
 

 ثنؾًٕٓسٚز ثنؾضثةشٚز ثنذًٚمشثؿٛز ثنشؼذٛز
 

 ٔصثسر ثنضشدٛز ثنٕؿُٛز
 
 

 يذٚشٚز ثنضؼهٛى ثنغجَٕ٘      ثنهؾُز ثنٕؿُٛز نهًُجْؼ
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 انسُح أونً يٍ انرؼهُى انثاَىٌ

 
 

 
 

 

 

 

 

 2005عٕخ 



 1 

   

   

   فهزصفهزصفهزص
 
 

 صًٓٛذ 

  صمذٚى ثنًجدر

 ثنكفجءثس ثنخضجيٛز

 ثنكفجءثس ثألفمٛز  -

 نخجطزثنكفجءثس ث -

 ثإلػالو ثٜنٙ فٙ ثنـٕس ثنغجَٕ٘

 ثنضٕصٚغ ثنضيُٙ نهغُز أٔنٗ عجَٕ٘ 

 ىٕٚثنضم

 زثنضؾٓٛضثس ثنالصي

 ثنًؾجالس ثنًفجًْٛٛز 
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فٙ إؿجس ثإلطالفجس ثنضٙ صشٓذْج ثنًُظٕيز ثنضشدٕٚز ثنؾضثةشٚز ٔ ثنضٙ يٍ ػًُٓج 

دخجل ثإلػالو ثٜنٙ كًجدر فٙ ثنغُز ثألٔنٗ عجَٕ٘ إػجدر ْٛكهز ثنضؼهٛى ثنغجَٕ٘ ، لشس إ

نهؾزػٍٛ ثنًشضشكٍٛ )ػهٕو ٔ صكُٕنٕؽٛج / آدثح( ، ٔ لذ أخز دؼٍٛ ثالػضذجس فٙ 

صظًٛى ْزث ثنًُٓجػ ثنضٕؽٛٓجس ٔ ثنضؼهًٛجس ثنظجدسر ػٍ ٔصثسر ثنضشدٛز ثنٕؿُٛز ٔ 

 .ثنضٙ يٍ ػًُٓج ثػضًجد ثنًمجسدز دجنكفجءثس

( فٙ كم TICشش ثعضؼًجل صكُٕنٕؽٛجس ثإلػالو ٔ ثالصظجل )فٙ ػظشَج ثنقجنٙ ، ثَض

،  (TICE) أٌ صغضؼًم ْزِ ثنضكُٕنٕؽٛجس فٙ يٛذثٌ ثنضشدٛزثألٔنٗ ثنًٛجدٍٚ ، فًٍ 

 .غجْى فٙ صـٕٚش ٔ صقغٍٛ ثنضؼهٛىصنكٙ 

ثعضؼًجل ؽٓجص ثنكًذٕٛصش كأدثر دٛذثغٕؽٛز نضٕطٛم ثنًفجْٛى ؛ ثنضمُٛجس يٍ أْى ْزِ 

 ٍ.فٙ يخضهف ثنًٛجدٚ

أعجعٛز الدذ نهًضؼهى أٌ صكٌٕ نذّٚ عمجفز يؼهٕيجصٛز  ْزث ثالعضؼًجل ،ٔ نكٙ ٚضقمك 

ٔ نٓزث أطذـ يٍ ثنؼشٔس٘ إدخجل ثإلػالو  ثعضخذثو ثنكًذٕٛصش ٔيذجدا أٔنٛز فٙ

 ثٜنٙ فٙ ثنضؼهٛى كًجدر يٍ ثنًٕثد .

 

 ذقذَى انًادج

إنٗ فٙ ثنضؼهٛى ثنغجَٕ٘  فٙ فمٛمز ثأليش صشؽغ صؾشدز صؼهٛى ثإلػالو ثٜنٙ فٙ ثنؾضثةش

 ثإلػالو)شؼذز كشؼذز عُز، فٛظ دذأ صذسٚغّ فٙ دؼغ ثنغجَٕٚجس  20أكغش يٍ 

أنغٛش ثنشؼذز ٔ دمٛش  فٙ عى  ،عمجفٙ ثخضٛجس٘  ُشجؽٔ فٙ عجَٕٚجس أخشٖ كثٜنٙ( 

فٙ ثنًؤعغجس ثنضٙ  إدمجةٓجيغ  ٔ لهٛم يٍ ثنًضٕعـجس كُشجؽ .ثنغجَٕٚجس دؼغ 

ٛش ٔ ثاللضظجد فٛظ خظض نٓج فؾى عجػٙ ٚمذس دغجػز فضقش فٛٓج شؼذز ثنضغٛ

 .أعذٕػٛجٔثفذر 

يغ ثإلطالؿ ثنؾذٚذ نهًُظٕيز ثنضشدٕٚز ، أطذـ يٍ ثنقضًٙ أٌ صؼًى ْزِ ثنًجدر فٙ 

 .كم ثنًؤعغجس ثنضشدٕٚز

ػهٗ ثنًغضٕٖ ثنغجَٕ٘ ثنضؼهٛى فٙ ثإلػالو ثٜنٙ صذسٚظ ٚؼًى عٕف أٔنٛز ، كًشفهز 

، فٙ ثَضظجس ثدضذثء يٍ ثنغُز أٔنٗ عجَٕ٘ الط دجنضذسػ فٙ ثنًغضٕٚجس ثنغثنٕؿُٙ 
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يٍ أؽم رنك ، أَشب دشَجيؼ  إنٗ  ثنضؼهٛى ثنًضٕعؾ.فٙ ثنًغضمذم ثنمشٚخ ثيضذثدْج 

 يضـهذجس ثنؼظش.ؽذٚذ ٔ عش٘ ٚضًجشٗ يغ 

صٕثصٚج يغ صذسٚظ ثإلػالو ثٜنٙ كًجدر ، عٕف ٚذخم دجنضذسػ ثعضؼًجل ثنكًذٕٛصش 

 سٚظ يخضهف ثنًٕثد ثألخشٖ.كأدثر دٛذثػٕؽٛز فٙ صذ

 

 انكفاءاخ انخرايُح 

 صضهخض ثنكفجءثس ثنخضجيٛز ثنًُضظشر يٍ يضؼهًٙ ثنغُز ثألٔنٗ عجَٕ٘ فًٛج ٚهٙ :

 انكفاءاخ األفقُح -1

 ٙثكضغجح ؿشق ؽذٚذر نهضؼهى صغًـ دجعضغالنٓج فٙ ثنضؼهٛى ثنزثص 

 ثنضذسح ػهٗ فم ثنًغجةم 

   ٙصقفٛضِ ػهٗ ثنؼًم ثنؾًجػ   

 ٕل فٙ دُك ثنًؼهٕيجس ثنؼجنًٙ فٙ يخضهف ثنًٕثدثنغًجؿ دجنذخ 

 ثنضًكٍ يٍ ثنذقظ ػٍ ثنًؼهٕيز ٔ يؼشفز يظذثلٛضٓج 

 

 انكفاءاخ انخاطح  -2

 .ثكضغجح عمجفز يؼهٕيجصٛز صغًـ نّ دًغجٚشر ثنؼظش فكشٚج 

  ّثنمذسر ػهٗ ثعضؼًجل ثنقجعٕح ٔ يهقمجص 

  جةك.ٕعٔ صغٛٛش ٔ ثعضغالل ثنثنضًكٍ يٍ إَؾجص  

 الل ثنقجعٕح فٙ ػًهٛز ثالصظجل ٔ صذجدل ثنًؼهٕيجس يغ ثنضًكٍ يٍ ثعضغ

 ثنًضؼهًٍٛ ثٜخشٍٚ .

  ثنمذسر ػهٗ ثالصظجل دجنؼجنى ثنخجسؽٙ ٔ ثنذقظ ػٍ ثنًؼهٕيجس ثنًفٛذر ٔ

 ثعضغالنٓج 

 

 إلػالو اِنٍ فٍ انغىر انثاَىٌ ا

فٕل إػـجء ثنًضؼهى عمجفز شجيهز ٚٓذف صذسٚظ ثإلػالو ثٜنٙ فٙ ثنـٕس ثنغجَٕ٘ إنٗ 

ٔ كٛفٛز ثعضؼًجل ثنكًذٕٛصش ٔ يخضهف ثنذشيؾٛجس ثنًهقمز . كًج  يذجدا ثنًؼهٕيجصٛز
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ثنشذكز ثنذثخهٛز ٔ طم يغ ثٜخشٍٚ دجعضؼًجل ًُٚـ نّ أدثر ؽذٚذر نالصظجل ٔ ثنضٕث

نهذقظ فٙ يخضهف ثنًؾجالس ، ٔ رنك دجعضؼًجل  ثؽذٚذ جٚؼٛف نّ أعهٕدٔ ، ثنخجسؽٛز

إلَؾجص . كًج أَّ ٚقؼش ثنًضؼهى ش شذكز ثإلَضشَش ثنًكضذز ثإلنكضشَٔٛز ثنًُضششر ػذ

يٕثلغ إَضشَش صؼـٙ ثنًضؼهى سٔؿ ثإلدضكجس ػشٔع صمذًٚٛز ٔ ئَشجء ٔ رنك ديشجسٚغ 

 ٔثإلدذثع ٔثإلَضجػ .

فٙ َٓجٚز ثنـٕس ثنغجَٕ٘ ، كم ْزِ ثنًؼجسف ثنًكضغذز صؼـٙ نهًضؼهى رخٛشر يٍ 

 ز .ثنًكضغذجس صغجػذِ فٙ دسثعضّ ثنؾجيؼٛز أٔ ثنًُٓٛ

 كجنضجنٙ :نهغُٕثس ثنغالط ثنًؾجالس ثنًفجًْٛٛز ثنًمضشفز  ٚكٌٕ صمغٛى 

  َٕ٘ثنغُز أٔنٗ عج 

 يفجْٛى أٔنٛز -

 Windowsَظجو ثنضشغٛم  -

  Wordيؼجنؼ ثنُظٕص يمذيز إنٗ  -

 Excelثنًؾذٔل يمذيز إنٗ  -

 ثنًقهٛز ٔ ثنؼجنًٛز ثنشذكجسيذجدا فٙ ثعضؼًجل  -

  َٕ٘ثنغُز عجَٛز عج 

 Excelٔ ثنًؾذٔل  Wordهز ٔ ثنضؼًك فٙ يؼجنؼ ثنُظٕص ثنًٕثط -

 فٙ ثعضؼًجل ثنشذكجس ثنًقهٛز ٔ ثنؼجنًٛزثنًٕثطهز ٔ ثنضؼًك  -

  عجَٕ٘ عجنغز ثنغُز 

 Power Pointثنؼشع دٕثعـز ثنكًذٕٛصش  -

 Front pageإَشجء ثنظفقجس ٔٚخ  -

 

 

 انرىسَغ انشيٍُ نهسُح أونً ثاَىٌ

 ٙ ثنغُز ثألٔنٗ ػهٗ ثنشكم ثنضجنٙ:ٚضى صؼهٛى يجدر ثنًؼهٕيجصٛز ف

دجعضؼًجل ثنـجٔنز ثنًضُمهز )ثَظش  أعذٕػٛج ٚؾًغ فٛٓج كم ثنمغىعج(  1)* عجػز 

 ثنضؾٓٛضثس ثنالصيز(
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 فٙ يخذش ثإلػالو ثٜنٙ نكم فٕػ ٕٚو 15نهقظض ثنضـذٛمٛز كم عج(  2)*  عجػضجٌ 

ثإلػالو ثٜنٙ إنٗ ثنذشَجيؼ ثنًمشس نهغُز ثألٔنٗ يٍ ثنـٕس ثنغجَٕ٘ فٙ يجدر لغى 

خًغز يؾجالس يفجًْٛٛز صضًغم كًشفهز ثَضمجنٛز فٙ ثنًذجدا ثألٔنٛز ، ػهٗ ثػضذجس 

ضظذـ كٕعٛهز صؼهٛى فٙ أَٓج يجدر ؽذٚذر دجنُغذز نًضؼهًٙ ْزث ثنًغضٕٖ يغ ثنؼهى أَّ ع

 .ثنـٕس ثنًضٕعؾثنًٕثد ثألخشٖ ، دؼذيج ٚضؼًى ثعضؼًجنٓج فٙ 

 :ـشٚمز ثنضجنٛزيٕصػز صيُٛج دجنْزِ ثنًؾجالس 

 (عج 2×  2عج +  1×  2) :  يفجْٛى أٔنٛز 1ثنًؾجل ثنًفجًْٛٙ  -

 عج( 2×  3عج +  6  ×1) Windowsَظجو ثنضشغٛم :  2ثنًؾجل ثنًفجًْٛٙ  -

 عج( 2×  6عج +  12  ×1)  Word: يؼجنؼ ثنُظٕص  3ثنًؾجل ثنًفجًْٛٙ  -

 عج( 2×  3عج +  6 × 1) Excel: يمذيز إنٗ ثنًؾذٔل  4ثنًؾجل ثنًفجًْٛٙ  -

  : يذجدا فٙ ثعضؼًجل ثنشذكجس ثنًقهٛز ٔ ثنؼجنًٛز 5ثنًؾجل ثنًفجًْٛٙ  -

 عج( 2×  2عج +  1×  2)                          

 

 انرقىَى 

ال ٚٓذف ثنضمٕٚى دظفز ػجيز إنٗ ثطـٛجد ثألخـجء ٔ فظش ثنؼٕٛح أٔ ثَضمجد 

ْٕ لٛجط يذٖ صقمٛك ثألْذثف  ثنًشجسٚغ ٔثألػًجل ثنضٙ ٚمٕو دٓج ثنًضؼهى ، دم

 .  ٔظٕٓس ثنكفجءثس ثنًغـشر فٙ ثنًُٓجػ لظذ ثنٕطٕل إنٗ َضجةؼ أفؼم

فٙ ثنًٕثد ثألخشٖ  صمٕٚى ثنكفجءثس فٙ يجدر ثإلػالو ثٜنٙ ٚخضهف َٕػج يج ػُّ

َظشث نـذٛؼز ثنًجدر ٔ يغضهضيجصٓج، فٛظ أَّ يشصذؾ دأْذثف ثنًؾجل ثنًفجًْٛٙ ، 

فشدٚج فٙ ثنذسٔط ثنضٙ صقضٕ٘ ػهٗ يفجْٛى َظشٚز، ٔ دًج  فًٛكٍ أٌ ٚكٌٕ ثنضمٕٚى

أٌ أغهخ ثنًفجْٛى ْٙ  صـذٛمٛز فٛكٌٕ ثنضمٕٚى فٛٓج صٔؽٛج ٔ يذجششر ػهٗ 

ثنقجعٕح ، يغ ثنضأكذ يٍ أٌ كال يٍ ثنًضؼهًٍٛ لذ ؿذمج يؼج ثالخضذجس ، ٔ رنك 

 دئػجفز أعتهز يُفشدر نكم يًُٓج .

جْٛى ثنُظشٚز ًٚكٍ صمٕٚى كفجءثس ثنضاليٛز ٔ فضٗ ػُذيج ٚضؼهك ثأليش دذؼغ ثنًف

 .(QCMفٛٓج ػهٗ ثٜنز ٔرنك دجعضؼًجل دشيؾٛجس خجطز يغم )
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ًٚكٍ أٌ صمذو ًَجرػ نألعضجر نضمٕٚى ثنًضؼهى ، ٔ ػهّٛ أٌ ٚؾضٓذ فٙ إَؾجص ًَجرػ 

 أخشٖ كم فغخ ؿشٚمز صذسٚغّ ٔ فغخ ثنًقٛؾ ثنضمُٙ ٔ ثنذٛذثغٕؽٙ.

 ؽ أٌ ٚضٕفش فٙ ثنًضؼهى يج ٚهٙ :ثنضمٕٚى فٙ ثإلػالو ثٜنٙ ٚشضش

 ثنفجػهٛز فٙ ثعضغالل ثنًٕثسد ٔ ثعضؼًجل ثنؼضجد ثنًضٕفش -

 دسؽز ثكضغجح ثنًؼجسف ثنخجطز دجنهغز ثنؼهًٛز ٔ ثنضمُٛز -

 ثنؼًم ثنؾًجػٙ فجػهٛزيذٖ  -

 سغذضّ فٙ ثنؼًم ثنًضمٍ  -

 

ٍ َكىٌ انرقىَى فٍ يادج اإلػالو اِنٍ ففٍ هذِ انًزحهح االَرقانُح يالحظح : 

 .انرهًُذ  طانح

 

 انرجهُشاخ انالسيح

 :ِخجش اإلػالَ ا٢ٌٟ  -1

 

1 serveur (micro-ordinateur du professeur) 

1 imprimante laser 

1 imprimante jet d’encre couleur 

1 scanneur 

1 graveur 

1 kit multimédia 

1 Webcam 

1 disque USB (flash disque de 256 Mo) 

10 micro-ordinateurs (élèves) 

10 écouteurs (baladeurs) 

Consommables (disquettes, CD-ROM vierges, 2 toner, 5 Rames papier, 

cartouches (5 Noires et  3 Couleurs  ….) 

1 Tableau blanc avec ses accessoires (10 marqueurs, 1 brosse + 10 

recharges brosse  )  

11 Tables micros 

21 chaises  

1 disjoncteur 

Logiciels système (Windows, Ms Office….) 

Logiciels éducatifs 

 

 هالحظاث :

 ٌؼّبْ عالِخ األخٙضح  ٠Onduleursدت رض٠ٚذ وً األخٙضح ثّخضٔبد اٌـبلخ  -
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 رىْٛ األخٙضح ِشرجـخ ٚفك شجىخ ِس١ٍخ  -

 ٠ىْٛ اٌّخجش ِضٚد ثبرظبي أزشٔذ -

 ٠دت إخشاء ػمذ ط١بٔخ ِغ ِخزض ع٠ٕٛب ٌٍسفبف ػٍٝ ا٢الد -

 

 الطاولت الوتنقلت  -2

بد٠خ ٚ ٟ٘ ِضٚدح ثدٙبص وّج١ٛرش ٚ ػبوظ اٌف١ذ٠ٛ رغزؼًّ ٘زٖ اٌـبٌٚخ فٟ لبػخ اٌزذس٠ظ اٌؼ

(Vidéo projecteur)  

 

 قاعت األساتذة و الوكتبت -3

رض٠ٚذ لبػخ ٔمزشذ ٚ ٌزغ١ًٙ ػًّ اٌفش٠ك اٌزشثٛٞ ثبعزؼّبي اٌزم١ٕبد اٌدذ٠ذح ، ٌزؼ١ُّ اٌفبئذح 

 ا٢ٌٟ. األعبرزح ٚ اٌّىزجخ ثأخٙضح وّج١ٛرش ثؼذد ِٕبعت ، رىْٛ وٍٙب ِزظً ثّخجش اإلػالَ

 

 

 

 

 الوجاالث الوفاهيويت 

 وّب عجك روشٖ ، ٕ٘بن ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌسظض اٌزشث٠ٛخ :

اٌسظض اٌّذسٚعخ فٟ لبػخ اٌزذس٠ظ اٌؼبد٠خ ثبعزؼّبي اٌـبٌٚخ اٌّزٕمٍخ ِغ وً  -

 اٌمغُ .

 اٌسظض اٌزـج١م١خ فٟ ِخجش اإلػالَ ا٢ٌٟ ثبألفٛاج -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الحصص الوذروست

 في قاعت التذريس العاديت

 )كل القسن(

 
 :   يفاهُى   أونُح   1انًجال انًفاهًٍُ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

انىحذاخ 
 انًفاهًُُح

 ثنكفجءثس 
 ثنمجػذٚز

 انحجى انساػٍ انًؼارف انًسرهذفح ثنُشجؿجس ثنًمضشفز

 يفجْٛى  أٔنٛز -1
ًَُش تٍُ يخرهف 

يظغهحاخ اإلػالو 
 اِنٍ )انؼراد وانثزايج(

ِٓ اٌزال١ِز  رسؼ١ش ٔجزح ٠ـٍت   -

ربس٠خ١خ زٛي أخ١بي اٌىّج١ٛرشػٍٝ 

   شىً ثسث

 رؼش٠ف اإلػالَ ا٢ٌٟ -

 رؼش٠ف اٌىّج١ٛرش -

 اٌّىٛٔبد األعبع١خ  -

 اٌّىٛٔبد اٌثب٠ٛٔخ -

 ِفَٙٛ اٌجشِد١بد -

 ِفَٙٛ اٌشجىخ -

 

 

 سا 1

انرؼزف ػهً يخرهف  َذزر صجسٚخٛز -2
 أجُال انحاسىب

 

 

 

  

 اٌد١ً األٚي -

 اٌد١ً اٌثبٟٔ -

 ً اٌثبٌثاٌد١ -

 اٌد١ً اٌشاثغ -

 اٌد١ً اٌخبِظ -

 

 

 سا 1



 1 

 Windows:  َظاو انرشغُم  2انًجال انًفاهًٍُ 

 

انىحذاخ 

 انًفاهًُُح
 ثنكفجءثس
 ثنمجػذٚز

 انحجى انساػٍ انًؼارف انًسرهذفح ثنُشجؿجس ثنًمضشفز 

صشغٛم ثنؾٓجص ٔ -1
ثنضؼشف ػهٗ َظجو 

Windows 

َرؼزف ػهً كُفُح  
ذشغُم اِنح و انقُاو 

انؼًهُاخ ػهً ت
األَقىَاخ 
 واإلعاراخ

 رشغ١ً اٌدٙبص  - 

اٌزؼشف ػٍٝ أُ٘ اٌّظـٍسبد : ِىزت   -

Windows  أ٠مٛٔخ ،إؿبس ، ػٍجخ ،

اٌسٛاس ، شش٠ؾ اٌّٙبَ  ثُ اٌضس  

Démarrer 

 ػ١ٍّبد ػٍٝ األ٠مٛٔبد ٚ اإلؿبساد  -

 إ٠مبف اٌزشغ١ً -

 

 

 سا 1

صشغٛم دشَجيؼ -2
 ٔإغاللّ

َرؼهى عزَقح 
اسرؼًال تؼض 

زايج انًثثرح فٍ انث
 انجهاس

  Démarrerػٕبطش لبئّخ  - 

 رشغ١ً اٌجشٔبِح  -

 اعزؼّبي اٌجشٔبِح  -

 إٔٙبء اٌجشٔبِح        -

 

 

 سا 1

صُظٛى -3

ثنًؼهٕيجس فٙ 
 ثنؾٓجص

َؼزف كُفُح ذُظُى 
األػًال ػهً 

 انجهاس

ٚـهخ يٍ ثنضاليٛز أٌ ٚذقغٕث 
فٙ ؿشٚمز ثنذقظ ػٍ يهف 
أٔ يؾهذ ٔ إَشجء ثخضظجس 

 ًكضخػهٗ عــ ثن

 ِفَٙٛ اٌّدٍذ  ٚ اٌٍّف  -

 ِخزٍف ؿشق اٌؼشع  -

 ػ١ٍّبد  ػٍٝ اٌّدٍذاد ٚ اٌٍّفبد -

 )إٔشبء /  ٔمً / ٔغخ / إػبدح رغ١ّخ / ززف(     

 

 سا 1



 2 

 

 

 

ثعضؼًجل  -4

 ثأللشثص

١ّ٠ض ث١ٓ و١ف١خ  

اعزؼّبي ِخزٍف 

 األلشاص 
 

 إٌغخ ِٓ اٌمشص اٌظٍت إٌٝ اٌّشْ -

 إٔشبء ٔغخخ ِٓ لشص ِشْ ٢خش -

أللشاص  اٌّؼغٛؿخ ٚ رثج١ذ ا -

 اعزؼّبٌٙب 

 إٔشبء ٔغخخ ِٓ لشص ِؼغٛؽ -

 سا 1

ػًهٛجس يخضهفز  -5
 ػهٗ يقٛؾ

Windows 

ٚضؼشف ػهٗ دؼغ 
 ػًهٛجس ثنضقكى  

٠مَٛ ثؼغ اٌزال١ِز اٌؼًّ  -

 اٌّـٍٛة عبثمب

 رغ١١ش اٌٛلذ ٚ اٌزبس٠خ -

 رغ١١ش خٍف١خ عـر اٌّىزت -

 اعزؼّبي ٌغخ ٌٛزخ اٌّفبر١ر -

 إػبفخ اخزظبس ػٍٝ عـر اٌّىزت -

 اٌجسث ػٓ ٍِف أٚ ِدٍذ  -
 

 

 سا 1

ثعضؼًجل  – 6

 ثنًجعـ

ٚضؼشف ػهٗ  ؿشٚمز 
إدخجل ثنٕعجةك فٙ 
ثنكًذٕٛصش دٕثعـز 

 ثنًجعـ

 

 إدخبي اٌٛث١مخ ػٍٝ شىً طٛسح -

 إدخبي اٌٛث١مخ ػٍٝ شىً ٔض  -

 

 سا 1

 

 

 



 3 

 

 WORD:  يؼانج انُظىص   3انًجال انًفاهًٍُ  
 

انىحذاخ 
 هًُُحانًفا

 ثنكفجءثس 
 ثنمجػذٚز

 انحجى انساػٍ ثنًؼجسف ثنًغضٓذفز ثنُشجؿجس ثنًمضشفز

صمذٚى  شجشز  - 1
WORD 

 

َرؼزف ػهً ػُاطز 
     WORDشاشح 

                         

   

   WORDرؼش٠ف ِؼبٌح إٌظٛص   -  

 رمذ٠ُ شبشخ االفززبذ -

 دٚس اٌّفبر١ر فٟ اٌىزبثخ -

 

 سا  1

ػًهٛجس ػهٗ  -2

 زثنٕعٛم
َذرك كُفُح إَشاء 
 وثُقح وذظحُحها

 زفق اٌٛث١مخ فٟ ِٛػغ ِؼ١ٓ - 

 إغالق  ٚ فزر اٌٛث١مخ -

 اعزؼّبي اٌّذلك اإلِالئٟ -

 رغ١١ش اٌٛث١مخ -

 

 

 سا 1

 صُغٛك ثنخؾ – 3
َرؼزف ػهً أَىاع 
انخغىط و كُفُح 

 اسرؼًانها

 رٕغ١ك اٌخؾ  - 

 )اٌسدُ ، اٌخؾ ، إٌّؾ(     

 رسذ٠ذ خضء ِٓ ٔض ٌزغ١١ش اٌزٕغ١ك -

 

 

 عج 1



 4 

َرؼزف ػهً يفهىو  صُغٛك ثنفمشر -4
 انفقزج وذُسُقها

 رٕغ١ك اٌفمشح  - 

 )اٌّسبراح ، رجبػذ األعـش ، اٌّغبفخ اٌجبدئخ(     

 اٌزؼذاد إٌمـٟ ٚ اٌشلّٟ -

 ٔمً ٚ ٔغخ ِٚغر خضء ِٓ إٌض  -

 

 سا 1

إػذثد ٔ ؿذجػز  –5
 ثنٕعٛمز

َسرىػة عزَقح 
ذحضُز انىثُقح 

 نهغثاػح

 إػذاد اٌظفسخ  - 

 )٘ٛاِش ، زدُ اٌٛسق ، اردبٖ اٌظفسخ(     

 اٌّؼب٠ٕخ لجً اٌـجبػخ  -

 اٌـجبػخ  -

 سا 1

 ثنؾذثٔل – 6

 -ثنؾضء ثألٔل  -

َرؼزف ػهً كُفُح 
 إَشاء جذول تسُظ 

 
 إدساج خذٚي ٚ ٍِئٗ -

 رغ١١ش ػشع اٌؼّٛد ٚ اسرفبع اٌغـش -

 اٌزسذ٠ذ فٟ اٌدذٚي  -

 اٌزٕغ١ك فٟ اٌدذٚي -

 

 سا 1

 ثنؾذثٔل -7

 -ثنؾضء ثنغجَٙ  -

َرؼًق فٍ تؼض 
انؼًهُاخ ػهً 

 انجذاول

 إػبفخ ٚ ززف أعـش أٚ أػّذح - 

 اٌسذٚد ٚ اٌزظ١ًٍ -

 دِح ٚ رمغ١ُ خال٠ب -

 

 سا 1



 5 

ثنشعى ػهٗ  – 8

Word  

َرؼهى كُفُح إَجاس 
انزسىياخ فٍ 

Word 

 شش٠ؾ اٌشعُ  - 

 سعُ األشىبي ٚ رغ١١ش٘ب -

 اٌىزبثخ داخً اٌشعُ -

 رشر١ت األشىبي -

 اٌزد١ّغ ٚفه اٌزد١ّغ -

 

 سا 1

 

 إدسثػ  ثنظٕس -9
َرؼزف ػهً عزَقح 
إضافح انظىر فٍ 

 انىثُقح

ٚـهخ يٍ ثنضاليٛز أٌ ٚذقغٕث فٙ ؿشٚمز 
ثنذقظ ػٍ كهًز فٙ َض ٔ كٛفٛز 

 صؼٕٚؼٓج دكهًز أخشٖ

 إدساج طٛسح -

 سا Word Art 1إدساج  -

أْى ػًهٛجس -10
 Insertionلجةًز 

َؼزف يخرهف 
انؼُاطز انرٍ ًَكٍ 
 إدراجها فٍ انىثُقح

 بطً اٌظفسخإدساج ف - 

 إدساج أسلبَ اٌظفسبد -

   Noteإدساج ِشخغ  -

 إدساج ٍِف آخش -
 

 سا 1

ػًهٛجس  -11
 يخضهفز 

َأخذ فكزج ػٍ 
اسرؼًال تؼض 
انرقُُاخ ػهً 

Word  

٠مَٛ ثؼغ اٌزال١ِز ثششذ اٌؼًّ  -

 اٌّـٍٛة عبثمب

 سأط ٚ رز١٠ً اٌظفسخ -

 اٌجسث ػٓ وٍّخ  -

 رؼ٠ٛغ وٍّخ ثأخشٜ -

 وزبثخ إٌض ػٍٝ شىً أػّذح -
 

 سا 1



 6 

يشثؽؼز شجيهز -12
 Wordنـ 

َسرزجغ كم 
انؼًهُاخ انرٍ 

درسد فٍ يؼانج 
 Wordانُظىص 

إٔدبص ٚث١مخ شبٍِخ رسزٛٞ ػٍٝ : إٌض  - 

 ٚاٌدذٚي ٚ اٌشعُ ٚ اٌظٛسح.
 سا 1
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 EXCEL:  انًجذول   4انًجال انًفاهًٍُ  
 

 ثنٕفذثس 

 انًفاهًُُح

 ثنكفجءثس 

 ثنمجػذٚز

 انحجى  انًؼارف انًسرهذفح زثنُشجؿجس ثنًمضشف

 انساػٍ

 ثنكضجدز ػهٗ -1

 ٔسلز ثنؼًم

َرأقهى يغ ورقح 
انؼًم نهًجذول 

EXCEL 

 رؼش٠ف اٌّدذٚي  - 

 EXCELرمذ٠ُ شبشخ  -

 اٌىزبثخ ػٍٝ ٚسلخ اٌؼًّ -

 زفق اٌّظٕف -

 إغالق ٚ فزر اٌّظٕف -

 رٕغ١ك اٌىزبثخ -

 رغ١١ش ػشع اٌؼّٛد ٚ اسرفبع اٌغـش -

 
 
 
 
 

 سا  1

 
 كضجدز ثنظٛغ  -2

 

 

َرؼزف ػهً كُفُح 
 إَجاس انحساتاخ 

 

 وزبثخ اٌظ١غ - 

 أ٠ٌٛٚبد اٌؼ١ٍّبد اٌسغبث١خ -

 

 
 

 سا 1

 كضجدز ثنذٔثل -3

َرؼهى عزَقح 
اسرؼًال انذوال 

 انًىجىدج فٍ

Excel 

 اٌدّغ اٌزٍمبئٟ - 

 إدساج اٌذٚاي -
 

 
 سا 1



 8 

ػًهٛجس ػهٗ  -4
 ثنظٛغ ٔ ثنذٔثل

َرؼزف ػهً ذقُُاخ 
ذخض انظُغ 

 وانذوال

زال١ِز أْ ٠جسثٛا فٟ ٠ـٍت ِٓ اٌ

 اعزؼّبي ثؼغ اٌذٚاي

 ٔغخ اٌظ١غ ٚ اٌذٚاي -

 اعزؼّبي ثؼغ اٌذٚاي اٌجغ١ـخ  -
 

 
 سا 1

 ثنضخـٛـجس -5
َزي كُفُح ذًثُم 

 جذول تُاَُا
 إٔشبء رخـ١ؾ - 

 رغ١١ش رخـ١ؾ -

 
 سا 1

يشثؽؼز شجيهز  -6
 Excelنـ 

َسرزجغ كم 
انؼًهُاخ انرٍ 

درسد فٍ انًجذول 
Excel 

ثؼشع اٌؼًّ ٠مَٛ ثؼغ اٌزال١ِز 

 اٌّـٍٛة عبثمب

إٔدبص ِظٕف ٠سزٛٞ ػٍٝ خذٚي ٚ  -

 رخـ١ؾ

 

 سا 1

 
 



 9 

 

 :   انشثكاخ   5انًجال انًفاهًٍُ  
 

انىحذاخ 
 انًفاهًُُح

 ثنكفجءثس 
 ثنمجػذٚز

 انحجى انساػٍ انًؼارف انًسرهذفح ثنُشجؿجس ثنًمضشفز

يفٕٓو ثنشذكجس  -1
 ٔإَٔثػٓج

 
ٚضؼشف ػهٗ ثنشذكجس 

ًٔٚٛض دٍٛ يخضهف 
 ق صكٍٕٚ ثنشذكزؿش

 رؼش٠ف اٌشجىخ - 

 اٌٙذف ِٓ اعزؼّبي اٌشجىخ  -

 أطٕبف اٌشجىبد  -

 ؿجٌٛٛخ١ب اٌشجىخ -

 ِفَٙٛ اٌٍّمُ ٚ اٌؼ١ًّ -

 سا 1

 شذكز ثإلَضشَش -2

َرؼزف ػهً شثكح 
االَرزَد و كُفُح 

 االذظال تها

 رؼش٠ف االٔزشٔذ - 

 أُ٘ اٌزٛاس٠خ -

 ِظـٍسبد -

 ششٚؽ االرظبي ثبالٔزشٔذ -

 

 
 

 عج 1
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صظجل ثال -4
 دجعضؼًجل ثالَضشَش 

 
َرؼهى كُفُح االذظال 

يغ اِخزٍَ 
 تىاسغح االَرزَد

 صشغٛم دشيؾٛز ثنًالفز  - 

 ثنضظفـ فٙ ثالَضشَش -

 ثالسصذجؽ ثنضشؼذٙ -

 ثنذشٚذ ثالنكضشَٔٙ  -

 إسعجل ٔ ثعضمذجل ثنشعجةم -

 ثنٕعٛمز ثنًشفمز -

 

 

 

 
 

 سا 1

 
ثنذقظ  -6

 دجعضؼًجل ثالَضشَش

 
 َظم إنً 

 انًؼهىيح انًفُذج

 يقشكجس ثنذقظ - 

 ؿشق ثنذقظ -

 WEBففظ ثنظفقز  -

 WEBؿذجػز ثنظفقز  -

 ففظ ثنظٕس -

 صقًٛم ثنًهفجس -

 
 
 

 سا 1
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 الحصص الوذروست 

 هخبز اإلعالم اآلليفي 

 (باألفواج)
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 :   يفاهُى   أونُح   1انًجال انًفاهًٍُ  
 
 
 

 

انىحذاخ 
 انًفاهًُُح

 ثنكفجءثس 
 ثنمجػذٚز

 انحجى انساػٍ ؼارف انًسرهذفحانً ثنُشجؿجس ثنًمضشفز

 

 يفجْٛى  أٔنٛز -1

 

ًَُش تٍُ يخرهف 
يكىَاخ انكًثُىذز و 

انرؼزف ػهً أهى 
 ذىارَخ انكًثُىذز

 

فزر زبعٛة ٚ ِشب٘ذح   -

 ِخزٍف ِىٛٔبرٗ اٌذاخ١ٍخ 

 

 

 اٌّىٛٔبد األعبع١خ  -

 اٌّىٛٔبد اٌثب٠ٛٔخ -

 ٔجزح ربس٠خ١خ زٛي أخ١بي اٌسبعجبد -
 

 

 

 

 

 سا 2
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 Windows:  َظاو انرشغُم  2انًفاهًٍُ  انًجال

 

انىحذاخ 
 انًفاهًُُح

 ثنكفجءثس
 ثنمجػذٚز

 انحجى انساػٍ انًؼارف انًسرهذفح ثنُشجؿجس ثنًمضشفز

 

صشغٛم ثنؾٓجص ٔ -1
ثعضؼًجل يقٛؾ  

Windows 

 

 

َرًكٍ يٍ اسرؼًال 
  Windowsيحُظ 

 

 فزر أ٠مٛٔخ خٙبص اٌىّج١ٛرش  -

 اٌم١بَ ثىً اٌؼ١ٍّبد ػٍٝ اإلؿبس -

 اٌّفزٛذ 

 ) رظغ١ش ، رىج١ش ، رغ١١ش اٌسدُ ...( -

رشغ١ً ٚ اعزؼّبي ثشِد١بد ثغ١ـخ  -

 ، اٌشعبَ ، اٌذفزش  ِثً : اٌسبعجخ

 رشغ١ً اٌدٙبص  -

 ػ١ٍّبد ػٍٝ األ٠مٛٔبد ٚ اإلؿبساد   -

 رشغ١ً اٌجشٔبِح  -

 اعزؼّبي اٌجشٔبِح  -

 إٔٙبء اٌجشٔبِح -

 إ٠مبف اٌزشغ١ً  -

 سا 2

صُظٛى -2

ثنًؼهٕيجس فٙ 
 ثنؾٓجص

 

ُشئ أػًال و َ
 َُظًها فٍ انجهاس

 Mes documentsفزر اٌّدٍذ  -

 إٔشبء ِدٍذ ثبعّٗ -

ٚ    Imageإٔشبء  ِدٍذ٠ٓ فشػ١١ٓ  -

Texte 

 ٔمً ٚ ٔغخ ٍِفبد ِٓ ِدٍذ ٢خش -

 ِفَٙٛ اٌّدٍذ  ٚ اٌٍّف  -

 ِخزٍف ؿشق اٌؼشع  -

 ػ١ٍّبد  ػٍٝ اٌّدٍذاد ٚ اٌٍّفبد -

 إٔشبء /  ٔمً / ٔغخ / إػبدح رغ١ّخ / ززف  -

 سا 2

 

ثعضؼًجل  -3

 

ٚقغٍ ثعضؼًجل 
ثأللشثص ثنًشَز 

ٔغخ اٌّدٍذاد إٌّشأح ِٓ اٌمشص  -

 اٌظٍت إٌٝ اٌّشْ

إٔشبء ٔغخخ ِٓ اٌمشص اٌّشْ  -

 إٌغخ ِٓ اٌمشص اٌظٍت إٌٝ اٌّشْ -

 سا 2 إٔشبء ٔغخخ ِٓ لشص ِشْ ٢خش -
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 ثأللشثص

 

 ٔثنًؼغٕؿز
 

 اٌّزسظً ػ١ٍٗ

رثج١ذ ثشٔبِح رشثٛٞ أٚ ػٍّٟ ٚ  -

 )ِٛعٛػخ ػ١ٍّخ(  اعزؼّبٌٗ

 رثج١ذ األلشاص  اٌّؼغٛؿخ ٚ اعزؼّبٌٙب  -

 إٔشبء ٔغخخ ِٓ لشص ِؼغٛؽ -

 

 

 

 WORD:  يؼانج انُظىص   3انًجال انًفاهًٍُ  
 

انىحذاخ 
 انًفاهًُُح

 ثنكفجءثس 
 ثنمجػذٚز

 انحجى انساػٍ ثنًؼجسف ثنًغضٓذفز ثنُشجؿجس ثنًمضشفز

 

صمذٚى  شجشز  - 1
WORD  إؽشثء ٔ

ػًهٛجس ػهٗ 
 ثنٕعٛمز

 

                        

إَشاء  َرًكٍ يٍ   
 وثُقح فٍ انقزص

 ٚ إخفبء أششؿخ األدٚاد  إظٓجس  -

وزبثخ  ٚث١مخ ثغ١ـخ ٚ زفظٙب فٟ  -

 اٌّدٍذ اٌخبص ثبٌز١ٍّز 

 إغالق اٌٛث١مخ ٚ إػبدح  فزسٙب -

 رظس١سٙب  ثبٌّذلك  اإلِالئٟ  -

 إػبدح اٌسفق -

 دٚس اٌّفبر١ر فٟ اٌىزبثخ  -

 زفق اٌٛث١مخ فٟ ِٛػغ ِؼ١ٓ -

 الق  ٚ فزر اٌٛث١مخإغ -

 اعزؼّبي اٌّذلك اإلِالئٟ -

 رغ١١ش اٌٛث١مخ -

 سا 2

 َُجش وثُقح يُسقح صُغٛك ثنٕعٛمز – 2

وزبثخ ٚث١مخ رسزٛٞ ػٍٝ ػٕٛاْ ، فمشح  -

 ٚ لبئّخ 

 رٛع١ؾ اٌؼٕٛاْ  ٚ رغـ١شٖ -

 رىج١ش اٌخؾ  فٟ اٌؼٕٛاْ -

 رغ١١ش اٌخؾ فٟ اٌفمشح -

 رٕغ١ك اٌخؾ  -

 )اٌسدُ ، اٌخؾ ، إٌّؾ(     

 رسذ٠ذ خضء ِٓ ٔض ٌزغ١١ش اٌزٕغ١ك -

 رٕغ١ك اٌفمشح  -

 عج 2
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 justifierػجؾ اٌفمشح  -

 رغ١١ش رجبػذ األعـش  -

 بي اٌزؼذاد إٌمـٟ ٌٍمبئّخاعزؼّ -

 )اٌّسبراح ، رجبػذ األعـش ، اٌّغبفخ اٌجبدئخ( -

 اٌزؼذاد إٌمـٟ ٚ اٌشلّٟ -

 ٔمً ٚ ٔغخ ِٚغر خضء ِٓ إٌض  -

إػذثد ٔؿذجػز  –3
 ثنٕعٛمز

َرًكٍ يٍ يؼاَُح 
 ح و عثاػرهاطفح

 فزر اٌٛث١مخ اٌغبثمخ   -

 إػذاد اٌظفسخ ٚ ِؼب٠ٕزٙب -

 إٔدبص ٚث١مخ وبٍِخ ٚ ؿجبػزٙب -

 إػذاد اٌظفسخ  -

 )٘ٛاِش ، زدُ اٌٛسق ، اردبٖ اٌظفسخ(     

 اٌّؼب٠ٕخ لجً اٌـجبػخ  -

 اٌـجبػخ  -

 سا 2

 ثنؾذثٔل -4

 -ثنؾضء ثألٔل  -

 َُشئ جذوال تسُغا

 Wordػهً 
 

 ١ذ (سعُ خذٚي ثغ١ؾ )خذٚي اٌزٛل -

 رٕغ١مٗ ٚ زفظٗ -

 

 إدساج خذٚي ٚ ٍِئٗ -

 رغ١١ش ػشع اٌؼّٛد ٚ اسرفبع اٌغـش -

 اٌزسذ٠ذ فٟ اٌدذٚي  -

 اٌزٕغ١ك فٟ اٌدذٚي -

 

 سا 2

 ثنؾذثٔل –5

 -ثنؾضء ثنغجَٙ  -

أكثز  َُشئ جذوال
 Wordذؼقُذا ػهً 

 

 سعُ خذٚي ٠سزٛٞ ػٍٝ خال٠ب ِذِدخ -

 ٚ ِٕغك ِٓ ٔبز١خ اٌسذٚد ٚ اٌزظ١ًٍ 
 

 

 ـش أٚ أػّذحإػبفخ ٚ ززف أع -

 اٌسذٚد ٚ اٌزظ١ًٍ -

 دِح ٚ رمغ١ُ خال٠ب -

 

 سا 2
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ثنشعى ٔإدسثػ   – 6
 ثنظٕس

َقىو تإضافح رسى 
أو طىرج  فٍ 

 وثُقح

 
 

 

 اٌم١بَ ثشعُ ٠دّغ  ِخزٍف األشىبي -

 إدساج طٛسح ِٕبعجخ ٌٍٛث١مخ -

 شش٠ؾ اٌشعُ  -

 سعُ األشىبي ٚ رغ١١ش٘ب -

 اٌىزبثخ داخً اٌشعُ -

 رشر١ت األشىبي -

 ٌزد١ّغاٌزد١ّغ ٚفه ا -

 إدساج طٛسح -

 Word Artإدساج  -

 

 سا 2
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 EXCEL:  انًجذول   4انًجال انًفاهًٍُ  
 

 ثنٕفذثس 

 انًفاهًُُح

 ثنكفجءثس 

 ثنمجػذٚز

 انحجى  انًؼارف انًسرهذفح ثنُشجؿجس ثنًمضشفز

 انساػٍ

 ثنكضجدز ػهٗ -1

 ٔسلز ثنؼًم

 

 

 

َرأقهى يغ ورقح انؼًم 
 EXCELنهًجذول 

 
 

 

 

 سعُ ١ِٛ٠خ ٌٍشٙش اٌسبٌٟ  -

 رؼش٠ف اٌّدذٚي  -

 EXCELرمذ٠ُ شبشخ  -

 اٌىزبثخ ػٍٝ ٚسلخ اٌؼًّ -

 زفق اٌّظٕف -

 إغالق ٚ فزر اٌّظٕف -

 رٕغ١ك اٌىزبثخ -

 رغ١١ش ػشع اٌؼّٛد ٚ اسرفبع اٌغـش -

 

 
 
 
 
 

 سا  2

 
 كضجدز ثنظٛغ  -2

 ٔ ثنذٔثل

 
 َقىو تحساتاخ 

 EXCELػهً 

إٔدبص خذٚي ٠ّثً وشف ٔمبؽ  -

 ٌز١ٍّز

 َ ثسغبة ِؼذالد اٌّٛاداٌم١ب -

 زغبة اٌّؼذي اٌؼبَ  -

 وزبثخ ٔز١دخ اٌؼبَ اٌذساعٟ -

 وزبثخ اٌظ١غ -

 ٔغخ اٌظ١غخ -

 اٌدّغ اٌزٍمبئٟ  -

 وزبثخ اٌذٚاي -

 

 
 
 

 سا 2
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 ثنضخـٛـجس -3

 
 ًَثم جذوال 

 تىاسغح ذخغُظ

إٔدبص رخـ١ؾ ٠ّثً ػذد اٌغىبْ فٟ  -

 ثؼغ ٚال٠بد اٌٛؿٓ 

 

 إٔشبء رخـ١ؾ -

 رغ١١ش رخـ١ؾ -

 

 
 سا 2

 
 

 :   انشثكاخ   5نًجال انًفاهًٍُ  ا
 

انىحذاخ 
 انًفاهًُُح

 ثنكفجءثس 
 ثنمجػذٚز

 انحجى انساػٍ انًؼارف انًسرهذفح ثنُشجؿجس ثنًمضشفز

 
يفٕٓو ثنشذكجس  -1

ٔإَٔثػٓج ٔ كٛفٛز 
 يقٛؾفٙ ٓج ثعضؼًجن

Windows 

 
ٚضؼشف ػهٗ ثنشذكجس 

 كٛفٛز ثعضغالنٓج ٔ

ِشب٘ذح ؿش٠مخ رٛط١ً اٌشجىخ  -

 ٟ ِخجش اإلػالَ ا٢ٌٟاٌّٛخٛدح ف

إٔشبء ٚث١مخ داخً ِدٍذ ِٓ ؿشف  -

 ِزؼٍُ ٚ خؼٍٗ ِشزشن

اعزخشاج اٌٛث١مخ ِٓ ؿشف  -

 اٌّزؼ١ٍّٓ ا٢خش٠ٓ 

 ؿجبػخ اٌٛث١مخ ػٓ ؿش٠ك اٌشجىخ -

 

  

 ِشب٘ذح األخٙضح اٌّزظٍخ ثبٌشجىخ  -

 ِفَٙٛ اٌّشبسوخ -

 أٚ لشص  اٌّشبسوخ فٟ ِدٍذ -

 اٌّشبسوخ فٟ اٌـجبػخ  -

 سا 2
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شذكز ثعضغالل  -2

ثإلَضشَش فٙ ثنذقظ 
 ٔ ثالصظجل

َرًكٍ يٍ االذظال 
و انىطىل إنً 

 انًؼهىيح انًفُذج

 إَشجء دشٚذ ثنكضشَٔٙ -

 ثخضٛجس يٕػٕع صشدٕ٘ -

ثنذقظ ػُّ دجعضؼًجل شذكز  -
 ثالَضشَش

صغؾٛم ثنظفقز ثنًضقظم ػهٛٓج فٙ  -
 لشص

 ؿجبػخ اٌظفسخ -

 

 كٛفٛز ثالصظجل دًٕلغ  -

 ثنذشٚذ ثالنكضشَٔٙ -

 (ثنشعجةمإسعجل ٔ ثعضمذجل )

 فٙ ثالَضشَش ثنذقظ -

 WEBففظ ثنظفقز  -

 WEBؿذجػز ثنظفقز  -

 

 
 
 
 

 عج 2
 

 
 
 


