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وزارة الرتبية والتعليم
إدارة املناهج
وحدة إعداد الكتب املدرسية

الكتب املدرسية املقررة على التعليم األساسي
للعام الدراسي 1027/1026م
املرحلة اإلعدادية

1
وحدة إعداد الكتب املدرسية– العام الدراسي 1027/1026م

الكتب املدرسية  /الصف  :األول اإلعدادي
املؤلفون

الطبعة

اسم الكتاب

الرقم

0

الرتبية اإلسالمية

د.يوسف حممود العلوي وآخرون

0202

0

اللغة العربية ج0
اللغة العربية ج0

عبدالرمحن فهمي وآخرون

0202

2

العلوم ج0
كراسة النشاط ج0
العلوم ج0
كراسة النشاط ج0

Mc Graw Hill

0202

Mc Graw Hill
Mc Graw Hill
مدريب االسرتاتيجية العددية
Mc Graw Hill
Mc Graw Hill
مدريب االسرتاتيجية العددية

0202
0202
0206
0202
0202
0206

5

املواد االجتماعية
كراسة التمارين

اختصاصيو مناهج املواد االجتماعية
وآخرون

4

الرايضيات ج0
كتاب التمارين ج0
*الرايضيات الذهنية ومهارات التفكريج0
الرايضيات ج0
كتاب التمارين ج0
*الرايضيات الذهنية ومهارات التفكريج0

املؤسسات اليت تستخدم الكتاب
التعليم احلكومي

التعليم الديين














0206
0202





6

الرتبية للمواطنة

د.انجي هاشم اهلاشم وآخرون

0206





7

الرتبية األسرية

صفية علي عبدالكرمي وآخرون

0204





8

التصميم والتقانة  /املرحلة اإلعدادية

انتظار يوسف النجار وآخرون

0202



9

Upstream 1/Student’s Book
Upstream 1/Work Book

Virginia Evans
Jenny Dooley

0228



الكتاب اإللكرتوين للصف األول اإلعدادي
02
يف تقنية املعلومات واالتصال

توماس رفيق بن إبراهيم وآخرون

0206





 00روافد أدبية يف حب الوطن

اختصاصيو مناهج اللغة العربية

0202







 الرياضيات الذهنية ومهارات التفكير ج-1ج 2للمدارس التجريبية المطبقة لالستراتيجية العددية فقط.
2
وحدة إعداد الكتب املدرسية– العام الدراسي 1027/1026م

الكتب املدرسية  /الصف  :الثاين اإلعدادي
املؤلفون

الطبعة

اسم الكتاب

الرقم

0

الرتبية اإلسالمية

انصر جاسم الفايز وآخرون

0206

0

اللغة العربية ج0
اللغة العربية ج0

شحاته بدوي وآخرون

0200

2

العلوم ج0
كراسة النشاط ج0
العلوم ج0
كراسة النشاط ج0

Mc Graw Hill

0204

Mc Graw Hill
Mc Graw Hill
مدريب االسرتاتيجية العددية
Mc Graw Hill
Mc Graw Hill
مدريب االسرتاتيجية العددية

0204

0206

5

املواد االجتماعية
كراسة التمارين

اختصاصيو مناهج املواد االجتماعية
وآخرون

4

الرايضيات ج0
كتاب التمارين ج0
الرايضيات الذهنية ومهارات التفكريج0
الرايضيات ج0
كتاب التمارين ج0
الرايضيات الذهنية ومهارات التفكريج0

املؤسسات اليت تستخدم الكتاب
التعليم احلكومي

التعليم الديين










0206
0204





0206
0200





6

الرتبية للمواطنة

عبدهللا اخلاجة وآخرون

0206





7

الرتبية األسرية

مجيلة احلسن وآخرون

0200





Virginia Evans
Jenny Dooley

0228



مصطفى رشاد وآخرون

0206



9

Upstream /Student’s Book2
Upstream /Work Book2

الكتاب اإللكرتوين للصف الثاين
02
اإلعدادي يف تقنية املعلومات واالتصال




3
وحدة إعداد الكتب املدرسية– العام الدراسي 1027/1026م

الكتب املدرسية  /الصف  :الثالث اإلعدادي
املؤلفون

الطبعة

اسم الكتاب

الرقم

0

الرتبية اإلسالمية

د.يوسف العلوي وآخرون

0206

0

اللغة العربية ج0
اللغة العربية ج0

شحاته بدوي وآخرون

2

العلوم ج0
كراسة النشاط ج0
العلوم ج0
كراسة النشاط ج0

4

الرايضيات ج0
كتاب التمارين ج0
الرايضيات ج0
كتاب التمارين ج0

Mc Graw Hill

Mc Graw Hill

5

املواد االجتماعية
كراسة التمارين

اختصاصيو مناهج املواد
االجتماعية وآخرون

0202

0205
0206
0206-0202
0206
0206-0202

املؤسسات اليت تستخدم الكتاب
التعليم احلكومي

التعليم الديين














0206
0205





6

الرتبية للمواطنة

عبدهللا اخلاجة وآخرون

0206





7

الرتبية األسرية

صفية علي عبدالكرمي وآخرون

0204





9

Upstream /Student’s Book3
Upstream /Work Book3

Virginia Evans
Jenny Dooley

0229

توماس رفيق بن إبراهيم وآخرون

0206

الكتاب اإللكرتوين للصف الثالث
02
اإلعدادي يف تقنية املعلومات واالتصال









4
وحدة إعداد الكتب املدرسية– العام الدراسي 1027/1026م

الكتب املدرسية  :كتب اجملاالت العلمية
اسم الكتاب

الرقم

املؤلفون

الطبعة

املؤسسات اليت تستخدم الكتاب
التعليم احلكومي

التعليم الديين

0

التنسيق والديكور

عزالدين حممد عمر وآخرون

0200





0

اخلزف

حمسن إبراهيم التيتون وآخرون

0222





2

مبادئ الزراعة

فؤاد حبيب وآخرون

0220





4

اللعب والعرائس /الكتاب العلمي  -املرحلة اإلعدادية

عزالدين حممد عمر وآخرون

0200





5

الدليل العملي يف طباعة املنسوجات

عزالدين حممد عمر وآخرون

0200





5
وحدة إعداد الكتب املدرسية– العام الدراسي 1027/1026م

أدلة املعلم  /الصف  :األول اإلعدادي
الرقم

اسم الكتاب

0

دليل املعلم يف تدريس الرايضيات ج 0ج0
دليل املعلم (وحدات العمل) ج 0ج0

0

دليل املعلم يف تدريس العلوم ج 0و ج0

4

5
6

دليل املعلم يف الرتبية اإلسالمية للحلقة الثالثة من
التعليم األساسي CD

املؤسسات اليت تستخدم الكتاب

املؤلفون

الطبعة

Mc Graw Hill
مدريب االسرتاتيجية العددية

0202
0206



Mc Graw Hill

0202



د.يوسف العلوي وآخرون

0228



التعليم احلكومي

التعليم الديين




Upstream1 / Teacher Guide
Upstream1 / Work book Teacher’s Book
Upstream1 / Test Booklet
Upstream1 / My Language Portfolio

Virginia Evans
Jenny Dooley

0227
0228





دليل التصميم والتقانة للمرحلة اإلعدادية

انتظار النجار وآخرون

0206





أدلة املعلم  /الصف  :الثاين اإلعدادي
الرقم

اسم الكتاب

0

دليل املعلم يف تدريس الرايضيات ج 0و ج0
دليل املعلم (وحدات العمل) ج 0ج0

0

دليل املعلم يف تدريس العلوم ج 0و ج0

2

Upstream0 / Teacher Guide
Upstream0 / Work book Teacher’s Book
Upstream0 / Test Booklet
Upstream0 / My Language Portfolio

املؤلفون

الطبعة

Mc Graw Hill
مدريب االسرتاتيجية العددية
Mc Graw Hill
Virginia Evans
Jenny Dooley

املؤسسات اليت تستخدم الكتاب
التعليم احلكومي

التعليم الديين

0204
0206





0204





0228





6
وحدة إعداد الكتب املدرسية– العام الدراسي 1027/1026م

أدلة املعلم  /الصف  :الثالث اإلعدادي
الرقم

اسم الكتاب

املؤلفون

الطبعة

املؤسسات اليت تستخدم الكتاب
التعليم احلكومي

التعليم الديين

0

دليل املعلم يف تدريس الرايضيات ج 0و ج0

Mc Graw Hill

0206





0

دليل املعلم يف تدريس العلوم ج 0و ج0

Mc Graw Hill

0205





2

4

Upstream2 / Teacher Guide
Upstream2 / Work book Teacher’s Book
Upstream2 / Test Booklet
Upstream2 / My Language Portfolio

Virginia Evans
Jenny Dooley

دليل املعلم يف الرتبية للمواطنة للحلقة الثالثة

عبد اجلليل العنيسي
بشري بلقاسم العايدي
اهلادي مفتاح العثمين

0229

0205









7
وحدة إعداد الكتب املدرسية– العام الدراسي 1027/1026م

