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  :اBروس النظرية/ بناء دروس الوحدات

        : : : : ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىلوالربامج املؤطرة للامدة والربامج املؤطرة للامدة والربامج املؤطرة للامدة والربامج املؤطرة للامدة         مفهوم الوحدة يف التوجهياتمفهوم الوحدة يف التوجهياتمفهوم الوحدة يف التوجهياتمفهوم الوحدة يف التوجهياتيشري يشري يشري يشري 

        ....أالنشطةأالنشطةأالنشطةأالنشطة+ + + + دعامة من احلديث دعامة من احلديث دعامة من احلديث دعامة من احلديث + + + + دعامة من القرآن دعامة من القرآن دعامة من القرآن دعامة من القرآن + + + + ٔاربعة دروس نظرية ٔاربعة دروس نظرية ٔاربعة دروس نظرية ٔاربعة دروس نظرية  ----

 +دعامتا القرآن والحديث+ الدروس النظرية األربعة (التعاطي مع الوحدة في كليتها :  (:  (:  (:  (التوجهياتالتوجهياتالتوجهياتالتوجهياتجاء يف جاء يف جاء يف جاء يف  ----

        )األنشطة التعلمية والتقويمية

    ::::لدروس النظريةلدروس النظريةلدروس النظريةلدروس النظريةلللل    عامةعامةعامةعامةوجيهات تربوية وجيهات تربوية وجيهات تربوية وجيهات تربوية تتتت

    

، واعتبارا لتعدد الدروس )تغليب الجانب العملي والسلوكي(انسجاما مع األهداف العامة للمنهاج (      

النظرية، ودرءا لمشكلة تضخيم الجانب المعرفي، واإلخالل بالتوازن المنهجي الذي كان يجب أن يحصل بين 

والتقويمية المناسبة للمتعلمين ـ واستجابة لضوابط وشروط التدريس وفق مدخل المعارف واألنشطة التعلمية 

 :المقاربة بالكفايات، نقترح المبادئ اآلتية لتدريس مختلف مكونات المادة بالسلك اإلعدادي

األنشطة التعلمية +دعامتا القرآن والحديث+ الدروس النظرية األربعة (التعاطي مع الوحدة في كليتها  �
 ؛)ميةوالتقوي

اعتبار الدروس النظرية محاور متكاملة في الوحدة؛ لدرء مشكالت غموض وضعف االنسجام والتكامل الذي  �
 به عناوين بعض الوحدات؛ وحيت

توظيف دعامة القرآن الكريم باعتبارها أساسا شرعيا وإطارا عاما موجها لتدريس الوحدة، ومرجعية مدعمة لحلول  �
دروس النظرية للوحدات ، مع ضرورة مراعاة األهداف الخاصة بتدريس القرآن الوضعيات المشكلة المتعلقة بال

 ؛)والتي يجب مراعاتها حين توظيف النص القرآني في جميع مكونات المادة(الكريم 
انتقاء الحديث الشريف المناسب لقضية الوحدة ضمن دعامات الحديث ، والذي يسهم في حل الوضعية  �

 ن؛المشكلة المصاغة مع المتعلمي
إعداد شبكات المفاهيم الرئيسة للوحدة لتحقيق االنسجام المطلوب، وتيسير دمج وتقديم وتأخير بعض  �

 الدروس، في إطار نفس الوحدة، مما يسهم في تحديد قضية الوحدة؛/المحاور
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من الضروري تحديد قضية الوحدة قبل الشروع في تدريسها؛ من أجل التحكم في : تحديد قضية الوحدة �
وانتقاء القضايا الرئيسة الواجب تدريسها؛ ...) العقيدة، العبادات، البيئة، الصحة(لمعرفي المطروق المجال ا

  .وتحديد المهارات التي ينبغي االشتغال عليها 
قريبة ( دالة، و تشمل دروس الوحدة والدعامتينمن البرنامج الدراسي و  مشتقةتكون : المشكلة –بناء الوضعية  �

في إطار  مهام منسجمةمن خالل إنجاز المتعلمين  )ساعات 6(زمنا يستدعي حلها  معقدةو ) من واقع المعلمين
 من طرف المتعلمين بتوجيه األستاذ؛ الستراتيجية الحل المقترحرؤية نسقية 

التي (اقتراح استراتيجية لحل الوضعية المشكلة يكون نابعا من المتعلمين ومجسدا في مجموعة من المهمات  �
 )حل قابل للمالحظة والتقويم /المنسجة والمتكاملة التي يفضي مجموعها إلى إنجاز) محددةتفرز منتوجات 

  

  بالسلك الثانوي ا عدادي التربية ا س�مية التوجيھات التربوية والبرامج الخاصة بتدريس مادةمقتطف من 

  

    ....من أولى خطوات الدرسمن أولى خطوات الدرسمن أولى خطوات الدرسمن أولى خطوات الدرس    ••••

  

بما يناسب  الجادين والمتخاذلين المدرس يحفزُ  امراقبة الدفاتر واإلعداد القبلي بعناية، يشرف عليه - - - - 

  :لتحضير الجيد المتقنيحاول دفعهم ل؛ من التعزيزات

   " ...شواهد تقدير" - " كلمات شكر وثناء" -" النقط " يحفزهم بـ - - - - 

مقدما نصائح وتوجيهات (...) ويحرص على مراقبة األسماء وتدوين المالحظات بشكل سريع طبعا  - - - - 

(...) 

التربوية  اإلدارةظات والتوجيهات، وتخبر تراقب وتدون المالح ،مسؤول عن دفاتر تالمذتكأنت  - - - - 

من خالل تقرير مكتوب  ،ئل، حتى ال تحمل المسؤوليةسابالتهاون أو اإلهمال إذا استنفذت كل الو 

 (...) موقع، لكي يتصرف السيد الحارس العام
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        ....المراجعة والتقويم التشخيصيالمراجعة والتقويم التشخيصيالمراجعة والتقويم التشخيصيالمراجعة والتقويم التشخيصي/ / / / الخطوة الثانية الخطوة الثانية الخطوة الثانية الخطوة الثانية     ••••

  

للفوضى  رءاإليجابي، دفيه شروط التفاعل اثم جماعية منظمة، تتوافر  ويفضل أن يكتسي صبغة فردية - - - - 

(...)  

يتحقق التقويم من خالل أسئلة مركزية وجزئية ووضعيات تقويمية تتضمن مشاكل تالمس واقع المتعلم  - - - - 

  .ويم الكفاية أو األهداف الكفائيةأو أنشطة معدة بعناية تركز على تق

هو التعزيز بالنقط والعالمات تحتسب في نقطة األنشطة،  ؛بالتحفيزمصاحبا  ؛وليكن تقويما مؤدى عنه - - - - 

فرصة لالختبار الشفهي والسريع، يختار المدرس أسماء للمشاركة بشكل عشوائي، حتى يكون كل 

  .متعلم على أهبة االستعداد، فال يتوانى

ويش والكالم يحرص المعلم على التحكم في مجريات الفصل حتى ال يتحول التقويم إلى فرصة للتش - - - - 

  (...)وهدر الزمن 

  .كلي  حدد وقت التقويم بدقة حتى ال تتحول الحصة إلى حصة تقويميُ  - - - - 

  

        ....التمهيد والمدخل اإلشكاليالتمهيد والمدخل اإلشكاليالتمهيد والمدخل اإلشكاليالتمهيد والمدخل اإلشكالي/ / / /     ثالثةثالثةثالثةثالثةالخطوة الالخطوة الالخطوة الالخطوة ال    ••••

  

ثم كتابة عنوان الدرس (...) التمهيد للدرس بمدخل مشوق مناسب مثير جذاب أو من خالل قصة  - - - - 

يقدم ثم  ة المعلم؛آالحرص على تنظيم السبورة فهي مر مع  على السبورة، بخط بارز وبلون مغاير،

األستاذ الوضعية المشكلة المقترحة في الوحدة أو يذكر بها أو يقدم مشكال منبثقا عنها، وله كامل 

  .الصالحية الختيار األنسب واألليق

 



 
5 

  

  (...) مدونة في ورقة كبيرة  أوتعرض الوضعية على السبورة أو من خالل المسالط العاكس  -

المفردات المستشكلة وتقريب المتعلم من المشكل قراءة المعلم ثم قراءة المتعلمين، وشرح  -

  .المطروح حتى يالمس خيوطه

دون على جانب من السبورة وفي دفاتر التحضير، ويؤجل التصحيح واقتراح الفرضيات المناسبة تُ  -

من خالل ...) النصوص / األحكام / األفكار / القيم / المعلومات / المعارف (حتى تقدم الموارد 

  .الدرس

  

        ....غيرهاغيرهاغيرهاغيرها/ / / / القرآنية الحديثة القرآنية الحديثة القرآنية الحديثة القرآنية الحديثة / / / / قراءة النصوص قراءة النصوص قراءة النصوص قراءة النصوص / / / /     الرابعةالرابعةالرابعةالرابعةالخطوة الخطوة الخطوة الخطوة     ••••

  

من خالل الحاسوب  (...)النصوص من قارئ برواية ورش عن نافع / يقرأ المعلم أو ُيستمع للنص -

 .حسن القراءة ويتقنها يقدم القراءة األولية التوجيهيةأو غيره، وقد ينتقي المدرس متعلما متمكنا يُ 

  

كر المتمكنون من المتعلمين ت، حتى ال يحوينوع منهم ويختار المدرسيقرأ المتعلمون بعد ذلك،  -

  (...)يحرك جنبات الفصل ويحفز بما يناسب ف(...) لقراءة ا

 

  :إما م والمتعلمون وقد يتكلف بالتصحيحينصت المعل -

  .المعلم -1                          

  .ير لهذا الغرضتالمتعلم الذي اخ -2                         
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  .يدفإنه مثير للفوضى غير مف ،علم من التصحيح الجماعي العشوائيالم ُيحّذر -

ط، المستجيبة للشرو  ؛القراءات أو ؛ما تعذر توافر القراءة يحرص على حسن القراءة، وفي حال -

وال يكلف اهللا  ؛بات ليعالج منها ما استطاعو على نوعية الصع واقفافيقترح المدرس وقتا للدعم 

  (...)نفسا إال وسعها 

 

        ....أو أعالمهأو أعالمهأو أعالمهأو أعالمه    التعريف بالنصالتعريف بالنصالتعريف بالنصالتعريف بالنص/ / / /     الخطوة الخامسةالخطوة الخامسةالخطوة الخامسةالخطوة الخامسة    ••••

  

نزول اآلية سبب  -ترتيبها  - عدد آياتها  -نوع السورة : بالنسبة لنصوص القرآن الكريم يركز على -

 .وخير الكالم ما قل ودل(...) أهم محاورها أو مجاالتها  ثم، بشكل مقتضبأو السورة 

 (...)إسالمه ، ومكانه، جالة مفيدة، تتضمن تاريخ الميالدفي ع(...) التعريف باألعالم والعلماء  -

من ذكاء المدرس أن ال ينجر للترجمات الطوال، ألن الكفاية المستهدفة ليست التعريف بالرواة   -

 (...) إنما الغرض من ذلك التعرف على الصحابي أو التابعي أو الراوي (...) 

  (...) ن السيرة النبوية وتاريخ اإلسالموهي فرصة لتمرير ما تيسر م -

، بحيث يطرح المدرس سؤاال عن اسم الصحابي مثال تشاركيشكل ويدون المقتطف على السبورة ب -

فيكتب المتعلم اسمه الكامل ليقوم الثاني بكتابة ميالده ومكانه، واآلخر لكتابة معلومات أخرى عنه 

 .يحددها المدرس بتفاعل مع المتعلمين طبعا
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        ....والكلمات الصعبةوالكلمات الصعبةوالكلمات الصعبةوالكلمات الصعبة/ / / / قاموس المفاهيمقاموس المفاهيمقاموس المفاهيمقاموس المفاهيمشرح شرح شرح شرح / / / /     الخطوة السادسةالخطوة السادسةالخطوة السادسةالخطوة السادسة    ••••

  

موس إلى الكلمات المفاتيح الواردة في الدرس، بحيث يمكن للمدرس أن يدرج يشير مصطلح القا   

  .المفاهيم األساس في الدرس ضمن مجال القاموس

  / ...أو يؤجلها إلى مرحلة مناقشة المحاور، المحور األول والثاني

شرح كلمات النصوص تكتب تحت مسمى قاموس المفاهيم، أما الكلمات غير الواردة في : انتبه -

  .النصوص فله االختيار، إما يدرجها في القاموس أو يؤجل شرحها إلى مرحلة التحليل

قراءة الشروحات من الكتب الكلمات المشروحة في جمل مفيدة ويحرص المعلم على عدم  تركبُ  -

 ، حتى ال يتحول فهم القاموس إلى مسرحية هزيلة، خذ من هنا ومن هنا وينقل على السبورةكراساتوال

(...)  

مع المتعلمين على عمق الكلمات واشتقاقاتها إعرابها إن  الوقوفيحاول المدرس  من ذلك، همالم -

  .كون ذا شكال من أشكال التقويم  (...) بشكل عاجل طبعا (...)تيسر

  .في اإلطار الشرعي طبعا/ يتناول الشرح، الجانبين اللغوي واالصطالحي -

، ويقترح على المتعلم أن يفتح منها ريقات مطوية صغيرةيحضر المدرس القاموس في وُ / لعبة القاموس -

  ...يتعرف على الشرح ثم يقترح الكلمة أو المصطلح ،واحدة ويقدم الشرح، أو العكس
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  ....القيم التربوية المفادةالقيم التربوية المفادةالقيم التربوية المفادةالقيم التربوية المفادة/ / / / استنباط األحكاماستنباط األحكاماستنباط األحكاماستنباط األحكام/ / / / المضامين المضامين المضامين المضامين     استخراجاستخراجاستخراجاستخراج/ / / / الخطوة السابعةالخطوة السابعةالخطوة السابعةالخطوة السابعة    •

  

  .لوصول للحكم أو المضمونل اذ أسئلة دقيقة تساعد المتعلم يهيئ األست -

  .ألحكام إذا كان ذلك متاحايمكن أن يميز المدرس بين المضامين وا -

ال يقبل المدرس المضامين المدونة في الدفاتر والكراسات، ولتجنب ذلك يطرح أسئلة جزئية، وتدون  -

اإلجابات عنها في شكل مضمون أو مجموعة من العناصر التي يتكون منها المضمون، تجمع في كلمات 

  .متعلمينمجموعة من الركزات تدون على السبورة من طرف متعلم أو مفيدات م

  .مثال ... المساواة –التواضع  - الحياء ك/ المستخلصة من النصوص )القيم التربوية(يركز المعلم على  -

مضمون النص وعنوان الدرس، وغالبا ما يهمل المدرسون ذه المرحلة / يُبين المدرس العالقة بين النص  -

  .وهي من األهمية بمكان

  .للوضعية المشكلة /النصوص/ يشير المدرس إلى درجة خدمة النص  -

  .، وفي سائر المراحل والخطواتتغذية الراجعة والتقويم التكوينيوتلي عملية االستخراج واالستنباط ال -

  

        ....التحليلالتحليلالتحليلالتحليل/ / / / الخطوة الثامنةالخطوة الثامنةالخطوة الثامنةالخطوة الثامنة    ••••

  

  /المحور األول

  /المحور الثاني
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  /المحور الثالث إن اقتضى األمر

  .يطرهما المدرس يتحقق التحليل الفعال من خالل أسئلة دقيقة -

  (...) للوضعية أو الحالة التربوية أو اإلشكالية الواردة تقديم أمثلة مناسبة -

  .نا معابالمنقول أو المعقول أو ه االستدالل بما بما يناسب -

  ) االستشهاد بالمنقول/ قول واالستدالل التعليل بالمع( -

اعتماد تقنيات / إنشاء مجموعات / أو أنشطة تعلمية / يعرض وضعية تعلمية تعلمية لتعلم الموارد -

  (...)دراسة حالة / العصف الذهني

  (...)م والغايات والمقاصد من تشريع الحكم كَ يشير إلى الحِ 

  .قة بالدرسعالفي الربط بالواقع مهم أي أهمية ومناقشة مشاكله  -

لصة من النقاش على السبورة، من طرف جماعة من المتمدرسين ويحرص تدون العناصر المستخ -

  ... المدرس على إشراك الجميع

  .يراقب المدرس السبورة وما دون عليها، وال يبادر بالتصليح حتى يشرك جماعة الفصل -

  

        ....االستنتاجات وتصحيح الفرضياتاالستنتاجات وتصحيح الفرضياتاالستنتاجات وتصحيح الفرضياتاالستنتاجات وتصحيح الفرضيات/ / / /     ةةةةععععالخطوة التاسالخطوة التاسالخطوة التاسالخطوة التاس    ••••

  

ح حالخاص وتدون على السبورة، كما تصتدون االستنتاجات والخالصات في نقط مركزة يصوغها المتعلم بأسلويه     

  (...) وغالبا ما تنسى؛ لية المطروحة في الوحدة أو الدرسفرضيات الوضعية المشكل أو اإلشكا
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لموارد والوضعية يدرك الخيوط الرابطة بين التعلمات وا -في قلب العملية التعليمية التعلمية  -يجعل المعلم المتعلم  -

  .المشكلة

، وال ينسى التالحم الكلي بين مادة من داخل المقرر أو خارجهالوالتقاطعات بين ز المدرس على امتدادات يرك -

  .المواد

  

        ////التقويمالتقويمالتقويمالتقويم/ / / / الخطوة العاشرة الخطوة العاشرة الخطوة العاشرة الخطوة العاشرة     ••••

  

من صميم العملية التعليمية ) ... التشخيصي، التكويني، اإلجمالي(لإلشارة فالتقويم بجميع أنوعه      

  .التعلمية

  .التقويم التشخيصي في البداية �

  .التعلمات والموارد، بعد كل محطة تعلمية أو نشاطالتكوني، أثناء تقديم  التقويمُ  �

  .التقويم اإلجمالي، في آخر الحصة، يكون ذا طابع شمولي �

  

فقه ( يات تربوية تالمس واقع المتعلمينمن خالل أسئلة مركزة ومتنوعة ووضعيتحقق التقويم اإلجمالي  -

  (...)واقع الحال واإللمام بالمستجدات وتداولها بشكل تربوي 

صة الدعم، بحيث يدّون ، ويؤجل المشكل إلى حالدعم الفوري أو التغذية الراجعةيصاحب التقويم  -

المعلم األمور والمسائل التي أدرك أن المتعلم لم يتمكن منها التمكن المطلوب ليجعلها مندمجة في خطة 

  .في حصة الدعم )دعمية(
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        ....االنفتاح على األسئلة والمشاكلاالنفتاح على األسئلة والمشاكلاالنفتاح على األسئلة والمشاكلاالنفتاح على األسئلة والمشاكل    ////الخطوة الحادية عشرة الخطوة الحادية عشرة الخطوة الحادية عشرة الخطوة الحادية عشرة     ••••

أن ال تتحول  ويحرصويشرك المتعلمين في إيجال الحول، يفتح المدرس مجاال للسؤال واالستفسار،      

وال ينبغي للمدرس أن (...) صة إلى مجال للفوضى أو الخروج عن السياق التربوي أو التلقين المباشر الح

حتى ال تتحول الحصة إلى مجال لتقديم  (...) فإنها ال تكاد تنتهي ينجر إلى أسئلة ومشاكل المتعلمين

لسباق والنافع حسب السياق وا ولكن المدرس سيد فصله يخطط للمفيدِ (...) والشكاوى الفتاوى 

  .واللحاق

  

  

        ////تقديم أسئلة التحضيرتقديم أسئلة التحضيرتقديم أسئلة التحضيرتقديم أسئلة التحضير/ / / / الخطوة الثانية عشرة الخطوة الثانية عشرة الخطوة الثانية عشرة الخطوة الثانية عشرة     ••••

، ألنها سبيل من سبل للدرس الموالي مهمة أية أهمية، ال ينبغي إغفالهاالقبلي  التحضير واإلعداد لة أسئ

  .التعلم الذاتي

  .تكتب األسئلة على السبورة -

  .يقرؤها المتعلم قبل تدوينها في كراسته -

  . يفهملها ويفتح مجال السؤال عنها، وال يقدم اإلجابات، بل يحيل إلى مصادر التعلم الذاتي -

  .مجتهد في إجاباتهيذكر بالحوافز والعالمات التي سينالها كل  -

  .ويبين أن الغاية من هذه األسئلة هي االنفتاح على الدرس المقبل وفهمه -

يحرص المعلم على تقليل األسئلة، بحيث ال تكلف المتعلم ما فوق طاقته، خصوصا وأنه يتلقى أسئلة  -

  . أخرى من أساتذته في المواد األخرى
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رأسا  لمباشر، بحيث نجد أن المتعلم يتجهالنقل االبحوث والعروض مهمة ولكن ينبغي الحذر من  -

خ له أوراقا ال يكلف نفسه عناء قراءتها، يضعها يسنس (...)أو نادي االنترنيت  لصاحب مكتبة أو مواقع

  . حضرها ألستاذه، فهذا غير مقبولفي ملف ثم يُ 

 .رؤوس أقالم/ تطالب المتعلم بتلخيص المفيد في عناصر أو إشارات  •

تعلم أن العلماء والمفكرين يباعون بالتقسيط في المكتبات الخاصة بالبحوث، حيث يطلب  هل  •

حسب سومة الصفحة  (...)بدرهمية من أفالطون أو المتنبي أو  المطالب بالبحث؛ ؛المتعلم

  .المستنسخة، درهم أو درهم ونصف

  

@ÕzÜß@ÕzÜß@ÕzÜß@ÕzÜß¿b™g¿b™g¿b™g¿b™gZZZZ@@@@@@@@

  

  
  :ا!تي السنويالتوزيع ا�عدادي وفق  �س�مية بسلك الثانويينفذ منھاج مادة التربية ا

  

  الدروس  المستوى
أنشطة القرآن 

  الكريم
أنشطة الحديث 

  الشريف
  المجموع  التقويم والدعم  أنشطة تطبيقية

  س 68  س 12  س 6  س 4  س 6  س 40  ا3ولى

  س 68  س 12  س 6  س 4  س 6  س 40  الثانية

  س 68  س 12  س 6  س 4  س 6  س 40  الثالثة

  س 204  س 36  س 18  س 12  س 18  س 120  المجموع
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  /لك الثانوي ا�عداديسللسنة ا3ولى من ال�س�مية مادة التربية اتوزيع مفردات برنامج موذج ن
  
  توزيع الدورة ا3ولى 1-1

 الوحدات
 والمراقبة المستمرة والدعم الدروس وا3نشطة ا3سابيع

 الحصص

وحدة التربية 
 ا;عتقادية

1 

 1 تقويم تشخيصي

 1   ا�يمان وأثره في حياة ا�نسان

2 

 1  ا3نبياء والرسل ورسا;تھم

 1  المثل ا3على صلى @ عليه وسلممحمد رسول @ 

3 

 1 الصحابة ومكانتھم في ا�س�م 

  1  الشطر ا3ول من سورة لقمان

وحدة التربية 
 التعبدية

4 

  1 تقويم ودعم 

 1 الغاية منھا –أنواعھا –تعريفھا: العبادة في ا�س�م 

5 

 1 )التيمم-الغسل-الوضوء(الطھارة أساس العبادة

 1 )المبط�ت -السنن -الفرائض(الص�ة وأحكامھا 

6 

 1 أثر الص�ة في تھذيب السلوك 

  1   الحديث ا3ول

وحدة التربية 
 العقلية والمنھجية

7 

  1  الفرض الكتابي ا3ول: تقويم ودعم 

  1    أنشطة تطبيقية داعمة

8 

  1  دعوة ا�س�م إلى العلم 

  1  محاربة الجھل وا3مية

9 

  1  التعريف بالقرآن الكريم 

  1  التعريف بالسنة المطھرة 

وحدة التربية 
ا;قتصادية 

 والمالية

10 

  1 الشطر الثاني من سورة لقمان 

  1  تقويم ودعم 

  1  المال في ا�س�م  11
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  1  )الغش ( محاربة ا�س�م للمفاسد ا;قتصادية 

12 

  1  )الرشوة( محاربة ا�س�م للمفاسد ا;قتصادية 

  1    تحصيل المالالعفة والقناعة في 

13 

  1   ثانيالحديث ال

  1  تقويم ودعم

وحدة التربية 
ا3سرية 

 وا;جتماعية

14 

  1  أنشطة تطبيقية داعمة

  1  نظام ا3سرة في ا�س�م

15 

  1  بر الوالدين

  1  )الحياء-ا3مانة–الصدق (أثر الفضائل في المجتمع 

16 

  1  )النميمة – الغيبة –الكذب ( أثر الرذائل في المجتمع 

  1 من سورة لقمان  لثالشطر الثا

17 

  1  الفرض الكتابي الثاني: تقويم ودعم 

  1  أنشطة تطبيقية  داعمة لبرنامج الدورة الدراسي

 مجاميع

 17 
  أسبوعا

 أسبوعا   17
34 

 


