
Talitha Kumi 
Deutsche Evangelisch Lutherische Schule 

Tel: 02-2741247, Fax: 02-2741847 

Postfach 7 - Beit Jala - Palästina 

 

 طاليثا قومي
 المدرسة األلمانية اإلنجيلية اللوثرية

٢٠-٧٤٨١٤٧٢، فاكس:  ٠٢-٢٧٤١٢٤٧تلفون:   

فلسطين -بيت جاال - 7ص.ب.   

 

 7201/8201  ادلراس ية للس نة املدرس ية الكتب طلب قامئة

 األساسي األول الصف

 ________________________________ اسم الطالب:

 الكتاب المطلوب السعر اسم الكتاب الرقم

  2 1التربية االسالميه ج  .1

  2 2التربية االسالميه ج  .2

  2 1ج التربية المسيحية  .3

  2 2ج المسيحية التربية  .4

  2 1لغتنا الجميلة ج  .5

  2 2لغتنا الجميلة ج  .6

  2 1الرياضيات ج  .7

  2 2الرياضيات ج  .8

  2 1التربية الوطنية والحياتية ج  .9

  2 2ج والحياتية الوطنية التربية  .10

11.  Family and Friends P.B 55  

12.  Family and Friends W.B 45  

  Wir schreiben Grundschrift 50 - اللغة األلمانية  .13

  3 دفاتر عربي  .14

  27 اوراق عمل   .15

  200 المجموع 

 :مالحظات

 المطلوب الكتاب بجانب      إشارة وضع الكرام األهل من يرجى. 
 الصف مربي أو لمربية تسليمه و(  المطلوبة الكتب جميع ثمن)  المطلوب الكلي المبلغ حساب. 
 يتم لن بأنه علما   .المطلوبة الكتب لحجز وذلك المبلغ مع 20/5/2017 أقصاه موعد في للمدرسة القوائم تعاد 

 .التاريخ هذا بعد للكتب طلب قائمة أي قبول
 ب وخاصة كتيمة الرجاء من الجميع شراء جميع الكتب للسنة الدراسية القادمة وعدم االعتماد على الكتب القد

 اللغة االنجليزية.
  .االلتزام بمتابعة امور المدرسة عبر برنامج النوبل 

  



Talitha Kumi 
Deutsche Evangelisch Lutherische Schule 

Tel: 02-2741247, Fax: 02-2741847 

Postfach 7 - Beit Jala - Palästina 

 

 طاليثا قومي
 المدرسة األلمانية اإلنجيلية اللوثرية

٢٠-٧٤٨١٤٧٢، فاكس:  ٠٢-٢٧٤١٢٤٧تلفون:   

فلسطين -بيت جاال - 7ص.ب.   

 

 7201/8201  ادلراس ية للس نة املدرس ية الكتب طلب قامئة

 )     ( الشعبة/ األساسي الثاني الصف

 _________________________________ اسم الطالب:

 الكتاب المطلوب السعر اسم الكتاب الرقم

  2 1التربية االسالميه ج  .1

  2 2التربية االسالميه ج  .2

  2 1ج التربية المسيحية  .3

  2 2ج المسيحية التربية  .4

  2 1لغتنا الجميلة ج  .5

  2 2لغتنا الجميلة ج  .6

  2 1الرياضيات ج  .7

  2 2الرياضيات ج  .8

  2 1التربية الوطنية والحياتية ج  .9

  2 2ج والحياتية الوطنية التربية  .10

11.  Family and Friends P.B 55  

12.  Family and Friends W.B 45  

  Der grüne Max NEU 1 – Lehrbuch 60 - اللغة األلمانية  .13

  6 دفاتر عربي  .14

  24 اوراق عمل   .15

  210 المجموع 

 :مالحظات

 المطلوب الكتاب بجانب      إشارة وضع الكرام األهل من يرجى. 
 الصف مربي أو لمربية تسليمه و(  المطلوبة الكتب جميع ثمن)  المطلوب الكلي المبلغ حساب.   
 المطلوبة. علما   الكتب لحجز وذلك المبلغ مع 20/5/2017 أقصاه موعد في للمدرسة القوائم تعاد 

 .التاريخ هذا بعد للكتب طلب قائمة أي قبول يتم لن بأنه
  االعتماد على الكتب القديمة الرجاء من الجميع شراء جميع الكتب للسنة الدراسية القادمة وعدم

 وخاصة كتب اللغة االنجليزية.
  .االلتزام بمتابعة امور المدرسة عبر برنامج النوبل 

  



Talitha Kumi 
Deutsche Evangelisch Lutherische Schule 

Tel: 02-2741247, Fax: 02-2741847 

Postfach 7 - Beit Jala - Palästina 

 

 طاليثا قومي
 المدرسة األلمانية اإلنجيلية اللوثرية

٢٠-٧٤٨١٤٧٢، فاكس:  ٠٢-٢٧٤١٢٤٧تلفون:   

فلسطين -بيت جاال - 7ص.ب.   

 

 7201/8201  ادلراس ية للس نة املدرس ية الكتب طلب قامئة

 )     ( الشعبة/ األساسي الثالث الصف

 ______________________________ اسم الطالب:

 الكتاب المطلوب السعر اسم الكتاب الرقم

  2 1التربية االسالميه ج  .1

  2 2التربية االسالميه ج  .2

  2 1ج التربية المسيحية  .3

  2 2المسيحية ج التربية  .4

  2 1لغتنا الجميلة ج  .5

  2 2لغتنا الجميلة ج  .6

  2 1الرياضيات ج  .7

  2 2الرياضيات ج  .8

  2 1جالتنشئة الوطنية واالجتماعية   .9

  2 2ج واالجتماعية الوطنية التنشئة  .10

  2 1ج علوم وحياة  .11

  2 2ج علوم وحياة  .12

13.  Family and Friends P.B 60  

14.  Family and Friends W.B 45  

  Der grüne Max NEU 1 – Lehrbuch 60 - اللغة األلمانية  .15

  7 دفاتر عربي    .16

  24 اوراق عمل   .17

  220 المجموع 

 :مالحظات

 المطلوب الكتاب بجانب      إشارة وضع الكرام األهل من يرجى. 
 الصف مربي أو لمربية تسليمه و(  المطلوبة الكتب جميع ثمن)  المطلوب الكلي المبلغ حساب.   
 علما  . المطلوبة الكتب لحجز وذلك المبلغ مع 20/5/2017 أقصاه موعد في للمدرسة القوائم تعاد 

 .التاريخ هذا بعد للكتب طلب قائمة أي قبول يتم لن بأنه
  الرجاء من الجميع شراء جميع الكتب للسنة الدراسية القادمة وعدم االعتماد على الكتب القديمة

 وخاصة كتب اللغة االنجليزية.
 .االلتزام بمتابعة امور المدرسة عبر برنامج النوبل  

  



Talitha Kumi 
Deutsche Evangelisch Lutherische Schule 

Tel: 02-2741247, Fax: 02-2741847 

Postfach 7 - Beit Jala - Palästina 

 

 طاليثا قومي
 المدرسة األلمانية اإلنجيلية اللوثرية

٢٠-٧٤٨١٤٧٢، فاكس:  ٠٢-٢٧٤١٢٤٧تلفون:   

فلسطين -بيت جاال - 7ص.ب.   

 

 7201/8201  ادلراس ية للس نة املدرس ية الكتب طلب قامئة

 )     ( الشعبة/ األساسي الرابع الصف

 ______________________________ اسم الطالب:

 الكتاب المطلوب السعر اسم الكتاب الرقم

  2 1التربية االسالميه ج  .1

  2 2التربية االسالميه ج  .2

  2 1ج التربية المسيحية  .3

  2 2ج التربية المسيحية  .4

  2 1لغتنا الجميلة ج  .5

  2 2لغتنا الجميلة ج  .6

  2 1جالتنشئة الوطنية واالجتماعية   .7

  2 2ج واالجتماعية الوطنية التنشئة  .8

  2 1ج علوم وحياة  .9

  2 2ج علوم وحياة  .10

  2 1الرياضيات ج  .11

  2 2الرياضيات ج  .12

13.  Family and Friends P.B 60  

14.  Family and Friends W.B 45  

15.  Story: A Little Princess 25  

16.  Story: The Blue Diamond 25  

  Der grüne Max NEU 2 – Lehrbuch 60 - اللغة األلمانية  .17

  7 دفاتر عربي  .18

  24 اوراق عمل   .19

  270 المجموع 

 :مالحظات

 المطلوب الكتاب بجانب      إشارة وضع الكرام األهل من يرجى. 
 الصف مربي أو لمربية تسليمه و(  المطلوبة الكتب جميع ثمن)  المطلوب الكلي المبلغ حساب.   
 لن بأنه علما  .  المطلوبة الكتب لحجز وذلك المبلغ مع 20/5/2017 أقصاه موعد في للمدرسة القوائم تعاد 

 .التاريخ هذا بعد للكتب طلب قائمة أي قبول يتم
  الرجاء من الجميع شراء جميع الكتب للسنة الدراسية القادمة وعدم االعتماد على الكتب القديمة وخاصة

 اللغة االنجليزية.كتب 
  .االلتزام بمتابعة امور المدرسة عبر برنامج النوبل 


