
 
  

سابتقالاو قيثوتلا يف دعاوق  
سفنلا ملع يف ثحبلا جھانم  

بیھولا ةمیعن  
سفنلا ملع مسق  
   دوعس كلملا ةعماج



 

 ) سابتقالا( نتملا يف قيثوتلا

  : نيعون ىلع وهو قيثوتلا عم نيرخآلا راكفا لقن وه : سابتقالا

 .)يفرح( رشابم سابتقا .1
  . رشابم ريغ سابتقا  .2

  يفرحلا رشابملا سابتقالا  :اًلوأ

 قيثوتلا عم ايفرح نيرخآلا راكفا لقن وه

  )تسب يبوك ( ءيش يأ هيف ريغن نأ نود وه امك صن سبتقن اننأ يأ 

 ؟ مدختسي ىتم

  : ةيلاتلا ت احلا يف مدختسي 

  هانعم وأ هتيلامج صنلا دقفي نأ ثحابلا فاخ اذٔا 1

 اهدقفيف اهيف ريغي نا ثحابلا ىشخي يتلا تالاقملا ضعب وا ةيرثنلا وا ةيرعشلا صوصنلا وا ةيبرعلا لاثمالا ةلاح يف امك .
  . اهلامج

 .هيف لقعلا لامعا عيطتسا يذلا عونلا نم صنلا ناك اذا 2

 مسرلاب لزنت نأ ةينآرقلا تايآلا ةلاح يف لضفيو اهتغايص يف ريغن نأ اعرش انيلع مرحي يتلاو ةفيرشلا ثيداحالاو تايآلاك
  . اهيف أطخن ىتح رتويبمكلا نم ينامثعلا

  ؟ رشابملا سابتقالا مادختسا دنع اهتاعارم يغبني يتلا طباوضلا

  : نيعون ىلع يهو سبتقملا صنلا ةيمك بسح طباوضلا فلتخت

  ةملك ٤۰ نم لقأ صنلا ناك ةلاح يف  .１

 عضن نا بجي انه ، ةملك ٤۰ دودح يف اهنم سبتقن يتلا ةيداعلا ةيرثنلا صوصنلا ضعب وا ةريصقلا ثيداحالا وأ فيراعتلاك
 رشابم سابتقا اذه نأ ئراقلا فرعيل صيصنت تامالع نيب سبتقملا صنلا



 

 
  )۲۳ ص ، ۲۰۰۱ ،يناطحقلا ( "... فيرعتلا بتكن .................... " هنأب يلقعلا فلختلا يناطحقلا فرعي : لاثم

 ) ةحفصلا ، ماعلا ، ةلئاعلا ( ةيلاتلا ةقيرطلاب انقثو مث صيصنت تامالع نيب بتك دق فيرعتلا نا ظحالن قباسلا لاثملا يف

   ةملك ٤۰ نم رثكأ سبتقملا صنلا ناك اذا  .２
   ةملك ٤۰ نم رثكا رشابم سابتق اذه نأ ئراقلل نيبتسيل ثحبلا ةباتك يف عبتملا قيسنتلل فلاخم قيسنتب صنلا زيمن نا بجي انه

  : لاثم

  ثحبلا ةحفص يه انماما يتلا ةحفصلا نا ضرتفنل

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 يف ةحفصلا مقر ركذ بجي  ةملك ٤۰ نم لقا وا رثكا صنلا ناك ءاوس رشابملا سابتقالا ةلاح يف هنا حضون نا بجي اريخا

 مقر بتكي ةدحاو ةحفص نم سابتقالا ناك ةلاح يف هنأ املع ، ) ةحفصلا، ماعلا ،ةلئاعلا( لكشلا اذهب قيثوتلا نوكي نا يأ ، قيثوتلا
 نيترم 	p وا ص ـلا فرح  بتكي رثكا تاحفص نم سابتقالا تناك ةلاح يفو ،  يزیلجنالاب	)		p ( وأ يبرعلاب )ص ( فرحلاب اقوبسم ةحفصلا

  لكشلا اذهب تاحفصلا بتكت مث

 )33-36	p	p	skinr,2003, ( وأ  )۳٦-۳۳ ص ص ، ۲۰۰۳ ، يناطحقلا (
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 ةفاسمو رطسلا لبق يف ةفاسم انكرت اننأ ظحالن سبتقملا صقنلا اذه
  ةدعب

 نيبتسي اذهبو ثحبلا يقاب نع سبتقملا صنلا قيسنت انريغ يأ
 نأ ئراقلل

   . رشابم سابتقا سبتقم صنلا اذه



 

  رشابملا ريغلا سابتقالا : ايناث

 هغايص يف لدعي وأ ريغي ثحابلا نا يأ " فرصتب " ةملكب ينعنو ، اهبحاصل ةمولعملا قيثوت عم فرصتب نيرخآلا راكفا لقن يا
 . هسابتقا ءانثا صنلا

 وا راكفا ةدع نيب طبري وأ اهديؤي وأ ةركف دقني هسابتقا لالخ وهف ةدوجوم نوكت ثحابلا ةيصخش نأل لضفالا ربتعي عونلا اذه
 .اذكهو هبولسأب اهصخليو ةمولعملا مهفي

  :رشابم ريغلا سابتقالا مادختسا دنع اهتاعارم يغبني يتلا طباوضلا

 يف                                      ةحفصلا مقر ةباتكل ةرورض دجن ال  انه اننأ يأ )خيراتلا ، ةلئاعلا( ةباتكب هقثون مث ديرن امك صنلا بتكن انه
  . خيرات نودب يأ ، ) ت . ب ، ةلئاعلا ( بتكي خيراتلا بوتكم نكي مل ةلاح

 ، ثحابلا هيف فرصتي يذلاو رشابملا ريغلا سابتقالاو ، ) يفرحلا ( رشابملا سابتقالا نيب قرفلا حيضوت انلواح ةقباسلا تارقفلا يف
 وا نافلؤمل باتكلا ناك اذا قثوي فيكف ، ايلخاد قثوي فيك ةريحلا اهيف دجي يتلا تالاحلا ضعب ثحبلا ءانثا ههجاوت ثحابلا نكل
 ؟ يبرعلا مجرتملا ما يبنجالا بتاكلا مسا بتكي له ؟ مجرتملا باتكلا قثوي فيكو ، هتس وا ةثالث

 : قيثوتلا قرط عيمجل حيضوت

  دحاو فلؤمل باتكلا ناك اذا  .１

 نا ةحفصلا مقر فيضيو رشابم ريغ سابتقالا ناك اذا )خيراتلاو ، ةلئاعلا ( ركذب قيثوتلا نوكي اهيفو تالاحلا لهسا يهو
 )ةحفصلا , خيراتلا , ةلئاعلا ( لكشلا اذهب قيثوتلا نوكيف رشابم سابتقالا ناك
 
  / ةلثما

  ............................. نأ ىلإ )۲۰۰۳ ( شيورد لصوت : ةرقفلا لوأ يف قيثوتل لاثم •

 )۲۰۰۳ ، شيورد (......................... هنأب يملعلا ثحبلا فرعي : ةرقفلا رخأ يف قيثوتل لاثم   /وا •
 
  ) نيفلؤم ٦ نم لقأ (رثكا وا ناصخش هفيلأت هيف كرتشا هنم بتكا يذلا باتكلا ناك اذا .２

 . ثحبلا يف عجرملا اهيف ركذي ةرم لك يف نيمسالا الك قثون امئاد ، نانثا نافلؤم لمعلل نوكي امدنع 

 تاقيثوتلا امأ ،عجرملا اهيف ركذُي يتلا ىلوألا ةرملا يف نيفلؤملا عيمج قثون ، نيفلوم سمخ وأ عبرأ وأ ثالث لمعلا نوكي امدنع

 ةبتنن ، خيراتلا عم يزيلجنالاب )et al. ( وأ يبرعلاب خيراتلا عم نورخآو ةلمكب ةعوبتم طقف لوألا فلؤملا ةلئاع عضت ةقحاللا

  . al ـلا دعب ةطقنلا عضول
 
 



 

  )خيراتلا ، يناثلا فلؤملا ةلئاع و لوالا فلؤملا ةلئاع ( ركذن/ لاثم

  ............... نأ ىلإ)۲۰۰۳ ( يرمشلا و يناطحقلا  اهارجأ يتلا ةساردلا جئاتن ترفسا دقو  ةدرقفلا لوأ/ لاثم

 .)۲۰۰۳ ، يرمشلاو يناطحقلا (................................... هنأب يملعلا ثحبلا فرعي/ ةرقفلا رخآ لاثم

  رثكأف نيفلؤم ٦ هفيلأت يف كرتشا باتكلا ناك لاح يف .３

 تارملا يفو عجرملا اهيف ركذي هرم لوأ يف كلذو خيراتلا مث ةلصاف مث نورخآو ةملكب اعوبتم طقف لوألا فلؤملا ةلئاع بتكت
	.)2013	,	al.	et	skinr ( ، )۲۰۰۱۳ ، نورخآو يرمشلا ( لكشلا اذهب ،اضيأ ةقحاللا

 ةمظنم وا رشن راد وأ ةسسؤم وأ ةعماج فیلأت نم باتكلا ناك ةلاح يف .４

 يفو ، ساوقأ لخاد خيراتلاو مسالا راصتخا عم ةرم لوأ لماك مسالا ركذي راصتخا اهلو ةفورعم ةعماجلا وا ةسسؤملا تناك اذا
  طقف خيراتلا عم راصتخالا ركذي ةقحاللا تارملا

  ............ ىلا	)2003	,	dsm4 ( عبارلا يئاصحالاو يصيخشتلا ليلدلا راشأ : ةرم لوأ اهدورو دنع /لاثم

   )dsm4,2003 ( ................. بائتكالا ضارعأ نم	 : ةقحاللا تارملا يف اهدورو دنع لاثم

  ثحبلا يف اهدورو تارم عيمج يف خيراتلا عم لماك مسالا بتكيف راصتخا اهل سيل وأ ةفورعم تسيل ةسسؤملا تناك لاح يف

  )۲۰۰۳ ، ةرهاقلا ةعماج ( ..................... : ةرم لوأ ةدورو دنع لاثم

 )۲۰۰۳ ، ةرهاقلا ةعماج ( ............ ةقحاللا تارملا يف اهدورو دنع لاثم

   لوهجم فلؤملا ناك لاح يف قيثوتلا .５

 .)۱۹۸۷ ، فوعمريغ (  لكشلا اذهب بتكي

   ةفلتخم عجارم ةدع نم ةركف تسبتقا ينا ةلاح يف .６

 ةلصافب مهنيب الوصفم سوقلا لخاد نيفلؤملا عيمج ركذ متي لقع يناثلاو ، يدفملا لوألا نيباتك نم رثكا نم ةركف تدخا الثم
  : يلاتلا لكشلاب   ةلئاعلا بسح ايدجبا مهبيترت متيو ، ةطوقنم

 لبق لقع انبتك اننا يظحال ،  )۲۰۰٦ ، ىدفملا و ؛۲۰۰۳،لقع ( ........................ هنأب ومنلا فرعيو : لاثم
  . ايدجبا ميملا عبست نيعلا نأل ىدفملا

 



 

  ) يلصألا عجرملا رفوت مدع ةلاح يف (  يوناثلا عجرملا قيثوت .７

 ةركفلا كلت نكل باتكلا لخاد نم ةركف سبتقا نا تدرا يعالطا ءانثاو ، ىدفملا رمع روتكدلل ومنلا باتكل تعجر انا الثم
 ، يف فرحب ًاقوبسم يلصألا فلؤملا مساب هقيثوت متي ةلاحلا هذه يف ، رخآ باتك نم اهسبتقا امناو ةسفنب روتكدلا اهبتكي مل
  : يلاتلا لكشلا يف امك

 تسيل اهنكل ىدفملا باتك نم ةمولعملا تذخا ينا فرعي يثحب ىلع علطي ئراق يأ ةلاحلا هذه يف ، )۲۰۰٦ ، ىدفملا يف (
  . رخا ثحاب ةركف لب ةتركف

  مجرتم باتكلا ناك اذا .８

  يبرعلا رشنلا خيرات عم يبنجالا فلؤملا مسا بتكي

  )۲۰۰۳ ، نوتسريث (.............................. هنأب ءاكذلا فرعي / لاثم

 

  ؟ ةيلفسلا شماوهلا وا ةيلفسلا يشاوحلا مدختسن ىتم

  : ةيلاتلا تالاحلا يف اهمادختسال ثحابلا أجليو ةثيدحلا ةيملعلا ثوحبلا يف قيض قاطن ىلع ةقيرطلا هذه مدختست

  ةثحب يف ثحابلا اهب ذخأي يتلا ةقيرطلا حيضوتل  .１

  * )۲۱ ،۱۳۲۱ ( ...... ىلإ ةمالس ةحودمم ريشتو تبتكو نتملا يف بتكا تنك اًلثم

 مقرل خيراتلا دعب مقرلا ريشي بتكا شماوهلا وا يشاوحلا يف ، ةمجن ةمالع تعضو مث اهل تقثوو ةحودمم مالك تسبتقا ينا ظحالن
 . ةحفصلا

  . ةحفصلا مقر هب ينعا انا خيراتلا دعب بتكي مقر يأ نا ملعيس ثحبلا هتءارق لالخ ئراقلا انه

  حلطصملا .２

  حلطصملا بناجب * ةمالع عضا يلقعلا فلختلا نع تثدحتو عوضوم نع ملكتا تنك اًلثم

 مدختسي امدنعو ةيركفلا ةقاعالاو يلقعلا فعضلاك تاحلطصملا نم ددع ىلإ يلقعلا فلختلا حلطصم ريشي يشاوحلا يف بتكاو
  يلقعلا فلختلل ريشي وهف ثحبلا لالخ تاحلطصملا كلت ثحابلا



 

 اذه فيرعت بتكا يشاوحلل لزناو * عضا عيمجلا هانعم مهفي نا عقوتا ال حلطصم يثيدح لالخ تركذو مكلتا تنك اًلثم وا
 .حلطصملا

  ةدازتسالل .３

 عوجرلا كنكمي ةدازتسالل بتكا يشاوحلل لزناو * عضأف هيف عسوتا نا عيطتسا ال يثيدح روحم سيل عوضوم نع ملكتا تنك اًلثم
  ............. باتكل

  نتملا يف اهعضو ميقتسي و شماهلا يف اهتباتك ةرورض ثحابلا ىري يتلا ةلاحلا .４

 ةباتكل ءاوس يشاوحلا مدختسي انه نتملا يف كلذ هباتك عيطتسي الو نيعم ءيش حيضوت ةرورض ثحابلا دجي دقف فلتخت تالاحلاو
  . اننايحا نيثحابلا هجاوت يتلا تالاحلا نم اهريغ وا حلطصم ةمجرت وا باتك مسا وا ةحفص مقر

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عجارملا ةمئاق ايناث

 

   /عجارملا ةمئاق ةباتك دنع اهتاعارم يغبني ةماع دعاوق

  :هنأ ىلإ ةيكيرم اAPA ـلا دعاوق ريشت ـلا دعاوق ريشت

 .ثحبلا ةياهن يف عجارملا ةمئاق حضوت نأ بجي.۱

 نم ةطقن تسيل اهنأل تاحفصلا نم ةحفص يأ اهب لمكن ال نأ ىنعمب ، ةديدج ةحفص يف عجارملا ةمئاق ةباتك أدبن نأ بجي  .۲

 ةلقتسم ةحفص يف نوكت نا بجي ثحبلا يف يسيئر نوكم يه لب ثحبلا طاقن

 عجرم يدل ناك ول لاثملا ليبس ىلعف بيترتلا ءانثأ )فيرعتلا لأ( ـل رظنن ال اننأ ةاعارم عم ، ايدجبا عجارملا عيمج بيترت متي.۳ 

 ."أ" سيلو "ق" فرح عم فنصي "يناطحقلا"

 اهل يبناج ناونع بتكن نا نود ةيبرعلا عجرملاب أدبنو نيرطس هفاسم كرتن مث ، ةحفصلا فصتنم يف "عجارملا" ناونعلا بتكي .٤

 .اضيأ اهل يبناج ناونع بتكن نا نود ةيبنجالا عجارملا اهيلي

 ، ميقرت APA ـلا ريياعم نمضتت ال ثيح ةمئاقلا يف عجرم يأ ميقرت متي ال نأ بجي.٥

 .ةدحاو ةمئاق يف اهضعب عم اهعيمج بتكت لب لئاسرلا نع تالجملا نع بتكلا لصفن نا أطخلا نم .٦

 عجارم ثالث يدل ناك ول ىنعمب ، ثدحالا ىلإ مدقالا نم خيراتلا بسح بترت فلؤملا سفنل عجرم نم رثكا دوجو ةلاح يف.۷

 لكشلا اذهب خيراتلا بسح اهبترا يناطحقلا دمحم اهبتك اهعيمج

 .........................................)۲۰۰۲ ( دمحم ،يناطحقلا

 .........................................) ) ۲۰۰۸ ( دمحم، يناطحقلا

 .........................................) )۲۰۱۳ ( دمحم، يناطحقلا

   لئام طخب كلذ ىلإ امو رمتؤملا وا ةلجملا وا باتكلاك عجرملا مسا ةباتك متت.۸

 اهيف روشنملا ثحبلا ناونع سيلو ةلجملا عجرملا نوكي دق امك ، هيف نمضتملا لصفلا سيلو باتكلاك انيديأب هسملن ام وه عجرملاو 

 وه عجرملا لب عجرم سيل اذه نأل  ،أطخ اذهو ضيرعلا دوسالاب ثحبلا ناونع وا ةلاقملا ناونع بتكي نيح ئطخي نيثحابلا ضعبف ,

  . ثحبلا كلذ وا لاقملا كلذ اهيف رشن يتلا ةلجملا

  .درفم عجارملا نيب رطسالا يف دعابتلا.۹
 

 

 



 

   :عجارملا ةمئاق يف عجارملا قيثوت

  باتك عجرملا ناك اذإ.۱

 :يتآلاك قيثوتلا متي

  رشنلا راد : رشنلا دلب . باتكلا مسا .) رشنلا ماع( يناثلاو لوالا مسالا ، ةلئاعلا 

  دشرلا راد : ضايرلا . يملعلا ثحبلا دعاوق .)۲۰۰۱( هللا دبع.دمحم ، يناطحقلا
  . ةلصافب اقوبسم ةنيدملا دعب ةلودلا مسا بتكي ةلودلا جراخ باتكلا رشن ةلاح يف /ةظحالم

 .دشرلا راد : ةيدوعسلا ، ضايرلا . يملعلا ثحبلا دعاوق.)۲۰۰۱ ( هللا دبع دمحم ، يناطحقلا / الثم
 

  : يلاتلا لكشلاب بتكت بتاك نم رثكا عجرملا فيلأت يف كرتشا اذاو

 .)رشنلا ماع ( يناثلاو لوالا مسالا ،ثلاثلا ةلئاعلا ؛يناثلاو لوالا مسالا ،  يناثلا ةلئاعلا ؛ يناثلاو لوالا مسالا ، لوألا فلؤملا ةلئاع

  رشنلا راد : رشنلا دلب . باتكلا مسا

 ضايرلا . يملعلا ثحبلا دعاوق .)۲۰۰۱ (دمحا ملاس ، يرجيوتلا و ؛ ناميلس دمحا ، يرمشلاو ؛ هللا دبع دمحم ، يناطحقلا

  دشرلا راد :

 /ةظحالم

 ناك نإ "نورخاو" بتكي مث ىلو ا هتسلا ءامس ا بتكت  ةتس نم رثكا اوناك نأ اما لقأف هثالث اوناك نا نيفلؤملا عيمج ءامسا بتكت

  يبنجا عجرملا ناك نإ "at al" وا يبرع عجرملا

 ،يرقنعلاو ؛ دمحا ملاس ، يميمتلاو ؛دمحا ملاس ، يرجيوتلا و ؛ ناميلس دمحا ، يرمشلاو ؛ هللادبع دمحم ، يناطحقلا / لاثم

 .دشرلا راد : ضايرلا . يملعلا ثحبلا دعاوق .)۲۰۰۱ ( نورخآو دمحم دمحا ، يرمشلاو ؛ ناميلس
  

  / يلاتلا لكشلاب قثوي ةيملع ةلجم عجرملا ناك نا.۲

 يمقرلا فيرعتلا .تاحفصلا ،)ددعلا( دلجملا مقر .ةلجملا مسا . ثحبلا عوضوم . ) رشنلا ماع( يناثلاو لوالا مسالا ، ةلئاعلا

	-------:doi عجرملل

 . ۱۰۲-۳۳ ، )٤( ۳. سفنلا ملع ةلجم . ةئرلا ناطرسب هتقالعو تاردخملا. )۲۰۰۱(  هللادبع دمحم ، يناطحقلا 
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  : ةيلاتلا طاقنلا	6	apa ـلا دعاوق نمضتت / ةضحالم

  طاقن الو لصاوفب مهنيب لصفن نا نود ) دجو نإ ( ةرشابم دلجملا مقر دعب نيسوق نيب ةلجملل ددعلا عضو متي •

  . ةرشابم ماقرألا بتكت لب تاحفصلا ةباتك ءانثأ  p p ، ص ص : راصتخالا عضو متي ال •

 



 

  / يلاتلا لكشلاب بتكت ةراوتكد وا ريتسجام ةلاسر عجرملا ناك اذا.۳

 

  :  يلاتلا لكشلاب قثوت ةروشنم ريغ ةاروتكد وا ريتسجام لئاسر تناك اذا •

 ةيلكلا وا دهعملا مسا. )ةروشنم ريغ هاروتكد وا ريتسجام ةلاسر( ةلاسرلا ناونع .  )رشنلا ماع( يناثلاو لوالا مسالا ، ةلئاعلا

 . ناكملا، ةعماجلا وا

 ، دوعس كلملا هعماج .) ةروشنم ريغ ةاروتكد ةلاسر( ةئرلا ناطرسب هتقالعو تاردخملا.)۲۰۱۳( هللا دبع دمحم ، يناطحقلا 

 .ضايرلا

  :يلاتلا لكشلاب قثوت ةيعماج وا ةيملاع تانايب ةدعاق يف روشنم ةلاسرلا صخلم نع ةرابع تناك اذا •

 نم عاجرتسالا مت . )ةروشنم ريغ هاروتكد وا ريتسجام ةلاسر( ةلاسرلا ناونع .  )رشنلا ماع( يناثلاو لوالا مسالا ، ةلئاعلا

  ) ةلاسرلا قيثوت مقر ( . تانايبلا ةدعاق مسا

 ةدعاق نم عاجرتسالا مت .) ةروشنم ريغ ةاروتكد ةلاسر( ةئرلا ناطرسب هتقالعو تاردخملا.)۲۰۱۳( هللا دبع دمحم ، يناطحقلا 

  )۳٤٦۸۲۹۷ ( . دوعس كلملا ةعماجل ةيملعلا تانايبلا
 
  مجرتم باتك عجرملا ناك اذا.٤

 (رشنلا راد : رشنلا دلب .)مجرتملا مسا ةمجرت( .باتكلا ناونع .) رشنلا ماع( يبنجالا يناثلاو لوالا مسالا ، ةيبنجالا ةلئاعلا

 .) يلص ا لمعلا خيرات

 ( يبرعلا ركفلا راد : نامع . )دمحم دبع لداع ةمجرت( . نييداع ريغلا لافط ا ةيجولوكيس . )۲۰۰۱ ( ديول نوج ، نامفوك 

  )۲۰۰۱ ماع يف رشن يلصالا لمعلا

 

 /اماتخ

 نكت مل ثيح عجارملا هباتكو قيثوتلا  تالاح عيمج اهيف ركذت ملو  سفنلا ملع يف ثحبلا جهانم ررقم تابلاطل ةدعم ةمزلملا هذه 
  هاندا عجارملا يف ةدارولا APA6 ـلا دعاوقل عوجرلا مكنكمي ةدازتسالل ، ررقملا يف ةبولطم

   :ةيلاتلا عجارملا نم ةداملا هذه تامولعم عمج مت

 : ضايرلا،)۱ ط( .  APA5 يف ةدراولا تاليدعتلا ءوض يف يملعلا ثحبلا سسا .)۲۰۱۰(هللادبع لداع ، دمحم •
  ءارهزلا راد
 ةيكيرمالا سفنلا ملع ةيعمج ةقيرطل اعبت سابتقالاو قيثوتلا . ) ت .ب( فيطللا دبع ، عفانلا •



 

 راردصالاAPA ةيكيرمألا سفنلا ملع ليلد قفو ةيوبرتلا ثوحبلاو تاساردلل يملعلا قيثوتلا . )ت.ب ( دمحأ ، رواجم •
  سداسلا
  سابتق او قيثوتلا ةرضاحم سفنلا ملع يف ثحبلا جهانم ررقم ريتسجام ةرضاحم ةدام •

 


