
                                               ٍجَىػت ٍذارص اىذْبُ اىخبطت
أكاديز – حي أووار سوص  1 الحىان

 73 66 23 (0528): اىفبمض00 67 22 (0528): اىهبحف

contact@alhanane1.com 

اكاديز –  تزوامج المىشي13 رقم 2الحىان 

 25 02 22 (0528): اىفبمض02 02 22 (0528): اىهبحف

contact@alhanane2.com 

اوشكان –  حي تاغشوخ 3الحىان 

 34 66 33 (0528):اىفبمض33 66 33 (0528): اىهبحف

contact@alhanane3.com 
  

 

 

 

   :اىنـخـب
 (2019طثعح شتىثز  ). دار الثقافح– السىح الثالثح مه التعليم االتتدائي – كتاب التلميذ – اىَفيذ في اىيغت اىؼزبيت  -

 (2019طثعح شتىثز  ). مطثعح المعارف الجديدج– السىح الثالثح االتتدائيح – فضبء اىزيبضيبث -

 (2019طثعح شتىثز  ). كزاسح التلميذ– السىح الثالثح – اىىاضخ في اىْشبط اىؼيَي -

 . مطثعح الىجاح الجديدج– (2017شتىثز طثعح ) السىح الثالثح مه التعليم االتتدائي كتاب التلميذ – اىْجبح في اىخزبيت اإلطالٍيت -

 . مكتثح المعارف للىشز و التوسيع– السىح الثالثح مه التعليم االتتدائي – كزاسح التلميذ و التلميذج –  في اىخزبيت اىخشنيييتاألطبطي -

.  دار المجاوي–  (جوسيف إلياص)المجاوي المصور  – ٍؼجٌ ٍذرطي -

 . عثد الحميد الغزتاوي–سلسلح المعيه  –اىَؼيِ في حظزيف األفؼبه  -

 ( قصص10).  خليل تحزي–سلسلح قصص الشعوب  -
-  

  اقخْبء  ػيً واىذزص اىخيَيذ اطٌ حذَو بطبقت وإىظبق  اىذفبحز و اىنخب حغييف اىزجبء : ٍيذىظت

  .األخيزة اىزطَيت اىطبؼت        اىنخب ٍِ
 

  :  اىَذرطيت األدواث 
 

  .غالف أخضز 1 +  (دفتز الزياضياخ) Calligrapheاألفضو اخخيبر ّىع ٍِ  طفذت بذوُ أطالك 192دفبحز ٍِ فئت  2 - 

 . أغيفت دَزاء2+  (للقسم) Calligrapheاألفضو اخخيبر ّىع ٍِ  أطالك بذوُ طفذت  192فئت  ٍِ حزادف 2 - 

.   غالف بْـي1+  غالف بزحقبىي 1+  (للواجثاخ) Calligrapheاألفضو اخخيبر ّىع  ٍِ أطالك بذوُ  طفذت96فئت  ٍِ دفبحز 2-  

. ٍذمزة ٍِ اىذجٌ اىنبيز  1- 

  . ٍَظذت+  « Pentel Maxiflo »  أقالً ٍذاد ىيىدت اىيبذيت8 + (ardoise à feutre)  ىبذيتىىدت1  – ٍقض 1 – اىزطبص أقالً  5- 

.  "فبّخبطخيل "أو UHU  ىظبق ّىع  2  –اء خضز  ةجبف دبز قالًأ FUNBO– 3) أو Maped أو Faber-Castellّىع (  ٍيىّتأقالً -

 . « Pélikan » ػيب ٍِ اىخزحىشبث اىشرقبء 6 + (ريشت) قيٌ ٍذاد 1- 

. (بيضبء)اىَْفزدة ٍِ األوراق دشٍخبُ  + (feuilles doubles) (بيضبء)اىَشدوجت ٍِ األوراق دشٍخبُ - 

. لتزتية المزشد التزتوي  للمزاجعح و دفاتز اللغح العزتيح في المحفظح  Top Load Attache File »  (Foldermate) » ٍزحب 1- 

 .(chemises cartonnées) ٍيفبث ٍِ اىىرق اىَقىي 8- 

 .لتزتية الواجثاخ األسثوعيح  A4 (vues 200) ٍِ اىبالطخيل  ٍزحب1 -

 . طىرة فىحىغزافيت شخظيت ىيخيَيذ1- 
 

  

              

 

 

 

 
 

 

 

 .اىذجش اىَبنز في يىىيىس ضَبُ ىنٌ ىيذظىه ػيً اىنخب في اىىقج اىَْبطب* 

 !ال حْخظزوا دخً شهز شخْبز       

 

 

 قبئَت اىنخب و األدواث اىَذرطيت

(ةـػزبي)-  اىثبىـثاىقظـٌ   

(3اىـذــْــبُ )   

 

السنة 
 الدراسية
2020 / 
2021 

 

  ٍذفىظت اىْظخ و اىطبغ دقىق مو

 . اىقبئَت هذٓ ّظخ و طبغ يَْغ 

حبريخ اىذخىه   

اىَذرطي 

 ىألقظبً

  .( طببدب8hػيً اىظبػت )دظب اىبالؽ اىزطَي ىىسارة اىخزبيت اىىطْيت   


