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 اطتًبرح ٔصف انجزَبيذ األكبدًٚٙ نهكهٛبد ٔانًؼبْذ 

 



  
 1الصفحت 

 
  

 وصف البرناهج األكادَوٍ 

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما 

 

 انجذَٛخ ٔػهٕو انزٚبضخكهٛخ انتزثٛخ  انًإطظخ انتؼهًٛٛخ .1

 انُظز٘ / انًزكش  ؼهًٙانمظى ان .2

أ اطى انجزَبيذ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 تمٛى انجزَبيذ األكبدًٚٙ

 انجكبنٕرٕٚص اطى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

 :انُظبو انذراطٙ  .5
 طُٕ٘ /يمزراد /أخزٖ 

 طُٕ٘ 

  انًؼتًذ   ثزَبيذ االػتًبد .6

 ال ٕٚرذ انًإحزاد انخبررٛخ األخزٖ  .7

 2223 - 2222 تبرٚخ ئػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجزَبيذ األكبدًٚٙ .9

يخزربد انتؼهى ٔانتٙ تظبػذْى ػهٗ تضمٛك االنكتزَٔٙ يظبػذح انطهجخ نًؼزفخ طزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى  -

 .انًظتٓذفخ فٙ انًٕاد انُظزٚخ
ٔانتؼهٛى يظبػذح انطهجخ نًؼزفخ طزائك انتمٛٛى انًظتخذيخ نهتأكذ يٍ صصٕل انطهجخ ػهٗ يخزربد انتؼهى  -

 .انًظتٓذفخاالنكتزَٔٙ 
يظبػذح انطهجخ نًؼزفخ ػاللخ انجزَبيذ ٔػُبصزِ انذراطٛخ ) انكٕرطبد أٔ انًٕاد انذراطٛخ ( يغ  -

 .انًًُٕصخ ٔانًإْالد انٕظٛفٛخ انًظتمجهٛخ انشٓبدح
ٚكٌٕ ٔصف انجزَبيذ األكبدًٚٙ ثًخبثخ يصذر يؼهٕيبد ألرثبة انؼًم ػٍ َٕػٛخ خزٚزٙ انمظى  -

 انؼهًٙ يٍ صٛج َٕع انًٓبراد ٔ انمبثهٛبد انتٙ ًٚتهكَٕٓب .
 
 
 
 
 
 
 



  
 2الصفحت 

 
  

 انًطهٕثخ ٔطزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتمٛٛى جزَبيذيخزربد ان  .12

 االْذاف انًؼزفٛخ  - أ
يظبػذح انطهجخ نًؼزفخ طزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتٙ تظبػذْى ػهٗ تضمٛك يخزربد انتؼهى انًظتٓذفخ -1أ

 فٙ انُظز٘. 

يظبػذح انطهجخ نًؼزفخ طزائك انتمٛٛى انًظتخذيخ نهتأكذ يٍ صصٕل انطهجخ ػهٗ يخزربد انتؼهى  -2أ

 انًظتٓذفخ.

انجزَبيذ ٔػُبصزِ انذراطٛخ ) انكٕرطبد أٔ انًٕاد انذراطٛخ ( يغ يظبػذح انطهجخ نًؼزفخ ػاللخ  -3أ

 انشٓبدح انًًُٕصخ ٔانًإْالد انٕظٛفٛخ انًظتمجهٛخ.

 
 جزَبيذ نخبصخ ثبنا ٛخانًٓبرات األْذاف–ة 

 يظبػذح انطهجخ ػهٗ تطجٛك يب تؼهًِٕ يٍ يٕاد ػًهٛخ داخم ٔخبرد اإلطبر انزبيؼٙ . - 1ة 

 تطجٛك يب تؼهًِٕ يٍ يٕاد َظزٚخ  داخم ٔخبرد اإلطبر انزبيؼٙ . يظبػذح انطهجخ ػهٗ - 2ة 

 يظبػذح انطهجخ ػهٗ تطجٛك أفكبرْى ٔانًٕاْت انتٙ ًٚتهكٓب داخم ٔخبرد اإلطبر انزبيؼٙ. –3ة 

 
 طزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى      

 طزٚمخ اإلنمبء ) انًضبضزح( -
 طزٚمخ صم انًشكالد -
 انًُبلشخطزٚمخ  -
 ٔاالربثخ االنكتزَٔٛخطزٚمخ االطهخ  -
 

 طزائك انتمٛٛى      

 االختجبراد انتضزٚزٚخ  -
 االختجبراد انشفٕٚخ  -

 
 انٕرذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -د

 .ٔتؼظٛى انؼًم انزًبػض ٔانًظبؤح فٙ تٕسٚغ انٕارجبد تًُٛخ رٔس انتؼبٌٔ -1د         

 فٙ يٕطظبد انًزتًغ انًذَٙانًشبركخ فٙ خذيخ انًزتًغ يٍ خالل االػًبل ٔانًشبركبد  -2د

 ٔغزص صفبد انمٛبدح نذٖ انطهجخ انتمٛٛى انمٛبد٘ -3د

 غزص رٔس االخٕح ٔانًضجخ ثٍٛ انطهجخ. -4د

 
 طزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى     

 طزٚمخ اإلنمبء ) انًضبضزح(. -
 طزٚمخ صم انًشكالد. -
 انًُبلشخطزٚمخ  -

 
 طزائك انتمٛٛى    

 االختجبراد انتضزٚزٚخ .    -
 االختجبراد انشفٕٚخ . -
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 .انشخصٙ(األخزٖ انًتؼهمخ ثمبثهٛخ انتٕظٛف ٔانتطٕر  )انًٓبرادانًُمٕنخ انتأْٛهٛخ ٔ انًٓبراد انؼبيخ-د 

 تًُٛخ صت انٕطٍ نذٖ انطهجخ. -1د

 تًُٛخ صت انتؼبٌٔ ٔانًظبػذح ثٍٛ انطهجخ. -2د

 تًُٛخ انٕػٙ انخمبفٙ ٔانزٚبضٙ نذٖ انطبنت. -3د

 ئثزاس شخصٛخ انطبنت ٔانؼًم ػهٗ تطٕٚزِ ٔسٚبدح انخمخ ثُفظّ. -4د   

 طزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى          

 طزٚمخ اإلنمبء ) انًضبضزح(. -
 طزٚمخ صم انًشكالد. -
 .انمٛبدحطزٚمخ  -

 
 طزائك انتمٛٛى          

 االختجبراد انتضزٚزٚخ .    -
 االختجبراد انشفٕٚخ . -
 االختجبراد انؼًهٛخ . -

 ثُٛخ انجزَبيذ  .11

 انظبػبد انًؼتًذح اطى انًمزر أٔ انًظبق ريش انًمزر أٔ انًظبق انًزصهخ انذراطٛخ 

 ػًهٙ     َظز٘      

تبرٚخ ٔفهظفخ انتزثٛخ   االٔنٗ

 انزٚبضٛخ
2  

 
 

 انتخطٛظ نهتطٕر انشخصٙ .12

 .ٚؼًم انجزَبيذ ػهٗ تطٕٚز شخصٛخ انطبنت األكبدًٚٙ ثشكم ٚتُبطت يغ طًٕصبد انذٔنخ انضذٚخخ  -

 .ئثزاس َمبط انمٕح نذٖ انطهجخ ثشكم ٚظًش ػهٗ تكٍٕٚ شخصٛخ لٛبدٚخ فٙ انًظتمجم -

 اطتخزاد انًٕاْت انًذفَٕخ نذٖ انطبنت نتطٕٚز يزبل ػًهخ ٔرفغ يظتٕٖ انتؼهٛى.  -

 

 

 انًؼٓذ(األَظًخ انًتؼهمخ ثبالنتضبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبر انمجٕل  .13



  
 4الصفحت 

 
  

 , انًُٓٙ( ٔانذ٘ يٍ خالنّ ٚكٌٕ انمجٕل فٙ انًزصهخ  اإلػذاد٘)يؼذل انطهجخ فٙ انصف انظبدص  -
 .انزبيؼٛخ 

 لجٕل ػٍ طزٚك انهزُخ االٔنًجٛخ ) فمظ نإلثطبل انزٚبضٍٛٛ(. -
 رفغ يؼذل كهٛخ انتزثٛخ انجذَٛخ ٔػهٕو يب ٚؼبدل لجٕل كهٛبد انُٓذطخ ٔانؼهٕو.  -

 
 أْى يصبدر انًؼهٕيبد ػٍ انجزَبيذ .14

 انًصبدر انؼهًٛخ انًؼتًذح ضًٍ انًمزر انذراطٙ نهًزصهخ انتٙ ٚتى فٛٓب انتؼهٛى -
 فٙ انؼزاق.ح ٔيٕصذ نكم انكهٛبد انتزثٛخ انجذَٙ انًُٓبد انذراطٙ انًؼتًذ يٍ لجم انٕسار -
 تذرٚظٓب يٍ لجم يذرص يختص ثبنهؼجخ.لٕاٍَٛ األنؼبة االٔنًجٛخ انتٙ ٚتى  -

 تزٓٛش انكهٛبد ثبنًختجزاد انؼًهٛخ انخبصخ ثبنًٕاد انتٙ تذرص.  -



  
 5الصفحت 

 
  

 

 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

والتأهُلُت اراث العاهت الوه والقُوُت األهذاف الىجذانُت 

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

2222  - 2223 Tem 2-1   / / / / / / / / / / / / / / / / 

                   



  
 6الصفحت 

 
  

 وىرج وصف الوقررن

 وصف الوقرر

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وعلوم الرياضة البدنية كلية التربية انًإطظخ انتؼهًٛٛخ .1

 انؼهٕو انُظزّٚ / انًزكش ؼهًٙ انمظى ان .2

 تبرٚخ ٔفهظفخ انتزثٛخ انزٚبضٛخ اطى / ريش انًمزر .3

 ٕٚيٙ  أشكبل انضضٕر انًتبصخ .4

 طُٕ٘  انفصم / انظُخ .5

 طبػتٍٛ أطجٕػٛب )انكهٙ(ػذد انظبػبد انذراطٛخ  .6

 2122/  11/ 6 تبرٚخ ئػذاد ْذا انٕصف  .7

 أْذاف انًمزر .8

يظاابػذح انطهجااخ نًؼزفااخ طزائااك انتمٛااٛى انًظااتخذيخ نهتأكااذ يااٍ صصاإل انطهجااخ ػهااٗ يخزراابد انااتؼهى  -

 انًظتٓذفخ.
انكٕرطبد أٔ انًٕاد انذراطاٛخ ( ياغ انشآبدح يظبػذح انطهجخ نًؼزفخ ػاللخ انجزَبيذ ٔػُبصزِ انذراطٛخ )  -

 انًًُٕصخ ٔانًإْالد انٕظٛفٛخ انًظتمجهٛخ
 يظبػذح انطهجخ ػهٗ تطجٛك يب تؼهًِٕ يٍ يٕاد ػًهٛخ داخم ٔخبرد اإلطبر انزبيؼٙ . -
 يظبػذح انطهجخ ػهٗ تطجٛك يب تؼهًِٕ يٍ يٕاد َظزٚخ  داخم ٔخبرد اإلطبر انزبيؼٙ . -
 يظبػذح انطهجخ ػهٗ تطجٛك أفكبرْى ٔانًٕاْت انتٙ ًٚتهكٓب داخم ٔخبرد اإلطبر انزبيؼٙ.  -
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 ٔطزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتمٛٛى ًمزربد انيخزر .11

 ْذاف انًؼزفٛخ األ -أ
يظبػذح انطهجخ نًؼزفخ ػاللخ انجزَبيذ ٔػُبصزِ انذراطٛخ ) انكٕرطبد أٔ انًٕاد انذراطٛخ ( يغ  -1أ

 انشٓبدح انًًُٕصخ ٔانًإْالد انٕظٛفٛخ انًظتمجهٛخ
يظبػذح انطهجخ نًؼزفخ طزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتٙ تظبػذْى ػهٗ تضمٛك يخزربد انتؼهى   -2أ

 انًظتٓذفخ فٙ انمظى انُظز٘

 يخزربد انتؼهى فٙ يزبل  ذح انطهجخ نًؼزفخ طزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتٙ تظبػذْى ػهٗ تضمٛكيظبػ -3أ
 .ز٘ ظانُ
 
 ًمزر.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبراتاألْذاف   -ة 

 يظبػذح انطهجخ ػهٗ تطجٛك يب تؼهًِٕ يٍ يٕاد ػًهٛخ داخم ٔخبرد اإلطبر انزبيؼٙ . - 1ة 

 تؼهًِٕ يٍ يٕاد َظزٚخ  داخم ٔخبرد اإلطبر انزبيؼٙ .يظبػذح انطهجخ ػهٗ تطجٛك يب  - 2ة 

 يظبػذح انطهجخ ػهٗ تطجٛك أفكبرْى ٔانًٕاْت انتٙ ًٚتهكٓب داخم ٔخبرد اإلطبر انزبيؼٙ. – 3ة 

 
 طزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى      

 

 ٔاطتخذاو انٕطبئم االكتزَٔٛخ يخم داتّ شٕ طزٚمخ اإلنمبء ) انًضبضزح( -
 طزٚمخ صم انًشكالد. -
 انًُبلشخ طزٚمخ     -

 
 طزائك انتمٛٛى      

 

 االختجبراد انتضزٚزٚخ  -
 االختجبراد انشفٕٚخ  -

 
 األْذاف انٕرذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -د

 تًُٛخ رٔس انتؼبٌٔ. -1د        

 انتمٛٛى انذاتٙ. -2د

 انتمٛٛى انمٛبد٘. -3د

 تخًٍٛ رٕٓد انؼهًبء. -4د

 
 طزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى     

 اإلنمبء ) انًضبضزح(.طزٚمخ  -
 طزٚمخ صم انًشكالد. -
 .طزٚمخ اإلثذاع ٔاالختزاع    -

 
 طزائك انتمٛٛى    

 االختجبراد انتضزٚزٚخ  -
 االختجبراد انشفٕٚخ  -
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 انًُمٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًتؼهمخ ثمبثهٛخ انتٕظٛف ٔانتطٕر انشخصٙ (.انتأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبراد -د 

 ئثزاس شخصٛخ انطبنت ثشكم ٚؼًم ػهٗ تطٕٚزِ. -1د

 سٚبدح انخمخ ثبنُفض نذٖ انطبنت. -2د

 ئثزاس انًٕاْت انًذفَٕخ نذٖ انطبنت. -3د

 غزص رٔس االخٕح ٔانًضجخ ثٍٛ انطهجخ.   -4د
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 ( تبرٚخ ٔفهظفخ انتزثٛخ انزٚبضٛخثُٛخ انًمزر ) .11

 انظبػبد األطجٕع
يخزربد انتؼهى 

 انًطهٕثخ
 طزٚمخ انتمٛٛى طزٚمخ انتؼهٛى / أٔ انًٕضٕعاطى انٕصذح 

 

 

 األٔل

2 
تاريخ وفلسفة التربية 

 الرياضية

انًذخم فٙ تبرٚخ انتزثٛخ 

 انزٚبضٛخ

 انتبرٚخ االَظبَٙ ٔيفٕٓيّ

 انًُبلشخ ٔاالطئهخ انًضبضزح

 

 

 انخبَٙ

2 
تاريخ وفلسفة التربية 

 الرياضية

اًْٛخ دراطخ تبرٚخ انضزكخ 

 انزٚبضٛخ
 انًُبلشخ ٔاالطئهخ انًضبضزح

 

 

 انخبنج

2 
تاريخ وفلسفة التربية 

 الرياضية

انتزثٛخ انزٚبضٛخ فٙ 

 انًزتًغ انجذائٙ
 انًُبلشخ ٔاالطئهخ انًضبضزح

 

 

 انزاثغ

2 
تاريخ وفلسفة التربية 

 الرياضية

انتزثٛخ انجذَٛخ فٙ صضبرح 

ٔاد٘ انزافذٍٚ ٔاالحبر 

انًكتشفخ فٛٓب يٍ يشبْذ 

 رٚبضٛخ

 انًُبلشخ ٔاالطئهخ انًضبضزح

 2 انخبيض
تاريخ وفلسفة التربية 

 الرياضية

انتزثٛخ انزٚبضٛخ فٙ يصز 

 انمذًٚخ
 انًُبلشخ ٔاالطئهخ انًضبضزح

 2 انظبدص
تاريخ وفلسفة التربية 

 الرياضية

انتزثٛخ انزٚبضٛخ فٙ ثالد 

 انفزص

 انُٓذانتزثٛخ انزٚبضٛخ فٙ 

 انًُبلشخ ٔاالطئهخ انًضبضزح

 2 انظبثغ
وفلسفة التربية  تاريخ

 الرياضية
 انًُبلشخ ٔاالطئهخ انًضبضزح انتزثٛخ انزٚبضٛخ فٙ انصٍٛ

 2 انخبيٍ
تاريخ وفلسفة التربية 

 الرياضية

تبرٚخ انتزثٛخ انجذَٛخ فٙ 

 انضضبراد انمذًٚخ االغزٚك

يًٛشاد انتزثٛخ انجذَٛخ فٙ 

 انؼصز انٕٓيٛز٘

 انًُبلشخ ٔاالطئهخ انًضبضزح

 2 انتبطغ
وفلسفة التربية تاريخ 

 الرياضية
 انًُبلشخ ٔاالطئهخ انًضبضزح االيتضبٌ االٔل

 2 انؼبشز
تاريخ وفلسفة التربية 

 الرياضية

االنؼبة ٔانًظبثمبد 

 االؤنًجٛخ
 انًُبلشخ ٔاالطئهخ انًضبضزح

انضبد٘ 

 ػشز
2 

تاريخ وفلسفة التربية 
 الرياضية

 انًُبلشخ ٔاالطئهخ انًضبضزح انزيش / انٕحت انؼزٚض

انخبَٙ 

 ػشز
2 

تاريخ وفلسفة التربية 
 الرياضية

طجبلبد انزكض / 

 انًصبرػخ
 انًُبلشخ ٔاالطئهخ انًضبضزح

انخبنج 

 ػشز
2 

تاريخ وفلسفة التربية 
 الرياضية

 انًُبلشخ ٔاالطئهخ انًضبضزح طجبلبد انًالكًخ

انزاثغ 

 ػشز
2 

تاريخ وفلسفة التربية 
 الرياضية

 انًُبلشخ ٔاالطئهخ انًضبضزح طجبلبد انؼزثبد

 انًُبلشخ ٔاالطئهخ انًضبضزح انظجبصخ / رٚبضخ انزلصتاريخ وفلسفة التربية  2انخبيض 
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 الرياضية ػشز

انظبدص 

 ػشز
2 

تاريخ وفلسفة التربية 
 الرياضية

 انًُبلشخ ٔاالطئهخ انًضبضزح انجبنظتزا

انظبثغ 

 ػشز
2 

تاريخ وفلسفة التربية 
 الرياضية

 انًُبلشخ ٔاالطئهخ انًضبضزح انزًشٕٔٚو

انخبيٍ 

 ػشز
2 

تاريخ وفلسفة التربية 
 الرياضية

انتزثٛخ انجذَٛخ فٙ انؼصز 

 انزٔيبَٙ انمذٚى
 انًُبلشخ ٔاالطئهخ انًضبضزح

انتبطغ 

 ػشز
2 

تاريخ وفلسفة التربية 
 الرياضية

انتزثٛخ انجذَٛخ فٙ انؼصٕر 

 انضذٚخخ
 انًُبلشخ ٔاالطئهخ انًضبضزح

 2 ػشزٌٔ
التربية  تاريخ وفلسفة
 الرياضية

انتزثٛخ انجذَٛخ فٙ انؼصز 

 انٕططٗ ٔانًظهًخ
 انًُبلشخ ٔاالطئهخ انًضبضزح

ٔاصذ 

ٔػشزٔ

ٌ 

2 
تاريخ وفلسفة التربية 

 الرياضية

انتزثٛخ انجذَٛخ فٙ انؼصز يب 

 لجم االطالو
 انًُبلشخ ٔاالطئهخ انًضبضزح

احُبٌ 

ٔػشزٔ

ٌ 

2 
تاريخ وفلسفة التربية 

 الرياضية

انجذَٛخ فٙ انؼصز انتزثٛخ 

 االطاليٙ
 انًُبلشخ ٔاالطئهخ انًضبضزح

حالحخ 

ٔػشزٔ

ٌ 

2 
تاريخ وفلسفة التربية 

 الرياضية

االنؼبة انزٚبضٛخ ػُذ 

 انؼزة
 انًُبلشخ ٔاالطئهخ انًضبضزح

أرثؼخ 

ٔػشزٔ

ٌ 

2 
تاريخ وفلسفة التربية 

 الرياضية

َشبءد ٔتطٕراد انذٔراد 

 االؤنًجٛخ
 ٔاالطئهخانًُبلشخ  انًضبضزح

خًظخ 

ٔػشزٔ

ٌ 

2 
تاريخ وفلسفة التربية 

 الرياضية
 انًُبلشخ ٔاالطئهخ انًضبضزح انذٔراد االؤنًجٛخ انضذٚخخ

طتخ 

ٔػشزٔ

ٌ 

2 
تاريخ وفلسفة التربية 

 الرياضية

انؼهى االؤنًجٙ انزيش / 

 انشؼبر
 انًُبلشخ ٔاالطئهخ انًضبضزح

طجؼخ 

ٔػشزٔ

ٌ 

2 
تاريخ وفلسفة التربية 

 الرياضية

 انشؼهخ االؤنًجٛخ

 انهزُخ االؤنًجٛخ
 انًُبلشخ ٔاالطئهخ انًضبضزح

حًبَٛخ 

ٔػشزٔ

ٌ 

2 
تاريخ وفلسفة التربية 

 الرياضية

ارزاءاد اختٛبر انًٛذُٚخ 

 االؤنًجٛخ
 انًُبلشخ ٔاالطئهخ انًضبضزح

تظؼخ 

ٔػشزٔ

ٌ 

2 
تاريخ وفلسفة التربية 

 الرياضية

 االنؼبة االؤنًجٛخ انشتٕٚخ

 االؤنًجٛخ انصٛفٛخٔاالنؼبة 
 انًُبلشخ ٔاالطئهخ انًضبضزح

 2 حالحٌٕ
تاريخ وفلسفة التربية 

 الرياضية
   االيتضبٌ انخبَٙ
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ٚتى االطالع ثشكم دٔر٘ ػهٗ انًصبدر انؼهًٛخ انضذٚخخ ٔأخز انجضٕث انؼهًٛخ انتٙ  يٍ خالنٓب ٚتى   -

 تطٕٚز انًُٓذ انًمزر.
 ثٍٛ انًبدح انُظزٚخ ٔانؼًهٛخ نتطٕٚز انًُٓذ انذراطٙ.ٚتى انذيذ  -

 

 

 


