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 :أػضبء هُئخ انزذسَظ ثبنقغى

 أقغبو انطالة:  أوال 

 انزخصص انذقُق انًغًً انىظُفٍ انًإهم انغُغُخ االعى و

 هُذعخ شجكبد انؾبعت أعزبر يغبػذ دكزىساِ انغىداٌ عبيٍ ؽغٍ ػًش صبنؼ. د 1

 َظى انًؼهىيبد أعزبر يغبػذ دكزىساِ انغىداٌ األيٍُ انزىو يؾًذ. د 2

 شجكبد انؾبعت أعزبر يغبػذ دكزىساِ انهُذ يبعذ أؽًذ يؾًذ أيٍُ. د 3

 انشجكبد انالعهكُخ أعزبر يغبػذ دكزىساِ ثبكغزبٌ شهضاد ػهٍ روانفقبس ػهٍ. د 4

 شجكبد انؾبعت أعزبر يغبػذ دكزىساِ انهُذ عهًبٌ ػهٍ عُذ. د 5

 انزكبء االصطُبػٍ و كًجُىرش عشافكظ يؾبضش يبعغزُش ثبكغزبٌ يؾًىد  انؾغٍ ػهً أصغش 6

 ايٍ انًؼهىيبد يؾبضش دكزىساِ انغىداٌ كًبل انذٍَ يؾًذ صٍَ.د 7

 َظى انشجكبد  يؾبضش يبعغزُش ثبكغزبٌ ؽبفع وؽُذ انذٍَ يؾًذ أكشو 8

 ثشيغخ/هُذعخ انجشيغُبد يؾبضش يبعغزُش انهُذ عُذ ثهبدوس ػهٍ 9

 

 

 أقغبو انطبنجبد:  صبَُب 

 انزخصص انذقُق انًغًً انىظُفٍ انًإهم انغُغُخ االعى و

 هُذعخ انجشيغُبد يؾبضش يبعغزُش ثبكغزبٌ نجًُ يؾًذ هًبَىٌ  خبٌ 1

 هُذعخ انجشيغُبد يؾبضش يبعغزُش األسدٌ شُشٍَ ػجذهللا َىعف انًُبػٍ  2

 ثشيغخ/هُذعخ انجشيغُبد يؾبضش يبعغزُش انهُذ عُذح شًُبء فبطًخ 3

 ػهىو انؾبعت انًزقذيخ  يؼُذ يبعغزُش  انغؼىدَخ هذي يبعذ انؼُبد 4

 ػهىو انؾبعت وانًؼهىيبد يؼُذ ثكبنىسَىط انغؼىدَخ انؼُىد ػىض سكُبٌ انؼُضٌ 5

 ػهىو انؾبعت وانًؼهىيبد يؼُذ ثكبنىسَىط انغؼىدَخ يُبل يؾًذ قشَجبٌ انؼُضٌ 6

 ػهىو انؾبعت وانًؼهىيبد يؼُذ ثكبنىسَىط انغؼىدَخ هُبء فهذ ؽًىد انًششذ 7

 

 



 

 :ػذد أػضبء هُئخ انزذسَظ ، وانًؾبضشٍَ وانًؼُذٍَ ثبنقغى: صبنضب 

 انًغًىع ػذد انًؼُذٍَ ػذد انًؾبضشٍَ ػذد أػضبء هُئخ انزذسَظ 

 غُش عؼىدٌ عؼىدٌ غُش عؼىدٌ عؼىدٌ غُش عؼىدٌ عؼىدٌ

 أَضً ركش  أَضً ركش  أَضً ركش  أَضً ركش  أَضً ركش  أَضً ركش 
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 :انزؼُُُبد ثبنقغى نهؼبو انؾبنٍ 

 رؼُُُبد ركىس:  أوال 

 انذسعخ انؼهًُخ انقغى االعى و

 دكزىساِ ػهىو انؾبعت وانًؼهىيبد عبيٍ ؽغٍ ػًش صبنؼ. د 1

 دكزىساِ ػهىو انؾبعت وانًؼهىيبد األيٍُ انزىو يؾًذ. د 2

 دكزىساِ ػهىو انؾبعت وانًؼهىيبد يبعذ أؽًذ يؾًذ أيٍُ. د 3

 دكزىساِ ػهىو انؾبعت وانًؼهىيبد شهضاد ػهٍ روانفقبس ػهٍ. د 4

 دكزىساِ ػهىو انؾبعت وانًؼهىيبد عهًبٌ ػهٍ عُذ. د 5

 

 رؼُُُبد ئَبس: صبَُب

 انذسعخ انؼهًُخ انقغى االعى و

 يبعغزُش ػهىو انؾبعت وانًؼهىيبد شُشٍَ ػجذهللا َىعف انًُبػٍ  1

 

 

  



 

 :انًجزؼضىٌ ثبنقغى: صبنضب 

 عهخ االثزؼبس انقغى انشرجخ األكبدًَُخ اعى انًجزؼش و

 AUT UNIVERSITY NEW ZEALAND ػهىو انؾبعت يؼُذ ؽبيذ ؽبيذ ػجذانكشَى انشًشٌ 1

 عبيؼخ عُىة ئنُُىٌ األيشَكُخ ػهىو انؾبعت يؼُذ يهب ػجذهللا يؾًذ انًغشٍ 2

  اعزشانُبRMITعبيؼخ  ػهىو انؾبعت يؼُذ أفشاػ ػهُبٌ انؼُضٌ 3

 عبيؼخ عُذٍَ، أعزشانُب ػهىو انؾبعت يؼُذ يُبس أؽًذ طالل انؼُضٌ 4

 عبيؼخ شًبل ركغبط ػهىو انؾبعت يؼُذ عؾش يُىس عؼىد انًُىس 5

 عبيؼخ ثشوك كُذا ػهىو انؾبعت يؼُذ شًظ ػجذ انىاؽذ ػجذ انكشَى 6

 اإليبو يؾًذ ثٍ عؼىد اإلعاليُخ ػهىو انؾبعت يؼُذ ئًَـبٌ ثُذ ػجذانشؽًٍ ثٍ ػُذ انؼُضٌ 7

 عبيؼخ غشة أعزشانُب ػهىو انؾبعت يؼُذ َىسِ ؽغٍُ يبشٍ انؼُضٌ 8

 عبيؼخ دسهبو ثشَطبَُب ػهىو انؾبعت يؼُذ سؤي ػجذانشؽًٍ انفضهٍ 9

 

 

 

  



 

 :أَشطخ انقغى

 يشبسكخ انقغى ثهغبٌ انكهُخ  ( 1

 انًهبو اعى ػضى هُئخ انزذسَظ اعى انهغُخ

 يؾًىد  انؾغٍ ػهً أصغش نغُخ االػزًبد انجشايغٍ
يشاعؼخ انخطخ انذساعُخ نهقغى ثصىسح دوسَخ ورؼذَههب نًىاكجخ 

 انزطىس فٍ انًغبل

 يؾًىد  انؾغٍ ػهً أصغش نغُخ انغىدح واالػزًبد
يىاءيخ يقشساد انقغى نًزطهجبد انغىدح فٍ انكهُخ وانغبيؼخ و 

ؽفع عًُغ يهفبد رىصُف انًقشساد ورقبسَشهب ورىصُف 

 انجشَبيظ ورقشَشِ

 نغُخ انغذاول واالخزجبساد
 األيٍُ انزىو يؾًذ

 ؽبفع وؽُذ انذٍَ يؾًذ أكشو
 رغهُض انغذاول انًقشساد انذساعُخ وعذاول االخزجبساد

 نغُخ  يىقغ انكهُخ االنكزشوٍَ
 األيٍُ انزىو يؾًذ 

 عُذ ثهبدوس
 ػكظ َشبطبد انكهُخ فٍ انًىقغ اإلنكزشوٍَ انشعًٍ نهغبيؼخ

 عبيٍ ؽغٍ ػًش صبنؼ نغُخ انجشايظ وانخطظ انذساعُخ
يشاعؼخ انخطخ انذساعُخ نهقغى ثصىسح دوسَخ ورؼذَههب نًىاكجخ 

 انزطىس فٍ انًغبل

 نغُخ انزؼهُى االنكزشوٍَ 
 األيٍُ انزىو يؾًذ

  كًبل صٍَ انششَف

رفؼُم انًقشساد اإلنكزشوَُخ ورشغُغ انؼًم ثبنُظى اإلنكزشوَُخ 

 انًؼًىل ثهب فٍ انغبيؼخ

 نغُخ انًزبثؼخ 
 األيٍُ انزىو يؾًذ

 ؽبفع وؽُذ انذٍَ
 يزبثؼخ عُش انذساعخ وانًؾبضشاد ثبنقغى

 األيٍُ انزىو يؾًذ  نغُخ أػضبء هُئخ انزذسَظ 
يزبثؼخ كم يب َزؼهق ثأػضبء هُئخ انزذسَظ يٍ أَشطخ وَشش 

ورقبسَش وعًغ كم يب َزؼهق ثأَشطخ ػضى هُئخ انزذسَظ 

 ورؾهُههب

 عُذ ثهبدوس نغُخ اإلسشبد األكبدًٍَ
رُغُق اإلسشبد األكبدًٍَ ثٍُ وؽذح اإلسشبد وانقغى ويزبثؼخ 

 رفؼُم انُظى اإلنكزشوَُخ

 نغُخ انخشَغٍُ
 يبعذ أؽًذ يؾًذ أيٍُ

 عهًبٌ ػهٍ عُذ
 يزبثؼخ انخشَغٍُ 

 يزبثؼخ انخشَغبد  نجًُ يؾًذ هًبَىٌ خبٌ نغُخ انخشَغبد

 

 

 

  



 

 

 يشبسكخ أػضبء هُئخ انزذسَظ ثهغبٌ انقغى  ( 2

 انًهبو اعى ػضى هُئخ انزذسَظ اعى انهغُخ

 نغُخ انجشايظ وانخطظ انذساعُخ

 يؾًىد  انؾغٍ ػهً أصغش

 عبيٍ ؽغٍ ػًش صبنؼ

 األيٍُ انزىو يؾًذ

 عُذح شًُبء فبطًخ

يشاعؼخ انخطخ انذساعُخ نهقغى ثصىسح دوسَخ ورؼذَههب نًىاكجخ 

 انزطىس فٍ انًغبل

 نغُخ انغىدح واالػزًبد
 كًبل انذٍَ يؾًذ صٍَ

 شهضاد ػهٍ روانفقبس ػهٍ

يىاءيخ يقشساد انقغى نًزطهجبد انغىدح فٍ انكهُخ وانغبيؼخ و 

ؽفع عًُغ يهفبد رىصُف انًقشساد ورقبسَشهب ورىصُف 

 انجشَبيظ ورقشَشِ

 نغُخ انًزبثؼخ
 األيٍُ انزىو يؾًذ

 ؽبفع وؽُذ انذٍَ يؾًذ أكشو
 يزبثؼخ رُفُز انًؾبضشاد ثبنقغى

 نغُخ انغذاول واالخزجبساد
 األيٍُ انزىو يؾًذ

 ؽبفع وؽُذ انذٍَ يؾًذ أكشو
 رغهُض انغذاول انًقشساد انذساعُخ وعذاول االخزجبساد

 نغُخ يشبسَغ انزخشط

 عبيٍ ؽغٍ ػًش صبنؼ

 شهضاد ػهٍ روانفقبس ػهٍ

 يبعذ أؽًذ يؾًذ

 عهًبٌ ػهٍ عُذ

 عُذ ثهبدوس

 يزبثؼخ ورُغُق يشبسَغ انزخشط ثبنقغى

 يزبثؼخ رُفُز انًؼبيم وعبهضَزهب نهؼًم هذي يبعذ انؼُبد نغُخ يؼبيم قغى انطبنجبد

 
 

  



 

 :يشبسكخ أػضبء هُئخ انزذسَظ فٍ وسػ انؼًم واالؽزفبالد، وانُذواد وانًإرًشاد ثبنغبيؼخ( 3

    اعى انًؾبضش انضيبٌ انًكبٌ  ػذد انًشبسكٍُ  ػُىاٌ انًشبسكخ َىع انًشبسكخ  و

رفؼُم اإلسشبد  وسشخ ػًم  1

 األكبدًٍَ ثبنجالك ثىسد
16 

عًُغ يُغىثٍ )

 (انقغى

 1يؼًم سقى 

انطبنجبد ػجش 

انًإرًشاد 

 انًشئُخ

 اإلصٍُُ

 هـ 6/3/1438 

 عبيٍ ؽغٍ ػًش. د

أعبنُت انجؾش انؼهًٍ  عًُبس 2

وطشَقخ كزبثخ 

 األطشوؽخ

 األؽذ 2يؼًم سقى  انطالة انخشَغٍُ

 هـ 19/3/1438

 عبيٍ ؽغٍ ػًش. د

 شهضاد ػهٍ. د

 ؽبفع وؽُذانذٍَ. أ

اعزخذاو نغبد انجشيغخ  عًُبس 3

فٍ رُفُز يشبسَغ 

 انزخشط

انقبػخ انكجشي  طالة انكهُخ

 ثبنكهُخ
 األؽذ

 هـ 26/3/1438

 

 يؾًىد انؾغٍ ػهٍ أصغش. أ

 كًبل انذٍَ انضٍَ. د

 عُذ ثهبدوس ػهٍ. د

 األؽذ 2يؼًم سقى  انطالة انخشَغٍُ انزصًُى انًُطقٍ عًُبس 4

 هـ 3/4/1438

 يبعذ أؽًذ. د

 األيٍُ انزىو. د

 عهًبٌ ػهٍ. د

 نجًُ يؾًذ هًبَىٌ. أ   طبنجبد  عًُبس 5

 عُذح شًُبء فبطًخ.أ

 شُشٍَ ػجذهللا انًُبػٍ .أ

يُبقشبد يشبسَغ  6

 طالة- انزخشط 
يُبقشبد يشبسَغ 

 طالة- انزخشط 
 انخًُظ 1-يؼًم سقى انطالة انخشَغٍُ

14/4/1438 ِ 

أػضبء نغُخ يشبسَغ انزخشط 

 ثبنقغى

يُبقشبد يشبسَغ  7

 طبنجبد- انزخشط 
يُبقشبد يشبسَغ 

 طبنجبد- انزخشط 
 انضالصبء 116قبػخ أ انطبنجبد انخشَغبد

12/4/1438 ِ 

أػضبء نغُخ يشبسَغ انزخشط 

 ثبنقغى

 .َشعً رىصُق كم يشبسكخ ثصىس يؼجشح ػٍ انقغى يغ كزبثخ رقشَش يغًم ػُهب

 

 :األَشطخ انجؾضُخ ألػضبء هُئخ انزذسَظ( 4

 أثؾبس يذػىيخ يٍ انغبيؼخ: أوال 

 انقشاس انُهبئٍ انًُضاَُخ انًقزشؽخ ػُىاٌ انجؾش انقغى اعى انجبؽش انشئُغٍ سقى انًششوع

     الَىعذ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :األثؾبس غُش انًذػىيخ: صبَُب

 

 انزبسَخ اعى انًغهخ ػُىاٌ انجؾش انقغى اعى انجبؽش و

عبيٍ ؽغٍ  1

 ػًش

ػهىو انؾبعت 

 وانًؼهىيبد

Guidelines to the 

Implementation of National 

Integrated Strategic Plan to 

IPv6 Transition 

International 

Journal of 

Scientific & 

Engineering 

Research 

 2016َىفًجش 

يؾًىد انؾغٍ  2

 ػهٍ أصغش

ػهىو انؾبعت 

 وانًؼهىيبد

Analysis of IPv4 vs IPv6 Traffic 

in US 

(IJACSA) 

International 

Journal of 

Advanced 

Computer Science 

and Applications, 

Vol. 7, No. 12,  

 َُبَش-دَغًجش

2016-17 

يؾًىد انؾغٍ  3

 ػهٍ أصغش

ػهىو انؾبعت 

 وانًؼهىيبد

A Review on Wireless Sensor 

Networks: An Application 

Perspective 

 

International 

Journal of 

Computer Science 

and Information 

Security (IJCSIS), 

 2016َىفًجش 

يؾًىد انؾغٍ  4

 ػهٍ أصغش

ػهىو انؾبعت 

 وانًؼهىيبد

Connectivity Restoration in 

Partitioned Wireless Sensor 

Networks: A Review 

International 

Journal of 

Computer Science 

and Information 

Security (IJCSIS), 

 2016َىفًجش 

ػهىو انؾبعت  شهضاد ػهٍ 5

 وانًؼهىيبد

Review and Performance 

Analysis of Position Based 

Routing in VANETs 

Wireless Personal 

Communications, 

pp 1-20 

 2016أغغطظ 

 

 

 

 :رشاس انقغى انجؾضٍ نهغُىاد انغبثقخ: صبنضب 

 :أَشطخ انقغى األكبدًَُخ و اإلداسَخ( 5

 :قبو انقغى ثؼذح أَشطخ يٍ ثُُهب -

 

 

  



 

 :ئؽصبءاد  قغى ػهىو انؾبعت ( 6
 اإليكبَبد انًزبؽخ

 انؼذد  انىصف اإليكبَُخ

 (طالة) 4 يؼًم ؽبعت أنٍ انًؼبيم

 (طبنجبد )6

  الَىعذ األعهضح 

  الَىعذ قبػبد انًإرًشاد

  الَىعذ ئيكبَبد أخشي

 

 

  



 

 

 .رؾهُم َزبئظ االخزجبس انُهبئٍ يٍ انفصم انذساعٍ األول يٍ انؼبو انغبيؼُخ ( 6

 :رى ثؼىٌ هللا اخززبو االخزجبساد انُهبئُخ نهفصم انذساعٍ األول يٍ انؼبو انغبيؼٍ ػهً انُؾى انزبنٍ

 انطالة: أوال

 َغجخ انُغبػ انشاعجٍُ انُبعؾىٌ انؾبضشوٌ   انؼذد انكهٍ سقى انشؼجخ  اعى انًقشس

 %100.00 0 4 4 4 64 نظم شبكات الحاسب

 %78.79 7 26 33 51 221 مقدمة الحاسبات والبرمجة

 %97.37 1 37 38 49 216 تقنية المعلومات

 269 تطبيقات الحاسب في اإلدارة المالية
3 3 3 0 100.00% 

 %100.00 0 10 10 10 292 نظم التشغيل

 %100.00 0 8 8 9 63 نظم الرسم بالحاسب والتفاعل ب

 %100.00 0 4 4 5 67 تصميم المترجمات

 %100.00 0 5 5 5 259 ترجمة في حقول دراسات الحاسب

 %97.87 1 46 47 48 129 استخدام الحاسب في االدارة

 %100.00 0 1 1 1 312 استخدام الحاسب في االدارة

 %98.00 1 49 50 60 160 مقدمة الحاسبات والبرمجة

 %100.00 0 10 10 24 254 مقدمة في تقنيات المعلومات

 %100.00 0 3 3 3 321 بحوث عمليات

 %83.61 10 51 61 85 9 الحاسب والمجتمع

 %100.00 0 7 7 7 65 إدارة مشروعات البرمجة

 %100.00 0 12 12 12 72 (2)مواضيع مختارة 

 %100.00 0 4 4 4 74 (2)مشروع بحث 

 %91.49 4 43 47 58 3 مقدمة للحاسبات والبرمجة

 %100.00 0 15 15 16 54 تنظيم الحاسبات ولغة التجميع

 %100.00 0 9 9 9 56 مبادئ لغات البرمجة

 %100.00 0 3 3 3 70 تقنيات االنترنت

 %100.00 0 2 2 2 71 تصميم وتحليل الخوارزميات

 %100.00 0 8 8 8 61 قواعد البيانات

 %100.00 0 9 9 9 62 عمارة الحاسبات

 %100.00 0 2 2 2 60 هندسة البرمجيات

 %81.25 3 13 16 17 66 (1)مواضيع مختارة 

 %100.00 0 5 5 5 73 النظم الموزعة والمعالجة المتوازية

 %70.00 3 7 10 13 44 (1)برمجة الحاسب 

 %88.89 1 8 9 9 57 تراكيب محددة

 %100.00 0 6 6 6 69 (1)مشروع بحث 

 %79.17 5 19 24 51 282 مقدمة للحاسبات والبرمجة

 %100.00 0 16 16 16 51 (2)برمجة الحاسب 

 %50.00 1 1 2 2 53 تراكيب البيانات

 %83.33 1 5 6 6 68 قواعد البيانات المتقدمة

 %50.00 6 6 12 28 252 مبادئ الحاسب اآللي

 %83.87 5 26 31 49 284 تقنية المعلومات

 %90.79 48 422 470 624 انًغًىع وانُغجخ انكهُخ نهقغى

 

 شكم ثُبٍَ َىضؼ َغجخ انُغبػ وانشعىة نهطالة فٍ يقشساد ػهىو انؾبعت وانًؼهىيبد نهفصم انذساعٍ األول
 هـ1437/1438يٍ انؼبو انغبيؼٍ 

 

 

  



 انطبنجبد: صبَُب

 َغجخ انُغبػ انشاعجٍُ انُبعؾىٌ انؾبضشوٌ   انؼذد انكهٍ سقى انشؼجخ  اعى انًقشس

 %95.12 2 39 41 48 364 مقدمة الحاسبات والبرمجة

 %100.00 0 6 6 6 382 بحوث العمليات

 %93.75 1 15 16 16 141 (2)مواضيع مختارة 

 %100.00 0 16 16 16 137 (1)مشروع بحث 

 %65.85 14 27 41 50 367 مقدمة الحاسبات والبرمجة

 %100.00 0 18 18 20 52 نظم التشغيل

 %85.29 5 29 34 34 131 تصميم المترجمات

 %95.00 1 19 20 21 134 إدارة مشروعات البرمجة

 %100.00 0 11 11 15 49 ترجمة في حقول دراسات الحاسب

 %100.00 0 5 5 5 16 (1)برمجة الحاسب 

 %96.30 1 26 27 28 74 تراكيب محددة

 %100.00 0 9 9 9 146 (2)مشروع بحث 

 %24.53 40 13 53 55 157 مقدمه للحاسبات والبرمجه

 %48.98 25 24 49 53 29 (2)برمجة الحاسب 

 %88.89 1 8 9 9 85 نظم الرسم

 %80.00 1 4 5 7 82 عمارة الحاسبات

 %100.00 0 1 1 1 418 الذكاء االصطناعي

 %89.66 3 26 29 29 54 ادارة مراكز الحاسب االلي

 %85.71 2 12 14 14 39 تركيب البيانات

 %95.45 1 21 22 24 57 مبادئ لغات البرمجة

 %100.00 0 13 13 13 78 هندسة البرمجيات

 %85.00 6 34 40 45 135 مواضيع مختارة

 %72.41 8 21 29 30 46 التصميم المنطقي

 %75.00 5 15 20 22 41 تنظيم الحاسبات ولغةالتجميع

 %100.00 0 6 6 6 80 قواعد البيانات

 %100.00 0 9 9 9 130 نظم شبكات الحاسب

 %100.00 0 27 27 27 132 قواعد البيانات المتقدمة

 %100.00 0 8 8 8 84 الذكاء األصطناعي

 %100.00 0 8 8 10 138 تقنيات األنترنت

 %100.00 - 9 9 11 143 النظم الموزعة والمعالجة المتوازية

 %85.71 1 6 7 10 51 البرمجة المرئية

 %100.00 0 14 14 14 139 تصميم وتحليل الخوارزميات

 %75.00 12 36 48 50 368 مقدمة الحاسبات والبرمجة

 %76.09 11 35 46 52 369 مقدمة الحاسبات والبرمجة

 %82.22 8 37 45 50 375 تقنية المعلومات

 %100.00 0 17 17 18 338 الحاسب اآللي واستخداماته

 %90.20 5 46 51 53 362 مقدمة للحاسبات والبرمجه

 %91.55 6 65 71 75 166 مقدمة للحاسبات والبرمجه

 %97.96 1 48 49 50 374 تقنية المعلومات

 %92.45 4 49 53 60 183 الحاسب والمجتمع

 %96.15 2 50 52 60 194 الحاسب والمجتمع

 %35.71 27 15 42 56 14 مقدمة للحاسبات والبرمجه

 %58.54 17 24 41 48 366 مقدمة للحاسبات والبرمجة

 %91.67 4 44 48 50 308 تقنية المعلومات

 %70.37 16 38 54 59 40 الحاسب والمجتمع

 %58.49 22 31 53 61 31 الحاسب والمجتمع

 %77.96 220 778 998 1105 المجموع والنسبة الكلية للقسم

 

 



 شكم ثُبٍَ َىضؼ َغجخ انُغبػ وانشعىة نهطبنجبد فٍ يقشساد ػهىو انؾبعت وانًؼهىيبد نهفصم انذساعٍ االول
 هــ 1437/1438يٍ انؼبو انغبيؼٍ 

 

 

 

 

 
 

  



 

 :انخطخ انذساعُخ( و 

 :ًَُؼ انقغى دسعخ انجكبنىسَىط فٍ ػهىو انؾبعت وانًؼهىيبد ثؼذ اعزُبص انجشَبيظ انزبنٍ

 

  

  

 
 

  

 


