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 تمهـــــــــــــيد

 ــــ

  وقاية النباتبرنامج عزيزى طالب 

 
 .. نحن معك…لست وحدك

 
يطيب لنا ويسعدنا أن نستقبلك بكل الود والحب فأهال   

كلية ب وقاية النباتبرنامج  ومرحبا بك عضوا  من أعضاء أسرة
 .ةبإنضمامك إلي برنامجللبمشتهر وهنيئا  الزراعة

 
ويسعدنا أن نقدم لك  هذا الدليل لكى يكون بين يديك يوضح  

لك ماقد يكون غامضا عليك وينير لك الطريق ويرشدك إلى مايجب 
إتباعه،  فعلى صفحاته ستجد الصديق الذى يصحبك فى جولة بين 

ا لمافيه خير أرجاء كليتك الحبيبه،  ونسأل هللا أن يوفقك ويوفقن
 الوطن.

 
 وهللا ولى التوفيق

 
 مع تحيات                         
 ت وقاية النبابرنامج اسرة 

 

 

 

 

 اهٌضتٖٛبد

 اهصفضخ اهٌضتٖٙ ى

 4 اهشؤٛخ ٕاهشعبهخ 1

 4 اهجشُبًذ أٓذاف 2
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 5 اهِتبئذ اهتعوٌٜٜخ اهٌغتٔذفخ 3

 5 اهٌمشساد اهذساعٜخ 4

 5 تمٜٜي اهطوجخ أعبهٜت 5

 6 لٖاعذ ٕعالًبد اهِزبس 6

 6 عَ دخٖم االًتضبٍ االعتزاس 7

 8 اهتذسٛت اهصٜفٚ 8

 8 هٖائش اهتمذى ٕاكٌبم اهجشُبًذ 9

 9 ٜٓئخ اهتذسٛظ أعضبء 10

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 السؤيخ:

 في تحقيق ثيئخ شزاعيخ افضل مان يعبهم القع

 

 السظبلخ:
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 تبهيلللل دلللتاصز  علمملللخ عيميلللب لعمييلللب  للله  للل   ا لللسا  -

 االثحبث لتتعيخ المجعمع

حمبيلللخ الةلللسلح الىجبتيلللخ لالحيتاويلللخ لالفرا يلللخ  للله االفلللبد  -

 الحشسيخ

حمبيخ الجيئخ  ه العضسز  ه الكيمبليبد المعععميخ فلي اصازح  -

 االفبد

 اظعةمبز الكب ىبد الىبفعخ في تطتيس لصيبوخ االوعبج الصزاعي -

 

 االهداف:

مب عللعيس تلللسيط بلل ة  للمهييه  لله حميللخ الجكللبلتزيتض لال -

 لالددعتزاح في تلمص لقبيخ الىجبد ثفسلعخ الملعيفخ

 القيبم ثب سا  االثحبث العيميخ العطجيقيخ -

 

 القيم:

االلعصام ثبلمجبصئ فلي تحقيلق  عليسح قعلم لقبيلخ الىجلبد ل له  -

ذلللا العبديللد عيللي تطجيللق المهىيللخ ل عللبييس الجللتصح لالعطللتيس 

د العدزيعليخ المععمس لالعفبوي في العمل لاال بوخ في المجلبال

 لالجحةيخ ل د خ المجعمع

 

 هدف ثسوب ط ثكبلتزيتض لقبيخ الىجبد:

 

 

 

 

 

 المقسزاد الدزاظيخ

 الفسقخ الةبلةخ  "لقبيخ وجبد"

 الفصل الدراسى األول الفصل الدراسى الثانى
عدد   عدد الساعات

 المقـــــرر

عدد   عدد الساعات

 المقـــــرر
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 نظرى عملى الوحدات نظرى عملى الوحدات

 بٌئةةةةةةةةةةةةةةةة  ح         ةةةةةةةةةةةةةةةة رات 2 2 3
 

 تقسةةةةةةةةةةةةةةةٌ  ح       ةةةةةةةةةةةةةةة رات 2 4 4
 ح ةةةةةرات محاص  ةةةةة ٌل الحقةةةةةل 2 4 4 

 
 نٌماتولوج        ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ٌا 2 2 3

 فسةةةةةةةةةةةٌولوجى ح     ةةةةةةةةةةة رات 2 2 3 
 

4 4 2 
 أسسسسك مكافحـــسسسـة ا فسسسات

 
 محاص  ةةةةة ٌل حقلٌةةةةة    ةةةةةا   2 2 3

 
 ح ةةةةةةرات ببٌةةةةةة  وبٌب  ةةةةةة رٌ  2 2 3

 تحلٌلٌةةةةةةةةةةةةةةة كٌم      ةةةةةةةةةةةةةةة ٌا   2 4 4 
 

 كٌمٌةةةةةا  عي  ةةةةة وٌ    ةةةةةا   2 2 3
 ح ةةةةرات الحبةةةةون الم  ونةةةة  2 2 3 

 
 تكنولوجٌةةةةا الةةةةرـ والت ف ةةةة ٌر 2 2 3

 تببٌقةةةةةةةات الحاسةةةةةةةن ا لةةةةةةةى 1 2 2 
 

 أساسةةةةةةةٌات الحاسةةةةةةةن ا لةةةةةةةى 1 2 2
 

22 18 13  22 18 13  

 

 الفسقخ الساثعخ  "لقبيخ وجـــبد"

 الفصل الدراسى األول الفصل الدراسى الثانى
عدد 
 الوحدات

 عدد الساعات

 المقـــــرر

عدد 
 الوحدات

 عدد الساعات

 المقـــــرر
 نظرى عملى نظرى عملى

 تربٌةةة  النحةةةل ودٌةةةدا  الحرٌةةةر 2 2 3
 

 مقاومةةةةةةةةةةةةةةة  ح      ةةةةةةةةةةةةةةةة ٌوٌ  2 2 3
 أك         ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ارو  2 2 3 

 
 إنتةةةةةةةاا بس  ةةةةةةة اتٌ    ةةةةةةةا   2 2 3

 إر       ةةةةةةةةةةةةةةةة اد  راعةةةةةةةةةةةةةةةةى 2 2 3 
 

 مبٌةةةةةةةةةةةةةةةدات ح      ةةةةةةةةةةةةةةة رٌ  2 4 4
 تحل      ةةةةةةةةةةةةةةةةة ٌل مبٌةةةةةةةةةةةةةةةةةدات 2 4 4 

 
 سم       ةةةةةةةةةةةةةةةة ٌ  مبٌةةةةةةةةةةةةةةةةدات 2 4 4

 أم       ةةةةةةةةةةةةةةةة را  نبةةةةةةةةةةةةةةةةات 2 4 4 
 

 ح ةةةرات المحاصةةةٌل البسةةةتانٌ  2 2 3
 بحةةةةةةةةةةةةةةـ ومنا        ةةةةةةةةةةةةةة ات - 6 3 

 
   وتحلٌةةةةةةل تج  ةةةةةة ارنتصةةةةةةمٌ 2 2 3

 20 20 10  20 16 12  

 

 
 اسالٌن تقٌٌ  البلب :

 . المعرفة والفهم والمهارات الذهنٌةلتقٌٌم    . إمتحانات دورٌة -1

 المهارات العملٌةلتقٌٌم    .. امتحانات عملٌة -2

 .المعرفة والفهم والمهارات العامة والقابلة للنقللتقٌٌم    ....حان شفوىامت -3

 .المعرفة والفهم والمهارة الذهنٌةلتقٌٌم    ... إمتحان نظرى -4

 جدول التقٌٌ 

 .الرابع والثامناألسبوع    .... . إمتحانات دورٌة 1التقٌٌم 

 الثانى عشراألسبوع    .. ...... امتحان عملى 2التقٌٌم 

 الثالث عشراألسبوع    ....... فوىامتحان ش 3التقٌٌم 

 الرابع عشراألسبوع    ....... امتحان نظرى 4التقٌٌم 

 الو   النسبً لكل تقٌٌ 

 %15 ات دورٌةامتحان

 %60 امتحان آخر السنة/الفصل

 %10 االمتحان الشفوي

 %15 االمتحان العملً
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 % أعمال السنة/الفصل

 % أنواع التقٌٌم األخرى

 %100 المجموع
إلمتحا  أ  ٌكو  مستوفٌا نسب  الحيور المقررة فى جمٌع وٌ ترب لد ول البالن ا  

 % .75المقررات الدراسٌ   التقل ع  
 

  واعد وعالمات النجاح:

 ٛوٚ : كٌبتضغت اهتمذٛشاد اهتٚ ٛضصن عؤٜب اهطبهت فٚ كن ًمشس 

 سًض اهتمذٛش العقديس الدز خ المئتيخ

 ى ًٌتبص  85-100

 رـ رـ رٜذ رذا 85إلى أقل  ه  75

 رـ// رٜذ  75إلى أقل  ه  65

   ًمجٖم 65إلى أقل  ه  50

 ض ضعٜف 50الي اقل  ه  30

 ض د ضعٜف رذا 30اقل  ه 

 
ٌ تبر البالن راسن اذا حصل علً تقدٌر ي ٌف او ي ٌف جدا فً ثالـ  -

 مقررات

 اإلعتذار ع  عد  د ول االمتحا  
ٛخطذش اهلوٜذخ ارا صذث هوطبهت عذزس ٌِٛعذْ ًذَ أداء احًتضذبٍ فعوٜذْ أٍ  أ(  

اهٌغتِذاد اهت٘ تضٛذذ عذزسّ لجذن ثذذء احًتضبُذبد إٔ  ثطوجْ ثزهك ٕٛشفك

 ف٘ أحِبئٔب .

ة(   ٛشارع اهطبهت إٔ ٕه٘ األًش لغي شئٍٖ اهطالة ثبهلوٜخ هٌعشفذخ ًذب تذي 

 ف٘ طوجْ .

د(   ٕف٘ صبهخ اهعزس اهٌشض٘ عوذ٘ اهطبهذت أٍ ٛتمذذى هذةداسح اهطجٜذْ اهعوٜذب 

اهلشذذف اهطجذذ٘ عوٜذذْ ٕٛغذذذد اهشعذذٖى اهٌمذذشسح  ثبهزبًعذذخ ٕٛطوذذت تٖلٜذذع

رِٜٔب ثخالف اهذًغبد ٌِٕٛش اهشٔبدح اهٌعتٌذح ٕٛمذذًٔب هولوٜذخ  6ٕلذسّ 

صٜذذج ال تمجذذن أٗ شذذٔبداد نٜذذش اهٌِذذٖرد اهٌٖصذذذ اهصذذبدس ًذذَ احداسح 

 اهطجْٜ ثبهزبًعخ .

ارا كبٍ اهتخوف عَ دخٖم احًتضبٍ ثعزس لٔشٗ ٛمجوْ ًزوظ اهلوٜخ فذال  د( 

ٛضغت نٜبثْ سعٖثب ثششط أال ٛضٛذ عَ فشصتَٜ ًتتبهٜتَٜ إٔ ًتفشلتَٜ 
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خالم عِٖاد اهذساعخ ثبهلوٜخ . ٕٛزٖص ف٘ صبهخ اهضذشٕسح ًذِش فشصذخ 

 حبهخخ ثمشاس ًَ ًزوظ اهزبًعخ . 

  َعذِتَٜ ٕٛزذٖص هٌزوذظ اهلوٜذخ الٛزٖص هوطبهت أٍ ٛجم٘ ثبهفشل٘ أكخذش ًذ

اهتشصٜص هوطالة اهزَٛ لضٖا ثفشلٔي عِتَٜ ف٘ اهتمذى إه٘ احًتضبٍ ًَ 

اهخبسد ف٘ اهغِخ اهتبهٜخ فذ٘ اهٌمذشساد اهتذ٘ سعذجٖا فٜٔذب ٕرهذك فٌٜذب عذذا 

طالة اهفشلخ احعذادٛخ ٕاهفشلخ األٕهذ٘ فذ٘ اهلوٜذبد اهتذ٘ هذٜظ ثٔذب فشلذخ 

 اعذادٛخ.

  عو٘ ًب تمذذى اهتذشخٜص هطذالة اهفشلذخ لجذن ٕٛزٖص هٌزوظ اهلوٜخ عالٕح

اهِٔبئٜذذخ ٕاهفشلذذخ اهِٔبئٜذذخ ثفشصذذتَٜ اضذذبفٜتَٜ هوتمذذذى إهذذ٘ احًتضذذبٍ ًذذَ 

اهخبسد ٕثبهِغجخ إه٘ اهولوٜبد اهت٘ تذٍٖ ًذذح اهذساعذخ ثٔذب خٌذظ عذِٖاد 

عو٘ األلن ٛعبًذن طذالة اهفشلذخ اهخبُٜذخ ثبهلوٜذبد اهتذ٘ ثٔذب فشلذخ اعذادٛذخ 

هخخ ثبهلوٜبد اهت٘ هذٜظ ثٔذب فشلذخ اعذادٛذخ ًعبًوذخ ٕكزهك طالة اهفشلخ اهخب

طالة اهفشق اهِٔبئٜخ ٕارا سعت طبهذت اهفشلذخ اهِٔبئٜذخ فٌٜذب الٛضٛذذ عوذ٘ 

ُصف عذد ًمشساد ٓذزّ اهفشلذخ إٔ فذ٘ اهٌمذشس اهٖاصذذ فذ٘ اهلوٜذبد اهتذ٘ 

تذذذسط ثٔذذب ًمذذشس ٕاصذذذ فذذ٘ اهغذذِخ اهِٔبئٜذذخ ٕرهذذك ثصذذشف اهِ ذذش عذذَ 

بثمخ سخذذص هذذْ فذذ٘ احًتضذذبٍ صتذذ٘ ٛذذتي اهٌمذذشساد اهٌتخوفذذخ ًذذَ فذذشق عذذ

 ُزبصْ .

  ٕارا تخوف اهطبهت عَ دخٖم احًتضبٍ ثعذزس لٔذشٗ ٛمجوذْ ًزوذظ اهلوٜذخ

فال ٛضغت نٜبثْ عِٖٛب ثششط أُال ٛضٛذذ اهتخوذف عذَ فشصذتَٜ ًتتذبهٜتَٜ 

إٔ ًتفشلتَٜ خالم عِ٘ اهذساعخ ثبهلوٜخ ٕٛزٖص ف٘ صبهخ اهضشٕسح ثمشاس 

 بهخخ هوطبهت . ًَ ًزوظ اهزبًعخ ًِش فشصخ ح

ٕٛعتجش اهطبهت اهٌتغٜت عَ احًتضبٍ ثغٜش عزس ًمجٖم ساعذجب ثتمذذٛش  

 ضعٜف رذا .

 

 

 

 العدزيت الميفي
 

عوٚ اهتٌٜض ثَٜ االفبد اهضششٛخ اهٌختوفذخ  ثبهتذسٛت اهفشلخ اهخبهخخ طبهتٛمٖى 

ٕطذذذشق ًلبفضتٔذذذب ٕكٜفٜذذذخ اعذذذذاد ثذذذشاًذ اهٌلبفضذذذخ اهٌتلبًوذذذخ هٔذذذزّ االفذذذبد 

د اهذشػ ٕاهتعفٜذش ٕتضوٜذن ًتجمٜذبد اهٌجٜذذاد ٕرهذك ًذَ خذالم ٕاعتخذاى اال

ًٕعٔذذ  اهجشُبًذ اهتذسٛجٚ اهزٙ ٛتي داخن اهلوٜخ ٕاهٌعٌن اهٌشكذضٙ هوٌجٜذذاد

عوٚ  ثضٖث ٕلبٛخ اهِجبد ثٖصاسح اهضساعخ ًٕصبُع اُتبد اهٌجٜذاد ٕاهتذسٛت
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ٍ ٛمذذى اعتخذاى االرٔذضح اهعوٌٜذخ ٕتِفٜذز اهتضوذٜالد اهٌعٌوٜذخ اهٌختوفذخ عوذٚ ا

 اهطبهذذت تمشٛذذشا ٕافٜذذب عذذَ ًذذب تاللذذبح ًذذَ تذذذسٛت ثعذذذ اُتٔذذبء فتذذشح اهتذذذسٛت

 % ًَ ًتطوجبد اهتخشد. 100ٕٛعتجش صضٖس اهتذسٛت ثِغجخ 

 ًٖعذ اهتذسٛت:

 شٔش انغطظ 
 

 :الجسوب ط لإدمب  العقدم لتا ح

 
 :اهخبهخخ اهفشلخ

ن ُغجخ اهعٌوٜخ عو٘ اال تم اهٌٖاظجْ عو٘ ًتبثعخ اهٌضبضشاد ٕ اهذسٕط-1

% ًذذَ كذذن ًمذذشس عوذذ٘ صذذذح ٕ ال ٛغذذٌش هوطبهذذت ثذذ داء 75اهضضذذٖس عذذَ 

أًتضبٍ ُٔبٛخ اهفصن اهذساع٘ ٝٗ ًَ اهٌمشساد اهذساعذٜخ أرا صادد ُغذجخ 

 % ًَ ًزٌٖع عبعبد اهذساعخ هٔزا اهٌمشس.25نٜبٛخ عَ 

ِٛمذذن اهطبهذذت ًذذَ اهغذذِخ اهٌمٜذذذ ثٔذذب اهذذ٘ اهغذذِخ اهتبهٜذذخ ارا ُزذذش فذذ٘ رٌٜذذع -2

شلخ اهٌمٜذ ثٔب إٔ كبٍ ساعجب ف٘ ًبدح إ ًذبدتَٜ عوذ٘ اٝكخذش ًذَ ًمشساد اهف

 فشلتخ إ فشلخ أدُ٘.

 

 اهشاثعخ اهفشلخ

اهٌٖاظجْ عو٘ ًتبثعخ اهٌضبضشاد ٕ اهذسٕط اهعٌوٜخ عو٘ اال تمن ُغجخ -1

% ًذذَ كذذن ًمذذشس عوذذ٘ صذذذح ٕ ال ٛغذذٌش هوطبهذذت ثذذ داء 75اهضضذذٖس عذذَ 

شساد اهذساعذٜخ أرا صادد ُغذجخ أًتضبٍ ُٔبٛخ اهفصن اهذساع٘ ٝٗ ًَ اهٌم

 % ًَ ًزٌٖع عبعبد اهذساعخ هٔزا اهٌمشس.25نٜبٛخ عَ 

ٛزت أٍ ِٛزش اهطبهت ف٘ رٌٜع ًمشساد اهفشلخ اهٌمٜذ ثٔب إٔ فشلذخ -2

 أدُ٘ .

 ICDLارتٜبص اختجبس  -3

 

  ىعق الجسوب ح:
   أ.ص/  بص حمبصح حعه زاضي

 

 اعضب  هيئخ العدزيط لالمعبلوتن ثبلجسوب ط:
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   اإلس        حظاتمال
 د/ علةةةةةةةةةةةةةةةةةةى محمةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةدٌ 0أ نائن رئٌ  الجام  أستاذ 

 

1.  

 د/ جةةةةةةةةةةةةةةاد حمةةةةةةةةةةةةةةاد  حسةةةةةةةةةةةةةة  راي         ةةةةةةةةةةةةةة ى0أ ورئٌ  القس  أستاذ

 

2.  

 د/ عبةةةةةةةةةةدالرحم  أحم     ةةةةةةةةةةة د مصةةةةةةةةةةبفى البةةةةةةةةةةةرى0أ أستاذ متفرغ
 

3.  

 د/ أحمةةةةةةةةةةةةةةةةةد عبةةةةةةةةةةةةةةةةةدالو ان عبدالج        ةةةةةةةةةةةةةةةةة واد0أ متفرغغٌر  أستاذ 

 

4.  

 ار  أمةةةةةةةةةةةةةةٌ  محمةةةةةةةةةةةةةةد اللق         ةةةةةةةةةةةةةة و د/ فةةةةةةةةةةةةةة0أ أستاذ متفرغ

 

5.  

 د/ فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ى فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائ   ل            ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بى0أ أستاذ متفرغ

 

6.  

 د/ السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٌد حلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى عبدالكرٌ          ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  0أ متفرغغٌر أستاذ 

 

7.  

 د/ أحمةةةةةةةةةةةةد عبةةةةةةةةةةةةدال فار عبةةةةةةةةةةةةد  دروٌ      ةةةةةةةةةةةة ـ0أ أستاذ

 

8.  

  .9    ٌاب  د/ ع ت فرا عواد ال         0أ أستاذ

  ةةةةةةةةةةةةةةو ى حامةةةةةةةةةةةةةةد حنف         ةةةةةةةةةةةةةة ىد/ محمةةةةةةةةةةةةةةد 0أ أستاذ  أجا   

 

10. 

 عةةةةةةةةةةةادل عبدالحمٌةةةةةةةةةةةد حةةةةةةةةةةةافظ الكح        ةةةةةةةةةةة ال /د0أ أستاذ

 

11. 

 د. متةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةولى مصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبفى  ب            ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ان متفرغمساعد أستاذ 

 

12. 

 د. إبةةةةةةةةةةةةرا ٌ  عبةةةةةةةةةةةةد  إبةةةةةةةةةةةةرا ٌ  ج         ةةةةةةةةةةةة بون أستاذ مساعد

 

13. 

 د. ريةةةةةةةةةةةةةةةا السةةةةةةةةةةةةةةةٌد محمةةةةةةةةةةةةةةةد عم            ةةةةةةةةةةةةةةة ر أستاذ مساعد

 

14. 

 ا  محمةةةةةةةةةةةةةةود محمةةةةةةةةةةةةةةد ح          ةةةةةةةةةةةةةة الو د. صةةةةةةةةةةةةةةف أستاذ مساعد
 

15. 

 د. محمةةةةةةةةةةةةةةد محمةةةةةةةةةةةةةةد محمةةةةةةةةةةةةةةود ع          ةةةةةةةةةةةةةة  ن مدر 

 

16. 

 د. نجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال  فكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرى عبدالحم           ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ٌد مدر   أجا   

 

17. 

 تهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانى ر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدى عبدالظا         ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ر د. مدر 
 

18. 

 حةةةةةةةةةةةةةةا   محمةةةةةةةةةةةةةةد عل       ةةةةةةةةةةةةةة ٌو  عبةةةةةةةةةةةةةةدالنبىد.  مدر  
 

19. 

 ر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى عبدالمقص         ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ود د.  مدر  
 

20. 

 / غةةةةةةةةةةةةةةةاد  رف ةةةةةةةةةةةةةةت ٌوس            ةةةةةةةةةةةةةةة فالسةةةةةةةةةةةةةةٌد  مدر  مساعد
 

21. 

 السةةةةةةةةةةةةةٌد/ الحسةةةةةةةةةةةةةٌنى السةةةةةةةةةةةةةٌد الحس         ةةةةةةةةةةةةة ٌنى مدر  مساعد
 

22. 

 السةةةةةةةةةةةٌد / أمةةةةةةةةةةةانى ر ةةةةةةةةةةةوا  أحمةةةةةةةةةةةد ال  ٌةةةةةةةةةةةرى مدر  مساعد
 

23. 

 آنسةةةةةةةه/ أمٌةةةةةةةر  محمةةةةةةةد السةةةةةةةٌد سةةةةةةةال  ال      ةةةةةةة ٌوى م ٌد 
 

24. 

 الهادى السةةةةةةةةةةةةةةةةةٌد جم ةةةةةةةةةةةةةةةةةهمةةةةةةةةةةةةةةةةةدالسةةةةةةةةةةةةةةةةةٌد/ أح م ٌد
 

25. 

 .26 ود أحمد         أحمد عبدالمقص السٌد / نٌفٌ  م ٌد 

 27 جٌ اوي ركات ال ٌ  ب ر   م سٌد/ك  ال م ٌد
 

   

 


