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ر
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3
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مستخدما أسلوب حل إلمشكالت
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".بالعرإئس 

3
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5
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إلتشكيل بالخامات إلبيئية83307

93310

إلمرسحيات و إلدرإما 

إإلبدإعية لذوى إلفئات 

إلخاصة

تنمية إلقدرإت إإلبتكارية72411



.إلتطبيقات إلهامة إلحاسب إآلىلي مع إإلطفال1

إر إستخدإم إألطفال للحاسب إآلىلي2 أهمية وإرص 

عنارص إلوسائط إلمتعددة وتطبيقاتها لالطفال3

.مجاإلت إلوسائط إلمتعددة ومرإحل ؤنتاج برنامج للطفل4

.إساسيات برنامج إلدإيركتور5

1
دورالتقويم التربوى من خالل مفهومة وأهدافه وأسسة ومبادئة وأنواعة وخصائصة و مجاالتة ووظائفة على تقويم األطفال ذوى 

.األحتياجات الخاصة 

2
بية إلخاصة ومتطلبات إلتقويم  بوى ؤلنجاح إلعملية إلتعليمية للتر متطلبات إلتقويم إلتر

بية إلخاصة   مجال إلتر
 
بية إلخاصة ػ بوى لمؤسسات إلتر .إلتر

.دور أولياء األمور والمعلمين للمشاركة فى تقويم األطفال ذوى األحتياجات الخاصة3

 تقويم أدإء إلطفل 4
 
بية إلخاصة ػ  مجال إلتر

 
بوي ػ .توظيف طرق وأساليب إلتقويم إلتر

.دوراإلتجاهات الحديثة للتقويم التربوى فى مجال التربية الخاصة5

.كٚه ٚأ١ّ٘خ اٌزم١ٕبد اٌزوث٠ٛخ ٌألؽفبي مٜٚ االؽز١بعبد اٌقبطخ1

.أٔٛاع ٚأ١ّ٘خ األعٙيح اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٝ ٠ّىٓ اٍزقلاِٙب فٝ لبػبد األؽفبي مٜٚ االؽز١بعبد اٌقبطخ2
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1
١ٌٌ وً ػًّ ٠مَٛ ثٗ األؽفبي ٠ٚزؼوػْٛ ف١ٗ ٌّٛػٛػبد ؽ١ٗ ِٚبك٠خ ٚٚالؼ١خ ثبٌؼوٚهحِٓ لج١ً اٌقجواد اٌٙبكفخ اٌّجبشوح إّٔب ٠شزوؽ " 

أموو أُ٘ ٘نٖ اٌقظبئض ٚإِىب١ٔخ رطج١ك ٘نا اإلٍٍٛة ِغ اٌؾبالد اٌّزٕٛػخ " .فٝ اٌقجواد اٌٙبكفخ اٌّجبشوح رٛافو ثؼغ اٌقظبئض

ٌألؽفبي اٌّؼبل١ٓ

2
، ٔبلش اٌؼجبهح صُ رىٍُ ػٓ أُ٘  فٛائل اٌزؼٍُ إٌشؾ  ٚأٍَٗ " رؼزجو اٌّؼٍّخ اٌّب٘وح ٘ٝ اٌزٝ رَزقلَ أوضو ِٓ إٍٍٛة فٝ إٌشبؽ اٌٛاؽل " 

ِٚجبكئٗ ٚفٍَفزخ ٚػلك اُ٘ أٍب١ٌت اٌزؼٍُ إٌشؾ إٌّبٍجخ ٌألؽفبي اٌّؼبل١ٓ ِغ رٛػ١ؼ إٌّبٍت ِٕٙب ٌىً ٔٛع ِٓ أٔٛاع اإلػبلبد األوضو 

.ش١ٛػب

3

، ػوف اٌزلفً اٌّجىو "  ٌٍزلفً اٌّجىو أ١ّ٘خ وجوٜ فٝ إوزشبف ٚر١ّٕخ اٌطفً اٌّؼبق ٚاٌزؼوف ػٍٝ األٍب١ٌت اٌزوث٠ٛخ إٌّبٍجخ ٌنٌه

ٚٔبلش أ١ّ٘زٗ ٌٍطفً اٌّؼبق ، ٚأموو أُ٘ فٛائل اٌلِظ وئٍٍٛة ٌزوث١خ األؽفبي اٌّؼبل١ٓ ، ٚٚػؼ أُ٘ اإلػزجبهاد اٌقبطخ ثلِظ األؽفبي 

اٌّؼبل١ٓ فٟ ه٠بع األؽفبي ٚاٌّلاهً اٌؼبك٠خ ، 

صُ ٔبلش أٍب١ٌت اٌّؼ١ٍّٓ ٚأ١ٌٚبء اِٛهاألؽفبي فٟ ٔغبػ ػ١ٍّخ اٌلِظ

4
، ٔبلش ٘نٖ األ١ّ٘خ ٚٚػؼ اٌفوق " ِٓ اٌُّٙ ٌٍٛاٌل٠ٓ ٚاٌّؼ١ٍّٓ ِؼوفخ أٍب١ٌت اوزشبف ٚر١ّٕخ اٌنوبءاد اٌّزؼلكح ٌلٜ اٌطفً اٌّؼبق " 

ث١ٓ ؽوائك ٚأٍب١ٌت اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٍزوار١غ١بد  اٌزؼ١ٍُ ، أموو أُ٘ اٌّجبكا األٍب١ٍخ ٌألٍب١ٌت اٌزوث٠ٛخ فٝ ِؤٍَبد روث١خ اٌطفً 

.اٌّؼبق 

5

ٚٚػؼ أُ٘ .ٔبلش ٘نٖ اٌؼجبهح" - رزؼلك ٚرؤصو أكٚاهاألِٙبد ٚا٢ثبء ٚاٌّؼ١ٍّٓ فٝ إوزَبة اٌّٙبهاد اٌؾ١بر١خ ٌنٚٞ االؽز١بعبد اٌقبطخ "

اٌّؼٍُ فٟ رٛع١ٗ اٌٛاٌل٠ٓ الوزشبف ِٚزبثؼخ ٚر١ّٕخ ِٛا٘ت ٚللهاد أؽفبٌُٙ /أٍب١ٌت اٌزوث١خ ٚاٌزىبًِ ث١ٓ األٍوح ٚ اٌوٚػخ ٚكٚه اٌّؼٍّخ

رىٍُ ػٓ أ١ّ٘خ ِشبهوخ اٌوٚػخ ٚاٌّلهٍخ فٝ اٌزٕشئخ اإلعزّبػ١خ ٌٍطفً .اٌّؼبل١ٓ ٚٚاعجبد اٌٛاٌل٠ٓ َِٚئ١ٌٛبرُٙ ٔؾٛ اإلثٓ اٌّؼبق 

ٚأصو٘ب فٝ إشجبع ؽبعبرٗ

1
أوزت ثؾضب ػٓ اٌزؼ١ٍُ اٌّظغو ، ثلا٠برٗ ، فظبئظٗ ِٚيا٠بٖ ٚاٍزقلاِبرٗ ، ٚاٌزؼل٠الد اٌزٟ أكفٍذ ػٍٝ اٌشىً اٌزم١ٍلٞ ٌٍزؼ١ٍُ اٌّظغو ؛ 

ٚللَ ِمزوؽبد ِٓ ػٕلن ٌى١ف١خ االٍزفبكح ِٓ ِفَٙٛ اٌزؼ١ٍُ اٌّظغو فٟ رؼ١ٍُ اٌظغبه ٚفٟ اٌزوث١خ اٌقبطخ

2
أوزت ثؾضب ػٓ أ١ّ٘خ اٌزقط١ؾ ٌؼ١ٍّبد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ، ٚاٌؼٕبطو اٌوئ١َ١خ اٌزٟ ٠ٕجغٟ أْ رشٍّٙب فطخ اٌلهً ، ٚللَ ّٔٛمعب ٌقطخ كهً 

.ألؽفبي مٚٞ اؽز١بعبد فبطخ فٟ ِوؽٍخ اٌطفٌٛخ اٌّجىوح 

3
للَ ّٔٛمعب ٌز١ٙئخ . للَ ثؾضب ؽٛي ِٙبهح اٌز١ّٙل ٌٍلهً ٚؽو٠مخ ػوػٗ ٚإٔٙبئٗ ِج١ٕب شوٚؽ اٌز١ٙئخ ٚاٌؼوع اٌغ١ل ٚإٌٙب٠خ إٌّبٍجخ 

.ٚػوع ٚٔٙب٠خ ٌّٛػٛع ِٓ افز١بهن 

4
أٔٛاع األٍئٍخ َِٚز٠ٛبرٙب ٚأِضٍخ ػ١ٍٙب ، فطٛاد اٍزقلاَ اٍزوار١غ١خ : رٕبٚي ِٛػٛع اٌىفبءح فٟ اٍزقلاَ أٍٍٛة األٍئٍخ ِزؼّٕب 

.اٌّؼٍّخ ثبٌَٕجخ ٌٙنٖ اٌّٙبهح /األٍئٍخ ، االػزجبهاد اٌزٟ رؼّٓ فبػ١ٍزٙب ، ٚو١ف١خ رم١١ُ عٛكح أكاء اٌّؼٍُ

5
اثؾش فٟ ِٛػٛع اٌزفبػً اٌٛعلأٟ ٚاٌٍفظٟ ٚكٚهٖ فٟ كفغ ػ١ٍّبد اٌزؼٍُ ؛ ٚث١ٓ األٔٛاع اٌّقزٍفخ ٌٍزفبػً ، ٚاٌّٙبهاد اٌّطٍٛثخ ِٓ 

.للَ أِضٍخ ِب أِىٓ مٌه . اٌّؼٍّخ ٌزؾم١ك إٌّبؿ إٌّبٍت ٌٍزفبػً كافً غوفخ اٌفظً /اٌّؼٍُ

131206
بية لذوى  أساليب إلتر

إؤلعاقات إلخاصة

141207
 مجال 

 
تعليم مصغر ػ

بية إلخاصة إلتر



مهارإت إلتدريس لذوي إإلحتياجات إلخاصة1

أساليب وطرق التعليم لذوي االحتياجات الخاصة2

بوي الفرديثبإلصعوبات إلمتعلقة  3 نامج البر لبر

تصميم إلوحدإت إلدرإسية باستخدإم إلتعلم إلنشط4

ي إلتعاون مع إآلخرين5
 
بية إلخاصة وأدوإره ػ معلم إلتر

ح بشكل توضىحي لكل منها1 .ؤستعرض مبادئ فايول لإلدإرة مع إلرسر

ي مرإعاته عند إلتخطيط  وسمات إلتخطيط إلجيد2
.أهمية إلتخطيط إؤلدإري وما ينبغ 

ي تقوم عليها إؤلدإرة إلذإتية للمؤسسة3
بية إلخاصة وإألسس إلتر ي مؤسسات إلتر

 
أسس عملية إلتنظيم إؤلدإري ػ

بوي4 إف إلتر ي  وأنوإع إألرسر
إستعرض تعريف إلتوجيه إؤلدإري ووسائل إلتوجيه إلفت 

ي إلجيد5 .وضح مرإحل إلرقابة إؤلدإرية وخصائض إلنظام إلرقانر

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

( ربه٠ـ روث١خ ٚرأ١ً٘ األؽفبي اٌّؼبل١ٓ ػم١ٍب )1

( ربه٠ـ روث١خ ٚرأ١ً٘ األؽفبي اٌّؼبل١ٓ ٍّؼ١ب )2

( ربه٠ـ روث١خ ٚرأ١ً٘ األؽفبي اٌّىفٛف١ٓ )3

( ربه٠ـ روث١خ ٚرأ١ً٘ األؽفبي اٌنار١٠ٛٓ )4

( ربه٠ـ روث١خ ٚرأ١ً٘ األؽفبي مٜٚ طؼٛثبد اٌزؼٍُ )5

بية إلحديثة191411 تاريــــخ إلتر

171315
تطبيقات ميدإنية مع 

(1)إألطفال 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

181316
تطبيقات ميدإنية مع 

(2)إألطفال 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

151208
طرق تعليم وتعلم ذوى 

إألعاقات إلخاصة

161309
بية   مجال إلتر

 
إؤلدإرة ػ

إلخاصة



1

2

3

4

5

(اٌظلق ٚاٌضجبد اٌّؼب١٠و ٚػ١ٕخ اٌزم١ٕٓ )شوٚؽ االفزجبه اٌغ١ل 1

طؼٛثبد اٌزشق١ض ٚاعواءار2ٗ

اٌزٛؽل فظبئظٗ ِٚؾىبد رشق١ظ3ٗ

االػبلخ اٌؼم١ٍخ فظبئظٗ ِٚؾىبد رشق١ظ4ٗ

طؼٛثبد اٌزؼٍُ ٚفظبئظٙب ِٚؾىبد رشق١ظٙب5

1
ػٛء فٟ اٌّؼبق ثبٌطفً فبص فوكٞ روثٛٞ ثؤبِظ رظ١ُّ ٚو١ف١خ اٌّجىو اٌزلفً أ١ّ٘خ

اٌؼم١ٍخ ٌالػبلخ اٌَّججخ اٌؼٛاًِ 

.اٌؼم١ٍخ االػبلخ رظ١ٕفبد رٛػ١ؼ ِغ اٌنوبء ٌطج١ؼخ اٌّفَوح إٌظو٠بد2

اٌؼم١ٍخ ٌالػبلخ اٌّقزٍفخ ٚاٌّشىالد اٌزظ١ٕفبد رٛػ١ؼ ِغ اٌؼمٍٟ ٚاٌّوع اٌؼم١ٍخ االػبلخ ث١ٓ اٌفوق        ·3

4
 ؽلٚصٙب ٚأٍجبة ٚفظبئظُٙ ثُٙ اٌقبطخ اٌَّبد رٛػ١ؼ ِغ كٚٔٙب أٚ اٌؼم١ٍخ ٌالػبلخ اٌّظبؽت اٌّزؼلكح االػبلبد مٚٞ ثبٌطفً اٌّمظٛك

ثُٙ اٌقبطخ اٌوػب٠خ ٚأٍب١ٌت

.رطج١مٗ ٚو١ف١خ ٚفٛائلٖ أٔٛاػٗ رٛػ١ؼ ِغ اٌلِظ فٍَفخ5

تصنيفات إإلعاقة إلبرصية وما ىه خصائص معلمة إإلطفال ذوى إإلعاقة إلبرصية1

2
أسباب نشأة إلمخاوف  إلمرضية مع إلمقارنة بي   كل من  أنوإع إلمخاوف إلتر يتعرض

 لها إلطفل إلكفيف وإلطفل إلمبرص

خصائص إألطفال إلمعاقي    برصيا وما ىه نتائج إلموقف إلسلتر لألرسة نحو إلمعاق برصيا3

.دور  وظائف  وإهمية إللعب للطفل إلمعاق برصيا 4

 تربية إؤلبدإع لدى طفل إلروضة إلمعاق برصيا5
 
.دور إلمعلمة ػ

232204
سيكولوجية إؤلعاقة 

إلبرصية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

212102
تشخيص وتقويم ذوى 

إلفئات إلخاصة

سيكولوجية إؤلعاقة إلعقلية222203

201417
تطبيقات ميدإنية مع 

(3)إألطفال 



ٚأٍجبثٙب ٚرظ١ٕفبرٙب اٌَّؼ١خ اإلػبلخ رؼو٠ف1

2
ً اٌّؼبل١ٓ رؼ١ٍُ ٚأ٘لاف ٍّؼ١ب ٌٍّؼٛل١ٓ ٚاٌزؼ١ٍّٟ اٌزوثٛٞ اال٘زّبَ ً اٌّؼبل١ٓ ٌّٕٛ اٌزوث٠ٛخ ٚاٌّزطٍجبد ٍّؼ١ب  ٚفظبئض ، ٍّؼ١ب

.اٌَّؼ١خ اإلػبلخ ِؼٍُ ِٚشىالد ٚاؽز١بعبد

. اٌَّؼٝ اٌغٙبى ٚروو١ت ٌالَٔبْ اٌَّغ أ١ّ٘خ3

ً اٌّؼبل١ٓ ِغ اٌزٛاطً أٍب١ٌت4 . رؼ١ٍُّٙ ٚؽوق ، ٍّؼ١ب

.اٌَّؼ١خ اإلػبلخ رشق١ض ٚؽوق ، اٌَّؼ١خ االػبلخ مٜٚ فظبئض5

ى1  إلعالم إلنامي وإلدول إلصناعية إلكتر
تعريف إلمعاق وإلفروق بي  

 تعريف وتشخيص وخصائص إلتوحد2

محكات تشخيص إلتوحد وإلتشخيص إلفارق3

جر4 جر وإلتشخيص إلفارق بي   إلتوحد وإإلستر  تشخيص وخصائص حاإلت إإلستر

متالزمة إلريت خصائصها ومحكات تشخيصها5

1
 اٌؾوو١خ،ٚأ٘لافٙب، اٌزوث١خ

؟ اٌؾوو١خ اٌزوث١خ ثواِظ ٌّملِٝ اٌٙبِخ ِٚباالػزجبهاد ؽووٟ، إٌفٌ اٌّغبي ٚرم١َُ

2
اٌّىفٛف١ٓ ثبالؽفبي اٌقبطخ االٌؼبة ِٚب ثظو٠بً، اٌّؼبل١ٓ ٌألؽفبي اٌؾووٟ إٌّٛ رأفو أٍجبة

اٌىف١ف؟ اٌطفً للهاد ر١ّٕخ فٟ اٌّؼٍّخ كٚه ِٚب ،

3
ً اٌّؼبل١ٓ ٌألؽفبي  اٌؾوو١خ اٌزوث١خ ِبأ٘لاف ؽٍٙب، ٚؽوق ػم١ٍب اٌّؼبل١ٓ ٌألؽفبي اٌؾوو١خ اٌّشىالد ،ِٚب ػم١ٍب

ػم١ٍبً؟ ٌٍّؼبل١ٓ اٌو٠بػ١خ، االٔشطخ رمل٠ُ ػٕل ثٙب اٌم١بَ اٌّؼٍّخ ػٍٝ ٠غت اٌزٟ االهشبكاد ِٚب 

إلمهارإت إلحركية إألساسية لطفل إلروضة وما تصنيفها؟ ؟4

 عنها ؟5
ً
، وإإلنشطة إلتر يجب إبتعاد إلمعاق سمعيا

ً
أسس إلتدريب وإلتعليم للمعاقي   سمعيا

إعاقة إلنمو إلشامل252206

263101
إلمهارإت إلحركية لذوى 

إلفئات إلخاصة

242205
سيكولوجية إؤلعاقة 

إلسمعية



.إلمجاإلت إلمختلفة للفن و معت  إلفن 1

.إلعالج عن طريق إلفن و أهدإفه وإستخدإم إلرسوم إلفنية كوسيلة تشخيصية2

ي إلخاصة بهم –3
 و أهم خصائص إلتعبت  إلفت 

ً
. إألنشطة إلفنية إلمقدمة لفئة إلمتخلفي   عقليا

.إلفن إلتشكيىل و خصائص إلتعبت  إلفت  إلخاصة بالمكفوفي  4

ي إلعمل مع فئة ذوي إؤلحتياجات إلخاصة 5
 
ي إلفن ػ .دور مرنر

.إلمهارإت إلموسيقية لذوي إلفئات إلخاصة1

2
ً
.إؤلعاقة إلعقلية وإلموسيؼر وإلطفل إلمعاق عقليا

3
ً
.إؤلعاقة إلبرصية وإلموسيؼر وإلطفل إلمعاق برصيا

4
إلقصص وإأللعاب إلموسيقية مع توضيح إؤلرشادإت إلخاصة للمعلم للنشاط إلحرؽي 

مع إألطفال ذوي إلفئات إلخاصة

5
إلعزف وإلغناء أحد إلمهارإت إلموسيقية تحدث عنهما مع توضيح إؤلرشادإت إلخاصة

ي كل منهما مع إألطفال ذوي إلفئات إلخاصة
 
. للمعلم ػ

ي إلحفاظ عىل صحة إلطفل ذوي إؤلعاقة إلعقلية1
 
.ناقش دور إلتثقيف إلصىحي ػ

ي وقاية إلطفل ذوي إؤلعاقة إلعقلية من إألمرإض إلمعدية2
 
.ناقش دور إلتغذية إلصحية إلسليمة ػ

ي حماية صحة إلطفل ذوي إؤلعاقة إلعقلية3
 
.ناقش أهمية إلتطعيمات ػ

.ناقش أثر إلغذإء إلصىحي إلمتوإزن عىل مناعة إلطفل ذوي إؤلعاقة إلعقلية4

.ناقش إلعالقة بي   إلتغذية إلصحية إلسليمة وأمرإض سوء إلتغذية5

صحة إلطفل وتغذيته293205

273103
إلمهارإت إلفنية لذوى 

إلفئات إلخاصة

283104
إلمهارإت إلموسيقية لذوى 

إلفئات إلخاصة



.إللعب من حيث تعريفه، و سماته، ووظائفة ، وماأهميته لذوي إإلحتياجات إلخاصة1

 ألعاب إلفناء2
 
ي أللعاب ذوي إإلحتياجات إلخاصة، وما دور معلمة إلروضة ػ

. إلتطور إلتاريىح 

ي لعب إألطفال3
 
آرإء إلفالسفة ػ

ي تفسير اللعب4
 
.،مع توضيح أوجه الشبه واالختالف فيما بينها، ان وجد النظريات المختلفة ف

ي عملية إلنمو،5
 
، وإإلنفعاىلي)أثر إللعب ػ ،وإلحسي ،وإإلجتماعي ،وإلحرؽي (إلعقىلي

1
 إلنمو إلعام لطفل إلروضة

 
تناول هذه إلمساهمة , مساهمة إألنشطة إلموسيقية ػ

 إلكتاب إلمقرر
 
.مع إلتطبيق بأمثلة غنائية عىل ذلك من أغان

2
 للمعلم وإلمعلمة يفيد إلطفل ويتناول كثت  من إلمفاهيم إلموسيقية 

,إؤلعدإد إلموسيؼر

. إعرض أمثلة لذلك وكيفية توظيفها لطفل إؤلحتياجات إلخاصة

3
 معالجتها

 
بي   ذلك, إلتوحد من إؤلعاقات إلنمائية وإلتر تسهم إألنشطة إلموسيقية ػ

. بعرض نماذج غنائية من إلكتاب إلمقرر موظفة بأفكارك وإبدإعاتك تظهر هذإ إلدور

4
 إكساب إلمكفوفي   مهارإت وقدرإت ومفاهيم علمية عن طريق

 
للمعلمة دور فعال ػ

.وضح هذإ إلدور مدعم بالنماذج وإألمثلة إلغنائية من إلكتاب إلمقرر,  إألنشطة إلموسيقية

5
 تنمية إلقدرإت إلصوتية وإلتوإصلية لذوى

 
بية إلموسيقية تساهم ػ إلطرق إلحديثة للتر

. إؤلعاقة إلسمعية وضح هذه إلمساهمة وطرقها مع إلتوضيح بأمثلة غنائية من إلكتاب إلمقرر

.عنارص إلبناء إلفت  للقصة1

.مشكالت روإية إلقصة ألطفال إلفئات إلخاصة وطرق إلتغلب عليها2

.خصائص نمو إألطفال إلعاديي   وإلفئات إلخاصة وعالقتها بالقصة3

.تحليل مضمون قصص إألطفال4

.إؤلعاقات إلمختلفة وإلقصص إلمناسبة لها5

أدوإت إلطفل إلموسيقية313308

323309
فن كتابة وروإية إلقصة 

لذوى إلفئات إلخاصة

303206
إلعاب إلفناء لذوى إلفئات 

إلخاصة



.أموو أ٘لاف ٚٚظبئف ِىزجبد األؽفبي,  رؼل اٌّىزجخ ِؤٍَبد ماد اٌطبثغ اٌزؼ١ٍّٝ ٚاٌزضم١فٝ ٚاٌزوف1ٝٙ١

.ٔبلش فلِبد ِىزجبد األؽفبي 2

.ٔبلش أ٘لاف ٚ ٚظبئف ٚأٛاع اٌّزبؽف , اٌّزبؽف ِىبْ ٌغّغ اٌزواس االَٔبٔٝ ٚ اٌطج١ؼٝ ٚاٌؾفبظ ػ١ٍٗ 3

.ٔبلش ِفَٙٛ اٌزوث١خ اٌّزؾف١خ ٚا٘لافٙب, ِزبؽف االؽفبي رؼزّل فٝ االٍبً ػٍٝ ػوع إٌّبمط 4

.طُّ ى٠بهح ١ِلا١ٔخ ألؽل ِزبؽف األؽفبي ثّواؽٍٙب اٌضالصخ, اٌّزبؽف ِؤٍَخ رؼ١ّ١ٍخ روث٠ٛٗ ؽ١ش رملَ ِظبكه عل٠لح ٌٍّؼوفخ 5

مكتبة ومتحف إلطفل333412


