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الكفايات التعليمية العامة لمادة الرياضيات للمرحلة الثانوية
أوال :الكفايات التعليمية العامة للمرحلة الثانوية بصورة عامة (جميع المستويات):
 – 1يفهم معاني ألعدادألد لألظي م ألظعادديااق لمثي هم ي هان لألظعالقاانب نييهاان  ،ليل فهاان

ألظملألق

ألظثينضيق لألظحينهيق.
 - 2يفهم معني ألظعم ينب د ى ألعددألد لألظعالقنب نييهن  ،ليل

خلألصاااااااهن

تبثألط لهن ااااااايم

ألظح نننب نيُ ث لدقق  ،ليعم هقديثألب ميمقيق لمعقلظق .
 – 3يفهم ألظيمانج لألعيمنم لي اااااااهعم هن ظهم يا ألظعالقنب ألظلميق لألظدلألا ليح ا ألظه يُث

ملألق

مهيلدق .
 - 4يم ا ألظملألق

لألظنيى ألظثينضااايق ليح هن نن اااهعمنا ألظثملع لألظهعننيث ألظبنثيق ليل فهن

حا

ألظمشلالب.
 - 5يصا

ألعشالنا جألب ألظنعديو لألظ ال ق عنعند ل ع دينصاثون لخصان صهن ليح ا ألظعالقنب نييهن

م هعمالً مبملدق مفثدألب لثملع ثينضيق.
 - 6ي هعما هقيينب لعدلألب لصيغ لتبثألطألب مين نق ظهحديد ألظقين نب.
 - 7يعنظج قضانين ههضمو ألخهينث ألظعيينب لبم ألظنينينب لهي يمهن لهم ي هن  ،لأل هخالص ألظعالقنب
ليقلمهن.
لألال هدالالب ميهن
ّ
 - 8يعنظج قضنين ههضمو ألخهينث ألظعيينب لبم ألظنينينب لهي يمهن لهم ي هن لأل هخالص ألظعالقنب
ليقلمهن.
لألال هدالالب ميهن ّ
 - 9يُندي ه ًمن ظمنندئ ألالحهمـنا ليل فهـن

حـا مشـلالب ثينضيـق لحينهيق .
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تابع أوال :الكفايات التعليمية العامة للمرحلة الثانوية بصورة عامة (جميع المستويات):

 كفايات جمال العمليات 

حل المشكالت






التعليل والبرهان






تدثألك عو ألظهع يا لألظنثونو ديصثألو ع ن ينو
نينط حدس ثينض لألخهننثه.
نينط لهقليم ألظحبج لألظنثونو ألظثينض .
ألخهينث لأل هعمنا عيمنم مخه فق مو ألظهع يا لمثي ألظنثونو.

التواصل






هي يم لهدديم ألظهفليث ألظثينض مو خالا ألظهلألصا.
تيصنا ألع لنث ألظثينضيق ن قق للضلح ظآلخثيو.
هح يا لهقليم ع لنث ألآلخثيو لأل هثألهيبينههم.
أل هعمنا ظ ق ألظثينضينب ظ هعنيث دو ألع لنث ألظثينضيق ندقق.

الترابـط

هعث لأل هعمنا ألظهثألنم نيو ألع لنث ألظثينضيق.

ّ
 هم ليفيق هثألنم ألع لنث ألظثينضيق لليفيق نين هن ظهلليو لا مهثألنم.
مبـنالب عخثى.
 همنيع ألظثينضينب

التمثيـالت

 تيشنط لأل هعمنا هم يالب ظهي يم له بيا لتيصنا ع لنث ثينضيق.
 ألخهينث لهثبمـق ألظهم يـالب ألظثيـنضيق لهمنيقهن حـا ألظمشـلالب.
 أل هعمنا ألظهم يالب ظيمجبق لهف يث ألظ لألوث ألظثينضيق لألظفيعين يق
لألالبهمنديق.

نينط معث ق بديدة مو خالا حا ألظمشلالب.
حا ألظمشلالب ألظه هنثع ألظثينضينب لألظملألق ألعخثى.
همنيع لهليي أل هثألهيبينب مخه قق ظحا ألظمشلالب.
ألظمالح ق لألظهي يم لألظمثألبعق لألال هبننق ع ينط دم يق حا ألظمشل ق.
ألظثينضينب.
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الالعام
كفايات التعليمية لمساقات نظام توحيد المسارات األكاديمية بالتعليم الثانوي العام

ثانيا :الكفايات التعليمية للصف األول الثانوي (المستوى األول) لمادة الرياضيات:
الكفايات التعليمية الرئيسة للصف األول
الثانوي (المستوى األول)

الكفايات الفرعية
األعـــداد والعمليـــات عليهـــا

 - 1يفهم معني ألعددألد لألظي م ألظعدديق لمثي  1.1يُندي همـًن ظألدـدألد ألظحقيـقيـق ليل فهـن

ألظملألق

ألظثينضيق.

 1.2يُندي همـًن ظألدـدألد ألظمـثلنـق ليل فهـن

ألظملألق

ألظثينضيق.

هم ي هن ألظعالقنب نييهــن ليل فهــن
ألظمــلألقـ

ــ

ألظثينضيق لألظحينهيق.

ملألقـ

 1.3يُندي همـًن ظ مصفل ـنب ليل فهن

ثينضيق لحينهيق.

ألظعم يـنب د ى ألعددألد  2.1يبثي ألظعم ينب ألظح ننيق د ى ألعددألد ألظمثلنق لي هعما

 - 2يفهـم معـني
لألظعالقنب نييهن ليل

خلألصهــن ـ تبــثألط خصن صهن

لهن ــيم ألظح ـنننب ني ـث لدقـق ليعمـ

تبثألط لهن يم ألظح نننب.
خصن صهن

 2.2يبثي ألظعم ينب ألظح ننيق د ى ألظمصفل نب ليل
هن يم ألظعم ينب ألظح ننيق لألظهعنيثألب ألظثينضيق.

هقديثألب ميمقيق لمعقلظق.

الجبـــــــر
 - 3يفهـم ألظيمــنج

لألعيمـنم ي هعم هــن

ظهم يـا ألظعـالقــنب ألظلميـق لألظدلألا ليح ـا
ألظه يُث

ملألق

 3.1يل ـ

ألظعالقـنب لألظدلألا ألظحقيقيـق

ألظهعنيث دو ألالثهنـنمنب

ألظثينضيق لألظحينهيق.

مهيلدق.

 - 4يم ــا ألظمــلألق

لألظنيــى ألظثينضيق

ليح ـ هــن نن هعمـنا ألظثمــلع لألظهعــننيث
ألظبنـثيــق ليل فهن

حا ألظمشلالب.

 4.1ي هعما ألظمعندالب لألظمهننيينب
ألظمعندالب

 4.2يل

حا ألظمشلالب.

حا مشلالب ثينضيق لحينهيق.

 4.3يحا م ن ا حينهيق هؤلا تظى مهننيينب خميق
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مه يثيو.

تابع ثانيا :الكفايات التعليمية للصف األول الثانوي (المستوى األول) لمادة الرياضيات:
الكفايات التعليمية الرئيسة للصف األول
الثانوي (المستوى األول)

الكفايات الفرعية
الهنـــدســــــة
منندئ ألظهيد ق ألـحـاادأل يق ـ ا نُعـااديو ـ ا حـااا مشلالب

 5.1يـاال
ثينضيق لملألق

حينهيق.

 5.2يُندي همـ ًان ظ ي ـااا ألظم يـااـااق ألع ن يـااق ألظبيا  ،لبيا ألظهمـاانم ،
 - 5يص ألعشلنا جألب ألظنعديو لألظ ال ق عنعـااـند لألظ ا) ليـل ـفهـن
قنيـلي ألظبيا لبيا ألظهمنم ملألق ثينضيق لحينهيق.
ل ـاااااـاااااع دينصثوـااااان لخصن صهـاااااـااااان ليح ا  5.3يل
ً
ألظعالقـاااااااـااااااانب نييهن م هعمال مبملدق مفثدألب  5.4يُندي همـ ًان ظ ي ـااا ألظم يـااق ألظعل يق معللس ألظبيا  ،ل معللس
لثملع ثينضيق.
بيا ألظهمنم  ،ل معللس ألظ ا) ليـل ـفهــن ملألق ثينضيق لحينهيق.
ملألق

ثينضيق لحينهيق.

 5.5يُندي ه ًمن ظ صيغ لألظعالقنب ألظبنثيق

نُعديو.

 5.6يُندي ه ًمن ظ منندئ ألع اااان اااايق ظهيد ااااق ألظفضاااانط ليل فهن

حا

مشلالب ثينضيق لحينهيق.
القيــــــــــاس
هم ان ظ هقيياانب لألعدلألب لألظصااااااايغ ديااد تبثألط ألظقياانس
 - 6ي هعمـاااااـاااااا هقييـاااااـااااانب لعدلألب لصيـاااااغ  6.1يُناادي ً
ليل فهن ملألق ثينضيق لحينهيق.
لتبـــثألطألب ميــن ــنق ظهحديد ألظقين نب.
تحليل البيــانــات واالحتمـــال
 - 7يعنظج قضاانين ههضاامو ألخهينث ألظعيينب لبم
ألظنينينب لهي يمهن هم ي هـااااااان لأل ااهخـاااااااـاااااااالص  7.1يُندي ه ًمن ظشلا ألاليهشنث ليل فه
ليقلمهن.
ألظعالقــنب لألال هدالالب ميهن
ّ
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ملألق

ثينضيق لحينهيق.

ثالثا :الكفايات التعليمية للصف الثاني الثانوي (المستوى الثاني) لمادة الرياضيات:
الكفايات التعليمية الرئيسة للصف الثاني
الثانوي (المستوى الثاني)

الكفايات الفرعية
األعـــداد والعمليـــات عليهـــا

 - 1يفهم معني ألعددألد لألظي م ألظعدديق
لمثي هم ي هن ألظعالقنب نييهــن ليل فهــن
ــ ألظمــلألقـ

ألظثينضيق لألظحينهيق.

 - 2يفهم معني ألظعم ينب د ى ألعددألد
لألظعالقنب نييهن ليل

خلألصهــن ـ

 1.1يُندي همـًن ظأل ــس ألظي نيق لألظ لغنثيهمنب ليل فهن

حا مشلالب

ثينضيق لحينهيق.
 1.2يُندي همـًن ظمثي ألظعـد ليُميـّع ألظملألق

ألظه هحا ننظهننديا دو ه ك ألظه

هحا ننظهلأل يع ( .للعلمي والتجاري فقط )
 2.1يل

قلألييو ألع س ألظي نيـق لخصـن ص ألظ لغنثيهمنب

هن يم

ألظعم ينب ألظح ننيق لألظهعنيثألب ألظثينضيق.

تبــثألط لهن ــيم ألظح ـنننب ني ـث لدقـق

 2.2يخهنث مـثي ألظعـد ألظمين نق ليل فهـن

ليعمـ هقديثألب ميمقيق لمعقلظق .

لحينهيق ( .للعلمي والتجاري فقط )

ملألقـ

ثينضيق

الجبـــــــر
ألظعالقـنب لألظدلألا ألظحقيقيـق

 - 3يفهـم ألظيمــنج لألعيمـنم ي هعم هــن
ظهم يـا ألظعـالقــنب ألظلميـق لألظدلألا
ليح ـا ألظه يُث

ملألق

مهيلدق .

 3.1يل ـ
لألظحينهيق.
 3.2يبثي ألظعم ينب ألع ـن يق د ى ألظهعننيث ألظبـجثيق لألظ لغنثيهميق لين مهن.
ألظدلألا ألع يق لألظ لغنثيهميق ألظهعنيث دو ألالثهننمنب ألظحينهيق
 3.3يل
لألظثينضيق .
 3.4يُندي همن ً ظ هعننيث ألظي نيق ليلهنهن نصلث مهلن ق ليُعنّث دو ملألق حينهيق
نن هعمنظهن .
 3.5يبثي ألظعم ينب ألعثن ألع ن يق د ى ألظهعننيث ألظي نيق لين مهن .
 3.6يفهم ألظمههننعنب لألظمه الب ليصمم عيمنمن مهع قق نهن ليل فهن حا
م ن ا حينهيق( .للعلمي والتجاري فقط)
 3.7يُندي ه ًمن ظصي ـق ي ثيق جألب ألظحـديو ليمنقهـن ملألق ثينضيق.
(للعلمي والتجاري فقط)
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ألظهعنيث دو ألالثهنـنمنب ألظثينضيق

تابع ثالثا :الكفايات التعليمية للصف الثاني الثانوي (المستوى الثاني) لمادة الرياضيات:
الكفايات التعليمية الرئيسة للصف الثاني
الثانوي (المستوى الثاني)

الكفايات الفرعية
الجبـــــــر
مندع ألال هقثألط ألظثينض
 3.8يل

ت ننب صحق دننثألب ثينضيق.

( للعلمي فقط )
 3.9يُندي ه ًمن ظل يثألب ألظحدلد لألظعم ينب د يهن ليمنقهن

حا

م ن ا ثينضيق لحينهيق ( .للعلمي فقط )

تابع:
 - 3يفهـم ألظيمــنج لألعيمـنم ي هعم هــن

 3.10يل

ظهم يـاااا ألظعـاااالقـاااـااانب ألظلميـاااق لألظدلألا

( للعلمي والتجاري فقط )

ليح ـا ألظه يُث

مهيلدق.

ملألق

ألظدلألا ألظي نيق

ملألق

ثينضيق لحينهيق.

 3.11يُندي ه ًمن ظ دلألا ألظم يق ليل فهن

ألظهعنيث دو ألالثهننمنب

ألظثينضيق لألظحينهيق ( .للعلمي فقط )
 3.12يُملث همـًن ظ ه يُث ليل فه

ملألق

ثينضيق لحينهيق.

( للعلمي والتجاري فقط )
 - 4يم ــا ألظمــلألق

لألظنيــى ألظثينضيق

ليح ـ هـن نن هعمـنا ألظثمــلع لألظهعــننيث
ألظبنـثيــق ليل فهن

حا ألظمشلالب .

ألظمعندالب ألظبجثيق  ،ألع يق  ،ألظ لغنثيهميق  ،ألظي نيق ،

 4.1يل

ل يثألب ألظحدلد  ،ألظم يق  ،ألعي مق خميق لغيث ألظخميق )

حا

مشلالب ثينضيق لحينهيق.
الهنـــدســــــة

 - 5يص

ألعشلنا جألب ألظنعديو لألظ ال ق

عنعــند ل ــع دينصثوـن لخصن صهــن  5.1ي هقص ألظخصن ص ألظملنييق ظ قمـلع ألظمخثلميق ليل فهن
ليح ا ألظعالقــنب نييهن م هعمالً مبملدق حا مشلالب ثينضيق لحينهيق ( .للعلمي فقط )
مفثدألب لثملع ثينضيق .
القيــــــــــاس
 - 6ي هعمــا هقييــنب لعدلألب لصيـغ
لتبـــثألطألب ميــن ــنق ظهحديد ألظقين نب.

هم ان ظ هقيياانب لألعدلألب لألظصااااااايغ ديااد تبثألط ألظقياانس
 6.1يُناادي ً
ليل فهن ملألق ثينضيق لحينهيق ( .للعلمي فقط )
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تابع ثالثا :الكفايات التعليمية للصف الثاني الثانوي (المستوى الثاني) لمادة الرياضيات:

الكفايات التعليمية الرئيسة للصف
الثاني الثانوي (المستوى الثاني)

الكفايات الفرعية
تحليل البيــانــات واالحتمـــال
 7.1يُندي ه ًمن ظمعيى ألظعييق لمثي ألخهينثون لع ثوـااااااااااااان د ى يهن ج
دثأل نب تحصن يق ( .للعلمي والتجاري فقط )

 - 7يعنظج قضنين ههضمو ألخهينث ألظعيينب
لبم ألظنياانياانب لهي يمهاان هم ي هـااااااااااااان

 7.2يُندي ه ًمن ظمقنييس ألظيعدق ألظمثلعيق ليل فهن
لحينهيق ( .للعلمي والتجاري فقط )

لأل هخـااـ االص ألظعالقـااـ انب لألال هدالالب  7.3يُندي ه ًمن ظمقنييس ألظهشهب ليل فهن
ليقلمهن.
ميهن
ّ

ملألق

ثينضيق

ملألق

ثينضيق لحينهيق.

( للعلمي والتجاري فقط )
 7.4يُندي ه ًمن ظ هلعي ألظمنيع ليل فه

ملألق

ثينضيق لحينهيق.

( للعلمي والتجاري فقط )

 8.1يُملث ه ًمن ظ مفنويـااااام ألع ـااااان يـاااااق
هم ان ظمنااندئ ألالحهمـاااااااااااااانا ألحهمنالب لقلع ألعحدألث
 - 8يُناادي ً

ملألق

ليل فهـاااـاااـااان ـاااـااا حـاااـاااا مشـاااـااالالب ( للعلمي والتجاري فقط )
ثينضيـق لحينهيق .
 8.2يُندي ه ًمن ظ مه يث ألظعشلأل
ملألق

ألالحهمـااااانا  ،ليح ـاااااا

ثينضيق لحينهيق.

 ،لألظهلعيعنب ألالحهمنظيق  ،ليل فهن

ثينضيق لحينهيق ( .للعلمي والتجاري فقط )
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رابعا :الكفايات التعليمية للصف الثالث الثانوي (المستوى الثالث) لمادة الرياضيات:
الكفايات التعليمية الرئيسة للصف الثالث
الثانوي (المستوى الثالث)

الكفايات الفرعية
األعـــداد والعمليـــات عليهـــا

 - 1يفهم معااني ألعداادألد لألظي م ألظعاادديااق
لمثي هم ي هن ألظعالقنب نييهـاـن ليل فهــن
ــ ألظمــلألقـ

ألظثينضيق لألظحينهيق.

 1.1يُندي همـًن ظألدـدألد ليل فهـن

ألظملألق

ألظثينضيق.

( للعلمي والتجاري فقط )
 1.2يُندي همـًن ظألدـدألد ألظمـثلنـق ليل فهـن

ألظملألق

ألظثينضيق.

( للعلمي فقط )

 - 2يفهم معااني ألظعم ياانب د ى ألعداادألد
لألظعالقنب نييهن ليل

خلألصهـااـ ان ـ ا

تبـاـثألط لهن ــيم ألظح ـنننب ني ـث لدقـق

 2.1يل

خصن ص ألظعم ينب د ى ألعددألد ألظمثلنق

ملألق

ثينضيق.

( للعلمي فقط )

ليعمـ هقديثألب ميمقيق لمعقلظق.

 - 3يفهـاااااام ألظيمـااااااـاااااانج لألعيمـاااااانم
ي هعم هـاـان ظهم يـاا ألظعـاالقـاـنب ألظلميـق
لألظدلألا ليح ـاااااااااااااا ألظه يُث
مهيلدق .

ملألق

الجبـــــــر
 3.1يل ـ ا ألظعالقـاانب لألظدلألا ألظحقيقيـااق ألظهعنيث دو ألالثهنـاانمنب ألظثينضيق
لألظحينهيق ( .للعلمي والتجاري فقط )
 3. 2يُنادي ه ًمن ظ دلألا ألظم يق ليل فهن ألظهعنيث دو ألالثهننمنب ألظثينضااااااايق
لألظحينهيق ( .للعلمي فقط )
 3. 3ي هث ه ًمن ظمفهـلم يهنيق دألظق ليح ـنهن .
( للعلمي والتجاري فقط )
 3. 4يُندي ه ًمن الهصنا ألظدلألا ليمنقهن حا م ن ا ثينضيق لحينهيق.
( للعلمي فقط )
 3. 5يُندي ه ًمن ظ مشااهقق ألعلظى ليحددون نن ااهعمنا مثي مهعددة ليمنع مفهلمهن
ملألق ثينضيق لحينهيق.
( للعلمي والتجاري فقط )
 3. 6يح ا لك دألظق  ،ليُم ا ميحينون نينييـ ًان نن ـااهعمنا ألظمشهقق ألعلظى لألظ نييق.
( للعلمي والتجاري فقط )

8

تابع رابعا :الكفايات التعليمية للصف الثالث الثانوي (المستوى الثالث) لمادة الرياضيات:
الكفايات التعليمية الرئيسة للصف الثالث
الثانوي (المستوى الثالث)

الكفايات الفرعية
الجبـــــــر

تابع:
 - 3يفهـاااااام ألظيمـااااااـاااااانج لألعيمـاااااانم
ي هعم هـاـان ظهم يـاا ألظعـاالقــنب ألظلميـق
لألظدلألا ليح ـااااااااااااا ألظه يُث ملألق
مهيلدق.
 - 4يم ـااااـااااا ألظمـااااـاااالألق لألظنيـااااـااااى
ألظثينضيـاااااق ليح ـااااا هـااااان نن هعمـاااااانا
ألظثمـاااـااالع لألظهعـاااـاااننيث ألظبنـاااثيـاااـاااق
ليل فهن حا ألظمشلالب.

 3 .7ييمج م ـاااااان ا ظف يـااااااق جألب دالقـااااااق ننظقيم ألظقصـاااااالى ألظع مى
لألظص ثى ) عل ننظ ُمعّدالب ألظعمييق ليح هن ( .للعلمي والتجاري فقط )
 3 .8يُندي ه ًمن ظ هلنما غيث ألظمحدد لألظهلنما ألظمحدد لي اااهقصاااى خلألص
لا ميهمن ليح نهمن ظنعض ألظدلألا ( .للعلمي والتجاري فقط )
ألظهلنما ألظمحدد لألظهلنما غيث ألظمحدد ملألق همنيقيق.
 3 .9يل
( للعلمي والتجاري فقط )
ألظمعندالب ألظم يق  ،ألظديلنثهيق  ،ألظقمنيق )
 4.1يل
ثينضيق لحينهيق ( .للعلمي فقط )

حا مشااالالب

الهنـــدســــــة
منندئ ألظهيد ق ألـحـااادأل يق ـااا نُعـاااديو ـااا حـاااا مشلالب
 5.1يـااال
 - 5يص ألعشلنا جألب ألظنعديو لألظ ال ق ثينضيق لملألق حينهيق ( .للعلمي فقط )
نعض ألظقلألييو ألظم يق ملألق ثينضيق.
عنعـاـاند ل ـاـاع دينصثوـان لخصن صهـااـن  5.2يـل
ليح ا ألظعالقــنب نييهن م هعمالً مبملدق ( للعلمي فقط )
مفثدألب لثملع ثينضيق.
 5.3يُندي ه ًمن ظ صيغ لألظعالقنب ألظبنثيق ألظفضـنط ال ألعنعند.
( للعلمي فقط )
 6.1يُندي ه ًمن ظ مهبهنب نُعديو ( .للعلمي فقط )
تبثألط
 6.2يحدد ألظخلألص ألظهيد يق ظ مهبهنب نُعديو ليل ـااااافهـااااان
 - 6يُنــدي همـــ ًن ظ مهبهـــنب لألظعم ينب ألظعم ينب ( .للعلمي فقط )
 6.3يحدد ألظخلألص ألظبنثيق ظ مهبهنب نُعديو ليل ـااااااافهن تبـاااااااثألط
د يهـاااااـااااان لمثي هم ي هـااااان ليل ـاااااـااااا
خصن صهــن ـ حــا ملألق ثينضيق .ألظعم يـنب ( .للعلمي فقط )
 6.4يُندي ه ًمن ظ مهبهنب ألظفضـنط ال ألعنعند ( .للعلمي فقط )
ألظمهبهنب ملألق ثينضيق لحينهيق ( .للعلمي فقط )
 6.5يل
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تابع رابعا :الكفايات التعليمية للصف الثالث الثانوي (المستوى الثالث) لمادة الرياضيات:

الكفايات التعليمية الرئيسة للصف
الثالث الثانوي (المستوى الثالث)

الكفايات الفرعية
القيــــــــــاس

 - 7ي هعمــا هقييــنب لعدلألب لصيـغ  7.1يُندي ه ًمن ظ هقيينب لألعدلألب لألظصيغ ديد تبثألط ألظقينس
 .ليل فهن ملألق ثينضيق لحينهيق ( .للعلمي فقط )
لتبـــثألطألب ميــن ــنق ظهحديد ألظقين نب
تحليل البيــانــات واالحتمـــال
 - 8يعنظج قضنين ههضمو ألخهينث ألظعيينب
لبم ألظنياانياانب لهي يمهاان هم ي هـااااااااااااان  8.1يُندي ه ًمن ظ هلعي ألظمنيع  ،لألظم يينب ليل فهـن
لأل هخـااـاالص ألظعالقـااـانب لألال هدالالب ملألق

ثينضيق لحينهيق ( .للعلمي والتجاري فقط )

ليقلمهن.
ميهن
ّ

 - 9يُندي ه ًمن ظمنندئ ألالحهمـنا
ليل فهـــن ــ حــا مشــلالب
ثينضيـق لحينهيق.

 9.1يُندي ه ًمن ظ مه يث ألظعشلأل
ليل فهن

ملألق
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 ،لألظهلعيعنب ألالحهمنظيق ،

ثينضيق لحينهيق ( .للعلمي والتجاري فقط )

