
 

 كمية اآلداب          
 قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية
======================== 

 (آلثار المصرية)شعبة ا قسم التاريخلطالب الفرقة الثانية  عناوين المقاالت البحثية

 موضـــــــــــــــــــــــــــوع البحث وتصيح األسئلةتشكيل جلنة وضع  ــادةأستاذ املـــــــــــــــ ــــــــــادةــــــــــــــــــاسم املـــــ
 حضارة مصر الفرعونية )ديانة(

 
  رانيا مصطفي محمد /أ.د

 
أ.د/ رانياااا مصاااطف  محماااد ا أ.د/   اااا  
أحمد السيد بدارا د/ آمال محماد بيا مي 

 ميران  

 

مقبببببببااًل بحثيبببببببًا مبببببببن  بببببببال   أكتبببببببب
المحاضبرات ال اصببة بالمبادة مسببتعينًا 

المشبار لليابا أدنباف وايمببا ال ببالمراع  
يزيبببد عبببن  مسبببة صبببفحات اببب  أحبببد 

 :الموضوعات التالية
 :لموضوع األو ا

الرماااااا ز اةسااااااط ريي مس  ر ااااااا   ييااااااا 
بال فصااايل طبي اااي  أنمااااط ال   اااي باااين 
الرمااا ز  اةلياااي المر بطاااي بياااا   ماااد  
نجااااااص المصااااار  الظاااااديم  اااااي   ظيفياااااا 

مساااااااا  ينا  ب اااااااادد ماااااااان اةم مااااااااي   نيااااااااا  
 .ييال   يح

  :الموضوع الثان 



عظائاااد الب ااال  السمااا د مس  ر اااا   يياااا 
 بال فصاااايل لم ناصاااار اة يااااي  اة انااااي 

اة ااااااااااال _  اة شاااااااااااب ي_  الكان بيااااااااااي
طظساي  ا ا الفامس مسا  ينا   اي ا  الجناز 

 46ذلاااك بمظبااارع  ااا ن عااان  آمااا ن ر ااام 
بااااا اد  الممااااا ك ل   ااااايا ماااااد   ااااا  ير 
  ظيف  مك ال ناصر عمي  كرع الب ل 

 .د عند المصر  الظديم السم  
   ث:الموضوع الثال

يااااااااااااا الك اااااااااااات الدينيااااااااااااي مس  ر ااااااااااااا   ي
اإليماي  بال فصيل ك ات ال االم اةسار  

 _ الكياااااااااااااااااا ف _ الب ابااااااااااااااااااان _د ان 
اةرضس مساااااااا  ينا   ااااااااي ذلااااااااك بمظباااااااارع 

بااااااااا اد   7رعمسااااااااايس الساااااااااادس ر ااااااااام 
المماا ك ل   اايا ال  ظيااف الفنااي ل مااك 

 .المظبرع هالك ت  ي ىذ
 :المراع 

  مصااااااااااااطفي عبااااااااااااد ال احااااااااااااد  رانيااااااااااااا
محا اااااااااران  اااااااااي ح اااااااااارع مصااااااااار 

  اإلسااااااااااكندريي الفرع نيااااااااااي  دياناااااااااايس 
6102. 

 الادين  الدياناي  محمد عبد الحميم نا ر
المصاااااااااريي الظديماااااااااي  الجاااااااااز  اة ل  



 .6116 الم ب دان  الظاىرع  
  رنااادل كااا رك  الرماااز  اةساااط رع  اااي

مصااااااااااار الظديماااااااااااي   رجماااااااااااي أحماااااااااااد 
صااااااميحي  الييئااااااي المصااااااريي ال امااااااي 

 .0766ات  الظاىرع  لمك 
  يار ساا ف  شاارني  الديانااي المصااريي

الظديمي   رجمي أحمد  ادر   الظااىرع  
0765.  

القببديم  ىآثببار الشببرد األدنببتبباريخ و 
 ى(أسيا الصغر  –ليران  –)العراد 

 بدارالسيد   ا   /.دأ

 
أ.د/   ا  أحمد السيد بدار ا أ.د/ أحمد 
 أمين سميم ا أ.د/ رشا  ار ق السيد

   محمد

 

مقالبببببببة بحثيبببببببة عبببببببن أحبببببببد  أكتبببببببب
 :الموضوعات اآلتية
  :الموضوع األو 

 .الظديم  مصادر  اري  الشرق اةدن
   الموضوع الثان 

 .عصر د ي ن المدن الس مريي
    ثالموضوع الثال

اةشاا ريي  اإلمبراط ريااي اا ف  سااظ ط 
 .ال انيي
 :المراع 

  أحمااااااد أمااااااين سااااااميم   اااااااري  الشاااااارق
أسايا _  يارانإ_  الظديم ال اراق  اةدن
 .0775  اإلسكندريي  ىالصغر 

  اااااا  أحماااااد السااااايد  ال اااااراق الظاااااديم   
   اإلمبراط ريااااااااااانأرض الااااااااااد ي ن 



 . 6161  اإلسكندريي
ا أ.د/ إبراىيم   ييم أ.م.د/ إبراىيم س يد  ييم س يد إبراىيم د/.م.أ تاريخ مصر ا  العصر البيزنط 

 ا د/ ىاني ميد  زحير إبراىيم سميس

 

درسااان بالك اااات المظااارر  مااان سااا ل ماااا
 المحا ااااااران   مساااااا  ينا  بااااااالمرج ين 

ب ساااام بك  أك ااااتالمشااااار إلييمااااا أدناااااه  
 ااااااي سمااااااس الشسصااااااي مظالااااااي بح يااااااي 

عااااان ال   اااااان باااااين مصااااار صااااافحان 
 البيزنطياااي  اإلمبراط ريااايالبيزنطياااي 

مس  ر اااااا   يياااااا بال فصااااايل   الحاااااد د 
الزمنيااااااي ل مااااااك الحظباااااااي    نشاااااا ع  ماااااااك 

طبي  ياااا     يرىاااا ال   اااان  أنماطياااا   
الم بااااادل عمااااي كمييمااااا   النيايااااي ال ااااي 
آلااااااان إليياااااااا  مس  ماااااااا  المظالاااااااي برأياااااااك 
الشسصاي حاا ل أىميااي  مااك الحظبااي  ااي 
 اااااري  مصاااار  ااااي ال صاااا ر ال ساااااطي 

  ا.مصر الح ار   يي إسيام مد  
 المراع :

 س يد  ييم محم د   ي  ااري   إبراىيم
الكتاب .  مصر البيزنطيي  ح ار يا

  سالمقرر
 :باإلضااة لل  المرععين التاليين

  السااااااااااايد البااااااااااااز ال ريناااااااااااي  مصاااااااااااار
 .البيزنطيي

  مصاااار  ليمااااي عبااااد الجاااا اد   اااااري



 ح اااااااار يا  اااااااي الحظباااااااي البيزنطياااااااي 
 .الظبطيي

 والحديث  سالمتاريخ مصر اإل
 

عباااااااد المااااااان م  إباااااااراىيم /.دأ
عباااااد الااااارازق  /دا سااااا مي 
 محمد

 

الماان م ساا مي ا أ.د/  أ.د/ إبااراىيم عبااد
الماان م محمااد حساااين ا د/  عبااد حمااد 
الااااارازق محماااااد عماااااي ا د/ محماااااد  عباااااد

 رجت  مام

 

أحببد الموضبوعين عمبب   ي تبار الطالبب
ب( ويتضمن المقا :  - أشك  مقا  )

الغببالو والمقدمببة والمباحببث وال اتمببة 
ومصببببادر ومراعبببب  المقالببببة وااببببرس 

 العناوين.
 (ب – أ) الموضوع األو 

ال رت مظاال   اريسيا  عن   ا  أك ت أس 
  .لمصر
 :المراع 

 الك ات المظرر. 
  ب ماااار   اااا ا ال ااااارت لمصاااار   رجماااااي

 حديد. محمد  ريد أب 
مظااااااال  بح ياااااا  عااااان  طااااا ر  أك ااااات  تس

اة  ااااع االج ماعياااي  اااي مصااار 
0305- 0666. 

 ب(: -الموضوع الثان  ) أ 
مظاال   اريسياا  عان مصار  اي  أك ت أس 

باااااان ال ااااااا   أىاااااام  عيااااااد عماااااار 
 أعمالو بيا.

 :المراع 
 .الك ات المظرر 



  جمااااال الاااادين الشاااايال   اااااري  مصاااار
   جزأين.اإلس ميي

مظاااال   اريسيااا  عاان مظاااىر  أك اات تس 
 0666الحيااااع ال ظا ياااي  اااي مصااار 

– 0736. 
 المراع :

  محمااااااد رجاااااات  مااااااام   اااااااري  مصاااااار
الحاااااااااديل  الم اصااااااااار مااااااااان الحكااااااااام 

 ح اا   اا رع  0305ال  ماااني لمصاار 
 م.0736ي لي 

  اساااااان محماااااد محمااااا د السااااار جي  در
 اااي  ااااري  مصااار  السااا دان الحاااديل 

  الم اصر.
عباااااااااااد ال احاااااااااااد عباااااااااااد  /أ.د مواق  أثرية

 الس م
ا عباااد ال احاااد عباااد السااا م إباااراىيم  أ.د/

أ.د/ رانياااااا مصاااااطف  محماااااد ا د/ أحماااااد 
 عبد المن م       حمد

ابببببببب  أحببببببببد  اً يببببببببمقببببببببااًل بحث أكتببببببببب
 الموضوعات التالية:

   الموضوع األو 
 ااااااي   ميميااااااياإل نااااااا ل أحااااااد ال  اصاااااام 

مصاار الظديمااي بمنطظااي الصاا يد بالشاارص 
 ال فصااايل مظارناااا  إياىاااا ب حاااد ال  اصااام 
اإل ميميااااي لمصاااار الظديمااااي  ااااي منطظااااي 

 الدل ا.
   الموضوع الثان 

لمنطظي الن بي أىميي  اريسيي  ح اريي 



لمصاار الظديمااي  اساا  رض أسااما  باا د 
م ناااااا ال   اة ريااااايالن باااااي  أىااااام م ا  ياااااا 

 ال فصيل.إحداىا بالشرص   
    الموضوع الثالث

ساااينا  كانااان  مازالااان الب اباااي الحظيظياااي 
لمصر من جياي الشارق     باا  اريسياا  
 سميان منطظاي ساينا   مس  ر اا  أىام 

بيااااا   م نااااا ال  إحااااداىا  اة رياااايالم ا ااااا 
 بالشرص  ال فصيل.

 المراع :
  مساااا  ينا   ااااي ذلااااك بالك ااااات المظاااارر

  المرج ين ال اليين 
 ىيااران  الماادن الكباار محمااد بياا مي م 

الظااااديم     ااااي مصاااار  الشاااارق اةدناااا
سااااااااااااااااكندريي  دار الجااااااااااااااااز  اة ل  اإل
 .6116الم ر ي الجام يي  

  محمااد عبااد الحماايم ناا ر الاادين  م ا ااا
اة ااااار المصاااااريي الظديمااااي مناااااذ أ ااااادم 
ال صاااااااا ر  ح اااااااا  نيايااااااااي اةسااااااااران 
المصاااااااااريي الظديماااااااااي  الجاااااااااز  اة ل  
م ا اااااااا مصااااااار ال ساااااااطي  الظااااااااىرع  

0776. 
 حمااد عبااد الحماايم ناا ر الاادين  م ا ااا م



اة ااااار المصاااااريي الظديمااااي مناااااذ أ ااااادم 
ال صاااااااا ر  ح اااااااا  نيايااااااااي اةسااااااااران 
المصااااااريي الظديمااااااي  الجااااااز  ال اااااااني  

  .0776م ا ا مصر ال ميا  الظاىرع  
المغبببببببببببببة المصبببببببببببببرية القديمبببببببببببببة 

 )هيروعميف (
أ.د/ عباااااااااااد ال احاااااااااااد عباااااااااااد 

 الس م
ا أ.د/ رانياا  أ.د/ عبد ال احد عباد السا م

مصااطف  محمااد ا د/ أحمااد حمااد  عبااد 
 المن م

مقببببببببااًل بحثيببببببببًا اببببببببى احببببببببد  أكتببببببببب
يببببة مببببن  ببببال  مببببا تالالموضبببوعات ال

قواعببببد   درسببببت مببببن موضببببوعات ابببب
 المغة المصرية القديمة. 

 الموضوع األو :
 اام ب طبيااق مااا درساا و ماان   اعااد المغااي 
 المصريي الظديمي عم  النظاط ال اليي 

د نااان بياااا المغاااي  يأنااا اع السطااا ط ال ااا
  مااا اساا  راض ةىاام المصااريي الظديمااي

ي  ال صااااااااااااا يريي ال  ماااااااااااااان الصااااااااااااا  ي
جمااااال مااااان  يي منياااااا  اااا   ظيااااف أم مااااا

 .عندك
 : الموضوع الثان

 اام ب طبيااق مااا درساا و ماان   اعااد المغااي 
 :المصريي الظديمي عم  النظاط ال اليي

المغااااي  يأناااا اع ال اااامائر الشسصاااايي  اااا
  مااا    اايا  ظيفااي المصااريي الظديمااي



كاااااال منيااااااا  اساااااا  ماال يا   ذلااااااك ماااااان 
سااااا ل أم ماااااي  صاااااغيا  اااااي جمااااال مااااان 

 عندك.
 الموضوع الثالث:

 اام ب طبيااق مااا درساا و ماان   اعااد المغااي 
 المصريي الظديمي عم  النظاط ال اليي 
 يحااااار ف الجااااار   ااااامائر اإلشاااااارع  ااااا

يا   مااااا    ااااالمغااااي المصااااريي الظديمااااي
ذلك من  ظيفي كل منيا  اس  ماال يا   

سااااا ل أم ماااااي  صاااااغيا  اااااي جمااااال مااااان 
 عندك.
 المراع :

 احاااااد عباااااد السااااا م إبااااااراىيمعباااااد ال   
ظ اعااااااااد المغااااااااي يي لالمباااااااااد  اةساساااااااا

  المصااااااااااريي الظديمااااااااااي  اإلسااااااااااكندريي
6116.  

  محمااد عبااد الحماايم ناا ر الاادين  المغااي
 .0776  المصريي الظديمي  الظاىرع

آماااال محماااد بيااا مي  /.م.دأ التدريب العمم  
 ميران

د/ آمال محمد بي مي ميران ا د/ إس م 
  باااااد ا/ ا د/ أحماااااد حمااااادمصاااااطف  ع

ثيبببببببًا مبببببببن  بببببببال  مقبببببببااًل بح أكتبببببببب
المحاضبرات ال اصببة بالمبادة مسببتعينًا 
ببالمراع  المشبار لليابا أدنباف وايمببا ال 



 عبد المن م     

 

يزيببد عببن  مسببة صببفحات ابب  موقبب  
ا  مصبر السبفم   األثريةمن المواق  

 )الدلتا(.
 :المراع 

   أحماااد  سااار   اةىراماااان المصاااريي
 .0741الظاىرع  

  محماااد عباااد الحمااايم نااا ر الااادين  آ اااار
مااااااااي  الجااااااااز   ح ااااااااارع مصاااااااار الظدي

 .6115اة ل  الظاىرع  
  محمااااااد أناااااا ر شااااااكر   ال مااااااارع  ااااااي

  .0751مصر الظديمي  الظاىرع  
أ.د/   اا  ا  د/ إس م مصاطف  عباد ا/ د/ إس م مصطف  عبد ا/ االنتساب

أ.د/ رشااااااا  ااااااار ق الساااااايد  اأحمااااااد باااااادار
 محمد

أك اات بح ااا   ماان ب عااداده  يمااا ال ي  ااد 
سبا صفحان م  حا  عناصر البحل 
 أىاام المراجااا ال ااي اع ماادن عمييااا  ااي 

 إعداد البحل  أىم الن ائج.
 المراع :

  محمااد بياا مي ميااران   اااري  المغاارت
 .6161الظديم  اإلسكندريي 

   رشاااايد النا ااااا ر   المغاااارت الكبيااااار
 .0744الجز  اة ل  اإلسكندريي   

 

 



 

 كمية اآلداب          
 قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية
======================== 

 (ثار المصريةالثالثة )شعبة اآل رقةالف قسم التاريخلطالب  عناوين المقاالت البحثية

 ــوع البحثــــــــــــــــــــــموضـــ تشكيل جلنة وضع وتصيح األسئلة ــادةأستاذ املـــــــــــــــ ــــــــــادةــــــــــــــــــاسم املـــــ

حضببببببارة مصببببببرية قديمببببببة )ن ببببببم 
  سياسية و اعتماعية و اقتصادية(

 أحمد أمين سميم  /.دأ

 

/ أحمد أمين سميم ا أ.د/ عبد ال احد أ.د
عبد الس م إبراىيم ا أ.د/   ا  أحمد 

 السيد بدار

 

 ا  أحد الموضوعات اآلتية: أكتب
   الموضوع األو 

 طاااااا ر السااااااامطي الممكياااااااي  اااااااي مصااااااار 
 الظديمي.

   الموضوع الثان 
الااز او   ال   ااان اةسااريي  ااي مصاار 

 الظديمي.
    الموضوع الثالث
  ي مصر الظديمي.النشاط الزراعي 

 المراع :
    س زان عبااس عباد أحمد أمين سميم



ان  ااااااااي  اااااااااري    المطيااااااااف  دراساااااااا
  الجااز  الظااديم  ح ااارع الشاارق اةدناا

الرابااااااااا  ح ااااااااارع مصاااااااار الظديمااااااااي  
 6161  اإلسكندريي

  محمااااااااد بياااااااا مي ميااااااااران  الح ااااااااارع
المصااااريي الظديمااااي  الجااااز  السااااامس  

 .6116  اإلسكندريي
 ا يي عند  ادما   ليم نظير  ال ر ع النب

  المصريين.
القببديم  ىتبباريخ وآثببار الشببرد األدنبب
  )سوريا والعزيرة العربية(

 س م مصطفي محمدإد. 

 

د/ إس م مصطف  عبد ا/ ا أ.د/   ا  
ا أ.د/ رشا  ار ق  أحمد السيد بدار

 السيد محمد 

 

اببب  موضبببوع واحبببد ممبببا يمببب   أكتبببب
موضببحًا عنببوان البحببث وأهببم النتببا   

 لياا من  ال  البحث.لت الت  توصم
  الموضوع األو :

بح ا   يماا ال ي  اد سابا صافحان  أك ت
 عن  اري  س ريا الظديم.

  الموضوع الثان :
بح ا   يماا ال ي  اد سابا صافحان  أك ت

 .عن  اري  شبي الجزيرع ال ربيي الظديم
 المراع :

  أمااين سااميم   ااي  اااري  الشاارق أحمااد



الجزيااااااارع  _ مصااااااارالظاااااااديم    اةدنااااااا
_  ال اااااااااااراق _سااااااااااا ريا  _  ربيااااااااااايال 

 .6114  اإلسكندرييإيرانس  
  محماااد بيااا مي مياااران   ااااري  ال ااارت

 .6111  اإلسكندرييالظديم  
 اااااري  ساااا ريي  لبنااااان   يمياااات ح اااا   
الجاااااااز  اة ل   رجماااااااي   مساااااااطين    

عبااااااد الكااااااريم را ااااااق  جاااااا رو حااااااداد   
 مراج اااااي جبرائيااااال حبااااا ر  بيااااار ن  

0736.  
 المغة القبطية

 

د  عبااااااااااد د. أحمااااااااااد حماااااااااا
 المن م

المن م  ا أ.د/ رشا عبد   د/ أحمد حمد
ا د/ آمال محمد بي مي  ار ق السيد 

 ميران

 

مقببااًل بحثيببًا ايمببا ال يزيببد عببن  أكتببب
عشببر صببفحات موضببحًا نشبب ة ال ببط 

ولاعاتببببب   فالقبطببببب  وأسبببببباب  ابببببور 
الم تمفة اضاًل عن أهم القواعبد التب  
درسببتاا هببلا العببام مبب  التركيببز عمبب  

ما ر والمصببببدر ب نواعبببب  نببببواع الضببببأ
 ضااة.وأزمنة العممة الفعمية واإل

 مراع :ال
 حياي شاايات الادين    عباد الحمايم نا ر 

الااااااااادين  الساااااااااط الظبطاااااااااي  الميجاااااااااي 



 .6106الص يديي  الظاىرع  
 Plumley, John : An 

Introductory Coptic 

Grammar, Sahidic Dialect, 

London,1948. 

 والرسم المعماري األثريالترميم 

 

 ا مرجان د. سمر يسر 
 م. أحمد عبد المن م

 

د/ سمر يسر  مرجان ا م. أحمد عبد 
المن م ا أ.د/ عبد ال احد عبد الس م 

 إبراىيم 

 

 األثري: الترميم أوالً 
مقالبببببببة بحثيبببببببة اببببببب  أحبببببببد  أكتبببببببب

الموضوعات التالية عم  أال يزيد عبن 
 ثالث صفحات:

 موضوع األو :ال
 . ر اةال رميم   الصياني  ي ال مل 

 الموضوع الثان :
ع اماال ال ماااف الميكانيكياااي  اااي المبااااني 

 .اة ريي
 الموضوع الثالث:

ع امااااااااال ال ماااااااااف الفيز كيمياااااااااائي  اااااااااي 
 .اة رييالمباني 

 الموضوع الراب :
 .اة ريياةسس ال مميي ل مف المباني 

 ا: الرسم المعماريثانيً 



يعيبببببب الطالبببببب عبببببن الموضبببببوعين 
 التالين:

 الموضوع األو :
المسااا ط الم ماريااي المس مفااي مااا ذكاار أ

 شرص كل مسظط.
 الموضوع الثان :

 ارسااام المساااظط اة ظاااي المر اااق بمظيااااس
  0 011م رس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عمم التدريب ال

 

د/ آمااال محمااد بياا مي أ.م.
 ميران

د/ آمال محمد بي مي ميران ا أ.د/ 
أحمد أمين سميم ا د/ إس م مصطف  

 بببببببال   مقبببببببااًل بحثيبببببببًا مبببببببن أكتبببببببب
المحاضرات ال اصبة بالمبادة مسبتعينًا 



 عبد ا/ 

 

بالمراع  المشبار لليابا أدنباف وايمبا ال 
يزيببد عببن  مسببة صببفحات ابب  موقبب  

اببببب  مصبببببر  األثريبببببةمبببببن المواقببببب  
 الوسط .
 المراع :

   أحماااد  سااار   اةىراماااان المصاااريي
 .0741  الظاىرع

 ماااد عباااد الحمااايم نااا ر الااادين  آ اااار مح
ح ااااااااارع مصاااااااار الظديمااااااااي  الجااااااااز    

 .6115الظاىرع   اة ل 
  محمااااااد أناااااا ر شااااااكر   ال مااااااارع  ااااااي

 .0751مصر الظديمي  الظاىرع  
 مادة االنتساب

 

د. أحمد حمد  عبد 
 المن م

 

عبد المن م  ا أ.د/ رشا   د/ أحمد حمد
ا د/ آمال محمد  محمد  ار ق السيد
 بي مي ميران

 

مقااًل بحثيًا عن التربيبة والتعمبيم  أكتب
س اببب  مصبببر القديمبببة موضبببحًا أسبببب

تربيبببببببة األطفبببببببا  ومراحببببببب  التعمبببببببيم 
الم تمفة ا  مصر القديمبة والبدرعات 
التعميمية وللك ايما ال يزيد عن عشر 

 صفحات.
 مراع :ال
    ال  مااايم عباااد ال زياااز صاااالا  ال ربياااي



 .0744 ي مصر الظديمي  الظاىرع  
    ال  مايم عناد ىيمم ن بر نار  ال ربياي

المصريين الظادما    رجماي مصاطفي 
مراج اااااي محماااااد أبااااا   عباااااد الباساااااط 

حطاات سالااد  مراج ااي  اريسيااي ىمياال 
لم رجماااااااي   يالمركاااااااز الظااااااا م غااااااالي 
  .6100الظاىرع  

 نصوص هيروغميفية

 

عبد ال احد عبد  /.دأ
 إبراىيم الس م

 

مقالبببببببة بحثيبببببببة اببببببب  احبببببببد  أكتبببببببب 
 الموضوعين التاليين:

 الموضوع األو :
نااا  السااايرع الذا ياااي لمظائاااد أحماااس بااان 

اةىميااااي ال اريسيااااي م  ااااحا   يااااو  باناااااإ
الح اااااااااريي مااااااااا االس شااااااااياد بجماااااااال   

 مناسبي من الن  اليير غميفي.
 الموضوع الثان :
م  ااااحا   يااااو اةىميااااي  ناااا  ساااان ىي 
الح اااااريي ماااان الاااان  مااااا ال اريسيااااي   

االس شاااياد بجماااال مناساااابي ماااان الاااان  
 اليير غميفي. 

 


