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(الدرجة الكلية 60 :درجة)

( 20درجة)

أ -اذكر ما تعرفه عن طرق تثبيت مقاييس االنفعال.
أ -تثبيت المقاييس المثبتة على ورق paper-back gauge :
وتثبيت بمادة النتروسيليلوز  nitro cellulose cementمثل الدوكو  Dukoفيوضع أولا مادة اللصق بكمية كبيرة نسببيا ا
على السطح المراد اختباره – ثم يوضع المقياس بعد ذلك مع الحرص على عدم وجود فقاقيع هوائية خلفه والحرص أيضبا ا
على عدم ثقب أو تهتك لمادة العزل لشببكة المقيباس ,ممبا يحبدد دائبرة فصبل ببي سبلك المقيباس والسبطح المعبدنى وي بب
لحظ أن األطراف تلتوى أحيانا ا ألعلى ول ضبرر مب ذلبك طالمبا أن المسباحة أسبفل الشببكة تامبة اللتصبا  ,كبللك ي بب
النتباه إلى انه بعد تمام ثبات المقياس على السطح المعبدنى ,إل أن مبادة اللحبام تحبت المقيباس تكبون لزالبت سبائلة ,لبللك
بفضل تغطية موقع المقياس بطبقة رفيعة م األسفنج المطاطى بسمك ما بي 10-3ملليمتر والضغط عليه بثقل حبوالى ½
إلى  1ك م .أو يتم الضغط بسوستة أو زاوية ضغط  Clampأو بشريط لصق مشدود أو بالضغط عليها باألصابع لمبدة 5
دقائق على اضعف اإليمان  .ثم يترك المقياس لمدة  8ساعات على األقل قبل الستقبال.
ب -تثبيت المقاييس المثبته على الباكليت Bakelite gauge :
2
وتثبيبت هبله المقباييص أصبعب ألنهبا تحتباض إلبى ضبغط ل يقبل عب  2ضبغط جبوى أى  2ك م/سبم حتبى يبتم جفباف مبادة
اللصق ويصل أحيانا ا إلى 14 – 7كم/سم 2كما أنها تحتاض إلى عملية إنضاض حرارى إضافية كمبا يلبى حيثبس يسبتمدم معهبا
بان تثبيت فينوليبه  phenol-resin cementالتسبمي إلبى درجبة ْ 60م لمبدة سباعة ,ثبم التسبمي إلبى درجبة ْ 75م لمبدة
ساعتي ثم التسمي إلبى  ْ 120م لمبدة سباعتي  ,ثبم يرفبع الضبغط مب علبى المقيباس وتسبمي إلبى درجبة مبا ببي – 135
 ْ 175م لمدة ساعة واحدة ,ثم يسم المقياس إلى الدرجة التى سوف يتم القياس عليها عدة مبرات حتبى نحصبل علبى ثببات
للواءات بعد ذلك.
جـ -تثبيت المقاييس المثبته على مادة االبوكس – resin backing : Epoxy
وغالبا ا ما تكون المقاييص ذات الرقائق المعدينة  ,foil gridويستمدم معها مادة لصق مصنوعة م اليبوكص Epoxy
 cement thermosetting typeالتى تحتاض إلى حرارة لتمام النضج .ولتثبيت هله المقاييص ينظف أولا السطح
وظهر المقياس بمادة الكلوروايتليا الثالثى  trichloroethyleneمع التعامل مع المقياس بملقط منعا ا للتلود  ,ثم يحضر
مادة التثبيت بمزض عدد  2مكون بالنسب الموصى بها لللك مع الحرص على سرعة الستمدام إذ أن المدة المسموح بها
ل تتعدى نصف الساعة بعد عملية الملط ,ثم يوضع مادة اللصق بكمية كافية على السطح المراد اختباره بواسطة فرشاه
مع الحرص على عدم وجود فقاقيع هواء .ثم يوضع المقياس بحيث تكون الشبكة ألعلى مع الضغط إلزالة مادة اللصق
الزائدة أو أى فقاقيع.
أ -تكلم بالتفصيل عن :المحوالت المرنة لقياس الضغط – مقياس ماكلويد لقياس الضغط
المحوالت المرنة Elastic type-transducers :
وتعتمد هله المحولت على العالقة بي التغير فى الشكل اللى يحدد فى جسبم مبرن غالببا ا أنببوبى نتي بة التبوازن ببي
الضغط المؤثر ورد الفعل نتي ة عالقة ال سم – وم أمثلتهبا أنبوببة ببوردن (الشبكل التبالى وهبى أنبوببة ذات مقطبع بيضباوى
وملتفة على هيئة قوس نصف قطره  Rوعندما يزداد الضغط يميبل المقطبع البيضباوى إلبى السبتزادة ممبا ي عبل نصبف القطبر
يزداد مما ي عل نهاية األنبوبة تتحرك وهله يمك نقل حركتها م خالل ترس إلى مؤشر يقرأ الضغط.
مقياس ماكلويد The McLeod Gage :
ويعتمد على قانون بويل Bole's fundamental relation
P2V2
V1

= P1
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حيث  P2,P1هى قيمة الضغط عند البداية والنهاية V2 ,V1 ,هى قيمة الح م المقابل .فإذا ضغط ح م معلوم م
الغاز عند الضغط المنمفض إلى ضغط أعلى بمقدار الضغط والح م بمكبص فإنه يمك حساب الضغط المنمفض األصلى.
ولتشغيل ال هاز يوصل الضبغط المبنمفض يمبال النتفباأل واألنبوببة الشبعرية أعباله .ثبم يضببط الزئببق إلبى أن يصبل
للنقطة  Fفيصل ال زء المحت ز فى النتفاأل واألنبوبة الشبعرية ويقبرأ الحيبز البلى يشبغل المبائع فبى األنبوببة الشبعرية ] [v1ثبم
ينضغط الزئبق حتى يصل إلى النقطة  Eوهو ما يقابل صفر التدريج فى األنبوببة الشبعرية ويقبرأ الحيبز البلى يشبغل المبائع فبى
األنبوبة الشعرية ] [v2وذلك ع طريق النقطة  Cوالفر بي المستوى  Eوالمستوى  Cهو مقدار الضغط  P1ومنبه نسبب .P2
ويبي الشكل التالى مقياس ماكلويد.
ت  -اذكر فقط طرق قياس المحتوى الرطوبى ،ثم اشرح واحدة منها بالتفصيل.
 -1طريقة الفران
 -2طر التقطير
 -3الطر الكيماوية
 -4الطر الكهربية
 -5طر قياس شدة الضوء النسبية
 -6الطر النووية
 -7طر النيترونات المبعثرة
ثم يقوم الطالب بشرح واحدة منهم
ث – يقوم الطالب يايجاد االثبات

السؤال الثانى 20( :درجة)
أ -تعترض عملية القياس بعض العوامل التى تسبب أخطاء فى نتي ة القياس ,وضح ذلك مع بيان كيفية تصحيح
القراءات المقاسة.
أوال :االخطاء Errors
تعترض عملية القياس بعض العوامل التى تسبب حدود أخطاء فس نتي ة القياس ,فبصفة عامة يمك تقسيم هله
الخطاء الى ثالد أقسام يمتلف كل منهما فس طبيعته وهس الخطاء الثابتة والخطاء العتباطية ,وأخطاء الهمال.
 -1االخطاء الثابتة Systematic or Fixed Error :
وتشمل األخطاء التى لها صفة الثبات فس المقدار او الت اه ,وذلك نتي ة لجراء عملية القياس تحت تأثير عوامل لها
تأثير معي ثابت .وم أمثلة هله األخطاء:
أ -أخطاء بشرية : Human errors :
وم أمثلتها ميل شمص ما للنظر الى الناء المدرجة بزاوية معينة تبي قراءة أكبر مما ي ب أو أقل مما ي ب.
ب -أخطاء معايرة : calibration errors
فكثير ما يكون ب هاز القياس خطأ دا خلى نتج ع خطأ فس التصميم أو التصنيع أو الصيانة ,ومثل هله الخطاء ثابتة
التأثير سواء بالزيادة أو النقصان ,ولللك فيمك تداركها بالمعايرة فس أحوال كثيرة ,ولك اذا كانت القيمة المقاسة ومعقدة
التركيب فكثيرا ما تفشل عملية المعايرة فس تدارك مثل هله الخطاء.
جـ -أخطاء في طريقة االداء : Technique and Experimental error
وقد تنتج مثل هله الخطاء نتي ة لستمدام طريقة معينة فس القياس تسبب بعض الخطاء .
 -2االخطاء االعتباطية : Random errors
وهله الخطاء غير ثابتة التأثير سواء فس الت اه أو المقدار .وقد تنتج مثل هله الخطاء م تغير فس الظروف
المحيطة بعملية القياس والتى ليمك التحكم فيها ,مثل حدود ذبلبة وقتية أو حدود ارتفاع أو انمفاض فس درجة حرارة أحد
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أجزاء جهاز القياس أو حدود احتكاك غير متوقع بها .وقد تحدد مثل هله الخطاء العتباطية نتي ة لنظر بشري كاختالف
فس زاوية النظر للتدريج بي قراءة وأخرى.
 -3أخطاء االهمال : Illegitimate errors
وهله الخطاء ي ب تالفيها بكل الطر اذ انها نات ة ع اهمال فس اجراء عملية القياس او عدم اخل قرارات مكررة
او عدم العناية فس قراءة نتي ة المقياس او عدم الهتمام بمنع ذبلبة ال هاز او التحكم فس درجة الحرارة طالما كان ذلك فس
المكان .كللك تحدد أخطاء الهمال نتي ة لالهمال فس حساب نتائج القياس او فس تدوينها او فس ت ريبها.
تصحيح القراءات:
كثير ما يمك تقدير انحراف القيمة المقاسة إلى حد ما ع القيمة الحقيقية ,وبللك يمك تصحيح القيمة المقاسة
باضافة معامل تصحيح عليها اضافة جبرية أو بضربها فس معامل التصحيح.
وفس هله الحالة يعبر ع القيمة المقاسة المصححة بالتعبير " نتي ة القياس " Result
وبللك يمك اي اد نتائج القياس م المعادلة:
Result = (C1 x Measured value) + C2
حيث أن:
 C1, C2معامالت تصحيح
ب -اذكر ما تعرفه عن طرق قياس القوة.
 -1المنظومات الميكانيكية لتقدير الوزن-:
(أ) الميزان العادى:
وهو ميزان ذو ذراعي متساويي  equal-arm type balanceوهو فى أدائه ربما يقارن بي عزمي األول ناتج مب
وزن أو كتلة أو قوة غير معلومة واآلخر ناتج ع كتلة معلومة .ويستمدم نفص األسلوب فى الميبزان الحسباس بالمعامبل
. analytical balance
(ب) الميزان ذو الروافع المتعددة :Multiple-lever systems:
وذلبك لبوزن الوزان الكبيبرة جبدا ا ) Large Weights (Wبواسبطة اوزان اصبغر ) Smaller Weights (Wpووزن
الكفة ) .Pan Weight (Wsويبي الشكل التالى الميزان ذو الروافع المتعددة.
جـ -جهاز قياس القوة البندولى:
ا
وهببو أيضبا ا جهبباز متعببدد الروافببع اسببتبدلت بببه الروافببع والقضبببان ثابتببة الطببول بقطاعببات دائريببة محملببة شببريطيا ,فعنببد
التحميل ,تدور القطاعات حول المحوري  A , Aمما يحرك الثقل البندولى للمارض حتبى يتبزن العبزم النباتج مب كبل مب
اإلثقببال البندوليببة والحمببل فيرتفببع عمببود التببوازن محركببا معببه التببرس المسببتقيم وبالتببالى التببرس الصببغير محركبا ا مؤشببر
المقياس .ويبي الشكل التالى جهاز قياس القوة البندولى.
 -3أنظمة قياس القوة الهيدروليكية والهوائية :
خاليا التحميل الهيدروليكية Hydraulic load cells
وفيها يسبتمدم مكببص عبائم  floating pistonمتصبل بالسبطوانة ومحباط بغشباء مبرن diaphragm type seal
ملليمتببر فقببط ,ولكنهببا تببؤثر علببى قببراءة مقيبباس الضببغط .ومثببل هببله
يسمح بحركة محددة جدا ا للمكبص ل تقوى عادة
األجهزة تقيص حتى  2مليون ثقل كيلوجرام بحركة ل تتعدى  %½ +مب القبراءة أو  %0.1مب إجمبالى سبعة الميبزان ,ولكب
ي ب أن يوضع فى العتبار تأثير درجة الحرارة حيث أنها تسبب خطأ فى حدود  %0.45لكل ْ 10م تغير فى الحرارة .ويببي
الشكل التالى قطاع فى خلية تحميل هيدروليكى.
خاليا التحميل الهوائية Pneumatic load cells :
وفيها تزود الملية بمصدر دائم لضغط الهواء ,فإذا زاد الضغط ع مقدار الحمل وارتفعت طبليبة التحميبل فبإن صبمام
تسريب الهواء يقلل الضغوط مرة ثانية ليصل لحالة التزان المطلوب خلية تحميل هوائية وتقبدر سبعة المليبة بحبوالى  40ألبف
ثقل كيلو جرام أو اقل مع خطأ يقدر بحوالى  %0.1م التدريج الكامل .ويبي الشكل التالى قطاع فى خلية تحميل هوائى.
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ت -تكلم باختصار عن-:
المقارن الميكانيكى – المقارن الهوائى – مقياس االختراق – مقياس الجذب أو التوتر الرطوبى
المقارن الميكانيكى:
وفيه يتصل فك متحرك ألعلى وأسفل بفك ثابت ع طريق ريشة مرنة كما يتصل الفكان بقاعدة المؤشر ريسة مرنبة
أيضا ا ,فإذا تحرك الفك المتحرك بالنسبة للثابت تحرك المؤشر لليمي أو اليسار كما فى شكل ( . 1-4ولستمدام جهاز المقبارن
الميكانيكى توضع البلوكات أولا على قاعدة القياس ويضبط الدليل والمكان الثابت والمتحرك بحيث يعطى المؤشرات صبفر ثبم
ترفع بلوكات القياسى ويوضع ال سم إعداد قياسبه أو التأكبد مب قياسبه فبإذا تحبرك الفبك ألعلبى أو ألسبفل يقبوم المؤشبر تبوازن
مقدار اإلزاحة مباشرة .وتتم معايرة وتدريج المقياس ع طريق استمدام بلوكات لقياس أيضاا.
المقارن الهوائى Pneumatic comparator :
يبي الشكل المقارن الهوائى .يعتمد هلا المقارن على مساحة فتحتى مرور الهواء A2 , A1التى يتسبب عنهبا فبر فبى
الضبط  Psأى ضغط المصدر ع الضغط ع فتحة المروض النهائية  ,Piوتتوقف مساحة فتحة المروض النهائيبة علبى المسباحة
 dبي ارتفاع البلوكات أو ال سم بالمقاس ونهاية أنبوبة طروح الهواء حسب المعادلت التالية:
2


P P
 = s − i
Pi Ps


 A2

 A1

مقياس االختراقPenetrometer :
يقاس تماسك التربة ( soil compactionبعدة طر منها قياس الكثافة الظاهرية ( bulk densityأو النفاذية,
الخ ...ولك الطريقة الشائعة لبساطتها هى قياس مقاومة الخترا ( . penetration resistanceوتستمدم هله الطريقة
م سا ممروطيا ذا مقطع محدد المساحة ,وتقيص القوة الالزمة للتغلب على مقاومة التربة لختراقه عند ممتلف األعما .
فتقاس القوة عادة بواسطة ياى معاير ,أو بواسطة مقاييص النفعال ( . strain gagesوتقسم القوة على مساحة مقطع الم ص
ويسمى الضغط الناتج "معامل الخترا  . penetration indexولهله الطريقة توصيف قياسى باسم ال معية األمريكية
للهندسة الزراعية (الشكل التالى  .وهناك طريقة أخرى للقياس تعتمد على دفع الم ص بعدد معي م الطرقات م كتلة تسقط
م ارتفاع معي مع مالحظة عمق الخترا .
مقياس الجذب أو التوتر الرطوبى ()Tensiometer
هله الطريقة غير مباشرة لتقدير الرطوبة .وهى ل تقيص الرطوبة بالضبط ,ولك تفيد فى معرفة حاجة التربة الى
الرى .تعتمد فكرة ال هاز على أن التربة تمتص الرطوبة التى ت اورها بماصية ال لب السموزى والتوتر السطحى
والن تشار الشعرى .وكلما زادت الرطوبة فى التربة يقل ال لب (التوتر أو الشفط الرطوبى الى أن ينعدم عند درجة التشبع
المائى .ويتكون ال هاز م انبوبة رأسية تمتلئ بالماء ,وتدفع فى ثقب بالتربة الى العمق المطلوب القياس عنده .وبطرف
النبوب السفلى كوب مسامى (أو وعاء  porous cupتنشع المياه منه الى التربة الم اورة (والتى ي ب أن تكون ملتصقة
معه تماما فتسبب انمفاضا فى الضغط دخل النبوب .ويقاس هلا الضغط بواسطة مقياس (مانومتر  ,أو بواسطة انبوبة
مانومترية بها زئبق الشكل التالى.
ث – يقوم الطالب بحل المعادلة باستخدام التحليل البعدى

السؤال الثالث 20( :درجة)
أ -اذكر فقط طرق قياس السريان ،ثم تكلم بالتفصيل عن أجهزة المساحة المتغيرة.
 -1الطرق االبتدائية أو طريقة الكميات Primary or quantity methods
أ -الوزن أو ح م المزان Weight or volume tanks
ب -مقياس اإلزاحة الي ابى Positive – displacement meters
 -2مقاييس السريان Flow meters : :
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أ -مقاييص الختنا Obstruction meters
أ -1-جهاز الفينشورى Venturi meters
أ -2-فتحة السريان Flow nozzles
أ -3 -فواهة السريان Orifices
ب -أجهزة المساحة المتغيرة Variable – area meters
جـ -أجهزة القياس التوربينية والمورحية Turbine and propeller meters
د – أجهزة السريان المغناطيسية )Magnetic flow meters (liquid only
هـ -أجهزة الدوامة Vortex shedding meters
 -3مجسات السرعة Velocity probes :
أ -م سات الضغط Pressure probes
أ -1 -الضغط الكلى وأنابيب تيوب اإلستاتيكية
أ -2-الم سات ذات اإلحساس الت اهى Direction –sensing probes
ب -جهاز األنيموميتر المزود بسلك ساخ أو غشاء ساخ
جـ -األساليب المتناثرة التى تعتمد على الضوء المتناثر Scattering techniques
جـ -1-جهاز األنيموميتر الماص بأشعة ليزر دوبلر
جـ -2-جهاز األنيموميتر ذات الموجات فو مغناطيسية
 -4األساليب المرئية للسريان Flow-visualization techniques :
أ -الدخان أو السحاب المنتشر فو سلك الدخان
ب -الحق الصبغى – الترسيب الكيماوى
جـ -فقاعة الهيدروجي (للسوائل ).Hydrogen bubble (liquids
د .تضمم األشعة اللى يحدد التفلور اإلشعاعى Laser-included fluorescence
ب -اذكر ما تعرفه عن طرق قياس عزم اللى.
أ -الدينامومترات (األجهزة) الميكانيكية والهيدروليكية:
ولعل ابسطها هى فرملة برونى  Prony brakeوهو جهاز يعتمبد علبى الحتكباك ال باف لتحويبل الطاقبة الميكانيكيبة إلبى
حرارة ويوجد مثالبي لهلا النوع م الدينامومترات حيث يتعادل عزم اللبى  Torqueمبع العبزم  F× rويوجبد نبوع أخبر
يستمدم الحتكاك مع مائع مثل الماء كما فى .وسعة هبلا النبوع تتوقبف علبى مسبتوى النبوع وعلبى مسبتوى المباء وسبرعة
الدوران .وتتناسب القدرة الممتصة مع مكعب سرعة الدوران وتتوقف حسب ارتفاع المباء فبى ال سبم المحبيط وتتميبز هبلا
ال هاز ع برونى بريك أن الحرارة المتولدة والمنتقلة إلى الماء يمك التملص منها ع طريق تبريد الماء.
ب -الدينامومترات الكهربية:
أى آلة كهربائية تدور يمك استمدامها ديناموتر مسبب لعزم اللى أو ممتص له ,ويوجبد  4تصبميمات ممتلفبة لبللك وهبى:
دينامومتر التيارات الشاردة  -المولدات أو دينبامومترات التيبار الهبزازة – مبواتير أومولبدات التيبار المسبتمر – ومبواتير
أومولدات التيار المتردد.
دينامومترات النقل Transmission dynamometer
فهى ل تبدد ول تولد قدرة ودائما ا تستمدم ت هيزات خاصة لتقدير عزم اللى مثبل المتتابعبات الترسبية والسبيور وال نبازير.
وي ب مالحظة أن أى صندو تغيير سرعات يتعرض لتأثير عزم لبى مسباوى للفبر ببي العبزم البداخل والعبزم المبارض
منه ,فالنسبة للسيور وال نازير يكون التأثير دالة فى الفر فى تؤثر ال انب المتؤثر وال انبب المرتمبى مب السبير وكبللك
عزم اللى عند أى طارة أدارة دالة فى الفر بي ال انب المتؤثر وال انب المرتمى م سير اإلدارة.
ت – عرف التحكم التلقائى ثم وضح نظم التحكم.
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مفهوم التحكم التلقائى
التحكم التلقائى موجود منل بدء المليقة .فانك ان مددت يدك لتلتقط قطعة معدنية أمامك ,فان مسارها يتحدد بواسطة الله واألعصاب
والعضالت حتى تصل اليد الى هدفها ,وأثناء ذلك فان المسار يصحح بالتغلية الراجعة ( feedbackم العي الى المخ الى العضالت المحركة
لتمام الحركة .وبدون هلا التحكم ل تصل اليد لهدفها تماما .جرب رؤية هدف على مائدة أمامك ,ثم اغمض عينك ومد يدك لاللتقاط .هل وصلت اليد
بدقة الى هدفها .وفى بيت كل واحد منا جهاز واحد على األقل يعمل بنظام التحكم التلقائى .فابسط مثال على ذلك صمام العوامة الموجود فو
صندو الطرد اللى بالحمام.
وخالل الحرب العالمية الثانية طفرت الستمدامات الكهربية واللكترونية ونظم التشغيل والتحكم طفرات هائلة ,ربما كان الدافع لها هو
الستمدام الحربى ,غير أن الطفرات شملت النتاض المدنى ومنه الزراعى .أما فى الوقت الحالى فقد زاد الستمدام اللكترونى فى كل المكونات,
ودخل فى التحكم بالرى وفى التصنيع وفى تشغيل ال رارات واآللت الزراعية ,الخ..
ومؤخرا دخلت فى عمليات التحكم طر جديدة تستفيد م "اللكاء الصطناعى  "artificial intelligenceومنها "مناهج المبرة
– expert systemsوالشبكات العصبية الصطناعية  ,"artificial neural-networksالخ..

نظم التحكم
هناك نظامان أساسيان للتحكم :النظام المفتوح ,والنظام المتصل بدائرة رجعية.

 -1النظام المفتوح:
فى هلا النظام فان اشارة الداخل (األمر ل تتأثر بالمارض .لللك فان أى خطأ فى المارض ل يصحح بالعالقة مع الداخل .ولهلا ,فمع أن
النظام يتصف بالبساطة ,ال أنه قد ل يكون دقيقا أو عمليا فى كثير م التطبيقات.

-2

النظام المتصل بدائرة رجوع (تغذية خلفية أو رجعية)
فى هلا النظام فان اشارة المارض تؤثر على الداخل .وهلا النظام أكثر شيوعا فى التطبيق نظرا ألن المارض هو المعول
فى عملية التحكم ,ولك يعيب النظام احتمال وجود تأخر زمنى بي وصول اشارة المارض وبي التأثير عليه ,لللك قد
يحدد بعض التلبلب أثناء األداء
2
ث  -اذا كان طول سلك  Lومساحة مقطعه  CDيتعرض النفعال محورى يسبب زيادة فى طوله فاثبت ان-:
d 
F = 1 + 2v +

وعند إجهاد السلك

dL L
L
L
=R
=
A CD 2

CD (Ld  + dL) − 2CLDdD
(CD 2 ) 2

= dR

1 
(Ld + dL) − 2 L dD 
2 
D 
CD 

=

2

وم المعادلتي السابقتي نستنتج أن:

dR dL
dD d
=
−2
+
R
L
D


يمك اعادة كتابة المعادلة السابقة كما يلى:

dR R
dD D d 
= 1− 2
+
dL L
dL L dL L

وحيث ان:
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dL
=  a = axial strain
L
dD
=  L = lateral strain
D
dD D
=  = v = Poisson' s ratio
dL L
dR R dR R
d 
=F
=
= 1 + 2v +
dL L
a
dL L
مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،،
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