
(االسئلة مؤتمتة)   

ّظسٛػَيٜ
مراتحزقَا100ًٍِ ال ٝ٘ظد

خَط ٗظرُ٘ 6565ـــــادب ػستٜاتسإٌٞ اَِٝ ؼَ٘د1795

اشْراُ ٗشَاُّ٘ 8282ـــــذستٞح زٝاػٞحاؼَد ػيٜ ٍؼسٗف2810

غٞابؽؽـــــذستٞح زٝاػٞحاؼَد ػ٘ع اىثن٘ز3801

غٞابؽؽـــــادب ػستٜاؼَد ٕٞصٌ ؼاٍد4823

غٞابؽؽـــــٍؼيٌ طف/ذستٞحاىٞدا ػيٜ اىعٞد5897

ظد ٗخَعُ٘ 5656ـــــذازٝخاٍاّٜ خيٞو اتسا6904ٌٕٞ

اشْراُ ٗخَعُ٘ 5252ـــــظغسافٞااٍاّٜ ٍؽَد دٗٝس7869ٛ

فقؾ ظثؼُ٘ دزظح7070ـــــادب اّنيٞصٛاٍو ٍظطفٚ ػَاز8826

غٞابؽؽـــــادب ػستٜاٍيِٞ ػثد اىقادز ظيَٞا9854ُ

ذعغ ٗخَعُ٘ 5959ـــــزٝاػٞاخاٌٖٝ ػثدهللا ٍؽَ٘د10809

اشْراُ ٗشالشُ٘ 3232ـــــذازٝختاظو ؼعِ ظيَٞا11807ُ

خَط ٗظرُ٘ 6565ـــــٍؼيٌ طف/ذستٞحتصْٞٔ اؼَد ػي12803ٜ

إؼدٙ ٗشَاُّ٘ 8181ـــــٍؼيٌ طف/ذستٞحتساءٓ ػيٜ ٍظطف13902ٚ

ظثغ ٗخَعُ٘ 5757ـــــادب فسّعٜتشسٙ ٍؽَد ٍؼسٗف14858

إؼدٙ ٗشَاُّ٘ 8181ـــــٍؼيٌ طف/ذستٞحتشسٙ ٍظطفٚ ؼع15871ِ

خَط ٗخَعُ٘ 5555ـــــادب فسّعٜظصٝو ظ٘دخ زٍؼا16816ُ

أزتغ ٗأزتؼُ٘ 4444ـــــفٞصٝاءظؼفس اؼَد ّظاز17837

اشْراُ ٗظرُ٘ 6262ـــــظغسافٞاؼاشً اتسإٌٞ ؼع18916ِ

غٞابؽؽـــــادب ػستٜؼاشً زفؼد اؼَد19799

أزتغ ٗخَعُ٘ 5454ـــــزٝاػٞاخؼعاُ ٍؽَد ٍؽَد20792

خَط ٗظرُ٘ 6565ـــــادب ػستٜؼعِ ػثد اىسؼَِ ؼَ٘د21812

غٞابؽؽـــــفٞصٝاءؼعِ ػيٜ اىنسد22821ٛ

غٞابؽؽـــــظغسافٞاؼعِ ػيٜ ظيَٞا23927ُ

غٞابؽؽـــــادب ػستٜؼعِ ٍْرز اتسا24921ٌٕٞ

شالز ٗظرُ٘ 6363ـــــادب فسّعٜؼال طاىػ ؼع25862ِ

اىدزظح اىْٖائٞح
ذعيعو

اىسقٌ 

اظٌ اىطاىةاىعاٍؼٜ
اخرظاص 

اىطاىة

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/دبلوم التأهيل التربوي/من مقررات  علم نفس الطفولة والمراهقةنتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

:                ٍدقق مراتح

ػَٞد اىنيٞح   

زٌٝ ظيَُٞ٘.د.أ

:        ٍدقق قساءج
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:            ماذة:                        قازئ

     زئٞط شؼثح اإلٍرؽاّاخ

            ػيٜ ظيٌٞ



(االسئلة مؤتمتة)   

ّظسٛػَيٜ
مراتحزقَا100ًٍِ ال ٝ٘ظد

اىدزظح اىْٖائٞح
ذعيعو

اىسقٌ 

اظٌ اىطاىةاىعاٍؼٜ
اخرظاص 

اىطاىة

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/دبلوم التأهيل التربوي/من مقررات  علم نفس الطفولة والمراهقةنتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

ظثغ ٗشَاُّ٘ 8787ـــــٍؼيٌ طف/ذستٞحؼال ػظاً ػثاض26849

ظد ٗأزتؼُ٘ 4646ـــــٍْإط ٗذقْٞاخ اىرؼيٌٞ/ذستٞحؼٞدز ٍ٘فٞد ػي27924ٜ

خَط ٗظثؼُ٘ 7575ـــــادب اّنيٞصٛدازِٝ ٍيؽٌ ٍيؽ28841ٌ

أزتغ ٗظثؼُ٘ 7474ـــــػيٌ اظرَاعدػد ٍؽَد ظيَٞا29880ُ

شَاّٜ ٗخَعُ٘ 5858ـــــادب ػستٜدَٝا تشٞس ؼع30879ِ

ذعغ ٗخَعُ٘ 5959ـــــذازٝخدَٝا غاشٛ ػصَا31814ُ

أزتغ ٗظرُ٘ 6464ـــــظغسافٞازاٍا زئٞف اظَاػٞو32796

ظد ٗخَعُ٘ 5656ـــــذستٞح زٝاػٞحزاٍٜ ٍؽَد ػسٗض33870

ظثغ ٗخَعُ٘ 5757ـــــادب ػستٜزتا اؼَد ػٞد34910

إؼدٙ ٗظرُ٘ 6161ـــــذازٝخزتا ٍَدٗغ اىَثٞغ35815

ظثغ ٗخَعُ٘ 5757ـــــادب فسّعٜزشاُ اتسإٌٞ ؼع36863ِ

ذعغ ٗظثؼُ٘ 7979ـــــزٝاػٞاخزشا ظَاه ؼَ٘د37842

ظد ٗظثؼُ٘ 7676ـــــادب ػستٜزشا غعاُ اظَاػٞو38839

اشْراُ ٗذعؼُ٘ 9292ـــــٍؼيٌ طف/ذستٞحزّا ماٍو ٍظطف39832ٚ

غٞابؽؽـــــادب اّنيٞصٛزٌّٞ اتسإٌٞ ظثس40886

أزتغ ٗظرُ٘ 6464ـــــادب ػستٜزٌّٞ فٞظو شاىٞش41895

فقؾ ظرُ٘ دزظح6060ـــــادب فسّعٜزٕاً غعاُ ػظف٘ز42865ٓ

خَط ٗخَعُ٘ 5555ـــــظغسافٞازٕاً ٍؽعِ ٍؽَد43866

غٞابؽؽـــــػيً٘ ؽثٞؼٞحزٕاً ٍْظ٘ز اىؼي44920ٜ

غٞابؽؽـــــٍؽاظثح/اقرظادزٕف ٝ٘ظف اؼَد45900

غٞابؽؽـــــزٝاػٞاخزٕف ّٝ٘ط ّٝ٘ط46861

خَط ٗظثؼُ٘ 7575ـــــاقرظاد ٍْصىٜ/ذستٞحزٌٝ ؼعِ دٝة47805

شالز ٗظرُ٘ 6363ـــــادب فسّعٜزٌٝ زظة اتسا48912ٌٕٞ

فقؾ ظثؼُ٘ دزظح7070ـــــٍؼيٌ طف/ذستٞحزٌٝ غعاُ ؼثٞة49881

فقؾ ظثؼُ٘ دزظح7070ـــــظغسافٞازٌٝ ٍؽَد دٝة50843

:                ٍدقق مراتح

ػَٞد اىنيٞح   

زٌٝ ظيَُٞ٘.د.أ

:        ٍدقق قساءج
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:            ماذة:                        قازئ

     زئٞط شؼثح اإلٍرؽاّاخ

            ػيٜ ظيٌٞ



(االسئلة مؤتمتة)   

ّظسٛػَيٜ
مراتحزقَا100ًٍِ ال ٝ٘ظد

اىدزظح اىْٖائٞح
ذعيعو

اىسقٌ 

اظٌ اىطاىةاىعاٍؼٜ
اخرظاص 

اىطاىة

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/دبلوم التأهيل التربوي/من مقررات  علم نفس الطفولة والمراهقةنتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

غٞابؽؽـــــادب ػستٜزَٝا ذاض اىدِٝ ػي51884ٜ

اشْراُ ٗظثؼُ٘ 7272ـــــظغسافٞاشٕ٘ز ػيٜ ػصَا52867ُ

إؼدٙ ٗشَاُّ٘ 8181ـــــػيً٘ ؽثٞؼٞحشْٝة ٍؽَد اىرسظَا53813ُ

غٞابؽؽـــــادب فسّعٜشْٝح ٍؽَ٘د اؼَد54859

أزتغ ٗظرُ٘ 6464ـــــادب فسّعٜظازٓ ٍؽَد شٝصف55914ُ٘

غٞابؽؽـــــظغسافٞاظاٍس اَِٝ اىعيَٞا56877ُ

ظد ٗأزتؼُ٘ 4646ـــــٍؼيٌ طف/ذستٞحظاٍٞٔ ؼعِ ظَؼ٘ه57891

اشْراُ ٗظرُ٘ 6262ـــــادب فسّعٜظاّدٛ ىثٞة ظاز58864ٓ

اشْراُ ٗظرُ٘ 6262ـــــزٝاػٞاخظيَٞاُ اّ٘ز زؼاه59847

خَط ٗظرُ٘ 6565ـــــادب اّنيٞصٛظيَٞٚ ٝ٘ظف ت٘ فسٗد60875

إؼدٙ ٗخَعُ٘ 5151ـــــزٝاػٞاخظَاغ ٍؽَد ش61831ِٝ

ذعغ ٗظرُ٘ 6969ـــــظغسافٞاظَس ؼعِ ظؼاداخ62917

خَط ٗظثؼُ٘ 7575ـــــادب ػستٜظَٞا ٍؽَ٘د ٝ٘ظف63905

إؼدٙ ٗخَعُ٘ 5151ـــــفٞصٝاءظْاء ظَاه اىدِٝ ٍْظ٘ز64918

ظثغ ٗخَعُ٘ 5757ـــــزٝاػٞاخظ٘شٛ اتسإٌٞ ػصَا65901ُ

إؼدٙ ٗظرُ٘ 6161ـــــادب اّنيٞصٛشاذاُ ػٞعٚ تدزا66913ُ

ذعغ ٗظرُ٘ 6969ـــــٍؼيٌ طف/ذستٞحشرا ػٞعٚ ظيَٞا67855ُ

ذعغ ٗخَعُ٘ 5959ـــــادب ػستٜطاتسِٝ ّ٘اف اىقاػ68800ٜ

ذعغ ٗظرُ٘ 6969ـــــٍؼيٌ طف/ذستٞحطثا ظاتس ٝ٘ظف69811

أزتغ ٗخَعُ٘ 5454ـــــادب ػستٜطثا ٍؽَ٘د االؼَد70874

غٞابؽؽـــــٍؼيٌ طف/ذستٞحطفاء ٍظطفٚ ؼي71857َٔٞ

ظد ٗخَعُ٘ 5656ـــــزٝاػٞاخػٞاء ػيٜ ٗظ٘ف72808

غٞابؽؽـــــازشاد ّفعٜ/ذستٞحػثٞس اتسإٌٞ ؼٞدز73850

غٞابؽؽـــــظغسافٞاػفساء ٝ٘ظف ػث٘د74834

ظثغ ٗشَاُّ٘ 8787ـــــادب اّنيٞصٛػال اؼَد ٗش75833ٗ

:                ٍدقق مراتح

ػَٞد اىنيٞح   

زٌٝ ظيَُٞ٘.د.أ

:        ٍدقق قساءج
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:            ماذة:                        قازئ

     زئٞط شؼثح اإلٍرؽاّاخ

            ػيٜ ظيٌٞ



(االسئلة مؤتمتة)   

ّظسٛػَيٜ
مراتحزقَا100ًٍِ ال ٝ٘ظد

اىدزظح اىْٖائٞح
ذعيعو

اىسقٌ 

اظٌ اىطاىةاىعاٍؼٜ
اخرظاص 

اىطاىة

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/دبلوم التأهيل التربوي/من مقررات  علم نفس الطفولة والمراهقةنتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

خَط ٗظثؼُ٘ 7575ـــــادب ػستٜػال ٍؽعِ ؼٞدز76846

ذعغ ٗشَاُّ٘ 8989ـــــٍؼيٌ طف/ذستٞحػال ٍؽَد ٍؼسٗف77893

فقؾ خَعُ٘ دزظح5050ـــــفٞصٝاءػال ّدٌٝ ػٞع78873ٚ

خَط ٗظثؼُ٘ 7575ـــــادب ػستٜػالء ػدّاُ ؼع79817ِ

ظد ٗأزتؼُ٘ 4646ـــــفٞصٝاءػيٜ زاٍص ؼع80797ِ

غٞابؽؽـــــادب ػستٜػيٜ ٍؽَد ػي81907ٜ

ذعغ ٗظرُ٘ 6969ـــــذازٝخػيٜ ٍؽَد ٍؼال82922

إؼدٙ ٗظرُ٘ 6161ـــــظغسافٞاغسٗب ٍْٞس اىقاػ83822ٜ

ظثغ ٗظثؼُ٘ 7777ـــــادب ػستٜغفساُ خاىد ػي84838ٜ

ظثغ ٗظرُ٘ 6767ـــــزٝاػٞاخغٞاز ٍؽَد تدز85804ٓ

شَاّٜ ٗخَعُ٘ 5858ـــــٍؼيٌ طف/ذستٞحفاذِ اَِٝ ػث٘د86919

غٞابؽؽـــــادب اّنيٞصٛفاذِ ظ٘شٝف ىثاد87829

غٞابؽؽـــــادب اّنيٞصٛماذٞا ػيٜ زقث88806٘

ذعغ ٗخَعُ٘ 5959ـــــازشاد ّفعٜ/ذستٞحىثْٚ ػيٜ اؼَد89819

فقؾ ظرُ٘ دزظح6060ـــــادب ػستٜىعِٞ ػيٜ ٍؼسٗف90908

أزتغ ٗظثؼُ٘ 7474ـــــادب اّنيٞصٛىَٚ تاظٌ ٝ٘ظف91852

إؼدٙ ٗظثؼُ٘ 7171ـــــادب ػستٜىَٚ ٝ٘ظف ػٞد92899

ذعغ ٗخَعُ٘ 5959ـــــٍؼيٌ طف/ذستٞحى٘زِٝ ػيٜ ٗظدٛ ٍؽَد93828

غٞابؽؽـــــػيً٘ ؽثٞؼٞحىِٞ ٍدؼد ػ٘ا94824

ظثغ ٗأزتؼُ٘ 4747ـــــظغسافٞاىْٞدا مفاغ ٍظطف95836ٚ

غٞابؽؽـــــادب ػستٍٜادىِٞ تدز ػي96820ٜ

ظثغ ٗخَعُ٘ 5757ـــــادب فسّعٍٜادىِٞ غعاُ خؼ٘ز97818

غٞابؽؽـــــادب فسّعٍٜازٛ ٍاىل االؼَد98793

شَاّٜ ٗظثؼُ٘ 7878ـــــػيً٘ ؽثٞؼٞحٍاٝا ظَاه ات٘ ػثاد99892

غٞابؽؽـــــزٝاػٞاخٍعد اؼَد ؼع100856ِٞ

:                ٍدقق مراتح

ػَٞد اىنيٞح   

زٌٝ ظيَُٞ٘.د.أ

:        ٍدقق قساءج
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(االسئلة مؤتمتة)   

ّظسٛػَيٜ
مراتحزقَا100ًٍِ ال ٝ٘ظد

اىدزظح اىْٖائٞح
ذعيعو

اىسقٌ 

اظٌ اىطاىةاىعاٍؼٜ
اخرظاص 

اىطاىة

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/دبلوم التأهيل التربوي/من مقررات  علم نفس الطفولة والمراهقةنتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

ظثغ ٗخَعُ٘ 5757ـــــذستٞح زٝاػٞحٍعد ػاده االؼَد101923

غٞابؽؽـــــادب فسّعٍٜؽَد اؼَد ػي102894ٜ

ذعغ ٗأزتؼُ٘ 4949ـــــفٞصٝاءٍؽَد ػاده ٍؽَ٘د103798

فقؾ شَاُّ٘ دزظح8080ـــــادب اّنيٞصٍٛسغ اتسإٌٞ اتسا104844ٌٕٞ

غٞابؽؽـــــزٝاػٞاخٍسغ ظَٞس ّٗ٘ض105853

غٞابؽؽـــــٍؼيٌ طف/ذستٞحٍسغ ٍؽَد ػثد اىنس106868ٌٝ

ذعغ ٗخَعُ٘ 5959ـــــادب فسّعٍٜسٌٝ ػيٜ اىداى107882ٜ

إؼدٙ ٗظثؼُ٘ 7171ـــــادب ػستٍْٜاز ٍاىل ؼعِٞ 108885

غٞابؽؽـــــذازٝخٍٖا ّٝ٘ط ٍؽَد109915

ظد ٗشَاُّ٘ 8686ـــــادب اّنيٞصٍٖٛٚ ٍؽَد ٍؼال110898

اشْراُ ٗأزتؼُ٘ 4242ـــــادب اّنيٞصٍٜٛ ظٖٞو ظَؼ٘ه111887

غٞابؽؽـــــاقرظاد ٍْصىٜ/ذستٞحٍٜ ػيٜ ذيٞع112851ٔ

ظد ٗظرُ٘ 6666ـــــادب ػستٍٜٞاظٌ ظ٘د ظؼ٘د113827

شَاّٜ ٗخَعُ٘ 5858ـــــادب ػستٍٜٞسّا شٕٞس اىعثو114889

أزتغ ٗظرُ٘ 6464ـــــادب اّنيٞصٍٛٞط ػَاد االشس115906ً

اشْراُ ٗظثؼُ٘ 7272ـــــادب ػستّٜعسِٝ ؼَصٓ زؼ116825َُ٘

ذعغ ٗظثؼُ٘ 7979ـــــٍؼيٌ طف/ذستٞحّعسِٝ ٍؽَد دٝة117848

شالز ٗظرُ٘ 6363ـــــادب ػستّٜعسِٝ ّعٞة دغ118890َٔ

ظثغ ٗظثؼُ٘ 7777ـــــادب اّنيٞصّٛغٌ غاشٛ تسماخ119876

إؼدٙ ٗظثؼُ٘ 7171ـــــادب اّنيٞصّٛ٘ز ظَٞس ػث٘د120860

ظد ٗأزتؼُ٘ 4646ـــــادب اّنيٞصّٛ٘ز ؽاله اؼَد121872

شَاّٜ ٗخَعُ٘ 5858ـــــادب فسّعّٜ٘ز ػاده ذْث٘ك122878

شَاّٜ ٗظثؼُ٘ 7878ـــــمَٞٞاءّ٘ز ػثد اىقادز اىؼازف123830

أزتغ ٗظرُ٘ 6464ـــــفٞصٝاءّ٘زا ػيٜ ظيَٞا124911ُ

غٞابؽؽـــــادب ػستّٜ٘زٍا ؽاىة مفس125896ّٜٗ

:                ٍدقق مراتح

ػَٞد اىنيٞح   

زٌٝ ظيَُٞ٘.د.أ

:        ٍدقق قساءج

5ٍِ7

:            ماذة:                        قازئ

     زئٞط شؼثح اإلٍرؽاّاخ

            ػيٜ ظيٌٞ



(االسئلة مؤتمتة)   

ّظسٛػَيٜ
مراتحزقَا100ًٍِ ال ٝ٘ظد

اىدزظح اىْٖائٞح
ذعيعو

اىسقٌ 

اظٌ اىطاىةاىعاٍؼٜ
اخرظاص 

اىطاىة

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
فصل ثاني/دبلوم التأهيل التربوي/من مقررات  علم نفس الطفولة والمراهقةنتائج امتحان مقرر

جبمعة طرطوس

كلية التربية 
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غٞابؽؽـــــفٞصٝاءٕدٝو ظسظط اتسا126925ٌٕٞ

أزتغ ٗظرُ٘ 6464ـــــادب ػستٜٕال ٍؽَد ٝ٘ظف127926

غٞابؽؽـــــفٞصٝاءْٕاء ظيَاُ اظد128909

شالز ٗظثؼُ٘ 7373ـــــادب اّنيٞصْٕٛدٝح ٍؽَ٘د ؼع129845ِ

أزتغ ٗظرُ٘ 6464ـــــٍؼيٌ طف/ذستٞحٗطاه ظيَٞاُ اظنْدز130883

غٞابؽؽـــــٍْإط ٗذقْٞاخ اىرؼيٌٞ/ذستٞحٗطاه ٍاظد ؼثٞة131840

أزتغ ٗخَعُ٘ 5454ـــــادب ػستٜٗػاغ ؼٞدز ٗظ٘ف132888

فقؾ شَاُّ٘ دزظح8080ـــــٍؼيٌ طف/ذستٞحٗفاء ٍؽَ٘د ظيَٞا133794ُ

شَاّٜ ٗظرُ٘ 6868ـــــٍؼيٌ طف/ذستٞحٗالء ػيٜ ؼَ٘د134903

ظثغ ٗظرُ٘ 6767ـــــٍؼيٌ طف/ذستٞحٝازا اؼَد ظؼ٘د135835

شَاّٜ ٗأزتؼُ٘ 4848ـــــادب ػستٜٝازٓ طالغ ػي136802ٜ

غٞابؽؽـــــادب اّنيٞصٛ(زاظة)اشاز ؼعِ دٝة137729

غٞابؽؽـــــظغسافٞا(زاظة)ؼعاً ٕٞصٌ تٞؼ138772ُ٘

غٞابؽؽـــــادب اّنيٞصٛ(زاظة)زاّٞا ّدٌٝ شَيض139718

غٞابؽؽـــــفٞصٝاء(زاظة)زشا ٍٞصٌ ػَسا140762ُ

ذعغ ٗأزتؼُ٘ 4949ـــــادب فسّعٜ(زاظة)ظاّدٛ ظٖاد تسماخ141778

غٞابؽؽـــــادب ػستٜ(زاظة)ظَاغ ػيٜ ؼع142779ِٞ

غٞابؽؽـــــظغسافٞا(زاظة)ػاٍس ٍؽٜ اىدِٝ شْر143746ٔ

غٞابؽؽـــــظغسافٞا(زاظة)ػدٛ ٍؽَ٘د اؼَد144784

غٞابؽؽـــــذازٝخ(زاظة)ػصٓ اؼَد ظْ٘ب145758

غٞابؽؽـــــٍؼيٌ طف/ذستٞح(زاظة)ػَاز اؼَد اىؼي146721ٜ

غٞابؽؽـــــظغسافٞا(زاظة)ػٞعٚ ػثد اىنسٌٝ خؼ٘ز147643

غٞابؽؽـــــادب ػستٜ(زاظة)غٞس ػثد هللا ػثد148664ٗ

غٞابؽؽـــــزٝاػٞاخ(زاظة)ٍؽعِ ٍؽَد ٍؽَ٘د149724

غٞابؽؽـــــفٞصٝاء(زاظة)ٍؽَ٘د اؼَد زٍؼا150665ُ
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غٞابؽؽـــــادب ػستٜ(زاظة)ٍظطفٚ ٍؽَد ػصخ ؼع151681ِٞ

غٞابؽؽـــــادب اّنيٞصٛ(زاظة)ٍٞط ادٝة ٝ٘ظف152775

خَط ٗخَعُ٘ 5555ـــــادب ػستٜ(زاظة)ّ٘ز ّثٞو ػث٘د153675

غٞابؽؽـــــادب اّنيٞصٛ(زاظة)ٗالء تعاً طاىػ154728

غٞابؽؽـــــادب فسّعٜ(زاظة)ٝازا ظَٞس اظَاػٞو155770

غٞابؽؽـــــادب اّنيٞصٛ(زاظة)ٝازا ّؼاه ؼْا156733
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