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برامج

ةاألنشطة الصفي



SHOWME

ة، كما إلى سبورة تفاعلية شخصيااليباديُمكنك من تحويل 

ة يمكنك استخدامه لتسجيل الصوت عبر البرامج التعليمي

يز ومشاركتها عبر اإلنترنت و يمنحك ميزة التعليق والتحف

.والتنشيط واألبداع

https://youtu.be/SgmjU3gsF5E


Educreations

أداة سبورة تفاعلية وتسجيل شاشات في آن واحد، أداة فريدة وسهلة

.وممتعة لالستخدام والتي تمكنك من التعليق وشرح أي مفهوم

ا على يمكن للمدرسين انشاء أشرطة فيديو تعليمية قصيرة ومشاركته

الفور مع الطالب، أو اطلب من الطالب إلظهار ما يعرفونه وبمساعدة 

.األصدقاء ليتعلمون شيئا جديداً ليبتكروا ويبدعوا

https://www.youtube.com/watch?v=ceNQ_u0lY7w


Tiny tap

بك تاب تخولك بإنشاء وإعداد نشاطك التعليمي التفاعلي الخاصتايني

ع تاب ليلعب ويتعلم منه اآلخرون، متاينيومشاركته في مساحة سوق 

.إمكانية تسجيل صوت وتحميل أسئلة تفاعلية من خالل التطبيق

https://youtu.be/aNFJRheKQmg


Make it 

..إنشاء عروض تقديمي خاصة باألسئلة التفاعلية

يشبه في استخدامه برنامج , التطبيق حاليًا مجاني :أهم المميزات

..البوربوينت

تقديمي إلنشاء عرض..يوفّر قوالب مصممة خصيًصا لألسئلة التفاعلية

.بصورة ألعاب تعليمية

https://youtu.be/-Nt6qF4mM_0


Video to audio

ية حفظه برنامج لتحويل ملفات الفيديو إلى صوت فقط مع إمكان

.وفتحه في برامج األفالم المحملة في الجهاز

https://youtu.be/L2xASxB_t9Y


Class room timer

جاز في إنمن خالل إعداد عد تنازلي للوقتللمعلمتطبيق اكثر من رائع

رات يقدم التطبيق تأثي.والمجموعات في الفصل الدراسيمهمة للمتعلم

عالة بصرية وصوتية عند اكتمال العد واإلعالن عن إنهاء المهام بطريقة ف

ومثيرة

https://youtu.be/-IrwEpJ5_Ks


spinthebottle

يتم العشوائي ، يتم الضغط على العلبة وتطبيق لالختيار

ة االختيار العشوائي للمتعلمات لتقوم بأداء المهمة المطلوب

.منهن



Translate

لغة كتابة  103الترجمة بين 
ا في أي تطبيق وستنبثق ترجمة هذا: النقر للترجمة•  النصانسخ نص 

لى التقاط صور للنص للحصول على ترجمة بجودة أع: وضع الكاميرا• 

لغة37باستخدام 
لغة32ترجمة فورية للكالم بين لغتين باستخدام : وضع المحادثة• 

تمييز الترجمة بنجمة وحفظها  :Googleدفتر العبارات في ترجمة • 

للرجوع إليها مستقبال  بأي لغة

https://youtu.be/tiJ2flrS2bI


QR reader

ركودالباالتحميل من خالل مسح الرمز الشريطي او فيالشائعهمن الطرق 
ويتميز هذا التطبيق الرائع QR reader Scannerوهو ما يسمى

في رعهبالسبمميزات فريده حيث انه تطبيق خالي من االعالنات كما يتميز 

من خالل الكاميراالباركودقراءه 

https://youtu.be/0uObrrpjmAk


imindmap

هذا البرنامج كما هو واضح من اسمه يتيح إمكانية إنشاء خرائط أو 

خطاطات ذهنية للحفظ بشكل أسهل، مع كل المعلومات ممثلة في خطاطة 

-واحدة، وعالقات متفرعة من كل معلومة تحيل ذاكرتك على كل الكلمات

مفتاح-المفاتيح المتعلقة بكل كلمة

https://youtu.be/iFgTJPAXugs


برامج

ةالعروض التقديمي



نوتكي
(KEYNOTE)

و فوناأليإنشاء و تحرير عروض البوربوينت أو العروض التقديمية على 

قالب جاهز 12البرنامج يحتوي على , لكافة المستخدمين األيباداأليبود و 

.3Dو يحتوي على الرسوم البيانية تدعم تقنية , للتعديل عليها 

https://youtu.be/r8gjhoOeMXk


شاركساليد
(SLIDESHARK)

وتر ملفات عروض البوربوينت من جهاز الكمبيتطبيق جميل جداً لرفع

وتحميلها على اآليباد مع الحفاظ على جودة الصور والصوت وسرعة 

.التنقل بين الشرائح بكل سهوله

https://youtu.be/xWuDbR9o5Yw


3Dإيرورا
(AURORA 3D)

(.(3Dبرنامج لعمل عروض تقديمية ثالثية األبعاد

https://youtu.be/FmZx9Mf2OtM


بريزي
(PREZI)

هو أحد هذه المواقع والتي تستند إلى الويب في تطبيقات العروض 

ة واحدة هو أداة لسرد المحاضرات والقصص التي تستخدم شريح. التقديمية

ي من بدالً من الشرائح التقليدية المتعددة، حيث يمكن وضع عدد ال نهائ

ع النصوص والصور والفيديوهات وغير ذلك على هذه الشريحة وجمعها م

.بعض في إطارات متعددة

https://youtu.be/3VpMgQNoFRI


فوكسي
(FOCUSKY)

أداة مميزة إلنشاء عروض تقديمية احترافية (  (Focuskyيعتبر برنامج 

شرائح بطريقة إبداعية تستعمل مؤثرات و تقنيات فريدة، سواء عبر عرض

.ري أو عبر مقاطع فيديو متحركة تعتمد تقنية التقريب و اإلبعاد البص

https://youtu.be/ziOgmPn6O20


انسبايراكتف 
(ACTIVINSPIRE)

و هو برنامج يتيح للمعلم إنتاج دروس تفاعلية جذابة باستخدام أدوات

طرق لجعل الدرس أكثر تفاعالً كما يمكن عرض البوربوينت من خالل

البرنامج و الكتب اإللكترونية و إدراج الصور و األصوات و العديد من

.المميزات 

https://youtu.be/1bM7FjHcQ7E


برامج

لذوي الهـمـم



إموشنأوتزم
(AUTISM EMOTION)

مشاعر و تطبيق رائع يعتمد الموسيقى و الصور للتعبير عن ال

.األحاسيس و تعليمها لألطفال مرضى التوحد 



سكيلبوينت -5أوتزم
(AUTISM 5-POINT SCALE EP)

عرون تطبيق يسمح لألطفال بإخبار آبائهم أو معلميهم بما يش

.  به أو يحتاجون إليه بأشكال بسيطة وألوان متنوعة 



الترجمان في لغة اإلشارة

ارة هو تطبيق لترجمة الجمل المكتوبة والمحكية الى لغة االش

ة بسهولة العربية عبر شخصيات ثالثية األبعاد في نفس اللحظ



ميفايند

(FIND ME)
تطبيق مصمم من طرف باحثين متخصصين يساعد على 

اكتساب المهارات االجتماعية األولية الضرورية للطفل 

.المصاب بالتوحد 



برامج

اإلفتراضيالواقع 



Aurasma
وفره الواقع المعزز تقنية واعدة تعمل من خالل الدمج بين الواقع االفتراضي بما ي

ة، وقد من إمكانيات غير محدودة، والبيئات الواقعية من خالل تقنيات وأساليب خاص

كانت تقنية الواقع المعزز تستخدم بشكل حصري من طرف الشركات الكبرى

ي و للمحاكاة والتدريب، لكن هذه التقنية استفادت كغيرها من التطور التكنولوج

يصبح تقلص حجم األجهزة التقنية و تطور البرمجيات المعلوماتية التي تحتاجها، ل

باإلمكان استخدامها من طرف الجميع في أجهزة الكمبيوتر الشخصية واألجهزة

.النقالة

https://www.youtube.com/watch?v=vaZtuzuMqVs


Zappar

ن استخدام تقنية الواقع المعزز وهي تقنية حديثة يمكن م

.خاللها نقل الصور والشروحات الى الكتب الدراسية

https://www.youtube.com/watch?v=HuzIGLbCbok&list=PLLbXxwyLM7dxDT4B1RKbYZHZTwEnT19gh


layar

متصفح عالم»هو برنامج يقوم بتحويل كاميرا الهاتف الى ما يسمى 

, كيةحولك بنظرة مختلفة ذحيث يمكنك من تصفح العالم من, \« حقيقي

.تجعلك تشاهد نقاط معلومات لم تشاهدها من خالل الكاميرا مباشرة

https://www.youtube.com/watch?v=71gOfBqlRoA


elements 4d

عود اصبحت اليوم دراسة وتدريس مادة الكيمياء سهلة وممتعة، والسبب ي

لنقال سواء فيمكنك تعلم وتتعلم الكيمياء من خالل الهاتف ا. الى التكنولوجيا 

Elements 4dاو االجهزة اللوحية عن طريق تطبيق االندرويداو االيفون

https://www.youtube.com/watch?v=9sV9X-x1kl0


HudsonAlpha

iCellHudsonAlpha iCell

وهو من أسهل البرامج وأشهرها فهو يعرض شكل الخلية 

..من الداخل والخارج بشكل جمالي، أنيق وممتع 3Dبصورة 

https://edshelf.com/tool/hudsonalpha-icell/


The Earth by Tinybop

للعب و أداة تعليمية جديدة للتثقيف حول كوكب األرض ، هذه األداة تسمح با

ي االستمتاع من خالل تفجير بركان او احداث زلزال او احداث تغييرات ف

نواة األرض

https://www.youtube.com/watch?v=d3Nt3RlBEdk


برامج

األفــالم



برنامج بروشو بروديوسر
Proshow producer

وت يمكنك من تصميم عرض متتابع للصور و األفالم و الص

بشكل احترافي

https://www.youtube.c
om/watch?v=WkhxSsH

b-48

https://youtu.be/lvrKD0sn9XY


برنامج موفي ميكر
Movie maker

و يقوم بدمج الصور و مقاطع الفيديو بتحويلها إلى أفالم

إضافة مقاطع صوتية أو حتى مسجلة بصوتك  كم يسمح

ة التي البرنامج بإضافة النصوص للفيلم و المؤثرات البصري

تخلق جواحوا من التجانس 

https://www.youtube.com/watch?v=NVa1YCIHT9Q


برنامج أنميميكر
animaker

صيات يمكنك من استعماله النشاء فيديو رسوم متحالكة أو شخ

ز رسوم متحركة بسهولة حيث يوفر لك الموقع كل شيء جاه

و ما عليك سوى التعديل حسب رغبتك و اختيارك

https://www.youtube.com/watch?v=QgEs-Q6oGAs


برنامج  بوتون
PowToon

يقدم هذا الموقع خدمة إنشاء عروض مصورة احترافية و ذلك عن طريق 

ن دمج النصوص و الصور و التأثيرات و العناصر المتحركة و الكثير م

فيها األيقونات الجاهزة مع إمكانية دمج الملفات الخاصة بالصوت و التحكم

يديو إلى من خالل الشريط الزمني بسهولة كما يمكنك بعد االنتهاء تصدير الف

اليوتيوب أو مشاركته عبر الشبكات االجتماعية 

https://www.youtube.com/watch?v=CgLQtK8FpmU


برنامج قو أنيميشن
Go animate

يت موقع لصنع أفالم الكرتون أون الين و مجاني من دون تثب

ل برنامج واحد و هو موقع به العديد من المزايا كما يمكنك جع

الشخصية تتكلم بصوتك و تتحرك و به مؤثرات كثيره

https://www.youtube.com/watch?v=iHdHipU3U5s


برامج

الكتب والسجالت
االلكترونية



كتابي

الث يحوي البرنامج كافة الكتب الدراسية لصفوف المراحل الدراسية الث

ز كبادرة جديدة ضمن سعي المرك( الثانوية–المتوسطة –االبتدائية )

صاالت اإلقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية لالستفادة من تقنيات االت

.والمعلومات في تطوير المنظومة التعليمية وخدمة التعليم

https://youtu.be/ENMaUq1DHYc


الجدول

ة بمميزاته الرائعة لكل المعلمين والمعلمات والطالب والطالبات في كاف

المراحل الدراسية ، يحتوي على كافة الميزات التي يحتاجها المعلم 

.والمعلمة بشكل خاص وطالب الجامعات والمدارس بشكل عام

https://youtu.be/rfFr_KtQ2L4


Book Creator

.باد هو وسيلة بسيطة لتصميم الكتب الجميلة الخاصة بك عن طريق اآلي

https://youtu.be/x-3eJzjk-sU


Creative Book 

Builder
ضاً واي, برنامج مرن لتصميم الكتب اإللكترونية سواء بسيطة او معقدة 

.يمكنك اضافة محتوياتك بصورة فعالة 

https://youtu.be/KJoslt6bz9E


GoodNotes

ط اليد برنامج تصميم سجالت حيث يتيح لك اتخاذ المالحظات المكتوبة بخ

و بمكنك مشاركة المستندات بين جهاز االيباد وااليفون, PDFووثائق 

.تلقائياً عند مزامنتها في التخزين السحابي 

https://youtu.be/Alx2DNYJZyo


PDF Office 

.على جهاز إيباد الخاص بك PDFهو أقوى أداة إلنشاء وتحرير وثائق 

https://youtu.be/6GUXdavZJqY


PDF Expert 

في هو التطبيق األساسي لقراءة ونحديد و تعبئة البيانات

.التفاعلية PDFالملفات 

https://youtu.be/sD6WmunsWuI


برامج

الصور



الُمصمم  

ن فيه كل ما يحتاجه المصمم م, برنامج تعديل الصور العربي األفضل 

أدوات تساعده على اإلبداع و اطالق مواهبه على الجوال وتصميم 

.الرمزيات 

https://youtu.be/N-8mJYoxu18


صمم بطاقتك

.تصميم بطاقات المناسبات بسهولة وبأدوات أحترافية 

https://youtu.be/9RZ5swB2oSI


Pic Collage 

ار من بين االختي. تطبيق لتحرير الصور بسهولة وإنشاء تقسيمات للصور 

فية مئات من تقسيمات الصور واألحجام والملصقات الحصرية وأنماط الخل

.والقوام

https://youtu.be/WXIJktQwWGk


Glogster

وفر حيث ي, نظام يتيح لك إنشاء بوسترات فالشية متكاملة وديناميكية

ويمكن Glogsوتدعى  Posterللمستخدم امكانية انشاء صفحات هي كالـ 

ن صوتيات ومواد فيديو يتم رفعها م, صور, ان تحوي نصوص مكتوبة 

جهازه مباشرة مع االختيار من مكتبة واسعة من االيطارات والديكورات 

.التجميلية

https://youtu.be/MvC47fUANLk


facetune

ة تحرير تطبيق للصور مميز جداً لهواتف وأجهزة اندرويد ووظيفته االساسي

، كما وتعديل الوجه واضافة بعض التأثيرات المختلفة واللمسات الفنية

Facetuneيعرض تأثيرات اضافية لتحسين شكل الوجه، ويتميز تطبيق 

وجه بواجهة جذابة وبسيطة وتوضيحية، ويمكن استخدامه في استبدال ال

.بشكل آخر أو تركيب وجه شخصيات عالمية من خالل اإلنترنت

https://youtu.be/dnGaHADkNRY


برامج

الرياضيات



geogebra

هو برنامج يختص بالهندسة التفاعلية والجبر واإلحصاء جيوجبرا

ث يعمل وتطبيقات التفاضل والتكامل ويعتبر البرنامج متعدد المنصات حي

على أنظمة تشغيل ويندوز وماك ولينوكس وعلى األجهزة اللوحية كما 

.5يوجد نسخة تطبيق ويب تعمل بتقنية إتش تي إم إل 

https://www.youtube.com/watch?v=H1LPOoZUepo


جزيرة األرقام

تعرف تطبيق تعليمي يساعد األطفال على تعلم كيفية ال-جزيرة األرقام 

.باللغة العربية و اإلنجليزية50إلى 0األرقام من 

.سنوات6: 2تم تصميم هذا التطبيق خصيصا لألطفال من سن 

.تحفز األطفال إلى تعلم كيفية التعرف على األرقام من سن مبكرة

https://www.youtube.com/watch?v=K_ISzy8u9MA


Desmos

كن يأتي التطبيق بمجموعة كبيرة من القطع الملونة والجميلة التي يم

لة على اضافتها على السبورة وترتيبها كيفما تريد، تحتوي هذه التشكي

الحروف األبجدية العربية واألرقام العربية، باإلضافة إلى الحروف 

ر اإلنجليزية واألرقام اإلنجليزية، صور لمجموعة من الحيوانات والطيو

الظريفة، أشكال هندسية، وجوه مبتسمة، العاب أطفال ومجموعة فواكه 

!وخضار، وكل ما يحيط بالولد في العالم الحقيقي 

https://www.youtube.com/watch?v=SHG0LaNSWNo


Crocodile 

Mathematics 4
اكثر من رائع لدارسي ومحبي الرياضيات  Crocodile Mathematicsبرنامج  

رسوم فهو يقدم باقة من التطبيقات والدروس الرياضية والهندسية والمعادالت وال

.البيانية وهذه التطبيقات تناسب مناهج المرحلة الثانوية

ية الربط تجد في البرنامج الكثير من االفكار الرياضية مثل الكتل والمجسمات وامكان

بينها واكتشاف مفاهيم الدوال والعالقات البيانية وهو مصمم بطريقة سهله 

.للمستخدم

https://www.youtube.com/watch?v=4U01Q0xg5Ug


برامج

اللغة العربية 
ميةوالتربية اإلسال



برنامج الحافظ 
الصغير

لوب سهل تطبيق الحافظ الصغير يساعد أطفالك على حفظ القران الكريم بأس

لعديد وبسيط دون الحاجة الى استخدام االنترنت، ويحتوي التطبيق على ا

من الميزات مثل امكانية عرض السور كاملة أو عرض كل اية لوحدها 

ق ميزة لتسهيل عملية حفظ االيات بشكل صحيح ومتقن كما يوفر التطبي

ران الكريم تسجيل الصوت حتى يستطيع الطفل تسجيل صوته وهو يتلو الق

ر ليتأكد من صحة تالوته ومدى حفظه للسور وباالضافة الى ذلك يوف

سور التطبيق اختبار الحفظ ليمكن األطفال من اختبار مدى حفظهم اليات و

.جزء عم

https://youtu.be/kFd0H4c0ZPk


عدنان معلم القرآن

و موجه تطبيق تفاعلي لألطفال لتعليم و حفظ أجزاء القرآن و ه

سنة12حتى 3للفئات العمرية من 

https://youtu.be/XcXynVYrGyk


الوضوء و الصالة

اعلي تطبيق جميل يشرح صفة الصالة و الوضوء بشكل تف

محبب لألطفال مع وجود مسابقات تفاعلية جميلة 

https://youtu.be/szJpcIY25wg


الحروف-لغتي 

طريقة ممتعةتطبيق لغتي لتعليم حروف اللغة العربية واالنجليزية لالطفال ب

ل يقوم الطفل بالضغط على اجزاء الحرف وتوصيلها مع بعضها ليشك

.الحرف كامال 



تعليم الحروف 
الهجائية بدون نت

كذا تعليم هذا التطبيق يمكنكم من تعليم الحروف الهجائية العربية لالطفال و

ن نت الحروف واالرقام االنجليزية والكلمات بالصوت والصورة لالطفال بدو

بالصوت

اللغة كما ان البرنامج يسهل عليكم تعلم العربية بالهاتف وتعلم القراءة ب

كتابة العربية والكتابة بدون نت كما يعد احسن برنامج تعليم القراءة وال

لألطفال بدون نت قبل المدرسة



برامج

اللغة االنجليزية



Learn English 

Easily
ة ويقدم هذا البرنامج شرح مبسط للمبتدئين في تعلم اللغة االنجليزيفي

.محتواها بشكل سهل ويمهد المعلومة لذهن المستخدم ببساطة

ويح عن سيصبح تعلم اللغة االنجليزية وسيلة للتر, بفضل هذا التطبيق

مكانية وذلكم ستكون لدى المستخدم ا, النفس والتفاعل مع تعلم لغة جديدة

ن معنى ضبط لغة عن طريق التعامل مع برنامج لربط الكلمات بصور تعبر ع

.هذه الكلمات 

https://www.youtube.com/watch?v=5kfFeSO40kI


Proposition 

Builder
لة هذا التطبيق يجد التالميذ أنفسهم أمام صورة يحاولون من خاللها اكمال جمفي

تنقصها حروف الجر عن طريق مناولة هذه الحروف وكيفما كان حرف الجر الذي 

.اختاره التلميذ فان الصورة تعبر دائما عن الجملة التي كونها

ى فالهدف من هذا التطبيق هو أن  يعرف المتعلمون أن تغيير حرف الجر يؤدي ال

.تغيير معنى الجملة بكاملها

https://www.youtube.com/watch?v=xcTIF5Hb_zI


Word BINGO
عبة وتعتبر هذه الل, المتعلمين من اللعب بواسطة قائمة من الكلماتيمكن

ثالث حيث يمكن االختيار بين, وسيلة ممتعة ومشوقة لتعلم كلمات جديدة

ائما مرورا د, من األسهل الى المتوسط الى األصعب, مستويات من الصعوبة

.عبر قائمة الكلمات التي سبق ذكرها

https://vimeo.com/81143780


ABC’s تعلم

ها ويختبرهم فييهدف الى تعليم األطفال الحروف وأشكالها

ويهدف الى رفع مستوى معرفة الطفل من خالل ما يسمى 

.التعليم الترفيهي

https://akhawat.imanhearts.com/showthread.php?t=34013


Intro to letters
للغة هذا التطبيق أبسط الوسائل وأكثر الطرق فعالية لتعليم ايستعمل

ع حروف االنجليزية حيث يستعمل بطاقات ألغاز تجعل المتعلم يتصفح جمي

.رفاللغة االنجليزية ويمكن هذا التطبيق من فهم معاني واستعماالت كل ح

https://www.youtube.com/watch?v=31wiz_Qm70I


برامج

متابعة المتعلمات



Teacher Kit

ورقي مع رائع لسجل متابعة الطالبات اليعتبر هذا التطبيق بديل الكتروني

اصة امكانية استخدامه لتعزيز سلوك الطالبات االيجابي من خالل قائمة خ

يل وتتبع حضور وغياب الطالبات في قائمة أخرى مع تميزه بعرض تمث

.بياني لتقارير بشكل تلقائي

https://www.youtube.com/watch?v=b4S6_q3q_30


Class Dojo  

مع يمكن استخدامه لتعزيز الفردي لطالبات أو تعزيز المجموعاتتطبيق

.ذلكامكانية التواصل بين المعلمة وأولياء األمور في حال رغبت المعلمة ب

https://www.youtube.com/watch?v=DaCXruFsTaM


Edmodo

بين وهو مخصص للتفاعل, لتعزيز الدروس التي قمت بتدريسهاتطبيق

يسهل وهو تطبيق عالمي, المعلمين والطالب وبين المعلمين بعضهم البعض

ابه وهو مش, على المعلمين والطالب التفاعل من خالل األجهزة االلكترونية

.للفيس بوك ولكن خاص بالدراسة فقط

https://www.youtube.com/watch?v=IVMzodaq0N4


Teacher Pal
امكانية مع, بسيط وفعال يجعل المعلم يتتبع درجات وسلوك طالبهتطبيق

عمل ملف لكل طالب تشمل كل المعلومات عنه وطرق االتصال بوالديه 

الـ ويمكن حفظ نسخ احتياطية من هذه الملفات على, وبريده االلكتروني

drop box 

https://www.youtube.com/watch?v=AUTO_cryeg4


I Teacher Book

افة باإلض, والمهاميساعد هذا التطبيق المعلمين لتخطيط وتنظيم الجداول

ي وارسال الواجبات للطالب بالبريد االلكترون, الى عمل تحضير الطالب

ير ومراقبة تطور الطالب بالوقت الحقيقي واعطاء الدرجات مع خيار تصد

.التقارير الذكية بصيغة سي اس في

https://www.youtube.com/watch?v=hJLGZDf5MBI


Doceri
اعلية في يجمع بين تسجيل الشاشات ومراقبة سطح المكتب والسبورة التف

واحد، التطبيق سيمكنك من إنشاء درس أو عرض وإدراج الصور وحفظ 

لحفظ أو وتسجيل الفيديو كما يمكنك بسهولة ابك وتعديل المشروع الخاص

.المشاركة

https://www.youtube.com/watch?v=MlI2_Rseut8


الـخاتـمـة

تيالالتطبيقاتمنالعديدلكمقدمنا

ناءأثأوالدراسيةالحصةفيتفيدكم

كمأفدناقدأنونتمنى،للدرساإلعداد

.الجميعمصلحةفيهلما

.بناتةالثانويالقبطيةماريةمدرسةفيالحاسوبقسمتحياتمع



شكرا

لكم


	Button2: 
	Button1: 
	Button3: 
	Button4: 
	Button5: 
	Button6: 
	Button7: 
	Button8: 
	Button9: 
	Button10: 
	Button11: 
	Button12: 
	Button13: 
	Button14: 
	Button15: 
	Button16: 
	Button17: 
	Button18: 
	Button19: 
	Button20: 
	Button21: 
	Button22: 
	Button23: 
	Button24: 
	Button25: 
	Button26: 
	Button27: 
	Button28: 
	Button29: 
	Button30: 
	Button31: 
	Button32: 
	Button33: 
	Button34: 
	Button35: 
	Button36: 
	Button37: 
	Button38: 
	Button39: 
	Button40: 
	Button41: 
	Button42: 
	Button43: 
	Button44: 
	Button45: 
	Button46: 
	Button47: 
	Button48: 
	Button49: 
	Button50: 
	Button51: 
	Button52: 
	Button53: 
	Button54: 
	Button55: 
	Button56: 
	Button57: 
	Button58: 
	Button59: 
	Button60: 
	Button61: 
	Button62: 
	Button63: 
	Button64: 
	Button65: 
	Button66: 
	Button67: 
	Button68: 
	Button69: 
	Button70: 
	Button71: 
	Button72: 
	Button73: 
	Button74: 
	Button75: 


