انقيى األساسيت

سلـُ اٌـفـش٠ـك __________
غشفح اٌرؽى__________ ُ١

تعليمات :لكل مهارة ،ضع إشارة واضحة فً المربع الذي ٌصف أفضل إنجازات الفرٌق .إذا لم ٌظهر الفرٌق أٌة مهارة فً مجال معٌن ،ضع
إشارة  Xفً المربع األول "غ ظ" للداللة على أن المهارة غير ظاهرةٌ .رجى تقدٌم أكبر عدد ممكن من التعلٌقات المكتوبة لتقدٌر الجهد الكبٌر
الذي بذله كل فرٌق ولمساعدة الفرق على تطوٌر ذاتها .عند االنتهاء من التقٌٌمٌ ،رجى وضع دائرة حول المجاالت التً تظهر قوة الفرٌق.

يـبـتـديء

نـــاو

بــارع

قــدوة

اإلنـهـــاو

ذشو١ض ِرٛاصْ ػٍ ٝظّ١غ اٌعٛأة اٌصالز (اٌشٚتٛخ ،اٌّششٚع ،اٌم ُ١األساس١ح) ٌّساتمح اٌف١شسد ٌ١غ.ٛ
االستكشاف
األِش ٌ١س ِرؼٍما ً تاٌفٛص تاٌعٛائض فمػ
ؽ ذشو١ض ػٍ ٝظأة ٚاؼذ فمػ؛ ذشو١ض ػٍ ٝظأثٓ١؛ إّ٘اي ظأة ذشو١ض ػٍ ٝظّ١غ اٌعٛأة اٌصالز ذشو١ض ِرٛاصْ ػٍ ٝظّ١غ اٌعٛأة
اٌصالز
ٚاؼذ
إّ٘اي اٌعٛأة األخشٜ
ظ
تعبٌر مرح ومفعم بالحٌوٌة عن هوٌة الفرٌق
روح انفزيق
اٌفش٠ك ٠شاسن ا٢خش ٓ٠تؽ٠ٛ١رٗ
ؽ ؼذ أدٔ ِٓ ٝاٌؽ٠ٛ١ح و ؼذ أدٔ ِٓ ٝؼذ أدٔ ِٓ ٝاٌؽ٠ٛ١ح أو ؼذ أدٔ ٝاٌفش٠ك ِشغ ِٚفؼُ تاٌؽ٠ٛ١ح؛
ِٚشؼٗ؛ ذؼث١ش ٚاظػ ػٓ اٌ٠ٛٙح
ذؼث١ش ٚاظػ ػٓ اٌ٠ٛٙح
اٌرؼث١ش ػٓ اٌ٠ٛٙح
ظ
ِٓ اٌرؼث١ش ػٓ اٌ٠ٛٙح
ذطث١ك لِٙٚ ُ١اساخ ِساتمح اٌف١شسد ٌ١غ ٛخاسض ٔطاق اٌّساتمح (اٌمذسج ػٍ ٝاٌرؼث١ش ػٓ أِصٍح ؼاٌ١ح ِٚؽرٍّح
انتكايم
ِٓ اٌؽ١اج اٌ١ِٛ١ح)
ؽ اٌفش٠ك ال ٠طثك لِٙٚ ُ١اساخ ِساتمح اٌفش٠ك لادس ػٍ ٝاٌرؼث١ش ػٓ ِصاي اٌفش٠ك لادس ػٍ ٝاٌرؼث١ش ػٓ ػذج اٌفش٠ك لادس ػٍ ٝاٌرؼث١ش ػٓ ػذج
أِصٍح ،ذشًّ لصصا ً فشد٠ح
أِصٍح
ٚاؼذ ػٍ ٝاأللً
اٌف١شسد ٌ١غ ٛخاسض اٌّساتمح
ظ

اٌرـؼـٍ١ـمـاخ
انعًم انجًاعي

إظشاءاخ ؼً اٌّشاوً ٚإظشاءاخ اذخار اٌمشاس ذساػذ اٌفش٠ك ػٍ ٝذؽم١ك أ٘ذافٗ
انفاعهيت
ؽ أ٘ذاف اٌفش٠ك و إظشاءاخ اٌفش٠ك أ٘ذاف اٌفش٠ك أو إظشاءاخ اٌفش٠ك
إظشاءاخ اٌفش٠ك اٌٛاظؽح ذّىٕٗ
أ٘ذاف ٚإظشاءاخ ٚاظؽح ٌٍفش٠ك ِٓ ذؽم١ك أ٘ذافٗ اٌّؽذدج تذلح
غ١ش ٚاظؽح
ظ
غ١ش ٚاظؽح
اٌّصادس اٌّسرخذِح ِشذثطح تّا ؼممٗ اٌفش٠ك (إداسج اٌٛلد ،ذٛص٠غ األدٚاس ٚاٌّسؤ١ٌٚاخ)
انكفاءة
إداسج ِّراصج ٌٍٛلد ٚذؽذ٠ذ األدٚاس إداسج ِّراصج ٌٍٛلد ٚذؽذ٠ذ األدٚاس
إداسج ِؽذٚدج ٌٍٛلد
إداسج ِؽذٚدج ٌٍٛلد
ؽ
ذر١ػ ٌٍفش٠ك ذؽم١ك ظّ١غ األ٘ذاف
ذر١ػ ٌٍفش٠ك ذؽم١ك ِؼظُ األ٘ذاف
أو أدٚاس غ١ش ٚاظؽح
و أدٚاس غ١ش ٚاظؽح
ظ
ذٛاصْ ِٕاسة ت ٓ١ذؽًّ اٌفش٠ك ٌٍّسؤ١ٌٚح ٚت ٓ١ذٛظ ٗ١اٌّذسب
األطفال يقىيىٌ بانعًم
ذٛاصْ ظ١ذ ت ٓ١ذؽًّ اٌفش٠ك اٌفش٠ك ٠رؽٍ ٝتاالسرمالٌ١ح ِغ ؼذ
ؽ اٌفش٠ك ٠رؽًّ ِسؤ١ٌٚاخ تشىً ِؽذٚد اٌفش٠ك ٠رؽًّ ِسؤ١ٌٚاخ تشىً
أدٔ ِٓ ٝذٛظ ٗ١اٌّذسب
ِؽذٚد أو ذٛظِ ٗ١فشغ ِٓ اٌّذسب ٌٍّسؤ١ٌٚح ٚت ٓ١ذٛظ ٗ١اٌّذسب
و ذٛظِ ٗ١فشغ ِٓ اٌّذسب
ظ

اٌرـؼـٍ١ـمـاخ
االحتزاف انكزيى

®Gracious Professionalism

اػرثاس ٚذمذ٠ش اٌّساّ٘اخ (األفىاس ٚاٌّٙاساخ) ِٓ ظّ١غ أػعاء اٌفش٠كِ ،غ ذٛاصْ اٌّشاسواخ
انشًىل
ؽ ِشاسواخ غ١ش ِرٛاصٔح ألػعاء ِشاسواخ غ١ش ِرٛاصٔح ألػعاء ِشاسواخ ِرٛاصٔح ٌٍفش٠ك و ذمذ٠ش ِشاسواخ ِرٛاصٔح ٌٍفش٠ك و ذمذ٠ش
ٌّساّ٘اخ ظّ١غ األػعاء
ٌّساّ٘اخ ِؼظُ األػعاء
ظ اٌفش٠ك و ػذَ ذمذ٠ش ٌٍّساّ٘اخ اٌفش٠ك أو ػذَ ذمذ٠ش ٌٍّساّ٘اخ
٠رصشف ٠ٚرىٍُ أػعاء اٌفش٠ك تٕضا٘ح تؽ١س ٠شؼش ا٢خش ْٚتأِٔٛ ُٙظغ ذمذ٠ش – خاصح ػٕذ ؼً اٌّشىالخ
االحتزاو
أ ٚؼً اٌخالفاخ
دائّا ً ٚاظػ ،ؼر ٝفٟ
ذمش٠ثا ً ،دائّا ً ٚاظػ ػٕذ ظّ١غ
ٚاظػ ػٕذ ِؼظُ
غ١ش ٚاظػ ػٕذ ِؼظُ
ؽ
ظ
أصؼة اٌؽاالخ
أػعاء اٌفش٠ك
أػعاء اٌفش٠ك
أػعاء اٌفش٠ك
انتعاوٌ خالل انتنافس ®٠ Coopertitionرٕافس اٌفش٠ك ِغ ا٢خش ٓ٠تشٚغ إٌّافسح اٌٛد٠ح ٚاٌرؼاْٚ
ذمش٠ثا ً ،دائّا ً ٚاظػ ػٕذ ظّ١غ دائّا ً ٚاظػ ،ؼر ٝف ٟاٌؽاالخ اٌصؼثح
ٚاظػ ػٕذ ِؼظُ
غ١ش ٚاظػ ػٕذ ِؼظُ
ؽ
ظ
ٚاٌفش٠ك ٠ساػذ اٌفشق األخش ٜتفاػٍ١ح
أػعاء اٌفش٠ك
أػعاء اٌفش٠ك
أػعاء اٌفش٠ك

اٌرـؼـٍ١ـمـاخ
نقاط انقىة:
ذشظّد ٌصاٌػ اٌعّؼ١ح اٌؼشت١ح ٌٍشٚتٛخ
ذشظّح ٚذٕف١ز :خاٌذ ِشاشذٖ

اإلٌٙاَ

اٌؼًّ اٌعّاػٟ

االؼرشاف اٌىشُ٠
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سلـُ اٌـفـش٠ـك __________
غشفح اٌرؽى__________ ُ١

انًـشـــــزوع

تعليمات :لكل مهارة ،ضع إشارة واضحة في المربع الذي يصف أفضل إنجازات الفريقٌ .جب على الفرٌق أن ٌظهر كل شًء فً كل مجال؛
ضع إشارة  Xفً المربع األول "غ ظ" للداللة على أن المهارة غير ظاهرةٌ .رجى تقدٌم أكبر عدد ممكن من التعلٌقات المكتوبة لتقدٌر الجهد
الكبٌر الذي بذله كل فرٌق ولمساعدة الفرق على تطوٌر ذاتها .عند االنتهاء من التقٌٌمٌ ،رجى وضع دائرة حول المجاالت التً تظهر قوة الفرٌق.

يـبـتـديء

نـــاو

بــارع

قــدوة

انبحث انعهًي

ذؼش٠ف ٚاظػ ٌٍّشىٍح اٌر ٟاخراس٘ا اٌفش٠ك
تحديد انًشكهت *
تؼط
فمذاْ
ظضئٟ؛
تشىً
ٚاظػ
ؽ
ٚاظػ؛ ِٚفصً ظذاً
ِؼظّٗ ٚاظػ؛ ِٚفصً
غ١ش ٚاظػ؛ ذفاص ً١لٍٍ١ح
ظ
اٌرفاصً١
ظٛدج ٚذٕٛع اٌث١أاخ/األدٌح ٚاٌّصادس اٌّزوٛسج
يصادر انًعهىياث
واف ِٓ اٌعٛدج و اٌرٕٛع اٌعٛدج و اٌرٕٛع شاٍِراْ؛ ٠رعّٓ
ؼذ أدٔ ِٓ ٝاٌعٛدج؛ ٚاٌرٕٛع اٌعٛدج أو اٌرٕٛع ذؽراض ٌٍرؽسٓ١؛ ِمذاس
ؽ
ٍ
ظ
اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّخرصٓ١
٠رعّٓ ِخرص أ ٚأوصش
ال ٠رعّٓ ِخرصٓ١
ِؽذٚد
اٌؼّك اٌز ٞذّد تٗ دساسح اٌّشىٍح ٚذؽٍٍٙ١ا ِٓ لثً اٌفش٠ك ،تّا ف ٟرٌه ِذ ٜذؽٍ ً١اٌؽٍٛي اٌمائّح ؼاٌ١ا ً
تحهيم انًشكهت
ؽ ؼذ أدٔ ِٓ ٝاٌذساسح؛ ال ٛ٠ظذ ؼذ أدٔ ِٓ ٝاٌذساسح؛ ٛ٠ظذ تؼط
دساسح ٚذؽٍ ً١شاِالْ
واف ِٓ اٌذساسح ٚاٌرؽًٍ١
ِمذاس
ٍ
ظ
اٌرؽًٍ١
ذؽًٍ١

اٌرـؼـٍ١ـمـاخ
حم انًشكهت *

ششغ ٚاظػ ٌٍؽً اٌّمرشغ ٚو١ف أْ ٘زا اٌؽً لاَ تّؼاٌعح اٌّشىٍح

انحم اإلبداعي

ؽ
٠س ًٙف ِٓ ّٗٙلثً اٌعّ١غ
لاتً ٌٍفُٙ
تؼط اٌعٛأة ِشتىح
صؼة اٌفُٙ
ظ
اٌذسظح اٌر٠ ٟساُ٘ فٙ١ا ؼً اٌفش٠ك تعؼً اٌؽ١اج أفعً ،سٛا ًء ترط٠ٛش خ١اساخ اٌؽٍٛي اٌّٛظٛدج ؼاٌ١ا ً ،أٚ
اإلبتكار
ترط٠ٛش ذطث١ك ظذ٠ذ ٌألفىاس اٌّٛظٛدج ؼاٌ١ا ً أ ٚؼً اٌّشىٍح تطش٠مح ظذ٠ذج وٍ١ا ً
اٌؽً أ ٚاٌرطث١ك ٠ؽر ٞٛػٍ ٝتؼط اٌؽً أ ٚاٌرطث١ك ِٓ اترىاس اٌؽً أ ٚاٌرطث١ك ِٓ اترىاس اٌفش٠ك؛
اٌؽً أ ٚاٌرطث١ك ِٛظٛد
ؽ
ظ
٠ٚظٙش أٔٗ ٠ع١ف لّ١ح
اٌؼٕاصش اٌعذ٠ذج ِٓ اترىاس اٌفش٠ك اٌفش٠ك؛ ٚلاتً ألْ ٠ع١ف لّ١ح
ؼاٌ١ا ً ف ٟاٌخاسض وّا ٘ٛ
اٌؼٍّ١ح إٌّٙع١ح اٌّسرخذِح ف ٟاخر١اس ٚذط٠ٛش ٚذمٚ ُ١١اخرثاس ٚذؽس ٓ١اٌؽً
تطىيز انحم
(ذٕف١ز اٌؽً ّ٠ىٓ أْ ٠شًّ اٌرىٍفح ،سٌٛٙح اٌرصٕ١غٚ ،غ١شّ٘ا)
ػٍّ١ح ِّٕٙعح ذأخز اٌرم،ُ١١
ؽ اٌؼٍّ١ح إٌّّٙعح و اٌششغ ٠ؽراظاْ اٌؼٍّ١ح إٌّّٙعح أو اٌششغ ٠ؽراض
ػٍّ١ح ِّٕٙعح ذشًّ اٌرمُ١١
ظ
ٚاٌرطث١ك تؼ ٓ١االػرثاس
ٌٍرؽسٓ١
ٌٍرؽسٓ١

اٌرـؼـٍ١ـمـاخ
انـعزض انتقديًي

اٌذسظح اٌر ٟشاسن تٙا اٌفش٠ك ِششٚػٗ لثً اٌثطٌٛح ِغ آخش ٓ٠لذ ٠سرف١ذ ِٓ ْٚظٛٙد اٌفش٠ك
انًشاركت *
ِشاسوح ِغ ظّٛٙس ٚاؼذ ّ٠ىٓ ِشاسوح ِغ ػذج ظّا٘١ش ّ٠ىٓ
ِشاسوح داخً اٌفش٠ك
ؽ
أْ ذسرف١ذ أو ِغ ػذج ِخرصٓ١
ِشاسوح خاسض اٌفش٠ك ِشج ٚاؼذج أْ ٠سرف١ذ أو ِغ ِخرص ٚاؼذ
/ٚأِ ٚغ ألشتاء
ظ
اٌّخٍ١ح اإلتذاػ١ح اٌّسرخذِح ٌرط٠ٛش ٚذمذ ُ٠اٌؼشض
اإلبداع
ظزاب ظذاً و تّخٍ١ح إتذاػ١ح
ؽ ؼذ أدٔ ِٓ ٝاٌعارت١ح أو تذ ْٚأٞ
ظزاب أو تّخٍ١ح إتذاػ١ح ٚاسؼح ظزاب و تّخٍ١ح إتذاػ١ح ٚاسؼح
ظ
اسرصٕائ١ح
ِخٍ١ح إتذاػ١ح
إ٠صاي اٌشساٌح ٚذٕظ ُ١اٌؼشض
فعانيت انعزض
اٌشساٌح ٚاظؽح ٚاٌؼشض ِٕظُ
اٌشساٌح ٚاظؽح غاٌثا ً؛
اٌشساٌح ٚاظؽح تؼط اٌشٟء؛
اٌشساٌح غ١ش ٚاظؽح
ؽ
ظذا ً
اٌؼشض ِٕظُ غاٌثا ً
ؼذ أدٔ ِٓ ٝذٕظ ُ١اٌؼشض
أو اٌؼشض غ١ش ِٕظُ
ظ

اٌرـؼـٍ١ـمـاخ
نقاط انقىة:
*ِرطٍة ِٓ أظً اٌفٛص تاٌعٛائض
ذشظّد ٌصاٌػ اٌعّؼ١ح اٌؼشت١ح ٌٍشٚتٛخ
ذشظّح ٚذٕف١ز :خاٌذ ِشاشذٖ

اٌثؽس اٌؼٍّٟ

اٌؽً اإلتذاػٟ

اٌؼشض اٌرمذّٟ٠
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سلـُ اٌـفـش٠ـك __________
غشفح اٌرؽى__________ ُ١

تصًيى انزوبىث

تعليمات :لكل مهارة ،ضع إشارة واضحة فً المربع الذي ٌصف أفضل إنجازات الفرٌق .إذا لم ٌظهر الفرٌق أٌة مهارة فً مجال معٌن ،ضع
إشارة  Xفً المربع األول "غ ظ" للداللة على أن المهارة غير ظاهرةٌ .رجى تقدٌم أكبر عدد ممكن من التعلٌقات المكتوبة لتقدٌر الجهد الكبٌر
الذي بذله كل فرٌق ولمساعدة الفرق على تطوٌر ذاتها .عند االنتهاء من التقٌٌمٌ ،رجى وضع دائرة حول المجاالت التً تظهر قوة الفرٌق.

نـــاو

يـبـتـديء

بــارع

قــدوة

انتصًيى انًيكانيكي

أدٌح ػٍِ ٝرأح ٘١ىً اٌشٚتٛخ؛ لذسذٗ ػٍ ٝذؽًّ لسٛج إٌّافسح
انًتانت
ِرىشسج
إصالؼاخ/أػطاي
ؽ
٘ش ظذاً؛ ٠رؽطُ وص١شا ً
٘١ىٍح ِرٕ١ح؛ ال إصالؼاخ
إصالؼاخ/أػطاي ٔادسج
أ ٚوص١شج
ظ
استخدام اقتصادي للقطع والوقت؛ سهل فً اإلصالح والتعدٌل
انفعانيت انًيكانيكيت
اسرخذاَ ِثسػ ٌٍمطغ ٌٍٛٚلد
ؽ اسرخذاَ ِفشغ ٌٍمطغ أٌٍٛ ٚلد اسرخذاَ غ١ش فؼاي ٌٍمطغ أٌٍٛ ٚلد اسرخذاَ ِالئُ ٌٍمطغ ٌٍٛٚلد
ظ
اٌالصَ ٌإلصالغ/اٌرؼذً٠
اٌالصَ ٌإلصالغ/اٌرؼذً٠
اٌالصَ ٌإلصالغ/اٌرؼذً٠
اٌالصَ ٌإلصالغ/اٌرؼذً٠
قدرة آلٌة الروبوت على الحركة أو التصرف بالسرعة والقوة والدقة المالئمة للمهام المستهدفة (الدفع والتنفٌذ)
آنيت انتحزيك
ؽ ػذَ ذٛاصْ ِا ت ٓ١اٌسشػح ٚاٌمٛج ػذَ ذٛاصْ ِا ت ٓ١اٌسشػح ٚاٌمٛج ذٛاصْ ِالئُ ِا ت ٓ١اٌسشػح ٚاٌمٛج ذٛاصْ ِالئُ ِا ت ٓ١اٌسشػح ٚاٌمٛج
ظ
ٚاٌذلح ف ٟوً ِّٙح
ٚاٌذلح فِ ٟؼظُ اٌّٙاَ
ٚاٌذلح ف ٟتؼط اٌّٙاَ
ٚاٌذلح فِ ٟؼظُ اٌّٙاَ

اٌرـؼـٍ١ـمـاخ
انبزيجت

البرامج مالئمة للغرض المحدد وتؤدي إلى نتائج ثابتة ،بافتراض عدم وجود أعطال مٌكانٌكٌة
جىدة انبزيجت
ؽ ال ذؽمك اٌغشض و ذؤد ٞإٌٔ ٝرائط ال ذؽمك اٌغشض أو ذؤد ٞإٌٝ
ذؽمك اٌغشض ف ٟوً ِشج
ذؽمك اٌغشض تشىً ِرىشس
ظ
ٔرائط غ١ش شاترح
غ١ش شاترح
البرامج مصممة على شكل وحدات ومبسطة وقابلة للفهم
فعانيت انبزيجت
تشِعح ِثسطح ّ٠ٚىٓ ألٞ
تشِعح غ١ش فؼاٌح ٚذؽراض إٌٝ
ؽ
تشِعح ِٕاسثح ٚسٍٙح اٌفُٙ
تشِعح ِفشغح ٚصؼثح اٌفُٙ
شخص أْ ٠فّٙٙا
ِعٛٙد ٌفّٙٙا
ظ
لذسج اٌشٚتٛخ ػٍ ٝاٌرؽشن أ ٚاٌرصشف وّا ِ٘ ٛخطػ ٌٗ تاسرخذاَ ذغز٠ح ساظؼح ِ١ىأ١ى١ح /ٚأ ٚذغز٠ح
انتشغيم/انتنقم انذاتي
ساظؼح ِٓ اٌؽساساخ (تؽذ أدٔ ِٓ ٝذذخً اٌّشغً /ٚأ ٚتؽذ أدٔ ِٓ ٝاٌثشِعح تاٌرٛل١د)
ؽ
ظ

ذذخً ِرىشس ِٓ لثً اٌّشغً
ٌرٛظ ٗ١و اسرشظاع اٌشٚتٛخ

ذذخً ِرىشس ِٓ لثً اٌّشغً
ٌرٛظ ٗ١أو اسرشظاع اٌشٚتٛخ

اٌشٚتٛخ ٠رؽشن٠/رصشف وّا ٘ٛ
ِخطػ ٌٗ تشىً ِرىشس ٚترذخً
تس١ػ ِٓ اٌّشغً

اٌشٚتٛخ ٠رؽشن٠/رصشف وّا ٘ٛ
ِخطػ ٌٗ ف ٟوً ِشج تذ ْٚأٞ
ذذخً ِٓ اٌّشغً

اٌرـؼـٍ١ـمـاخ
عًهيت انتصًيى

القدرة على تطوٌر وشرح دورات التحسٌن حٌث ٌتم النظر فً البدائل وتضٌٌقها ،واختبار
االختٌارات ،والتصامٌم المحسنة (ٌنطبق على البرمجة وكذلك على التصمٌم المٌكانٌكً)

االستزاتيجيت واإلبداع

اٌرٕظ ُ١أو اٌششغ ٠ؽراض إٌٝ
ؽ اٌرٕظ ُ١و اٌششغ ٠ؽراظاْ إٌٝ
ذؽسٓ١
ذؽسٓ١
ظ
اٌمذسج ػٍ ٝذؼش٠ف أ٘ذاف ٚٚصف اسرشاذ١ع١ح اٌفش٠ك فٌ" ٟؼثح اٌشٚتٛخ" تشىً ٚاظػ
استزاتيجيت انًهاو
ال ذٛظذ أ٘ذاف ٚاظؽح
ال ذٛظذ أ٘ذاف ٚاظؽح
اسرشاذ١ع١ح ٚاظؽح إلٔعاص
اسرشاذ١ع١ح ٚاظؽح إلٔعاص أ٘ذاف
ؽ
ِؼظُ/ظّ١غ اٌّٙاَ
اٌفش٠ك اٌّؼشفح تشىً ظ١ذ
أو ال ٛ٠ظذ اسرشاذ١ع١ح ٚاظؽح
ظ و ال ٛ٠ظذ اسرشاذ١ع١ح ٚاظؽح
إٔشاء ِ١ضاخ ظذ٠ذج أ ٚفش٠ذج أ ٚغ١ش ِرٛلؼح (ِصً ذصاِ ُ١أ ٚتشاِط أ ٚاسرشاذ١ع١اخ أ ٚذطث١ماخ) ٚاٌرٟ
اإلبداع
ذساػذ ف ٟأداء اٌّٙاَ اٌّؽذدج
ذُ اسرخذاَ اٌّ١ضاخ األصٍ١ح فٟ
ذُ اسرخذاَ اٌّ١ضاخ األصٍ١ح فٟ
ذُ اسرخذاَ اٌّ١ضاخ األصٍ١ح فٟ
ؽ ذُ اسرخذاَ اٌّ١ضاخ األصٍ١ح فٟ
اٌثشٔاِط تئظافح لّ١ح وث١شج
ظ اٌثشٔاِط د ْٚلّ١ح ِعافح أِ ٚؽرٍّح اٌثشٔاِط ِغ تؼط اٌمّ١ح اٌّعافح اٌثشٔاِط تاِىأ١ح إظافح لّ١ح وث١شج

اٌثشِعح

االسرشاذ١ع١ح ٚاإلتذاع

اٌرـؼـٍ١ـمـاخ

ِٕٙعٚ ٟششغ ظ١ذ

ِٕٙعٚ ٟششغ ظ١ذ ٚذٛش١ك ظ١ذ

نقاط انقىة:
ذشظّد ٌصاٌػ اٌعّؼ١ح اٌؼشت١ح ٌٍشٚتٛخ
ذشظّح ٚذٕف١ز :خاٌذ ِشاشذٖ

اٌرصّ ُ١اٌّ١ىأ١ىٟ
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