانوية

الصف الحادي عشر تعليم ديني 

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

الثانية1اللغة العربية20م
2008/2007

حتى
2019/2018

متوفر-

الثانية 2اللغة العربية21م
200/2007

حتى
2020/2019 

متوفر-

1دليل المعلم اللغة العربية22م
*متوفر CD-2008/2007الثانية

2دليل المعلم اللغة العربية23م

الأولى-النحو والصرف24
2008/2007

حتى
2023/2022

يطبعاستكمال رصيد

الأولى-البالغة25
2020/2019

حتى
2023/2022

يطبعاستكمال رصيد

-2020/2019الأولى -دليل المعلم البالغة2٦
متوفر على 
موقع الوزارة

متوفر-201٦/2015الأولى -اللغة الفرنسية27

*متوفر CD-201٦/2015الأولى -دليل المعلم اللغة الفرنسية28

الأولى -المنطق 29
2014/2013

حتى
2023/2022

يطبعاستكمال رصيد

*متوفر 2014/2013CD الأولى -دليل المعلم المنطق30

الأولى-المسلمون في العالم31
2017/201٦

حتى
2022/2021

متوفر-

32
دليل المعلم

المسلمون في العالم
*متوفر 2017/201٦CDالأولى-

33م
علوم الأسرة والمستهلك 

) التصميم الداخلي (
مواد اختيار حر 

متوفر-2009/2008الأولى-
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3- المرحلة الثانوية

الصف الثاني عشر تعليم ديني 

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

الأولى-تفسير القرآن الكريم1
201٦/2015

حتى
2021/2020

متوفر-

2
دليل المعلم

تفسير القرآن الكريم
متوفر CD-201٦/2015الأولى-

متوفر-2022/2021الأولى-القرآن الكريم والتجويد3

4
دليل المعلم

القرآن الكريم والتجويد
متوفر CD-201٦/2015الأولى-

متوفر-2022/2021الأولى1الفقه الشافعي5

متوفر-2022/2021الأولى2الفقه الشافعي٦

*متوفر CD-201٦/2015الأولىالأولىدليل المعلم الفقه الشافعي7

1الفقه المالكي8
متوفر-201٦/2015الأولى

2الفقه المالكي9

*متوفر CD-201٦/2015الأولى-دليل المعلم الفقه المالكي10

1الفقه الحنفي11
متوفر-201٦/2015الأولى

2الفقه الحنفي12

*متوفر CD-201٦/2015الأولى-دليل المعلم الفقه الحنفي13

1الفقه الحنبلي14
متوفر-201٦/2015الأولى

2الفقه الحنبلي15

*متوفر CD-201٦/2015الأولى-دليل المعلم الفقه الحنبلي1٦

1الحديث الشريف17

الأولى

2018/2017
حتى

2023/2022
يطبعاستكمال رصيد

2الحديث الشريف18
2018/2017

حتى
2020/2019

متوفر-

*متوفر CD-2018/2017الأولى-دليل المعلم الحديث الشريف19
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3- المرحلة الثانوية

الصف الثاني عشر تعليم ديني 

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

الثانية1اللغة العربية20م
2008/2007

حتى
2019/2018

متوفر-

2اللغة العربية21م
2008/2007

حتى
2020/2019

متوفر-

1دليل المعلم اللغة العربية22م
*متوفر-2008/2007الثانية

2دليل المعلم اللغة العربية23م

متوفر-2021/2020الثانية-النحو والصرف24

الثانية1فنون البالغة25
2009/2008

حتى
2021/2020

متوفر-

الثانية2فنون البالغة2٦
2009/2008

حتى
2021/2020

متوفر-

متوفر-2018/2017الأولى-اللغة الفرنسية27

*متوفر CD-2018/2017الأولى-دليل المعلم اللغة الفرنسية28

متوفر-2020/2019الأولى-المنطق29

*متوفر CD-2014/2013الأولى-دليل المعلم المنطق30

الأولى-قضايا إسالمية31
2019/2018

حتى
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

-2019/2018الأولى-دليل المعلم قضايا إسالمية32
متوفر على 
موقع الوزارة

33م
علوم الأسرة والمستهلك

) الضيافة والسياحة (
مواد اختيار حر

الأولى-
2010/2009

حتى
2013/2012

متوفر-

34م

دليل المعلم
علوم الأسرة والمستهلك

) الضيافة والسياحة (
مواد اختيار حر

*متوفر-2010/2009الأولى-

مالحظة:

* تدرج على موقع الوزارة  
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ثالثاً: تعليم الكبار ومحو الأمية

1 - المرحلة البتدائية

2 - المرحلة المتوسطة

3 - المرحلة الثانوية





121

ثالثاً: تعليم الكبار ومحو الأمية

1 - محو الأمية
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1 - محو الأمية

إحصائيــة توضــح أعــداد الكتــب المقــرر دراســتها لمرحلــة محــو الأميــة، تبيــن الكتــب المتوفــرة والكتــب 

المطلــوب طباعتهــا:

Fundraiser Results by Salesperson

PARTICIPANT  أعداد الكتب املقرر
دراستها

 أعداد الكتب
املتوفرة

أعداد الكتب 
الجديدة أو 

املعدلة

 أعداد الكتب
استكمال رصيد

 أعداد كتب
التعزيز

األول محو أمية 5 3 2

الثاني محو أمية 6 3 3

الثالث محو أمية

0.0

1.5

3.0

4.5

6.0

األول محو أمية الثاني محو أمية الثالث محو أمية

3

2

33

6

5

أعداد الكتب املقرر دراستها أعداد الكتب املتوفرة أعداد الكتب الجديدة أو املعدلة
أعداد الكتب استكمال رصيد أعداد كتب التعزيز

الصف
أعداد الكتب 

المقررة للدراسة

الكتب المطلوب طباعتها

تعزيزاستكمال رصيدجديد/ معدلمتوفر

53020الأول محو أمية*

٦٦000الثاني محو أمية*

00000الثالث محو أمية*

* فقط كتب محو أمية.
* الصف الثالث تصرف له كتب الصف الخامس البتدائي عام.
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1 - محو الأمية

الصف الأول محو أمية

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

سالمية1 الأولى-التربية الإ
2009/2008

حتى
2020/2019

متوفر-

سالمية2 متوفر-2005/2004الأولى-دليل المعلم التربية الإ

الثانية-اللغة العربية3
2011/2010

حتى
2018/2017

متوفر-

--2002/2001الأولى-دليل المعلم اللغة العربية4

الثانية-كراسة الكتابة5
2009/2008

حتى
2020/2019

متوفر-

٦English for adult-الأولى
201٦/2015

حتى
2021/2020

متوفر-

الثانية-الرياضيات7
1998/1997

حتى
2021/2020

متوفر-

متوفر-1998/1997الثانية-دليل المعلم الرياضيات8

الأولى-العلوم9
2010/2009

حتى
2022/2021

متوفر-
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1 - محو الأمية

الصف الثاني محو الأمية

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

سالمية1 الأولى-التربية الإ
 2009/2008

حتى 
2020/2019

متوفر-

سالمية2 متوفر-2018/2017الأولى-دليل المعلم التربية الإ

الثانية-اللغة العربية )رجال(3
 2007/200٦

حتى 
2023/2022

استكمال 
رصيد

يطبع

الثانية-اللغة العربية )نساء(4
 2005/2004

حتى 
2020/2019

متوفر-

الثانية-كراسة الكتابة5
 2008/2007

حتى
2020/2019

متوفر-

٦
دليل المعلم اللغة العربية 

)رجال(
متوفر-1993/1992الثانية-

7
دليل المعلم اللغة العربية 

)نساء(
متوفر-1993/1992الأولى-

الثانية-الرياضيات8
 2008/2007

حتى 
2022/2021

متوفر-

الأولى-دليل المعلم الرياضيات9
 1993/1992

حتى 
1999/1998

متوفر-

الأولى-العلوم10
 2011/2010

حتى 
2017/201٦

متوفر-

11م
 ModifiedFun with English

pupil’s Book 2
Aالخامسة

2017/201٦
حتى 

2021/2020
متوفر-

12م
 ModifiedFun with English

pupil’s Book 2
Bالخامسة

2017/201٦
حتى 

2021/2020
متوفر-

13م
Teachers Guide

Fun with English book 1
*متوفر2018/2017CDالرابعة-

14م
Readding S hand Writing

Promotion
متوفر-2022/2021-

متوفر-15Activety Book 10-2022/2021م
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1 - محو الأمية

الصف الثالث محو الأمية )تصرف له كتب الصف الخامس البتدائي عام(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

--أي طبعة27تفسير القرآن الكريم1م
متوفر فيعهدة 

المدرسة

الأولى-مادة القرآن الكريم2م
2005/2004

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

متوفر-200٦/2005الأولى-دليل المعلم مادة القرآن الكريم3م

سالمية4م 2020/2019الأولى1التربية الإ
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
سالمية5م الأولى2التربية الإ

سالمية٦م -2020/2019الأولى-دليل المعلم التربية الإ
متوفر على 
موقع الوزارة

2020/2019الأولى1لغتي العربية7م
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
الأولى2لغتي العربية8م

-2020/2019الأولى1دليل المعلم لغتي العربية9م
متوفر على 
موقع الوزارة

الأولى-الخط العربي10م
2015/2014

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

2020/2019الأولى1الرياضيات 11م
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
الأولى2الرياضيات 12م

1كتاب المعلم الرياضيات13م
-2020/2019الأولى

متوفر كتاب 
وعلى موقع 

الوزارة 2كتاب المعلم الرياضيات14م

1العلوم 15م
الأولى

2020/2019
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
2العلوم 1٦م

1كتاب المعلم العلوم17م
-2020/2019الأولى

متوفر كتاب 
وعلى موقع 

الوزارة 2كتاب المعلم العلوم18م
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1 - محو الأمية

الصف الثالث محو الأمية )تصرف له كتب الصف الخامس البتدائي عام(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

19م
 Fun with English

pupil’s Book 5
A

الثالثة
2020/2019

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

20م
Fun with English
  pupil’s Book5

B

21م
Fun with English

 Work Book 5
A

22م
 Fun with English

Work Book 5
B

23م
 Fun with English

Handwriting 5
-

24م
Teacher’s Guide

  Fun with English5
-2020/2019الثالثة-

متوفر على 
موقع الوزارة

25م

Teacher’s pack 5
-transparencies

-flash cards
-wall charts

متوفر-2011/2010الثانية-

-2020/2019الثالثة-2٦Teacher CD Audioم
يوزع وفق 

التوجيه العام 
لهذه السنة

الأولى-بالدي الكويت27م
2020/2019

حتى
2021/2020

استكمال 
رصيد

يطبع

-2020/2019الأولى-دليل المعلم بالدي الكويت28م
متوفر على 
موقع الوزارة

1عالمنا الرقمي29م
-2020/2019الأولى

متوفر بصيغة 
الكترونية

2عالمنا الرقمي30م

متوفر على -2020/2019الأولى-دليل المعلم عالمنا الرقمي31م
موقع الوزارة

32م
دليل المعلم التربية الفنية 
للصفين )الرابع والخامس(

المرحلة البتدائية 
متوفر على -2019/2018الأولى-

موقع الوزارة



128

1 - محو الأمية

الصف الثالث محو الأمية )تصرف له كتب الصف الخامس البتدائي عام(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

33م
دليل المعلم 

التربية البدنية )بنات(
المرحلة البتدائية

متوفر على -2010/2009الثانية-
موقع الوزارة

34م
دليل المعلم 

التربية البدنية )بنين(
المرحلة البتدائية

متوفر على -2010/2009الثانية-
موقع الوزارة

35م
دليل المعلم 

التربية الموسيقية 
المرحلة البتدائية

متوفر على -2010/2009الثانية-
موقع الوزارة

ملحوظة:

توزع الطبعات القديمة أول.  

* تدرج على موقع الوزارة.  
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ثالثاً: تعليم الكبار ومحو الأمية

2 - المرحلة المتوسطة
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2- المرحلة المتوسطة

الصف السادس )تصرف له كتب الصف السادس المتوسط تعليم عام(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

-متوفرأي طبعة2٦تفسير القرآن الكريم1م
متوفر عهدة 
في المدرسية

الأولى-مادة القرآن الكرينم2م
2005/2004

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

3م
دليل المعلم الدراسات القرآنية 

للمرحلة المتوسطة
2020/2019الأولى-

متوفر على 
موقع الوزارة

سالمية4م 2019/2018الثانية1التربية الإ
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
سالمية5م الثانية2التربية الإ

سالمية٦م *متوفر CD-2018/2017الأولى-دليل المعلم التربية الإ

2019/2018الثانية1لغتي العربية7م
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
الثانية2لغتي العربية8م

*متوفر CD-2018/2017الأولى-دليل المعلم لغتي العربية9م

10م
Target English

Student’s Book 6
-

الثانية
2017/201٦

حتى 
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

11م
Target English
Work Book 6

-

12م
Teacher’s Guide
Target English 6

*متوفر CD-2018/2017الثانية-

-2017/201٦الثانية-13Teacher CD Audioم
يوزع وفق 

التوجيه العام 
لهذه السنة

1الرياضيات14م
الخامسة

2019/2018
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
2الرياضيات15م

1كتاب المعلم الرياضيات1٦م
* متوفر-2019/2018الخامسة

CD + كتاب 2كتاب المعلم الرياضيات17م
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2- المرحلة المتوسطة

الصف السادس )تصرف له كتب الصف السادس المتوسط تعليم عام(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

2019/2018الثانية1العلوم 18م
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
الثانية2العلوم19م

1كتاب المعلم العلوم20م
* متوفر-2019/2018الأولى

CD + كتاب 2كتاب المعلم العلوم21م

22م
الدراسات الجتماعية

الكويت ودول الخليج العربية
الثانية-

2017/201٦
حتى 

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

23م
دليل المعلم

الدراسات الجتماعية
الكويت ودول الخليج العربية

* متوفر-2019/2018الثانية-
CD 

1عالم التقنية24م
الأولى

2017/201٦
حتى 

2020/2019
-

متوفر بصيغة 
الكترونية

2عالم التقنية25م

2019/2018الأولى-دليل المعلم عالم التقنية2٦م
متوفر على 
موقع الوزارة

متوفر على 
موقع الوزارة

الأولى-القتصاد المنزلي )بنات(27م
2017/201٦

حتى 
2020/2019

-
متوفر بصيغة 

الكترونية

الأولى-دليل المعلمة القتصاد المنزلي28م
2017/201٦

حتى 
2020/2019

-
متوفر على 
موقع الوزارة

29م
دليل المعلم الدراسات العملية
الكهرباء واللكترونيات )بنين(

المرحلة المتوسطة
-2018/2017الأولى-

متوفر على 
موقع الوزارة

30م
دليل المعلم الدراسات العملية 

الكهرباء واللكترونيات )بنات(
المرحلة المتوسطة

-2018/2017الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

31م
دليل المعلم الدراسات العملية 

الديكور )بنين(
المرحلة المتوسطة

-2018/2017الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

32م
 دليل المعلم الدراسات العملية

ديكور )بنات(
المرحلة المتوسطة

-2018/2017الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة
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2- المرحلة المتوسطة

الصف السادس )تصرف له كتب الصف السادس المتوسط تعليم عام(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

33م
دليل المعلم التربية الموسيقية 

المرحلة المتوسطة
-2010/2009الأولى-

متوفر على 
موقع الوزارة

34م
دليل المعلم التربية الفنية 
للصفين )السادس والسابع(

-2019/2018الأولى-
متوفر على 

موقع الوزارة 

35م
 دليل المعلم 

التربية البدنية )بنين(
للصفين )السادس والسابع(

-2010/2009الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

3٦م
 دليل المعلم 

التربية البدنية )بنات(
للصفين )السادس والسابع(

-2010/2009الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

ملحوظة:

توزع الطبعات القديمة أول.  

* تدرج على موقع الوزارة.  



133

2- المرحلة المتوسطة

الصف السابع )تصرف له كتب الصف السابع المتوسط تعليم عام(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

 - -أي طبعة25تفسير القرآن الكريم1م
متوفر عهدة 
في المدرسة

الأولى-مادة القرآن الكرينم2م
2005/2004

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

3م
دليل المعلم الدراسات القرآنية 

للمرحلة المتوسطة
-2020/2019الأولى-

 متوفر للصف
)7-٦(

سالمية4م 1التربية الإ
الثانية

2020/2019
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
سالمية5م 2التربية الإ

سالمية٦م *متوفرCD -2018/2017الأولى-دليل المعلم التربية الإ

1لغتي العربية7م
الثانية

2020/2019
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
2لغتي العربية8م

*متوفرCD -2018/2017الأولى-دليل المعلم لغتي العربية9م

10م
Target English

Student’s Book 7
-

الثانية
2018/2017 

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

11م
Target English
Work Book 7

-

12م
Teacher’s Guide
 Target English 7

*متوفر CD-2018/2017الثانية-

*متوفر CD-2018/2017الثانية-13Teacher’s Audioم

1الرياضيات14م
معدل-2022/2021الخامسة

2الرياضيات 15م

1كتاب المعلم الرياضيات1٦م
-2020/2019الخامسة

متوفر كتاب 
وعلي موقع 

الوزارة 2كتاب المعلم الرياضيات17م

1العلوم18م
الثانية

2020/2019
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
2العلوم19م
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2- المرحلة المتوسطة

الصف السابع )تصرف له كتب الصف السابع المتوسط تعليم عام(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

1كتاب المعلم العلوم20م
-2020/2019الثانية

متوفر كتاب 
وعلى موقع 

الوزارة 2كتاب المعلم العلوم21م

22م
الدراسات الجتماعية 
الكويت والوطن العربي

الثانية-
2018/2017 

حتى
2021/2020

استكمال 
رصيد

يطبع

23م
دليل المعلم 

الدراسات الجتماعية 
الكويت والوطن العربي

*متوفر CD- 2018/2017الثانية-

1عالم التقنية24م
الأولى

2018/2017 
حتى

2020/2019
-

متوفر بصيغة 
الكترونية

2عالم التقنية25م

*متوفرCD -2018/2017الأولى-دليل المعلم في عالم التقنية2٦م

الأولى-القتصاد المنزلي )بنات(27م
2018/2017 

حتى
2020/2019

-
متوفر بصيغة 
الكترونية طبع

متوفر بصيغة -2018/2017الأولى-دليل المعلمة القتصاد المنزلي28م
الكترونية

29م
دليل المعلم الدراسات العملية
الكهرباء واللكترونيات )بنين(

المرحلة المتوسطة
-2018/2017الأولى-

متوفر على 
موقع الوزارة

30م
دليل المعلم الدراسات العملية 

الكهرباء واللكترونيات )بنات(
المرحلة المتوسطة

-2018/2017الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

31م
دليل المعلم الدراسات العملية

الديكور )بنين(
المرحلة المتوسطة

-2018/2017الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

32م
 دليل المعلم الدراسات العملية

ديكور )بنات(
المرحلة المتوسطة

-2018/2017الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

33م
دليل المعلم التربية الموسيقية 

المرحلة المتوسطة
-2010/2009الأولى-

متوفر على 
موقع الوزارة
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2- المرحلة المتوسطة

الصف السابع )تصرف له كتب الصف السابع المتوسط تعليم عام(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

34م
دليل المعلم التربية الفنية 
للصفين )السادس والسابع(

*متوفر على -2019/2018الأولى-
موقع الوزارة

35م
 دليل المعلم 

التربية البدنية )بنين(
للصفين )السادس والسابع(

-2010/2009الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

3٦م
 دليل المعلم 

التربية البدنية )بنات(
للصفين )السادس والسابع(

-2010/2009الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

ملحوظة:

توزع الطبعات القديمة أول.  

* تدرج على موقع الوزارة.  
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2- المرحلة المتوسطة

الصف الثامن )تصرف له كتب الصف الثامن المتوسط تعليم عام(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

-متوفرأي طبعة24تفسير القرآن الكريم1م
متوفر عهدة 
في المدرسة

الأولى-مادة القرآن الكريم2م
 2005/2004

حتى 
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

متوفر-200٦/2005الأولى-دليل المعلم مادة القرآن الكريم3م

سالمية4م 1التربية الإ
الأولى

2019/2018
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
سالمية5م 2التربية الإ

سالمية٦م -2019/2018الأولى-دليل المعلم التربية الإ
متوفر على 
موقع الوزارة

1لغتي العربية7م
الأولى

2019/2018
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
2لغتي العربية8م

-2019/2018الأولى-دليل المعلم لغتي العربية9م
متوفر على 
موقع الوزارة

10م
Target English

 Student’s Book 8
-

الثانية
2019/2018

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

11م
 Target English
 Work Book 8

-

12م
Teacher’s Guide

 Target English 8
2019/2018الثانية-

متوفر على -
موقع الوزارة

متوفر CD-2019/2018الثانية-13Teacher Audioم

1الرياضيات 14م
الرابعة

2019/2018
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
2الرياضيات 15م

1كتاب المعلم الرياضيات1٦م
* متوفر-2019/2018الرابعة

CD + كتاب 2كتاب المعلم الرياضيات17م
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2- المرحلة المتوسطة

الصف الثامن )تصرف له كتب الصف الثامن المتوسط تعليم عام(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

1العلوم18م
الأولى 

2019/2018
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
2العلوم19م

1كتاب المعلم العلوم20م
* متوفر-2019/2018الأولى 

CD + كتاب 2كتاب المعلم العلوم21م

22م
الدراسات الجتماعية

سالمي الكويت والعالم الإ
الأولى-

2019/2018
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

23م
دليل المعلم 

الدراسات الجتماعية
سالمي  الكويت والعالم الإ

-2019/2018الأولى-
على موقع 

الوزارة

2019/2018الأولى1عالم التقنية24م

-
متوفر بصيغة 

الكترونية
الأولى2عالم التقنية25م

2019/2018
حتى

2022/2021

-2019/2018الأولى-دليل المعلم عالم التقنية2٦م
متوفر بصيغة 

الكترونية

-2019/2018الأولى-القتصاد المنزلي )بنات(27م
متوفر بصيغة 

الكترونية

-2019/2018الأولى-دليل المعلمة القتصاد المنزلي28م
متوفر بصيغة 

الكترونية

29م
دليل المعلم الدراسات العملية
الكهرباء واللكترونيات )بنين(

المرحلة المتوسطة
متوفر على -2018/2017الأولى-

موقع الوزارة

30م
دليل المعلم الدراسات العملية 

الكهرباء واللكترونيات )بنات(
المرحلة المتوسطة

-2018/2017الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

31م
دليل المعلم الدراسات العملية

الديكور )بنين(
المرحلة المتوسطة

-2018/2017الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة
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2- المرحلة المتوسطة

الصف الثامن )تصرف له كتب الصف الثامن المتوسط تعليم عام(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

32م
 دليل المعلم الدراسات العملية

ديكور )بنات(
المرحلة المتوسطة

-2018/2017الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

33م
دليل المعلم التربية الموسيقية 

المرحلة المتوسطة
-2010/2009الأولى-

متوفر على 
موقع الوزارة

34م
دليل المعلم التربية الفنية 

للصفين )الثامن والتاسع(
-2019/2018الأولى-

متوفر على 
موقع الوزارة

35م
 دليل المعلم 

التربية البدنية )بنين(
للصفين )الثامن والتاسع(

-2011/2010الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

3٦م
 دليل المعلم 

التربية البدنية )بنات(
للصفين )الثامن والتاسع(

-2011/2010الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

ملحوظة:

توزع الطبعات القديمة أول.  

* تدرج على موقع الوزارة.  
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2- المرحلة المتوسطة

الصف التاسع )تصرف له كتب الصف التاسع المتوسط تعليم عام(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

-أي طبعة23تفسير القرآن الكريم1م
متوفر عهدة 
في المدرسة

الأولى-مادة القرآن الكريم2م
 2005/2004

حتى 
2021/2020

استكمال 
رصيد

يطبع

متوفر-200٦/2005الأولى-دليل المعلم مادة القرآن الكريم3م

سالمية4م 1التربية الإ
الأولى

2020/2019
حتى

2021/2020

استكمال 
رصيد

يطبع
سالمية5م 2التربية الإ

سالمية٦م -2020/2019الأولى-دليل المعلم التربية الإ
متوفر على 
موقع الوزارة

1لغتي العربية7م
الأولى

2020/2019
حتى

2021/2020

استكمال 
رصيد

يطبع
2لغتي العربية8م

-2020/2019الأولى-دليل المعلم لغتي العربية9م
متوفر على 
موقع الوزارة

10م
Target English

Student’s Book 9
-

الثانية
2020/2019

حتى
2021/2020

استكمال 
رصيد

يطبع

11م
Target English
Work Book 9

-

12م
Teacher’s Guide
Target English 9

-
-2020/2019الثانية

متوفر على 
موقع الوزارة

-13Teacher CD Audioم

1الرياضيات14م
الأولى

2020/2019
حتى

2021/2020

استكمال 
رصيد

يطبع
2الرياضيات 15م

1كتاب المعلم الرياضيات1٦م
-2020/2019الأولى

متوفر كتاب 
وعلى موقع 

الوزارة 2كتاب المعلم الرياضيات17م
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2- المرحلة المتوسطة

الصف التاسع )تصرف له كتب الصف التاسع المتوسط تعليم عام(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

1العلوم18م
الأولى

2020/2019
حتى

2021/2020

استكمال 
رصيد

يطبع
2العلوم19م

1كتاب المعلم العلوم20م
-2020/2019الأولى

متوفر كتاب 
وعلى موقع 

الوزارة 2كتاب المعلم العلوم21م

22م
الدراسات الجتماعية 

الكويت والعالم
الأولى-

2020/2019
حتى

2021/2020

استكمال 
رصيد

يطبع

23م
دليل المعلم

الدراسات الجتماعية 
 الكويت والعالم

-2020/2019الأولى-
متوفر على 
موقع الوزارة

1عالم التقنية24م
-2020/2019الأولى

متوفر بصيغة 
الكترونية

2عالم التقنية25م

متوفر على -2020/2019الأولى-دليل المعلم عالم التقنية2٦م
موقع الوزارة

-2020/2019الأولى-القتصاد المنزلي )بنات(27م
متوفر بصيغة 

الكترونية

2020/2019الأولى-دليل المعلمة القتصاد المنزلي28م
متوفر على -

موقع الوزارة

29م
دليل المعلم الدراسات العملية
الكهرباء واللكترونيات )بنين(

المرحلة المتوسطة
-2018/2017الأولى-

 CD متوفر
وعلى موقع 

الوزارة

30م
دليل المعلم الدراسات العملية 

الكهرباء واللكترونيات )بنات(
المرحلة المتوسطة

-2018/2017الأولى-
 CD متوفر
وعلى موقع 

الوزارة

31م
دليل المعلم الدراسات العملية

الديكور )بنين(
المرحلة المتوسطة

*متوفر CD  -2018/2017الأولى-

32م
دليل المعلم الدراسات العلمية 

الديكور )بنات(
المرحلة المتوسطة

*متوفر CD  -2018/2017الأولى-
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2- المرحلة المتوسطة

الصف التاسع )تصرف له كتب الصف التاسع المتوسط تعليم عام(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

33م
دليل المعلم التربية الموسيقية 

المرحلة المتوسطة
*متوفر CD  -2010/2009الأولى-

34م
دليل المعلم التربية الفنية 

للصفين )الثامن والتاسع(
*متوفر CD   -2019/2018الأولى-

35م
 دليل المعلم 

التربية البدنية )بنين(
للصفين )الثامن والتاسع(

* متوفر CD -2011/2010الأولى-

3٦م
 دليل المعلم 

التربية البدنية )بنات(
للصفين )الثامن والتاسع(

* متوفر CD -2011/2010الأولى-

ملحوظة:

توزع الطبعات القديمة أول.  

* تدرج على موقع الوزارة  
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ثالثاً: تعليم الكبار ومحو الأمية

3 - المرحلة الثانوية
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3- المرحلة الثانوية

الصف العاشر )تصرف له كتب الصف العاشر الثانوي تعليم عام(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

-أي سنةالأولى22تفسير القرآن الكريم1م
عهدة في 
المدرسة

الأولى-مادة القرآن الكريم2م
 2005/2004

حتى 
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

دليل المعلم مادة القرآن الكريم3م
للمرحلة 
الثانوية

-2007/200٦الأولى
متوفر يستمر 
للصف الثاني 

عشر

سالمية4م 2015/2014 الثانية1التربية الإ
حتى 

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
سالمية5م الثانية2التربية الإ

سالمية٦م *متوفر-2013/2012الأولى-دليل المعلم التربية الإ

1اللغة العربية7م

الثانية
 2007/200٦

حتى 
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع 1قواعد النحو والصرف8م

1فنون البالغة9م

*متوفر-2007/200٦الثانية1دليل المعلم اللغة العربية10م

2اللغة العربية11م

الثانية
 2007/200٦

حتى 
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع 2قواعد النحو والصرف12م

2فنون البالغة13م

2007/200٦الثانية2دليل المعلم اللغة العربية14م
*متوفر على -

موقع الوزارة  

15م
Over to you

Students Book 10
-

الأولى
 2010/2009

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

1٦م
Over to you

Work Book 10
-

17م
Teacher’s Guide
 Over to you 10

*متوفر-2010/2009الأولى-

*متوفر-2010/2009الأولى-18Teacher CD Audioم
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3- المرحلة الثانوية

الصف العاشر )تصرف له كتب الصف العاشر الثانوي تعليم عام(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

الرياضيات 19م
الثانية1

 2015/2014
حتى 

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
الرياضيات - كراسة التمارين20م

*متوفر-2015/2014الثانية1كتاب المعلم الرياضيات21م

الرياضيات22م
الثانية2

 2015/2014
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
الرياضيات - كراسة التمارين23م

*متوفر-2015/2014الثانية2كتاب المعلم الرياضيات24م

الفيزياء 25م
الثانية1

2015/2014
 حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
الفيزياء - كراسة التطبيقات2٦م

*متوفر-2015/2014الثانية1كتاب المعلم الفيزياء27م

الفيزياء28م
الثانية2

2015/2014
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
الفيزياء - كراسة التطبيقات29م

*متوفر-2015/2014الثانية2كتاب المعلم الفيزياء30م

الكيمياء 31م
الثانية1

 2015/2014
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
الكيمياء - كراسة التطبيقات32م

*متوفر-2015/2014الثانية1كتاب المعلم الكيمياء33م

الكيمياء34م
الثانية2

 2015/2014
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
الكيمياء - كراسة التطبيقات35م

*متوفر-2015/2014الأولى2كتاب المعلم الكيمياء3٦م

الأحياء 37م
الأولى1

2015/2014
 حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
الأحياء - كراسة التطبيقات38م

*متوفر-2015/2014الأولى1كتاب المعلم الأحياء39م
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3- المرحلة الثانوية

الصف العاشر )تصرف له كتب الصف العاشر الثانوي تعليم عام(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

الأحياء 40م
الأولى2

 2015/2014
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
الأحياء - كراسة التطبيقات41م

*متوفر-2015/2014الأولى2كتاب المعلم الأحياء42م

الأولى-تاريخ الكويت 43م
2019/2018

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

*على موقع -2019/2018الأولى-دليل المعلم تاريخ الكويت 44م
الوزارة

1تقنية المعلومات 45م
الأولى

 2015/2014
حتى 

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
2تقنية المعلومات 4٦م

*متوفر-2015/2014الأولى-دليل المعلم تقنية المعلومات47م

48م
دليل المعلم المقررات النظرية 

لمناهج التربية البدنية 
)بنين - بنات(

متوفر على -2008/2007الثانية-
موقع الوزارة  

ملحوظة:

توزع الطبعات القديمة أول.  

* تدرج على موقع الوزارة.  
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3- المرحلة الثانوية

الصف الحادي عشر أدبي )تصرف له كتب الصف الحادي عشر أدبي تعليم عام(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

-أي سنةالأولى21تفسير القرآن الكريم1م
متوفر عهدة 
في المدرسة

الأولى-مادة القرآن الكريم2م

2008/2007
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

3م
دليل المعلم

في مادة القرآن الكريم
للمرحلة
الثانوية

*متوفر-2007/200٦الأولى

سالمية4م 1التربية الإ
الثانية

2014/2013
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
سالمية5م 2التربية الإ

سالمية٦م *متوفر-2014/2013الأولى-دليل معلم التربية الإ

الثانية1اللغة العربية7م
2008/2007

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع الأولى1قواعد النحو والصرف8م

الثانية1فنون البالغة9م

*متوفر-2008/2007الثانية1دليل المعلم اللغة العربية10م

الثانية2اللغة العربية11م
2008/2007

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع الأولى2قواعد النحو والصرف12م

الثانية2فنون البالغة13م

-متوفر2008/2007الثانية2دليل المعلم اللغة العربية14م

15م
Over to you

Students Book 11
-

الأولى
2010/2009

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

1٦م
Over to you

Work Book 11
-

17م
Teacher’s Guide
Over to you 11

متوفر-2010/2009الأولى-

متوفر-2017/201٦الأولى-18Teacher CD Audioم
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3- المرحلة الثانوية

الصف الحادي عشر أدبي )تصرف له كتب الصف الحادي عشر أدبي تعليم عام(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

19م
 Le Nouveau Bon Voyage

Livre de Lélève 11
-

الأولى
2008/2007

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

20م
 Le Nouveau Bon Voyage

Cahier dactivités11
-

21م
 Le Nouveau Bon Voyage

Guide Pédagogique11
دليل المعلم

*متوفر-2008/2007الأولى-

1الرياضيات 22م
الثانية

 201٦/2015
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
1الرياضيات - كراسة التمارين23م

2الرياضيات 24م
الثانية

 201٦/2015
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
2الرياضيات - كراسة التمارين25م

1كتاب المعلم الرياضيات 2٦م
*متوفر-2015 /201٦الثانية

2كتاب المعلم الرياضيات 27م

الثانية-علم الجغرافيا وعلم القتصاد28م
2017/ 201٦

حتى 
2019/2018

متوفر-

سالمي29م الثانية-التاريخ الإ
2010/2009

حتى
2018/2017

متوفر-

سالمي30م *متوفر-2008/2007الأولى-دليل المعلم التاريخ الإ

الأولى-علم النفس وعلم الجتماع31م
2017/ 201٦

حتى 
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

الثانية1تقنية المعلومات32م
2012/2011

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

الثانية2تقنية المعلومات 33م
2012/2011

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

*متوفر CD -2012/2011الأولى-دليل المعلم تقنية المعلومات34م
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3- المرحلة الثانوية

الصف الحادي عشر أدبي )تصرف له كتب الصف الحادي عشر أدبي تعليم عام(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

35م
دليل المعلم المقررات النظرية 

لمناهج التربية البدنية
)بنين - بنات (

*متوفر CD-2008/2007الثانية-

ملحوظة:

توزع الطبعات القديمة أول.  

* يدرج على موقع الوزارة .  



150

3- المرحلة الثانوية

الصف الحادي عشر علمي )تصرف له كتب الصف الحادي عشر علمي تعليم عام(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

-أي سنةالأولى21تفسير القرآن الكريم1م
متوفر عهدة 
في المدرسة

الأولى-مادة القرآن الكريم2م
2008/2007

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

دليل المعلم مادة القرآن الكريم3م
للمرحلة
الثانوية

*متوفر-2007/200٦الأولى

سالمية4م 2014/2013الثانية1التربية الإ
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
سالمية5م الثانية2التربية الإ

سالمية٦م *متوفر-2014/2013الأولى-دليل المعلم التربية الإ

الثانية1اللغة العربية7م
2008/2007

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع الأولى1قواعد النحو والصرف8م

الثانية1فنون البالغة9م

*متوفر-2008/2007الثانية1دليل المعلم اللغة العربية10م

الثانية2اللغة العربية11م
2008/2007

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع الأولى2قواعد النحو والصرف12م

الثانية2فنون البالغة13م

*متوفر--2008/2007الثانية2دليل المعلم اللغة العربية14م

15م
Over to you

Students Book 11
-

الأولى
2010/2009

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

1٦م
Over to you

Work Book 11
-

17م
Teacher’s Guide
Over to you 11

متوفر-2010/2009الأولى-

متوفر-2017/201٦الأولى-18Teacher CD Audioم
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3- المرحلة الثانوية

الصف الحادي عشر علمي )تصرف له كتب الصف الحادي عشر علمي تعليم عام(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

الرياضيات19م
الثانية1

 201٦/2015
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
الرياضيات - كراسة التمارين20م

الرياضيات 21م
الثانية2

 201٦/2015
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
الرياضيات - كراسة التمارين 22م

1كتاب المعلم الرياضيات23م
*متوفر-201٦/2015الثانية

2كتاب المعلم الرياضيات24م

1الفيزياء 25م
الثانية

 201٦/2015
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
1الفيزياء - كراسة التطبيقات2٦م

2الفيزياء 27م
الثانية

 201٦/2015
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
2الفيزياء - كراسة التطبيقات28م

1كتاب المعلم الفيزياء29م
*متوفر-201٦/2015الثانية

2كتاب المعلم الفيزياء30م

1الكيمياء31م
الثانية

 201٦/2015
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
1الكيمياء - كراسة لتطبيقات32م

2الكيمياء33م
الثانية

 201٦/2015
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
2الكيمياء - كراسة لتطبيقات34م

1كتاب المعلم الكيمياء35م
*متوفر-201٦/2015الثانية

2كتاب المعلم الكيمياء3٦م

1الأحياء 37م
الثانية

 201٦/2015
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
1الأحياء - كراسة التطبيقات 38م
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3- المرحلة الثانوية

الصف الحادي عشر علمي )تصرف له كتب الصف الحادي عشر علمي تعليم عام(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

2الأحياء39م
الثانية

 201٦/2015
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
2الأحياء - كراسة التطبيقات40م

1كتاب المعلم الأحياء 41م
*متوفر-201٦/2015الثانية

2كتاب المعلم الأحياء42م

1الجيولوجيا43م
الثانية

 201٦/2015
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
1الجيولوجيا- كراسة التطبيقات44م

2الجيولوجيا45م
الثانية

 201٦/2015
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
2الجيولوجيا- كراسة التطبيقات4٦م

1كتاب المعلم الجيولوجيا 47م
*متوفر-201٦/2015الثانية

2كتاب المعلم الجيولوجيا 48م

الثانية1تقنية المعلومات 49م

2012/2011
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

الثانية2تقنية المعلومات 50م
2012/2011

حتى
 202

استكمال 
رصيد

يطبع

*متوفر CD-2012/2011الأولى-دليل المعلم تقنية المعلومات51م

52م
دليل المعلم المقررات النظرية 

لمناهج التربية البدنية
)بنين - بنات (

*متوفر CD-2008/2007الثانية-

ملحوظة:

توزع الطبعات القديمة أول.  

* تدرج على موقع الوزارة .  
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3- المرحلة الثانوية

الصف الثاني عشر أدبي )تصرف له كتب الصف الثاني عشر أدبي تعليم عام(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

متوفر في -أي سنةالأولى20تفسير القرآن الكريم1م
عهدة المدرسة

الأولى-مادة القرآن الكريم2م
2009/2008

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

دليل المعلم مادة القرآن الكريم3م
للمرحلة 
الثانوية

متوفر في 2007/200٦الأولى
عهدة المدرسة

سالمية4م الثانية1التربية الإ
2018/2017

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

سالمية5م الثانية2التربية الإ
2019/2018

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

سالمية٦م *متوفر CD-2015/2014الأولى-دليل المعلم التربية الإ

الثانية1اللغة العربية7م

2009/2008
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
الثانية1قواعد النحو والصرف 8م

الثالثة2اللغة العربية9م

الثانية2قواعد النحو والصرف10م

1دليل المعلم اللغة العربية11م
*متوفر-2009/2008الأولى

2دليل المعلم اللغة العربية12م

13م
Over to you

Students Book 12
-

الأولى
2011/2010

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

14م
Over to you

Work Book 12
-

15م
Teacher’s Guide
 Over to you 12

*متوفر-2011/2010الأولى-

-2010/2009الأولى-1٦Teacher CD 12Audioم
يوزع وفق 

التوجيه العام 
لهذه السنة
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3- المرحلة الثانوية

الصف الثاني عشر أدبي )تصرف له كتب الصف الثاني عشر أدبي تعليم عام(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

17م
 Le Nouveau Bon Voyage

Livre de Lélève 12
الأولى-

2011/2010
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

18م
 Le Nouveau Bon Voyage

Cahier dactivités 12

19م
 Le Nouveau Bon Voyage

Guide Pédagogique 12
دليل المعلم

الأولى-
2011/2010

متوفر-

1الرياضيات 20م

الثانية
2017/201٦

حتى 
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
1الرياضيات - كراسة التمارين21م

2الرياضيات 22م

2الرياضيات - كراسة التمارين23م

1كتاب المعلم الرياضيات 24م
متوفر-2017/201٦الثانية

2كتاب المعلم الرياضيات 25م

الأولى-تاريخ العالم الحديث والمعاصر2٦م
 2009/2008

حتى 
2019/2018

متوفر-

27م
دليل المعلم 

تاريخ العالم الحديث والمعاصر
متوفر-2009/2008الأولى-

نسان28م الثانية-الدستور وحقوق الإ
2011/2010

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

الأولى-قضايا البيئة والتنمية المعاصرة29م
2010/2009

حتى
2018/2017

متوفر-

30م
دليل المعلم 

قضايا البيئة والتنمية المعاصرة
*متوفر-2010/2009الأولى-

الأولى-الفلسفة31م
2017/201٦

حتى 
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
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3- المرحلة الثانوية

الصف الثاني عشر أدبي )تصرف له كتب الصف الثاني عشر أدبي تعليم عام(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

1تقنية المعلومات 32م
الثانية

2012/2011
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
2تقنية المعلومات 33م

*متوفر CD-2012/2011الأولى-دليل المعلم تقنية المعلومات34م

35م
دليل المعلم المقررات النظرية 

لمناهج التربية البدنية
)بنين - بنات(

*متوفر على -2009/2008الثانية-
موقع الوزارة

ملحوظة:

توزع الطبعات القديمة أول.  

* تدرج على موقع الوزارة .  
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3- المرحلة الثانوية

الصف الثاني عشر علمي )تصرف له كتب الصف الثاني عشر علمي تعليم عام(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

-أي سنةالأولى20تفسير القرآن الكريم1م
متوفر عهدة 
في المدرسة

الأولى-مادة القرآن الكريم2م
2009/2008

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

دليل المعلم مادة القرآن الكريم3م
للمرحلة 
الثانوية

*متوفر-2007/200٦الأولى

سالمية4م الثانية1التربية الإ
2018/2017

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

سالمية5م الثانية2التربية الإ
2019/2018

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

سالمية٦م *متوفر CD--2015/2014الأولى-دليل المعلم التربية الإ

2009/2008الثانية1اللغة العربية7م
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
الثانية1قواعد النحو والصرف 8م

2009/2008الثالثة2اللغة العربية9م
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
الثانية2قواعد النحو والصرف10م

1دليل المعلم اللغة العربية11م
*متوفر-2009/2008الأولى

2دليل المعلم اللغة العربية12م

13م
Over to you

Students Book12
-

الأولى
2011/2010

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

14م
Over to you

Work Book 12
-

15م
Teacher’s Guide
 Over to you 12

*متوفر-2011/2010الأولى-

-2010/2009الأولى-1٦Teacher CD 12 Audioم
يوزع وفق 

التوجيه العام 
لهذه السنة



157

3- المرحلة الثانوية

الصف الثاني عشر علمي )تصرف له كتب الصف الثاني عشر علمي تعليم عام(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

1الرياضيات17م
الثانية

2017/201٦
حتى 

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
1الرياضيات - كراسة التمارين 18م

2الرياضيات 19م
الثانية

2017/201٦
حتى 

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
2الرياضيات - كراسة التمارين 20م

1كتاب المعلم الرياضيات21م
*متوفر-2017/201٦الثانية

2كتاب المعلم الرياضيات22م

1الفيزياء23م
الثانية

2017/201٦
حتى 

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
1الفيزياء - كراسة التطبيقات24م

2الفيزياء25م
الثانية

2017/201٦
حتى 

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
2الفيزياء - كراسة التطبيقات 2٦م

1كتاب المعلم الفيزياء27م
*متوفر -2017/201٦الثانية

2كتاب المعلم الفيزياء28م

1الكيمياء29م
الثانية

2017/201٦
حتى 

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
1الكيمياء - كراسة التطبيقات30م

2الكيمياء31م
الثانية

2017/201٦
حتى 

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
2الكيمياء - كراسة التطبيقات32م

1كتاب المعلم الكيمياء33م
*متوفر-2017/201٦الثانية

2كتاب المعلم الكيمياء34م

1الأحياء35م
الثانية

2017/201٦
حتى 

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
1الأحياء - كراسة التطبيقات3٦م
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3- المرحلة الثانوية

الصف الثاني عشر علمي )تصرف له كتب الصف الثاني عشر علمي تعليم عام(

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

2الأحياء37م
الثانية

2017/201٦
حتى 

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
2الأحياء - كراسة التطبيقات38م

1كتاب المعلم الأحياء39م
*متوفر-2017/201٦الثانية

2كتاب المعلم الأحياء40م

نسان41م الثانية-الدستور وحقوق الإ
2011/2010

حتى
2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع

2012/2011الثانية1تقنية المعلومات 42م
حتى

2022/2021

استكمال 
رصيد

يطبع
الثانية2تقنية المعلومات 43م

44م
دليل المعلم

في تقنية المعلومات
*متوفر CD-2012/2011الأولى-

45م
دليل المعلم المقررات النظرية 

لمناهج التربية البدنية 
)بنين - بنات(

متوفر على -2009/2008الثانية-
موقع الوزارة

ملحوظة:

توزع الطبعات القديمة أول.  

* تدرج على موقع الوزارة .  
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3- المرحلة الثانوية

اختيار حر )تصرف له كتب اختيار حر تعليم عام(

السنةالطبعةالجزءاسم الكتابم
حالة 

الكتاب
المالحظات

1م
كراسة الطالب 

في التربية موسيقية 
)آلة البيانو(

الأولى-
2008/2007

حتى
2020/2019

غير متوفر-

2م
كراسة الطالب 

في التربية موسيقية
)آلة العود(

الأولى-
2008/2007

حتى
2019/2018

متوفر-

3م
كراسة الطالب 

في التربية موسيقية 
)آلة القانون(

متوفر-2008/2007الأولى-

4م
كراسة الطالب 

في التربية موسيقية 
)آلة الكمان(

متوفر-2008/2007الأولى-

متوفرCD -2008/2007الأولى-دليل المعلم التربية الموسيقية5م

٦م
القتصاد المنزلي 

)إدارة الموارد(
الأولى-

 2011/2010
حتى 

2019/2018
متوفر-

7م
القتصاد المنزلي

)إدارة الضيافة والسياحة(
الأولى-

 2011/2010
حتى 

2019/2018
متوفر-

الثانية-التوعية المرورية8م
2008/2007

حتى
2019/2018

متوفر-

متوفرCD -2008/2007-دليل المعلم التوعية المرورية9م

الأولى-إعداد التقارير والبحوث العلمية10م
2008/2007

حتى
2019/2018

متوفر-

11م
كراسة التطبيقات العملية 

وورش العمل في إعداد التقارير 
والبحوث العلمية )علمي(

الأولى-
2008/2007

حتى
2019/2018

متوفر-

12م
دليل المعلم 

إعداد التقارير والبحوث العلمية
متوفرCD -2008/2007الأولى-
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3- المرحلة الثانوية

اختيار حر )تصرف له كتب اختيار حر تعليم عام(

السنةالطبعةالجزءاسم الكتابم
حالة 

الكتاب
المالحظات

الأولى-الزراعة والتخضير13م
2008/2007

حتى
2020/2019

غير متوفر -

متوفرCD -2008/2007الأولى-دليل المعلم الزراعة والتخضير14م

15م
التربية البدنية 

)كرة القدم للصالت(
الأولى-

2008/2007
حتى 

2019/2018
متوفر-

1٦م
دليل المعلم التربية البدنية 

)كرة قدم الصالت (
متوفرCD -2008/2007الأولى-

17م
التربية البدنية
)التايكوندو(

متوفر-2008/2007الولى-

18م
دليل المعلم التربية بدنية

)التايكوندو(
متوفرCD -2008/2007الأولى-

19م
تربية فنية

فن التصميم الزخرفي المستوى 
1

الثانية-
 2008/2007

حتى 
2019/2018

متوفر-

20م
دليل المعلم تربية فنية 

التصميم الزخرفي المستوى 1
متوفرCD -2008/2007الأولى-

21م
تربية فنية 

الصباغة المستوى 1
الأولى-

2009/2008
حتى

2011/2010
غير متوفر  -

دليل المعلم التربية فنية 22م
الصباغة المستوى1

متوفرCD- 2008/2007الأولى-

23م
تربية فنية 

فن الطباعة المستوى 2
متوفر-2008/2007الأولى-

24م
دليل المعلم التربية فنية 

فن الطباعة المستوى2
متوفرCD -2008/2007الأولى-

25م
عالم  الصحافة والإ

)اللغة العربية(
الأولى-

 2017/201٦
حتى 

2019/2018
متوفر-
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3- المرحلة الثانوية

اختيار حر )تصرف له كتب اختيار حر تعليم عام(

السنةالطبعةالجزءاسم الكتابم
حالة 

الكتاب
المالحظات

2٦م
عالم  دليل المعلم الصحافة والإ

)اللغة العربية(
متوفرCD -2017/201٦الأولى-

27م
 Journalism and

information Pupil’s Book
الأولى-

2009/2008
حتى 

2019/2018
متوفر-

28م

 Journalism and
 information Teacher’s

Book
دليل المعلم

متوفرCD -2009/2008الأولى-

الأولى-29Spécial lم
2009/2008

حتى
2019/2018

متوفر-

متوفرCD -2009/2008الأولى-Spécial l  دليل المعلم30م

الأولى-التربية البيئية31م
2009/2008

حتى
2019/2018

متوفر-

متوفرCD -2009/2008الأولى-دليل المعلم التربية البيئية32م

33م
التربية الفنية 

)فن الرسم والتصوير( مستوى1
غير متوفر-2009/2008الأولى-

34م
دليل المعلم التربية الفنية 

)فن الرسم والتصوير( مستوى1
متوفرCD -2009/2008الأولى-

متوفر-2009/2008الأولى-تشكيل الخزف مستوى351م

3٦م
دليل المعلم 

تشكيل الخزف مستوى1
متوفرCD -2009/2008الأولى-

37م
القتصاد المنزلي

)مجال التصميم الداخلي(
الأولى-

 2009/2008
حتى 

2019/2018
متوفر-

الأولى-الصحة النفسية38م
2009/2008

حتى
2019/2018

متوفر-

متوفرCD -2009/2008الأولى-دليل المعلم الصحة النفسية39م



162

3- المرحلة الثانوية

اختيار حر )تصرف له كتب اختيار حر تعليم عام(

السنةالطبعةالجزءاسم الكتابم
حالة 

الكتاب
المالحظات

متوفر-2009/2008الأولى-التطوع40م

متوفرCD -2009/2008الأولى-دليل المعلم التطوع41م

الأولى-التعامل مع المؤسسات )تجاري(42م
2009/2008

حتى
2015/2014

متوفر-
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رابعاً: التربية الخاصة
1 - التربية الفكرية

2 - تأهيل التربية الفكرية

3 - مدارس الوفاء

4 - مدارس الأمل

5 - مدارس النور

٦- مدارس الرجاء

7 - مدرسة السلوك التوحدي
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رابعاً: التربية الخاصة

1-  التربية الفكرية
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1- التربية الفكرية

المتوفــرة  الكتــب  تبيــن  الفكريــة،  التربيــة  لمرحلــة  دراســتها  المقــرر  الكتــب  أعــداد  توضــح  إحصائيــة 

طباعتهــا: المطلــوب  والكتــب 

Fundraiser Results by Salesperson

PARTICIPANT  أعداد الكتب املقرر
دراستها

 أعداد الكتب
املتوفرة

أعداد الكتب 
الجديدة أو 

املعدلة

 أعداد الكتب
استكمال رصيد

 أعداد كتب
التعزيز

الصف األول 11 11

الصف الثاني 11 11

الصف الثالث 11 11

الصف الرابع 11 11

الصف الخامس 11 11

الصف السادس 11 11

0.0

2.8

5.5

8.3

11.0

الصف األول الصف الثاني الصف الثالث الصف الرابع الصف الخامس الصف السادس

111111111111 111111111111

أعداد الكتب املقرر دراستها أعداد الكتب املتوفرة أعداد الكتب الجديدة أو املعدلة
أعداد الكتب استكمال رصيد أعداد كتب التعزيز

الصف
أعداد الكتب 

المقررة للدراسة

الكتب المطلوب طباعتها

تعزيزاستكمال رصيدجديد/ معدلمتوفر

1111000الأول

1111000الثاني

1111000الثالث

1111000الرابع

1111000الخامس

1111000السادس
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1 - التربية الفكرية

الصف الأول البتدائي

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

سالمية1 متوفر-2012/2011الأولى-التربية الإ

سالمية2 متوفر-2012/2011الأولى-دليل المعلم التربية الإ

1لغتي العربية3
الأولى

2012/2011
حتى

2022/2021
متوفر-

2لغتي العربية4

متوفر-2012/2011الأولى-دليل المعلم لغتي العربية5

1العلوم٦
متوفر-2012/2011الأولى

2العلوم7

متوفر-2012/2011الأولى-دليل المعلم العلوم8

1الرياضيات9
الأولى

2012/2011
حتى

2023/2022
يطبعاستكمال رصيد

2الرياضيات10

متوفر-2012/2011الأولى-دليل المعلم الرياضيات11

الأولى-الجتماعيات12
2017/201٦

حتى
2023/2022

يطبعاستكمال رصيد

متوفر-2012/2011الأولى-دليل المعلم الجتماعيات13

م1كراسة الرعاية الذاتية14
متوفر-2005/2004الأولى

م2كراسة الرعاية الذاتية15

متوفر-2005/2004الأولىم)1+2(دليل المعلم الرعاية الذاتية1٦

متوفر-2011/2010الأولى-كراسة التربية الفنية17

18
دليل المعلم

كراسة التربية الفنية
متوفر CD-2011/2010الأولى-

متوفر CD-2012/2011الأولى-دليل المعلم التربية الموسيقية19

متوفر CD-2012/2011الأولى-دليل المعلم التربية البدنية20
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1- التربية الفكرية

الصف الثاني البتدائي

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

سالمية1 متوفر-2013/2012الأولى-التربية الإ

سالمية2 متوفر CD-2013/2012الأولى-دليل المعلم التربية الإ

1لغتي العربية3
الأولى

2013/2012
حتى

2023/2022
يطبعاستكمال رصيد

متوفر-22013/2012لغتي العربية4

متوفر CD-2013/2012الأولى-دليل المعلم لغتي العربية5

1العلوم٦
متوفر-201٦/2015الأولى

2العلوم7

متوفر CD-2013/2012الأولى-دليل المعلم العلوم8

1الرياضيات9
متوفر-2013/2012الأولى

2الرياضيات10

متوفر CD-2013/2012الأولى-دليل المعلم الرياضيات11

متوفر-2013/2012الأولى-الجتماعيات12

متوفر CD-2013/2012الأولى-دليل المعلم الجتماعيات13

م1كراسة الرعاية الذاتية14
متوفر-200٦/2005الأولى

م2كراسة الرعاية الذاتية15

متوفر CD-200٦/2005الأولىم)1+2(دليل المعلم الرعاية الذاتية1٦

متوفر-2012/2011الأولى-كراسة التربية الفنية17

18
دليل المعلم

كراسة التربية الفنية
متوفر CD-2012/2011الأولى-

متوفر CD-2012/2011الأولى-دليل المعلم التربية الموسيقية19

متوفر CD-2012/2011الأولى-دليل المعلم التربية البدنية20
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1- التربية الفكرية

الصف الثالث البتدائي

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

سالمية1 متوفر-2014/2013الأولى-التربية الإ

سالمية2 متوفر CD -2013/2012الأولى-دليل المعلم التربية الإ

1لغتي العربية3
الأولى

2014/2013
حتى

2023/2022
يطبعاستكمال رصيد

متوفر-22014/2013لغتي العربية4

متوفر CD -2014/2013الأولى-دليل المعلم لغتي العربية5

الأولى1العلوم٦
متوفر-2014/2013

2العلوم7

متوفر CD -2014/2013الأولى-دليل المعلم العلوم8

1الرياضيات9
الأولى

2014/2013
حتى

2023/2022
يطبعاستكمال رصيد

متوفر-22014/2013الرياضيات10

متوفر  CD-2014/2013الأولى-دليل المعلم الرياضيات11

متوفر-2014/2013الأولى-الجتماعيات12

متوفر CD -2014/2013الأولى-دليل المعلم الجتماعيات13

م1كراسة الرعاية الذاتية14
متوفر-200٦/2005الأولى

م2كراسة الرعاية الذاتية15

متوفر  CD-200٦/2005الأولىم)1+2(دليل المعلم الرعاية الذاتية1٦

متوفر-2012/2011الأولى-كراسة التربية الفنية17

18
دليل المعلم

كراسة التربية الفنية
متوفر  CD-2012/2011الأولى-

متوفر CD -2012/2011الأولى-دليل المعلم التربية الموسيقية19

متوفر  CD-2012/2011الأولى-دليل المعلم التربية البدنية20
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1- التربية الفكرية

الصف الرابع البتدائي

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

سالمية1 متوفر-2015/2014الأولى-التربية الإ

سالمية2 متوفر CD-2015/2014الأولى-دليل المعلم التربية الإ

1لغتي العربية3
الأولى

2015/2014
حتى

2023/2022
يطبعاستكمال رصيد

متوفر-22015/2014لغتي العربية4

متوفر CD-2013/2012الأولى-دليل المعلم لغتي العربية5

1العلوم٦
متوفر-2015/2014الأولى

2العلوم7

متوفر CD-2015/2014الأولى-دليل المعلم العلوم8

1الرياضيات9
متوفر-2015/2014الأولى

2الرياضيات10

متوفر CD-2013/2012الأولى-دليل المعلم الرياضيات11

متوفر-2015/2014الأولى-الجتماعيات12

متوفر CD-2015/2014الأولى-دليل المعلم الجتماعيات13

م1كراسة الرعاية الذاتية14
متوفر-2007/200٦الأولى

م2كراسة الرعاية الذاتية15

متوفر CD-2005/2004الأولىم)1+2(دليل المعلم الرعاية الذاتية1٦

متوفر-2012/2011الأولى-كراسة التربية الفنية17

18
دليل المعلم

كراسة التربية الفنية
متوفر CD-2012/2011الأولى-

متوفر CD-2012/2011الأولى-دليل المعلم التربية الموسيقية19

متوفر CD-2012/2011الأولى-دليل المعلم التربية البدنية20
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1- التربية الفكرية

الصف الخامس البتدائي

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

سالمية1 متوفر-201٦/2015الأولى-التربية الإ

سالمية2 متوفر CD-201٦/2015الأولى-دليل المعلم التربية الإ

1لغتي العربية3
متوفر CD-201٦/2015الأولى

2لغتي العربية4

متوفر CD-201٦/2015الأولى-دليل المعلم لغتي العربية5

1العلوم٦
متوفر CD-201٦/2015الأولى

2العلوم7

متوفر CD-201٦/2015الأولى-دليل المعلم العلوم8

1الرياضيات9
متوفر CD-201٦/2015الأولى

2الرياضيات10

متوفر CD-201٦/2015الأولى-دليل المعلم الرياضيات11

متوفر CD-201٦/2015الأولى-الجتماعيات12

متوفر CD-201٦/2015الأولى-دليل المعلم الجتماعيات13

م1كراسة الرعاية الذاتية14
متوفر-2007/200٦الأولى

م2كراسة الرعاية الذاتية15

1٦
دليل المعلم

كراسة الرعاية الذاتية
متوفر-2007/200٦الأولىم)2+1(

متوفر-2013/2012الأولى-كراسة التربية الفنية17

18
دليل المعلم

كراسة التربية الفنية
متوفر CD-2014/2013الأولى-

متوفر CD-2012/2011الأولى-دليل المعلم التربية الموسيقية19

متوفر CD-2012/2011الأولى-دليل المعلم التربية البدنية20
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1- التربية الفكرية

الصف السادس البتدائي

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

سالمية1 متوفر-2022/2021الأولى-التربية الإ

سالمية2 متوفر CD-2017/201٦الأولى-دليل المعلم التربية الإ

1لغتي العربية3
متوفر-2017/201٦الأولى

2لغتي العربية4

متوفر CD-2017/201٦الأولى-دليل المعلم لغتي العربية5

1العلوم٦
الأولى

متوفر-2017/201٦
2العلوم7

متوفر CD-2017/201٦الأولى-دليل المعلم العلوم8

1الرياضيات9
متوفر-2017/201٦الأولى

2الرياضيات10

متوفر CD-2017/201٦الأولى-دليل المعلم الرياضيات11

متوفر-201٦/2015الأولى-الجتماعيات12

متوفر CD-201٦/2015الأولى-دليل المعلم الجتماعيات13

م1كراسة الرعاية الذاتية14
متوفر-2007/200٦الأولى

م2كراسة الرعاية الذاتية15

1٦
دليل المعلم

كراسة الرعاية الذاتية
متوفر-2007/200٦الأولىم)2+1(

متوفر-2014/2013الأولى-كراسة التربية الفنية17

18
دليل المعلم

كراسة التربية الفنية
متوفر CD-2014/2013الأولى-

متوفر CD-2012/2011الأولى-دليل المعلم التربية الموسيقية19

متوفر CD-2012/2011الأولى-دليل المعلم التربية البدنية20
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رابعاً: التربية الخاصة

 2 - تأهيل التربية الفكرية
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 2 - تأهيل التربية الفكرية

الكتــب  تبيــن  الفكريــة،  التربيــة  تأهيــل  لمرحلــة  دراســتها  المقــرر  الكتــب  أعــداد  توضــح  إحصائيــة 

طباعتهــا: المطلــوب  والكتــب  المتوفــرة 

الصف
أعداد الكتب 

المقررة للدراسة

الكتب المطلوب طباعتها

تعزيزاستكمال رصيدجديد/ معدلمتوفر

1717000الأول

1٦14020الثاني

1511040الثالث

1512030الرابع

1513020الخامس

1514010السادس
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2- تأهيل التربية الفكرية

الصف الأول

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

سالمية1 الأولى-التربية الإ
2011/2010

حتى
2023/2022

يطبعاستكمال رصيد

سالمية2 متوفر CD-2011/2010الأولى-دليل المعلم التربية الإ

الأولى1اللغة العربية3
2012/2011

حتى
2020/2019

متوفر-

الأولى2اللغة العربية4
2014/2013

حتى
2019/2018

متوفر-

متوفر CD-2007/200٦الأولى-دليل المعلم اللغة العربية5

متوفر-2018/2017الأولى1الرياضيات٦

الأولى2الرياضيات7
2011/2010

حتى
2019/2018

متوفر-

متوفر CD-2011/2010الأولى-دليل المعلم الرياضيات8

الأولى-العلوم9
2011/2010

حتى
2018/2017

متوفر-

متوفر CD-2011/2010الأولى-دليل المعلم العلوم10

الأولى-بالدي الكويت11
2011/2010

حتى
2019/2018

متوفر-

متوفر CD-2011/2010الأولى-دليل المعلم بالدي الكويت12

الأولى-التجليد والأشغال الفنية13
200٦/2005

حتى
2011/2010

متوفر-

14
دليل المعلم

التجليد والأشغال الفنية
متوفر CD-200٦/2005الأولى-

الأولى-التنجيد15
2005/2004

حتى
2022/2021

متوفر-

متوفر CD-2005/2004الأولى-دليل المعلم التنجيد1٦
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2- تأهيل التربية الفكرية

الصف الأول

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

الأولى-الصباغة والطباعة17
2005/2004

حتى
2011/2010

متوفر-

متوفر CD-2005/2004الأولى-دليل المعلم الصباغة والطباعة18

الأولى-التطريز19
2005/2004

حتى
2011/2010

متوفر-

متوفر CD-2005/2004الأولى-دليل المعلم التطريز20

الأولى-التفصيل والخياطة21
2005/2004

حتى
2011/2010

متوفر-

متوفر CD-2005/2004الأولى-دليل المعلم التفصيل والخياطة22

الأولى1الزراعة والبستنة23
2005/2004

حتى
2011/2010

متوفر-

الأولى2الزراعة والبستنة24
2005/2004

حتى
2011/2010

متوفر-

25
كراسة التربية العملية

الزراعة والبستنة
الأولى-

2005/2004
حتى

2011/2010
متوفر-

متوفر CD-2005/2004الأولى-دليل المعلم الزراعة والبستنة2٦

27
علوم الأسرة والمستهلك 

)الغذاء والتغذية وإدارة المنزل(
متوفر-2011/2010الأولى-

28
دليل المعلم علوم الأسرة 

والمستهلك )الغذاء والتغذية 
وإدارة المنزل(

متوفر CD-2011/2010الأولى-

29
القتصاد المنزلي
الثقافة الجمالية

متوفر-2011/2010الأولى-

30
دليل المعلم القتصاد المنزلي

الثقافة الجمالية
متوفر CD-2011/2010الأولى-

متوفر CD-2012/2011الأولى-دليل المعلم التربية الموسيقية31

متوفر CD-2012/2011الأولى-دليل المعلم التربية البدنية32
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2- تأهيل التربية الفكرية

الصف الثاني

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

سالمية1 الأولى-التربية الإ
2012/2011

حتى
2019/2018

متوفر-

سالمية2 متوفر CD-2011-2012الأولى-دليل المعلم التربية الإ

الأولى1اللغة العربية3
2015/2014

حتى
2021/2020

متوفر-

الأولى2اللغة العربية4
2008/2007

حتى
2021/2020

متوفر-

متوفر CD-2008/2007الأولى-دليل المعلم اللغة العربية5

الأولى-بالدي الكويت٦
 2012/2011

حتى
2019/2018

متوفر-

متوفر CD-2012/2011الأولى-دليل المعلم بالدي الكويت7

الأولى1الرياضيات8
 2011/2010

حتى
2019/2018

متوفر-

متوفر-2012/2011الأولى2الرياضيات9

متوفر CD-2012/2011الأولى-دليل المعلم الرياضيات10

الأولى-العلوم11
 2011/2010

حتى
2019/2018

متوفر-

متوفر CD-2012/2011الأولى-دليل المعلم العلوم12

متوفر-200٦/2005الأولى-التجليد والأشغال الفنية13

14
دليل المعلم

التجليد والأشغال الفنية
متوفر CD-200٦/2005الأولى-

متوفر-2005/2004الأولى-التنجيد15

متوفر CD-2005/2004الأولى-دليل المعلم التنجيد1٦
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2- تأهيل التربية الفكرية

الصف الثاني

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

الأولى-الصباغة والطباعة17
2005/2004

حتى
2010/2009

متوفر-

متوفر CD-2005/2004الأولى-دليل المعلم الصباغة والطباعة18

الأولى-التطريز19
2005/2004

حتى
2010/2009

متوفر-

متوفر CD-2005/2004الأولى-دليل المعلم التطريز20

21
القتصاد المنزلي

)الغذاء والتغذية وإدارة المنزل(
متوفر-2011/2010الأولى-

22
دليل المعلم القتصاد المنزلي
)الغذاء والتغذية وإدارة المنزل(

متوفر-2011/2010الأولى-

1الزراعة والبستنة23
متوفر-200٦/2005الأولى

2الزراعة والبستنة24

متوفر CD-200٦/2005الأولى-دليل المعلم الزراعة والبستنة25

2٦
القتصاد المنزلي
)الثقافة الجمالية(

متوفر-2013/2012الأولى-

27
دليل المعلم القتصاد المنزلي

)الثقافة الجمالية(
متوفر-2013/2012الأولى-

متوفر CD-2012/2011الأولى-دليل المعلم التربية الموسيقية28

29
القتصاد المنزلي

)التفصيل والخياطة(
متوفر-2005/2004الأولى-

30
دليل المعلم القتصاد المنزلي

)التفصيل والخياطة(
متوفر-2005/2004الأولى-
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2- تأهيل التربية الفكرية

الصف الثالث

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

سالمية1 الأولى-التربية الإ
2013/2012

حتى
2021/2020

متوفر-

سالمية2 متوفر CD-2012-2013الأولى-دليل المعلم التربية الإ

الأولى-اللغة العربية3
2014/2013

حتى
2020/2019

متوفر-

متوفر CD-2009/2008الأولى-دليل المعلم اللغة العربية4

الأولى-بالدي الكويت5
2014/2013

حتى
 2022/2021

متوفر-

متوفر CD-2014/2013الأولى-دليل المعلم بالدي الكويت٦

الأولى1الرياضيات7
2013/2012

حتى
2021/2020

متوفر-

الأولى2الرياضيات8
2013/2012

حتى
2021/2020

متوفر-

متوفر CD-2013/2012الأولى-دليل المعلم الرياضيات9

الأولى-العلوم10
2013/2012

حتى
2021/2020

متوفر-

متوفر CD-2013/2012الأولى-دليل المعلم العلوم11

متوفر-200٦/2005الأولى-التنجيد12

متوفر CD-200٦/2005الأولى-دليل المعلم التنجيد13

متوفر-200٦/2005الأولى-الصباغة والطباعة14

متوفر CD-200٦/2005الأولى-دليل المعلم الصباغة والطباعة15

متوفر-200٦/2005الأولى-التطريز1٦
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2- تأهيل التربية الفكرية

الصف الثالث

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

متوفر CD-200٦/2005الأولى-دليل المعلم التطريز17

متوفر-200٦/2005الأولى-التفصيل والخياطة18

متوفر CD-200٦/2005الأولى-دليل المعلم التفصيل والخياطة19

20
القتصاد المنزلي
)الثقافة الجمالية(

متوفر-2014/2013الأولى-

21
دليل المعلم القتصاد المنزلي

)الثقافة الجمالية(
متوفر CD-2014/2013الأولى-

22
القتصاد المنزلي

)الغذاء والتغذية وإدارة المنزل(
متوفر-2013/2012الأولى-

23
دليل المعلم القتصاد المنزلي
)الغذاء والتغذية وإدارة المنزل(

متوفر CD-2013/2012الأولى-

متوفر-2007/200٦الأولى1الزراعة والبستنة24

متوفر-2007/200٦الأولى2الزراعة والبستنة25

متوفر CD-2007/200٦الأولى-دليل المعلم الزراعة والبستنة2٦

متوفر-2010/2009الأولى-التجليد الفني27

متوفر CD-2010/2009الأولى-دليل المعلم التجليد الفني28

متوفر CD-2012/2011الأولى-دليل المعلم التربية الموسيقية29

متوفر CD-2012/2011الأولى-دليل المعلم التربية البدنية30
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2- تأهيل التربية الفكرية

الصف الرابع

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

سالمية1 الأولى-التربية الإ
2014/2013

حتى
2021/2020

متوفر-

سالمية2 متوفر CD-2014/2013الأولى-دليل المعلم التربية الإ

الأولى-اللغة العربية3
2010/2009

حتى
2018/2017

متوفر-

متوفر CD-2010/2009الأولى-دليل المعلم اللغة العربية4

الأولى-بالدي الكويت5
2014/2013

حتى
2022/2021

متوفر-

متوفر CD-2015/2014الأولى-دليل المعلم بالدي الكويت٦

الأولى1الرياضيات7
2014/2013

حتى
2021/2020

متوفر-

الأولى2الرياضيات8
2014/2013

حتى
2021/2020

متوفر-

متوفر CD-2014/2013الأولى-دليل المعلم الرياضيات9

الأولى-العلوم10
2014/2013

حتى
2022/2021

متوفر-

متوفر CD-2014/2013الأولى-دليل المعلم العلوم11

متوفر-2007/200٦الأولى-التنجيد12

متوفر CD-2007/200٦الأولى-دليل المعلم التنجيد13

متوفر-2011/2010الأولى- التجليد الفني14

متوفر CD-2011/2010الأولى- دليل المعلم التجليد الفني15

متوفر-2007/200٦الأولى-الصباغة والطباعة1٦

متوفر CD-2007/200٦الأولى-دليل المعلم الصباغة والطباعة17
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2- تأهيل التربية الفكرية

الصف الرابع

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

الأولى-التطريز18
2007/200٦

حتى
2009/2008

متوفر-

متوفر CD-2007/200٦الأولى-دليل المعلم التطريز19

متوفر-2007/200٦الأولى-التفصيل والخياطة20

متوفر CD-2007/200٦الأولى-دليل المعلم التفصيل والخياطة21

22
القتصاد المنزلي

)الغذاء والتغذية وإدارة المنزل(
متوفر-2014/2013الأولى-

23
دليل المعلم القتصاد المنزلي
)الغذاء والتغذية وإدارة المنزل(

متوفر CD-2014/2013الأولى-

متوفر-2008/2007الأولى1الزراعة والبستنة24

متوفر-2008/2007الأولى2الزراعة والبستنة25

متوفر CD-2008/2007الأولى-دليل المعلم الزراعة والبستنة2٦

متوفر CD-2012/2011الأولى-دليل المعلم التربية الموسيقية27

متوفر CD-2012/2011الأولى-دليل المعلم التربية البدنية28

29
القتصاد المنزلي
)الثقافة الجمالية(

متوفر-2015/2014الأولى-

30
دليل المعلم القتصاد المنزلي

)الثقافة الجمالية(
متوفر CD-2015/2014الأولى-
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2- تأهيل التربية الفكرية

الصف الخامس

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

سالمية1 الأولى-التربية الإ
2015/2014

حتى
2023/2022

يطبعاستكمال رصيد

سالمية2 متوفر CD-2015/2014الأولى-دليل المعلم التربية الإ

الأولى-اللغة العربية3
2015/2014

حتى
2023/2022

متوفر-

متوفر CD-2015/2014الأولى-دليل المعلم اللغة العربية4

الأولى-موطني والوطن العربي5
201٦/2015

حتى
2023/2022

متوفر-

٦
دليل المعلم 

موطني والوطن العربي
متوفر CD-الأولى-

الأولى1الرياضيات7
2015/2014

حتى
2021/2020

متوفر-

الأولى2الرياضيات8
2015/2014

حتى
2023/2022

متوفر-

متوفر CD-2015/2014الأولى-دليل المعلم الرياضيات9

الأولى-العلوم10
2015/2014

حتى
20222/2021

متوفر-

متوفر CD-2015/2014الأولى-دليل المعلم العلوم11

متوفر-2008/2007الأولى-التنجيد12

متوفر CD-2008/2007الأولى-دليل المعلم التنجيد13

متوفر-2013/2012الأولى- التجليد الفني14

متوفر CD-2013/2012الأولى- دليل المعلم التجليد الفني15

متوفر-2008/2007الأولى-الصباغة والطباعة1٦
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2- تأهيل التربية الفكرية

الصف الخامس

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

-2008/2007الأولى-دليل المعلم الصباغة والطباعة17

متوفر-2008/2007الأولى-التطريز18

متوفر CD-2008/2007الأولى-دليل المعلم التطريز19

متوفر-2008/2007الأولى-التفصيل والخياطة20

متوفر CD-2008/2007الأولى-دليل المعلم التفصيل والخياطة21

22
القتصاد المنزلي

)الغذاء والتغذية وإدارة المنزل(
متوفر-2015/2014الأولى-

23
دليل المعلم القتصاد المنزلي
)الغذاء والتغذية وإدارة المنزل(

متوفر CD-2015/2014الأولى-

متوفر-2009/2008الأولى1الزراعة والبستنة24

متوفر-2009/2008الأولى2الزراعة والبستنة25

متوفر CD-2009/2008الأولى-دليل المعلم الزراعة والبستنة2٦

متوفر CD-2012/2011الأولى-دليل المعلم التربية الموسيقية27

متوفر CD-2012/2011الأولى-دليل المعلم التربية البدنية28

29
القتصاد المنزلي
)الثقافة الجمالية(

متوفر-201٦/2015الأولى-

30
دليل المعلم القتصاد المنزلي

)الثقافة الجمالية(
متوفر CD-201٦/2015الأولى-
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2- تأهيل التربية الفكرية

الصف السادس

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

سالمية1 الأولى-التربية الإ
201٦/2015

حتى
متوفر-

سالمية2 متوفر CD-201٦/2015الأولى-دليل المعلم التربية الإ

الأولى-اللغة العربية3
2012/2011

حتى
2021/2020

متوفر-

متوفر CD-2012/2011الأولى-دليل المعلم اللغة العربية4

الأولى-موطني والعالم5
2017/201٦

حتى
2023/2022

يطبعاستكمال رصيد

متوفر CD-2017/201٦الأولى-دليل المعلم موطني والعالم٦

201٦/2015الأولى1الرياضيات7
حتى

2022/2021
-

متوفر

الأولى2الرياضيات8

متوفر CD-201٦/2015الأولى-دليل المعلم الرياضيات9

الأولى-العلوم10
201٦/2015

حتى
2023/2022

يطبعاستكمال رصيد

متوفر CD-201٦/2015الأولى-دليل المعلم العلوم11

متوفر-2009/2008الأولى-التنجيد12

متوفر CD-2009/2008الأولى-دليل المعلم التنجيد13

متوفر-2014/2013الأولى- التجليد الفني14

متوفر CD-2014/2013الأولى- دليل المعلم التجليد الفني15

متوفر-2009/2008الأولى-الصباغة والطباعة1٦

متوفر CD-2009/2008الأولى-دليل المعلم الصباغة والطباعة17

متوفر-2009/2008الأولى-التطريز18

متوفر CD-2009/2008الأولى-دليل المعلم التطريز19
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2- تأهيل التربية الفكرية

الصف السادس

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

متوفر-2009/2008الأولى-التفصيل والخياطة20

متوفر CD-2009/2008الأولى-دليل المعلم التفصيل والخياطة21

22
القتصاد المنزلي

)الغذاء والتغذية وإدارة المنزل(
متوفر-201٦/2015الأولى-

23
دليل المعلم القتصاد المنزلي
)الغذاء والتغذية وإدارة المنزل(

متوفر CD-201٦/2015الأولى-

متوفر-2010/2009الأولى1الزراعة والبستنة24

متوفر-2010/2009الأولى2الزراعة والبستنة25

متوفر-2010/2009الأولى-كراس الزراعة والبستنة2٦

متوفر CD-2010/2009الأولى-دليل المعلم الزراعة والبستنة27
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رابعاً: التربية الخاصة

3 - مدارس الوفاء
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3 - مدارس الوفاء

والكتــب  المتوفــرة  الكتــب  تبيــن  الوفــاء،  لمــدارس  دراســتها  المقــرر  الكتــب  أعــداد  توضــح  إحصائيــة 

طباعتهــا: المطلــوب 

Fundraiser Results by Salesperson

PARTICIPANT  أعداد الكتب املقرر
دراستها

 أعداد الكتب
املتوفرة

أعداد الكتب 
الجديدة أو 

املعدلة

 أعداد الكتب
استكمال رصيد

 أعداد كتب
التعزيز

املرحلة األولى 5 5

املرحلة الثانية 6 6

املرحلة الثالثة 6 6

0.0

1.5

3.0

4.5

6.0

املرحلة األولى املرحلة الثانية املرحلة الثالثة

66

5

66

5

أعداد الكتب املقرر دراستها أعداد الكتب املتوفرة أعداد الكتب الجديدة أو املعدلة
أعداد الكتب استكمال رصيد أعداد كتب التعزيز

الصف
أعداد الكتب 

المقررة للدراسة

الكتب المطلوب طباعتها

تعزيزاستكمال رصيدجديد/ معدلمتوفر

55000المرحلة الأولى

عداد ٦٦000مرحلة الإ

٦٦000مرحلة التدريب



194

3- مدارس الوفاء

المرحلة الأولى

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

1
كراسة الرعاية الذاتية

داون سندروم
متوفر-200٦/2005الأولىم1

2
كراسة الرعاية الذاتية

داون سندروم
متوفر-200٦/2005الأولىم2

3
كراسة الرعاية الذاتية

داون سندروم
متوفر-200٦/2005الأولىم3

4
كراسة الرعاية الذاتية

داون سندروم
متوفر-200٦/2005الأولىم4

5
كتاب الدليل الشامل

دراكية لالأنشطة والمهارات الإ
متوفر-2011/2010الأولى-

متوفر CD-2011/2010الأولى-دليل المعلم التربية البدنية٦

متوفر  CD-2011/2010الأولى-دليل المعلم التربية الموسيقية7
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3- مدارس الوفاء

عداد مرحلة الإ

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

1
كراسة الرعاية الذاتية

داون سندروم
متوفر-2007/200٦الأولىم1

2
كراسة الرعاية الذاتية

داون سندروم
متوفر-2007/200٦الأولىم2

متوفر-2005/2004الأولى-كراسة المهارات اللغوية -31

متوفر-2005/2004الأولى-كراسة المهارات اللغوية -42

متوفر-2005/2004الأولى-كراسة المهارات العددية -51

متوفر-2005/2004الأولى-كراسة المهارات العددية -٦2

متوفر CD-2011/2010الأولى-دليل المعلم التربية البدنية7

متوفر  CD-2011/2010الأولى-دليل المعلم التربية الموسيقية8
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3- مدارس الوفاء

مرحلة التدريب

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

1
الثقافة المنزلية

 1+2 بنات
متوفر-2003/2002الأولى-

2
الثقافة المنزلية

3+4 بنات
متوفر-2005/2004الأولى-

3
الثقافة المنزلية

5+٦ بنات
متوفر-2011/2010الأولى-

4
الكتاب المصور للزراعة

1+2 بنين
متوفر-2004/2003الأولى-

5
الكتاب المصور للزراعة

3+4  بنين
متوفر-2005/2004الأولى-

٦
الكتاب المصور للزراعة 

5+٦  بنين
متوفر-200٦/2005الأولى-

متوفر CD-2011/2010الأولى-دليل المعلم التربية البدنية7
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رابعاً: التربية الخاصة

4 - مدارس الأمل

مالحظة:

مدارس الأمل تتبع التعليم العام.  
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4 - مدارس الأمل

والكتــب  المتوفــرة  الكتــب  تبيــن  الأمــل،  لمــدارس  دراســتها  المقــرر  الكتــب  أعــداد  توضــح  إحصائيــة 

طباعتهــا: المطلــوب 

Fundraiser Results by Salesperson

PARTICIPANT  أعداد الكتب املقرر
دراستها

 أعداد الكتب
املتوفرة

أعداد الكتب 
الجديدة أو 

املعدلة

 أعداد الكتب
استكمال رصيد

 أعداد كتب
التعزيز

رياض األطفال 5 5

الورش التعليمية ابتدائي 5 5

أول تأهيل 1 1

ثاني تأهيل 6 6

ثالث تأهيل 16 16

رابع تأهيل 14 14

خامس تأهيل 21 21

سادس تأهيل 14 14

0.0

7.5

15.0

22.5

30.0

رياض األطفال أول تأهيل ثالث تأهيل خامس تأهيل

14

21

14
16

6

1
55

14

21

14
16

6

1
55

أعداد الكتب املقرر دراستها أعداد الكتب املتوفرة أعداد الكتب الجديدة أو املعدلة
أعداد الكتب استكمال رصيد أعداد كتب التعزيز

الصف
أعداد الكتب 

المقررة للدراسة

الكتب المطلوب طباعتها

استكمال رصيدتعزيزجديد/ معدلمتوفر

55000رياض الأطفال

55000الورش التعليمية - ابتدائي

11000أول تأهيل

٦٦000ثاني تأهيل

1٦1٦000ثالث تأهيل

1414000رابع تأهيل

2121000خامس تأهيل

1414000سادس تأهيل



200

4- مدارس الأمل

رياض الأطفال

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

1
كراس الطفل خبرات تربوية

رياض أطفال
م1
)ج1(

متوفر-2004/2003الأولى

2
كراس الطفل خبرات تربوية

رياض أطفال
م1

)ج2(
متوفر-2004/2003الأولى

3
كراس الطفل خبرات تربوية

رياض أطفال
م1

)ج3(
متوفر-2004/2003الأولى

4
كراس الطفل خبرات تربوية

رياض أطفال
م1

)ج4(
متوفر-2004/2003الأولى

5
كراس الطفل خبرات تربوية

رياض أطفال
م1

)ج5(
متوفر-2004/2003الأولى
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4- مدارس الأمل

ابتدائي

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

1
كراس الطالب في التربية الفنية

1- ب أمل
متوفر-2011/2010الأولى-

2
دليل المعلم كراس الطالب في 

التربية الفنية 1- ب أمل
متوفر CD-2011/2010الأولى-

3
كراس الطالب في التربية الفنية

2- ب أمل
متوفر-2011/2010الأولى-

4
دليل المعلم كراس الطالب في 

التربية الفنية
2- ب أمل

متوفر CD-2011/2010الأولى-

5
كراس الطالب في التربية الفنية

3- ب أمل
متوفر-2012/2011الأولى-

٦
دليل المعلم كراس الطالب في 

التربية الفنية 3- ب أمل
متوفر CD-2012/2011الأولى-

7
كراس الطالب في التربية الفنية

4- ب أمل
متوفر-2013/2012الأولى-

8
دليل المعلم كراس الطالب في 

التربية الفنية 4- ب أمل
متوفر CD-2013/2012الأولى-

9
كراس الطالب في التربية الفنية

5- ب أمل
متوفر-2013/2012الأولى-

10
دليل المعلم كراس الطالب في 

التربية الفنية 5- ب أمل
متوفر CD-2013/2012الأولى-

11
دليل المعلم التربية الموسيقية

المرحلة البتدائية ) أمل(
متوفر CD-2012/2011الأولى-
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4- مدارس الأمل

الورش التعليمية - تأهيل مهني أمل - أول تأهيل

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

متوفر-2005/2004الأولى-مبادئ أسس التصميم1

4- مدارس الأمل

الورش التعليمية - تأهيل مهني أمل - ثاني تأهيل

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

متوفر-200٦/2005الأولى-تطبيقات تجارية1

2
تطبيقات حاسوبية متخصصة 

مشترك لجميع التخصصات
متوفر-2011/2010الأولى-

متوفر-200٦/2005الأولى-الثقافة الحاسوبية3

4
أسس الطباعة اليدوية 

باستخدام الستنسل والقوالب
)تخصص دعاية وإعالن(

متوفر-2005/2004الأولى-

5
مبادئ التصوير الميكانيكي 
وإنتاج الأكليشيهات الملونة 

لالأصول الخطية
متوفر-200٦/2005الأولى-

متوفر-200٦/2005الأولىم1التبادل التجاري٦
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4- مدارس الأمل

الورش التعليمية - تأهيل مهني أمل - ثالث تأهيل

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

1
الثقافة الحاسوبية 

)windows(النوافذ
متوفر-2007/200٦الأولى-

2
دليل المعلم الثقافة الحاسوبية 

برنامج معالج النصوص 
)word(

متوفر-2007/200٦الأولى-

3
الثقافة الحاسوبية برنامج 

)Excel( اللوحات الجدولية
متوفر-2007/200٦الأولى-

4
الثقافة الحاسوبية برنامج 
الأدوب فوتوشوب5,5  

)Adobe photo shop(
متوفر-2007/200٦الأولى-

نترنت (5 متوفر-2007/200٦الأولى-الثقافة الحاسوبية ) الإ

٦
أسس الطباعة اليدوية 

باستخدام الستنسل والقوالب
)تخصص دعاية وإعالن(

متوفر-2005/2004الأولى-

متوفر-2008/2007الأولىم2التبادل التجاري7

متوفر-2011/2010الأولىم1تطبيقات تجارية على الحاسوب8

9
مبادئ الإخراج الفني باستخدام 

برامج الحاسوب
) دعاية وإعالن (

متوفر-200٦/2005الأولى-

10
التصوير الميكانيكي الخطي 

والمونتاج الخطي
متوفر-2007/200٦الأولى-

11
مبادئ تجهيز طباعي باستخدام 

الحاسب الآلي
متوفر-2007/200٦الأولى-

12
مبادئ الأمن الصناعي

التصوير الميكانيكي والإخراج 
لكتروني الإ

متوفر-200٦/2005الأولى-

13
منهج علم أصول الصناعة 
تخصص تصميم ميكانيكي

متوفر-2007/200٦الأولى-

14
علم أصول الصناعة التكنلوجيا 

تخصص )دعاية وإعالن (
متوفر-200٦/2005الأولى-
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4- مدارس الأمل

الورش التعليمية - تأهيل مهني أمل - ثالث تأهيل

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

متوفر-2011/2011الأولى-إدارة المخازن15

متوفر-2011/2010الأولى-الحياة التجارية1٦

17
أسس الرسم الهندسي

دعاية وإعالن
متوفر-200٦/2005الأولى-
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4- مدارس الأمل

الورش التعليمية - تأهيل مهني أمل - رابع تأهيل

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

متوفر-2011/2010الأولى-إدارة المخازن1

2
الثقافة الحاسوبية 

)windows(النوافذ
متوفر-2009/2008الأولى-

3
الثقافة الحاسوبية 

برنامج معالج النصوص 
)word(

متوفر-2009/2008الأولى-

نترنت(4 متوفر-2009/2008الأولى-الثقافة الحاسوبية ) الإ

5
الثقافة الحاسوبية برنامج 

)Excel( اللوحات الجدولية
متوفر-2009/2008الأولى-

٦
الثقافة الحاسوبية برنامج 
الأدوب فوتوشوب5,5 

)Adobe photo shop( 
متوفر-2009/2008الأولى-

7

نتاج  التطبيقات الحاسوبية لإ
مطبوعات إعالنية باستخدام 

برنامج ناشر تخصص 
)دعاية وإعالن (

متوفر-2007/200٦الأولى-

8
عالن التكنلوجيا الدعاية والإ

) أشغال الورش(
متوفر-2007/200٦الأولى-

9
عالن الدعاية والإ
الأمن الصناعي
)أشغال الورش(

متوفر-2007/200٦الأولى-

10

عالن بالرسم  الدعاية والإ
الهندسي )التصوير الميكانيكي 
لكتروني وطباعة  والإخراج الإ

الأوفست (

متوفر-2007/200٦الأولى-

11
التصوير الميكانيكي الشبكي 

والمونتاج لالأصول الغير الملونة 
)علم أصول الصناعة (

متوفر-2010/2009الأولى-

12
عالن الطباعة  الدعاية والإ
اليدوية باستخدام العقد 

والسراجة والطي
متوفر-2007/200٦الأولى-

متوفر-2013/2012الأولى-تطبيقات تجارية على الحاسوب13

متوفر-2011-2012الأولى-الحياة التجارية14
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4- مدارس الأمل

الورش التعليمية - تأهيل مهني أمل - خامس تأهيل

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

1
الثقافة الحاسوبية تصميم 

نترنت الصفحات على الإ
متوفر-2010/2009الأولى-

2
التصميم الهندسي

عالن ( )تخصص الدعاية والإ
متوفر-2009/2008الأولى

3
الثقافة الحاسوبية برنامج 
)word(معالج النصوص

متوفر-2010/2009الأولى-

4
الثقافة الحاسوبية
) قواعد البيانات (

متوفر-2010/2009الأولى-

5
الثقافة الحاسوبية برنامج 

الأدوب فوتوشوب 5,5
)Adobe photo shop( 

متوفر-2010/2009الأولى-

٦
الثقافة الحاسوبية

) الشبكات وأمن المعلومات (
متوفر-2010/2009الأولى-

7
الثقافة الحاسوبية

)العروض التقديمية(
Microsoft power point 

متوفر-2010/2009الأولى-

8
الثقافة الحاسوبية

لكترونية ( ) المفكرة الإ
متوفر-2010/2009الأولى-

9
الثقافة الحاسوبية

)فك وتركيب العتاد صيانة 
الكيان المادي لجهاز الحاسوب(

متوفر-2010/2009الأولى-

متوفر-2010/2009الأولى-التصوير الميكانيكي10

11
تطبيقات حاسوبية في مجال 

لكتروني  الإخراج الإ
ندزاين ( ) برنامج الإ

متوفر-2011/2010الأولى-

12
تطبيقات حاسوبية متخصصة 

كوريل درو )٦(
تخصص دعاية وإعالن

متوفر-2009/2008الأولى-

13
المقايسات

)التصوير الميكانيكي والإخراج 
لكتروني وطباعة الأوفست( الإ

متوفر-2011/2010الأولى-
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4- مدارس الأمل

الورش التعليمية - تأهيل مهني أمل - خامس تأهيل

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

14

أشغال الورش والتكنولوجيا 
تخصص تصوير ميكانيكي 
وإخراج إلكتروني وطباعة 

الأوفست

متوفر-2011/2010الأولى-

15
التصميم الهندسي تخصص 

دعاية وإعالن وطباعة الأوفست 
والتصوير الميكانيكي

متوفر-2009/2008الأولى-

1٦
أشغال الورش الصناعية 

بالبالستك الشمعي
الطباعة بالشاشة الحريرية

متوفر-2009/2008الأولى-

17
الصباغة والطباعة
بالباتيك الشمعي

متوفر-200٦/2005الأولى-

18

المواد النظرية المتخصصة 
علم أصول الصناعة تكنلوجيا 

ومقايسات 
) تخصص دعاية وإعالن (

متوفر-2009/2008الأولى-

19
نديزاين تخصص  برنامج الإ
تصوير ميكانيكي وإخراج 
إلكتروني وطباعة الأوفست

متوفر-2011/2010الأولى-

متوفر-2013/2012الأولى-أنشطة تجارية 201

-2013/2012الأولى-دليل المعلم أنشطة تجارية 211
متوفر
CD

متوفر-2014/2013الأولى-التدريب المكتبي 221

-2013/2012الأولى-دليل المعلم التدريب المكتبي231
متوفر
CD
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4- مدارس الأمل

الورش التعليمية - تأهيل مهني أمل - سادس تأهيل

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

1
الثقافة الحاسوبية تصميم 

نترنت الصفحات على الإ
متوفر-2011/2010الأولى-

2
الثقافة الحاسوبية
) قواعد البيانات (

متوفر-2011/2010الأولى-

3
الثقافة الحاسوبية برنامج 
الأدوب فوتوشوب س2 

)Adobe photo shop(
متوفر-2011/2010الأولى-

4
الثقافة الحاسوبية

) الشبكات (
متوفر-2011/2010الأولى-

5
الثقافة الحاسوبية

)العروض التقديمية(
Microsoft power point 

متوفر-2011/2010الأولى-

٦
الثقافة الحاسوبية

لكترونية ( ) المفكرة الإ
متوفر-2011/2010الأولى-

7
الثقافة الحاسوبية

)صيانة العتاد والبرمجيات(
متوفر-2011/2010الأولى-

8
الثقافة الحاسوبية
)الناشر المكتبي(

متوفر-2011/2010الأولى-

9
تطبيقات حاسوبية متخصصة 

كوريل درو )٦( 
)تخصص دعاية وإعالن(

متوفر-2010/2019الأولى-

10
أشغال الورش

الطباعة بالشاشة الحريرية
)تخصص دعاية وإعالن(

متوفر-2010/2009الأولى-

11
التصميم الهندسي

)تخصص دعاية وإعالن(
متوفر-2010/2009الأولى-

12

المواد النظرية التخصصية 
كتاب علم أصول الصناعة
التكنولوجيا المقياسات 

 ) تخصص دعاية وإعالن(

متوفر-2010/2009الأولى-

متوفر-2014/2013الأولى-أنشطة تجارية 132

متوفر-2013/2012الأولى-دليل المعلم أنشطة تجارية 142

متوفر-2014/2013الأولى-التدريب المكتبي 152
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رابعاً: التربية الخاصة

5 - مدارس النور

مالحظة:

وتــم  العــام  التعليــم  تتبــع  النــور  مــدارس 

الموســيقية  التربيــة  منهــج  تأليــف 

النــور. لمــدارس  البدنيــة  والتربيــة 
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5- مدارس النور

مدارس النور

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالجزءاسم الكتابم

1

دليل المعلم 
الحركة والتوجيه للمكفوفين

مرحلة الروضة
 والبتدائي والمتوسط

متوفر CD-2011/2010الأولى-

2
اللغة العربية

السنة التمهيدية
متوفر-200٦/2005الأولى-

3
الرياضيات

السنة التمهيدية
متوفر-200٦/2005الأولىج1

4
الرياضيات

السنة التمهيدية
متوفر-200٦/2005الأولىج2

متوفر-200٦/2005الأولى-المهارات الحياتية اليومية5

متوفر-2013/2012الأولىج1الحاسوب٦

متوفر-2013/2012الأولىج2الحاسوب7

متوفر CD-2013/2012الأولى-دليل المعلم الحاسوب8

متوفر-2007/200٦الأولى-المهارات الحياتية اليومية9

متوفر-2008/2007الأولى-المهارات الحياتية اليومية10

متوفر-2009/2008الأولى-المهارات الحياتية اليومية11

متوفر-2009/2008الأولى-المعلوماتية12

متوفر-2009/2008الأولى-المعلوماتية13

مالحظة:

مدارس النور تتبع التعليم العام وتم تأليف منهج التربية الموسيقية   

عاقة. والتربية البدنية لمدارس النور ليتناسب مع الإ
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رابعاً: التربية الخاصة

٦ - مدارس الرجاء

مالحظة:

العــام  التعليــم  تتبــع  الرجــاء  مــدارس 

الموســيقية  التربيــة  منهــج  تأليــف  وتــم 

الرجــاء. لمــدارس  البدنيــة  والتربيــة 
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٦- مدارس الرجاء

مالحظة:

مدارس الرجاء تتبع التعليم العام وتم تأليف منهج التربية الموسيقية   

عاقة. والتربية البدنية لمدارس الرجاء ليتناسب مع الإ
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رابعاً: التربية الخاصة

7 - مدرسة السلوك التوحدي
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7- مدرسة السلوك التوحدي

مدرسة السلوك التوحدي

السنةالطبعةالجزءاسم الكتابم
حالة 

الكتاب
المالحظات

متوفر CD-200٦/2005الأولى-دليل المعلم السلوك التوحدي1

متوفر CD-200٦/2005الأولى-دليل المعلم التربية الموسيقية2
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خامساً: التعليم الخاص

- المدارس الأجنبية
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المدارس الأجنبية

البتدائيــة  للمرحلتيــن  الأجنبيــة  المــدارس  فــي  دراســتها  المقــرر  الكتــب  أعــداد  توضــح  إحصائيــة 

طباعتهــا: المطلــوب  والكتــب  المتوفــرة  الكتــب  تبيــن  والمتوســطة، 

المرحلة
أعداد الكتب 

المقررة للدراسة

الكتب المطلوب طباعتها

تعزيزاستكمال رصيدجديد/ معدلمتوفر

2121000البتدائية

21183المتوسطة
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المدارس الأجنبية

المرحلة البتدائية

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالصفاسم الكتابم

الأولى1/بمادة القرآن الكريم1
2011/ 2010

حتى
2020/2019

متوفر-

سالمية2 الأولى1/بالتربية الإ
2017/201٦

حتى
2020/2019

متوفر-

سالمية3 متوفر CD مترجم-2012/2011الأولى1/بدليل المعلم التربية الإ

الأولى2/بمادة القرآن الكريم4
 2011/2010

حتى
2020/2019

متوفر-

سالمية5 الأولى2/بالتربية الإ
 2017/201٦

حتى
2020/2019

متوفر-

سالمية٦ متوفر CD مترجم-2012/2011الأولى2/بدليل المعلم التربية الإ

الأولى3/بمادة القرآن الكريم7
 2013/2012

حتى
2020/2019

متوفر-

سالمية ج81 التربية الإ
الأولى3/ب

 2013/2012
حتى

2020/2019
متوفر-

سالمية ج92 التربية الإ

سالمية10 متوفر CD مترجم-2013/2012الأولى3/بدليل المعلم التربية الإ

الأولى4/بمادة القرآن الكريم11
 2013/2012

حتى
2020/2019

متوفر مترجم-

سالمية ج121 التربية الإ
الأولى4/ب

 2013/2012
حتى

2020/2019
متوفر-

سالمية ج132 التربية الإ

سالمية14 متوفر CD مترجم-2013/2012الأولى4/بدليل المعلم التربية الإ

15The Noble Quranالأولى5/ب
2013/2012

حتى
2020/2019

متوفر مترجم-

1٦Islamic Education P1 
الأولى5/ب

2013/2012
حتى

2020/2019
متوفر-

17Islamic Education P2 

18
 Teacher Guide

Islamic Education
متوفر CD -2013/2012الأولى5/ب
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المدارس الأجنبية

المرحلة البتدائية

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالصفاسم الكتابم

الأولى1/بمرحباً بالعربية م1 ك191
2015/2014

حتى
2020/2019

متوفر-

الأولى2/بمرحباً بالعربية م1ك202
2015/2014

حتى
2020/2019

متوفر-

--1998/1997الأولى1+2بمرحباً بالعربية م1ك )1+2(21

الأولى3/بمرحباً بالعربية م 2 ك221
  2002/2001

حتى
2020/2019

متوفر-

الأولى4/بمرحباً بالعربية م2 ك232
2015/2014

حتى
2020/2019

متوفر-

متوفر CD -1998/1997الأولى3+4بمرحباً بالعربية م2 ك )2+1(24

25
Social studies  BK 1

State of Kuwait
الثالثة4/ب

2015/2014
حتى

2020/2019
متوفر-

2٦
 Social studies  KW 1

State of Kuwait
الثانية4/ب

 2010/2009
حتى

2020/2019
متوفر-

27
Social studies

Teacher book 1
دليل المعلم

متوفر CD-2005/2004الأولى4/ب

28

Social studies
BK 2

 Kuwait and the Gcc
Countries

الأولى5/ب
  201٦/2015

حتى
2020/2019

متوفر-

29

Social studies
WK 2

 Kuwait and the Gcc
Countries

الأولى5/ب
  2014/2013

حتى
    2020/2019

متوفر-

30
Social studies
Teacher book

دليل المعلم
متوفر CD-200٦/2005الأولى5/ب
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المدارس الأجنبية

المرحلة المتوسطة 

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالصفاسم الكتابم

1The Noble Quranالأولى٦/م
2017/201٦

حتى
2023/2022

يطبعاستكمال رصيد

2Islamic Education P1 الأولى٦/م
2017/201٦

حتى
2023/2022

يطبعاستكمال رصيد

3Islamic Education P2 متوفر مترجم-2017/201٦الأولى٦/م

4
 Teacher Guide

 Islamic Education
-2017/201٦الأولى٦/م

 CD متوفر
مترجم

5The Noble Quranالأولى7/م
2018/2017

حتى
2023/2022

يطبعاستكمال رصيد

٦Islamic Education P1 الأولى7/م
2018/2017

حتى
2023/2022

يطبعاستكمال رصيد

7Islamic Education P2 متوفر مترجم-2018/2017الأولى7/م

8
 Teacher Guide

Islamic Education
-2018/2017الأولى7/م

 CD متوفر
مترجم

9The Noble Quranمتوفر-2020/2019الأولى8/م

10Islamic Education P1 متوفر-2020/2019الأولى8/م

11Islamic Education P2 متوفر-2020/2019الأولى8/م

12
 Teacher Guide

Islamic Education
متوفر CD-2020/2019الأولى8/م

13The Noble Quranمتوفر-2021/2020الأولى9/م

14Islamic Education P1 متوفر-2021/2020الأولى9/م

15Islamic Education P2 متوفر-2021/2020الأولى9/م
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المدارس الأجنبية

المرحلة المتوسطة 

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالصفاسم الكتابم

1٦
 Teacher Guide

Islamic Education
متوفر-2021/2020الأولى9/م

الأولى1/ممرحباً بالعربية م3 ك171
  2009/2008

حتى
2020/2019

متوفر-

الأولى2/ممرحباً بالعربية م3 ك182
  2009/2008

حتى
2020/2019

متوفر-

متوفر CD 2004/2003الأولى1+2 ممرحباً بالعربية م 3 ك )1+2(19

الأولى3/ممرحباً بالعربية م4 ك201
2009/2008

حتى
2020/2019

متوفر-

الأولى4/ممرحباً بالعربية م 4 ك212
2015/2014

حتى
2017/201٦

متوفر-

22
دليل المعلم مرحباً بالعربية 

م 4 ك )1+2(
متوفر CD-2007/200٦الأولى3+4 م

23
Social studies  BK 3

Arab Word
الأولى٦/م

2015/2014
حتى

2020/2019
متوفر-

24
Social studies  wK 3

Arab Word
الأولى٦/م

201٦/2015
حتى

2020/2019
متوفر-

25
 Social studies teacher

book
دليل المعلم

متوفر CD-2003/2002الأولى7/م

2٦
Social studies BK4

 Arab Word
الثانية7/م

 2015/2014
حتى

2020/2019
متوفر-

27
Social studies WK4

Arab Word
الأولى7/م

2015/2014
حتى

2020/2019
متوفر-

28
 Social studies teacher

book
دليل المعلم

متوفر CD-2003/2002الأولى7/م
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المدارس الأجنبية

المرحلة الثانوية 

المالحظاتحالة الكتابالسنةالطبعةالصفاسم الكتابم

28Islamic Education P1 متوفر-2021/2020الأولى10/م

29Islamic Education P2 متوفر-2021/2020الأولى10/م

30The Noble Quranمتوفر-2021/2020الأولى10/م


