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اململكة األردنية اهلاشمية
رقم اإليداع لدى دائرة املكتبة الوطنية

)2020/8/2982(

373,19

األردن. المركز الوطني لتطوير المناهج

الكيمياء: كتاب التمارين )الصف العاشر(/ المركز الوطني لتطوير المناهج.- عمان: المركز، 2020

ج1)24( ص.

ر.إ.: 2020/8/2982

الواصفات: /الكيمياء//العلوم الطبيعية//التعليم االعدادي//المناهج/

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية.

رت وزارة الرتبيـة والتعليـم تدريـس هذا الكتـاب يف مدارس اململكـة األردنية اهلاشـمية مجيعها، بنـاًء عىل قـرار املجلس األعىل  قـرَّ
للمركـز الوطنـي لتطويـر املناهـج يف جلسـته رقـم )2020/3(، تاريـخ 2020/6/2 م، وقرار جملـس الرتبيـة والتعليم رقـم )2020/42( 

تاريـخ 2020/6/18 م بـدًءا من العـام الـدرايس 2020 / 2021 م.

أعيدت طباعته  1442 هـ - 2021 م
1441 هـ - 2020 م الطبعة األوىل )التجريبية( 


