
إدارة التعلیم
 بمحافظة بیشة

 الشؤون المدرسیة
التجھیزات المدرسیة 

والتقنیات

التقریر الختامي لنھایة الفصل األول من عام 1438 ھـ 

( 16 أسبوعاً دراسیاً منذ البدایة إلى ما قبل االختبارات "تقریر الفصل الدراسي األول")

تنبیھ : التقریر رفع باألسبوع السادس عشر من الفصل الدراسي األول وفي التقریر إجازة للیوم 

الوطني الذي كان یصادف یوم الخمیس الموافق 21 / 12 / 1437 ھـ ، لذا لم تحسب أعمال ھذا الیوم 

من بعض اإلحصائیات المتعلقة بالجداول والحصص بالمركز في ھذا التقریر الشھري مع التنبیھ بأن 

األسبوع األول كذلك كان لتجھیز المركز باالحتیاجات المطلوبة من المعلمین كـ النت والداتا شو ... 

األسبوع األخیر كان لتجھیز المركز ألعمال االختبارات والتصحیح والمراجعة ورصد الدرجات بنظام 

نور لجمیع المعلمین ..   
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أوالً : إحصائیات عامة :

 1- عدد الدروس المقامة في المركز إجماالً حسب جدول األشغال األسبوعي عدا آخر أسبوعین (( 248 ))

2- عدد الدروس المفعلة في مركز المصادر حسب جدول التفعیل الیومي عدا آخر أسبوع  ((  228 ))

3- النسبة المئویة للدروس المفعلة بالمركز حسب ما دون بكامل الشھر (( %91.94 ))



ثانیاً : إشغال المركز :

1- عدد معلمي المدرسة إجماالً بالمكملین :
 (14) معلمین (3) إداریین (1) مصادر (1) مختبر (1) إداري (1) كاتب

2- عدد المعلمین اللذین لیس لدیھم مقرات وأجھزة عرض و بإمكانھم االستفادة من المركز ((غالبیة المعلمین یحتاجون 
المركز لدروس خاصة نموذجیة رغم توفیر قاعات مكتملة تقریباً لكل معلم خاصة بمادتھ وكذلك معلم التوعیة اإلسالمیة 

(( 4G وفر لھ مقر مركز متكامل من سبورة ذكیة وجھاز حاسب مع سماعات صوت ونت

3- عدد المعلمین المستفیدین من المركز (( 12 ))

4- النسبة المئویة للمعلمین المستخدمین للمركز بالنسبة لعدد المعلمین   (( %80 ))

5- النسبة المئویة الستخدام المركز بالنسبة للحصص األسبوعیة    ((%50.67 ))

  



ثالثاً : أنشطة الطالب بالمركز :

1- عدد الطالب المستفیدین من المركز في الفسح :  ((  جمیع طلبة اإلذاعة المدرسیة حسب الجدول المعد من 
مشرف اإلذاعة )) حیث یتم البحث عبر النت بجھاز المصادر الخاص بالطالب وطباعة اإلذاعة على ورق لتقدیمھا 

في صباح الیوم التالي أو تجھیزھا لكامل األسبوع وتم التنسیق معنا في ذلك والوقت المستخدم والمطلوب ..
من قبل الطالب في حصص االنتظار ..2- یستفاد من جھاز الطالب بالمركز بالبحوث وطباعتھا

 



رابعاً : االستفادة من محتویات المركز:

1- أكثر الوسائل التعلیمیة واألجھزة استخداماً (( جھاز حاسب المعلم مع العرض الداتاشو واستخدام النت في 
الربط بینھما ))

2- األسبوعین الخامس والرابع عشر یعتبران األكثر نشاطاً بالمركز . 



خامساً : اعمال و منجزات أخرى ألمین المركز :

* تم عمل تقاریر حسب تواریخ األسابیع الدراسیة * 



األسبوع األول من ھذا التقریر :
            من 17 / 12 / 1437 ھـ إلى 21 / 12 / 1437 ھجري

1-  تقریر عن الیوم الوطني كامالً صور وفیدیو وحفظ عن النشاط الطالبي وحفظ أیضاً عند اإلدارة وتم الحفظ 
كذلك بملف الصادر بالمركز

2- تجھیز إذاعة الصف األول المتوسط لكامل األسبوع

3- عمل الالزم لجدول المدرسة من تعدیالت وإضافات بتوصیة من القائد

4-  یوم الخمیس نھایة األسبوع إجازة بمناسبة الیوم الوطني



األسبوع الثاني لھذا التقریر :
 من 24 / 12 / 1437 ھـ إلى 28 / 12 / 1437 ھجري

 
 1- عمل تقریر بالمركز عن الیوم العربي للطفل والذي یصادف 1 أكتوبر

 2- عمل تقریر بالمركز عن الیوم العالمي للمسنین والذي یصادف 1 أكتوبر كذلك

3- تجھیز إذاعة الصف 2م لكامل األسبوع  وخصصت كامل أیام اإلذاعة عن الیوم الوطني

4- تكملة ما تبقى من تقریر الیوم الوطني للملكة وحفظ بمركز المصادر للرجوع لھا عند الحاجة

5- تم رفع الخطة التشغیلیة لمركز المصادر لمكتب تعلیم بلقرن

6- تم عمل خطة استراتیجیة لقائد المدرسة حسب طلبھ مع عمل كذلك خطة للوكیل حسب الطلب



األسبوع الثالث من ھذا التقریر :
 من 01 / 01 / 1438 ھـ  إلى 05 / 01 / 1438 ھجري

 
1- المشاركة في الیوم العالمي للمعلم والذي یصادف یوم األربعاء الموافق  04 / 01 / 1438ھـ

2- إعداد برنامج إذاعة االسبوع كامالً للصف الثالث المتوسط

3- تجھیز وطباعة خطة المختبر لألستاذ معیض محمد

4- حصولنا مع مجموعة المدرسین على شھادة تھنئة من إدارة التعلیم ببیشة بمناسبة یوم المعلم وتم استالمھا 
من قائد المدرسة باإلذاعة الصباحیة

5- رفع تقریر تكافل ( المتوسط والثانوي ) عبر النظام موقعة من اللجنة الخاصة بالمدرسة لھؤالء الفئة

6- تقریر عن الیوم العالمي للمسنین والذي یصادف یوم األحد 2 أكتوبر بدایة األسبوع 



األسبوع الرابع من ھذا التقریر :
 من 08 / 01/ 1438 ھـ إلى 12 / 01 / 1438 ھجري

1- تمت المشاركة بتقریر بالمركز عن الیوم العالمي للصحة النفسیة والذي یصادف یوم األثنین 10 أكتوبر

2- المشاركة بتقریر بالمركز عن عاشوراء (10محرم) وفضل تلك األیام عند المسلمین

3- رفع تقریر خطي عن یوم المعلم لمكتب التعلیم ببلقرن وتم حفظ التقریر بالمركز

4- المشاركة في اإلذاعة الخاصة بیوم المعلم

5- رفع تقریر لرائد النشاط عن یوم العلم

6- تم اإلعداد والتجھیز الستراتیجیات التعلم النشط وقد عملنا رابط إلكتروني لموقع مفعل وخاص بنا
( أضغط ھنا ) وھذا الموقع سیبقى فیما بعد ولسنوات ویستفاد منھ في أي وقت ولجمیع المعلمین والمعلمات 

بأرجاء المملكة وعسى نلقى األجر والمثوبة ویكون مشرف للمدرسة ولنا خاصة وسنوضح أكثر في نھایة 
التقریر عن ھذا الموقع بكافة أقسامھ التي تفید جمیع المجاالت التي تخص التعلیم ..

7- تم عمل نشرات لإلرشاد الطالبي عن فصل الشتاء وتوعیة الطالب بالبرد ..
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األسبوع الخامس من ھذا التقریر :
 من 15 / 01/ 1438 ھـ إلى 19 / 01 / 1438 ھجري

 
1- المشاركة في الیوم العالمي للغذاء بتقریر بلوحة بمجلة مركز المصادر والذي یصادف یوم األحد 16 أكتوبر

2- تجھیز إذاعة الثاني الثانوي لكامل األسبوع والخاصة باألستاذ سعد بن عبد هللا

3- تھیئة المركز لتغییر شبكة االتصال الحالیة بألیاف بصریة متطورة

4- رفع بنھایة ھذا األسبوع التقریر الشھري األول للمركز وتم إرسالھ لتعلیم بیشة ومكتب تعلیم بلقرن



األسبوع السادس من ھذا التقریر :
 من 22 / 01/ 1438 ھـ إلى 26 / 01 / 1438 ھجري

 
1- العمل على تكملة إنشاء شبكة األلیاف البصریة بالمركز وتركیب الخدمة بجمیع األجھزة

2- تجھیز إذاعة المدرسة للصف الثالث الثانوي لكامل األسبوع

3- تقریر عن أسبوع أمراض الدم الوراثیة والذي یبدأ من یوم الثالثاء من ھذا األسبوع



األسبوع السابع من ھذا التقریر : 
من 29 / 01/ 1438 ھـ إلى 02 / 02 / 1438 ھجري

 
1- تم االنتھاء من عمل وتشغیل شبكة األلیاف البصریة بالمركز للثالثة األجھزة الخاصة باألمین والمعلم والطالب

2- مساعدة جمیع المعلمین لرصد درجاتھم بنظام نور ألعمال السنة

3- طباعة وتجھیز إذاعة التوعیة اإلسالمیة لكامل األسبوع

4- تقریر عن أسبوع صحة األسنان والذي یبدأ من األسبوع القادم



األسبوع الثامن من ھذا التقریر : 
من 06 / 02/ 1438 ھـ إلى 10 / 02 / 1438 ھجري

 
1- تجھیز إذاعة جماعة اإلنجلیزي لكامل األسبوع

2- االستعداد الستقبال الزیارة القادمة للمدرسة والخاصة بالمركز من المشرفین ومجموعة من المعلمین

3- تھیئة المركز إلجازة منتصف الفصل الدراسي األول والتي تبدأ من األسبوع القادم



األسبوع التاسع من ھذا التقریر : 
من 20 / 02/ 1438 ھـ إلى 24 / 02 / 1438 ھجري

 
1- بدایة الدراسة بعد إجازة المنتصف وبأول یوم األحد الذي یصادف الیوم العالمي للطفل وتمت المشاركة فیھ

2- تجھیز إذاعة جماعة النادي العلمي والموھبة لكامل األسبوع

3- تھیئة المركز وتغییر التجھیزات داخل المركز بالشكل المناسب

4- عمل شھادات للمتفوقین بالمدرسة للفترة األولى وتم تصمیم جمیع الشھادات بمركز المصادر

5- تقریر عن الیوم العالمي للمعاقین والذي یصادف 25 نوفمبر

6- استعداد للزیارة المرتقبة المیدانیة للمركز باألسبوع القادم



األسبوع العاشر من ھذا التقریر : 
من 27 / 02/ 1438 ھـ إلى 02 / 03 / 1438 ھجري

 
1- تم تجھیز إذاعة الصحة والسالمة لكامل األسبوع

2- تجھیز (داتا شو) لمعمل الفیزیاء والكیمیاء واألحیاء

3- عمل جمیع متطلبات االجتماع الخاص بالمشغل والمقرر مسبقاً بالمدرسة ….

4- رفع تقریر لمركز المصادر یخص زیارة مشرف المصادر باإلدارة األستاذ عبد هللا محمد ھادي  ومجموعة من 
المدرسین .. واالجتماع عبارة عن مشغل تربوي حسب خطة إدارة التعلیم ( الثالثاء 29 / 2 / 1438 ھـ ) وقد 

أشاد الجمیع على الجھود المبذولة بالمركز وعلى حسن االستقبال وعلى البرامج المعدة لھذا الحدث … أدخل ھنا 
لمشاھدة فعالیات المشغل التربوي

5- تقریر عن الیوم العالمي لإلیدز والذي یصادف أخر االسبوع الخمیس 1 دیسمبر
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األسبوع الحادي عشر من ھذا التقریر :
 من 05 / 03/ 1438 ھـ إلى 09 / 03 / 1438 ھجري

 
1- تم العمل والتجھیز إلذاعة األسبوع الخاصة بالمصادر وخصصت لیوم المعاقین والیوم العربي لمحو األمیة

2- تم تجھیز أیضاً إذاعة الجودة والتمیز لألسبوع القادم كامالً أدخل ھنا

3- عمل دورة للتعلم النشط لمدة یومي ( الثالثاء واألربعاء ) من ھذا األسبوع لجمیع المعلمین أدخل ھنا

4- عمل دورة للطلبة في القدرات بیوم األربعاء من ھذا األسبوع وخصصنا موقع لذلك لیخدم الطلبة في ھذا 
الشأن  أدخل ھنا  مع إنشاء ھاش تاق عبارة عن #ھنا_تقدر عبر تویتر وھو جھد خاص ...
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األسبوع الثاني عشر من ھذا التقریر :
 من 12 / 03/ 1438 ھـ إلى 16 / 03 / 1438 ھجري

 
1- إذاعة جماعة النشاط الثقافي تجھیز لألسبوع كامالً

2- رفع تقریر عن القدرات وتقریرین عن التعلم النشط وتقریر عن الزیارة المیدانیة للمشغل التربوي أدخل ھنا

3- رفع تقریرین عن المیثاق األخالقي والتعامل مع التقنیة والتي أقیمت بالمركز للمشرف محمد مسفر بیوم 
األثنین 13 / 3 ولألستاذ سعد آل عمار بیوم األربعاء 15 / 3 أدخل ھنا

4- تجھیز إذاعة الیوم العالمي للغة العربیة والذي یصادف 18 دیسمبر یوم األحد القادم أدخل ھنا

https://abuaseem.com/2016/12/23/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d9%88%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1/
https://abuaseem.com/2016/12/23/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d9%88%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1/
https://abuaseem.com/2016/12/18/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-18-%d8%af%d9%8a%d8%b3%d9%85%d8%a8%d8%b1/


األسبوع الثالث عشر من ھذا التقریر : 
من 05 / 03/ 1438 ھـ إلى 09 / 03 / 1438 ھجري

 
1- األحد 18 دیسمبر یصادف الیوم العالمي للغة العربیة وقد تمت المشاركة فیھ بمطویات ونشرات عبر الموقع 

الخاص بالمركز أدخل ھنا

2- تم مساعدة جمیع المعلمین بنظام نور ورصد درجات أعمال السنة لجمیع الطلبة

3- تجھیز اإلذاعة الختامیة للمدرسة لكامل األسبوع حسب الجدول المخصص لذلك

https://abuaseem.com/2016/12/18/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-18-%d8%af%d9%8a%d8%b3%d9%85%d8%a8%d8%b1/


األسبوع الرابع عشر من ھذا التقریر :
 من 26 / 03/ 1438 ھـ إلى 30 / 03 / 1438 ھجري

 
1-االلتحاق بدورة التعلم النشط بمكتب تعلیم بلقرن لیومي األثنین والثالثاء من ھذا األسبوع للمشرف االستاذ 

منصور القرني

2- رفع سجالت ووثائق وأعمال وعھد المركز للتجھیزات المدرسیة بمكتب تعلیم بلقرن حسب طلب مشرف 
التجھیزات المدرسیة األستاذ علي بن سعید القرني



بنھایة ھذا التقریر :
األسبوع الخامس عشر من 03 / 04/ 1438 ھـ إلى 07 / 04 / 1438 ھجري

والسادس عشر من 10 / 04/ 1438 ھـ إلى 14 / 04 / 1438 ھجري

 
1- مراجعة أعمال المركز كامالً للفترة السابقة من ھذا الفصل

2- إصدار مطویات عن االختبارات واالستعداد لھا وخصص بالموقع السابق قسم لذلك أدخل ھنا

3- عمل صیانة ختامیة ألجھزة المركز

4- رفع التقریر الختامي إلدارة التعلیم ولمكتب التعلیم ببلقرن
 

 تنبیھ : 
* وھذا بالطبع ھو زبدة التقریر الختامي لھذا الفصل الدراسي األول من ھذا العام 1437 / 1438 ھـ والذي بإذن 

هللا وعونھ سیرسل إلدارة التعلیم ببیشة ولمكتب التعلیم ببلقرن .. ملف PDF وقوقل درایف عرض تقدیمي

https://abuaseem.com/2017/01/04/%d9%82%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%8a/


سادساً : حالة األجھزة والوسائل عند إعداد التقریر :

 1-  حالة جھاز حاسب المعلم والكامیرا الوثائقیة والسبورة الذكیة وجھاز العرض الداتاشو ((جمیعھا جیدة)) وتم 
تفعیل شبكة األلیاف البصریة لكامل األجھزة لكي یستفید المعلم واألمین ویفید كذلك جمیع الطلبة

     2- حالة جھاز حاسب الطالب ((جیدة)) مزود بطابعة ونت لالستفادة منھ في البحوث واإلذاعة المدرسیة حسب ما 
ھو مخطط لھ بالخطة التشغیلیة ..

      3- حالة جھاز حاسب أمین المصادر مع الماسح الضوئي والطابعة والنت ((مفعلة وشغالة عدا الطابعة حیث الحبر  
منتھي منذ سنتین تقریباً ولم نحصل على الحبر لنوعیة المنتج النادرة EPSON C2900)) وآمل من إدارة 

التعلیم ببیشة إذا توفر لدیھم أو مكتب التعلیم ببلقرن توفیر الحبر وتوصیة من لدیة األمر إلرسالھ لمدرستنا وذلك 
لحاجتنا الملحة لھ خاصة مع رفع التقاریر والنشرات والمطویات الالزمة بالمركز

تم تكرار الطلب عدة مرات ورفع رسمیاً عبر خطاب من اإلدارة والزلنا ننتظر!.
      4- حالة التلفاز وقنوات عین التعلیمیة كاملة حالیّاً ومفعلة وشغالة وتم إصالحھا برسیفر وستاالیت جدید

5- حالة الكتب ..(( جیدة ولكنھا قدیمة واستخدامھا نادر جداً وتم تصفیة الالزم حسب ما ورد من تعمیم في     
ذلك وقد ذكرناه بتقریر مسبقاً بالعام الماضي ))

6- حالة األثاث .. (( شبھ جیدة وتم إصالح الطاوالت والكراسي بشكل یناسب المركز ))



ھنا لمحة بسیطة لموقع مركز مصادر التعلم على األنترنت

أقسام مختلفة ومواضیع متجددة بشكل شبھ یومي :
خطة وفعالیات ومشاغل وورش مركز المصادر أدخل ھنا1.
قسم االختبارات ( متوسط وثانوي ) أدخل ھنا2.
المجتمع التعلیمي أدخل ھنا3.
المكتبة اإللكترونیة أدخل ھنا4.
تطبیقات تعلیمیة ممیزة مع الشرح أدخل ھنا5.
الجودة والتمیز أدخل ھنا6.
فـطـن ( البرنامج الوقائي الوطني ) أدخل ھنا7.
قیاس | المركز الوطني للقیاس والتقویم أدخل ھنا8.
تقنیات التعلیم أدخل ھنا9.
نظام فارس ونظام نور أدخل ھنا10.
التعلــــم النشــــط أدخل ھنا11.
أیام ومناسبات وطنیة وعربیة وعالمیة أدخل ھنا12.

https://abuaseem.com/2016/12/23/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d9%88%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1/
https://abuaseem.com/2017/01/04/%d9%82%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%8a/
https://abuaseem.com/2016/12/21/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a7/
https://abuaseem.com/2016/12/21/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d9%8b/
https://abuaseem.com/2016/12/19/%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%ad/
https://abuaseem.com/2016/12/21/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d9%8b/
https://abuaseem.com/2016/12/21/%d9%81%d9%80%d8%b7%d9%80%d9%86-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d9%8b/
https://abuaseem.com/2017/01/01/%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d9%85-%d9%82%d8%b1/
https://abuaseem.com/2017/01/04/%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85/
https://abuaseem.com/2016/12/21/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%88%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d9%8b/
https://abuaseem.com/2015/11/16/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d8%b7/
https://abuaseem.com/2016/12/18/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-18-%d8%af%d9%8a%d8%b3%d9%85%d8%a8%d8%b1/


قام بإعداد التقریر أمین مركز مصادر التعلم

األستاذ / سعید بن عید بن حزمي


