
 

 

 

 يهخص لراراد

 يجهص انكهيخ

 (8انجهطخ رلى )

 يبرش 10ثزبريخ 

 2012/  2012نهعبو انجبيعٗ 



 شئٌٕ ْيئخ انزذريص
 أٔالً: انزسقيبد ٔانزؼييُبد

 انمرار انًٕضٕع انمطى انٕظيفخ االضى و

 أ.د. حطٍ انجُب ضعذ فزح 1
ػبنى يًزبش 

 يزؼبقد
انُٓدظخ 
 انًيكبَيكيخ

شرررتٌ ردد رررد انُظررس  رررٗ قرررساز يدهررط ان عرررى ث

ًردح ػربو  انزؼبقد يغ ظيبدرّ كؼبنى يًزبش ثبن عرى ن
ٔززررررررررررررٗ  11/1/1115اػزجرررررررررررربزا يررررررررررررٍ 

11/1/1116. 

ٔافك 
 انًجهص

ٗ انطيذ انعميهٗ 1  أ.د. يصطف
ػبنى يًزبش 

 يزؼبقد

ُْدظخ انغصل 

 ٔانُعيح

انُظس  ٗ قساز يدهط ان عرى ثشرتٌ انزؼبقرد يرغ 

ٍ ظيبدرّ كؼبنى يًزبش ثبن عى نًدح ػبو اػزجبزا ي
 .17/1/1116ٔززٗ  18/1/1115

ٔافك 

 انًجهص

3 
د. راَيااب دجااذ انعسيااس  اابثر 

 رضالٌ
يدزض 
 يعبػد

انُٓدظخ 
 انًؼًبز خ

انُظررس  ررٗ قررساز يدهررط ان عررى ثشررتٌ انًٕا  ررخ 
ػهرٗ رؼيريٍ ظريبدرٓب  ري ٔ يدرخ يردزض ثبن عرى 

 ٔذنك نسصٕنٓب ػهٗ دزخخ اندكزٕزاح.

ٔافك 
 انًجهص

4 
ًااُعى دجاااذ د.  ٔائاام دجاااذ ان
 عى انزبثعٗانًُ

يدزض 
 يعبػد

انُٓدظخ 
 انًيكبَيكيخ

انُظررس  ررٗ قررساز يدهررط ان عررى ثشررتٌ انًٕا  ررخ 

ػهرٗ رؼيرريٍ ظريبدرّ  رري ٔ يدرخ يرردزض ثبن عررى 
 ٔذنك نسصٕنّ ػهٗ دزخخ اندكزٕزاح.

ٔافك 
 انًجهص

5 
و.يبضاااًيٍ دجااااذ انً طااااٍ 

 احًذ
 ُْدظخ االَزبج يؼيد

يدهرط ان عرى ثشرتٌ انًٕا  رخ  اقزساذانُظس  ٗ 
ؼييٍ ظريبدرٓب  رٗ ٔ يدرخ يردزض يعربػد ػهٗ ر

 ثبن عى ٔذنك نسصٕنٓب ػهٗ دزخخ انًبخعزيس.

ٔافك 

 انًجهص

 يؼيد و.ربيرٔائم احًذ كرٔضجٗ 6
انُٓدظخ 
 انًيكبَيكيخ

يدهرط ان عرى ثشرتٌ انًٕا  رخ  اقزساذانُظس  ٗ 

ػهرٗ رؼيريٍ ظريبدرّ  رٗ ٔ يدرخ يردزض يعرربػد 
 ثبن عى ٔذنك نسصٕنّ ػهٗ دزخخ انًبخعزيس.

ك ٔاف
 انًجهص

7 
ًاااذ دجاااذِ د.  يصاااطفٗ ي 

 رفبدٗ

يدزض 

 يعبػد

انُٓدظخ 

 انكٓسثيخ

انُظررس  ررٗ قررساز يدهررط ان عررى ثشررتٌ انًٕا  ررخ 

ػهرٗ رؼيرريٍ ظريبدرّ  رري ٔ يدرخ يرردزض ثبن عررى 
 ٔذنك نسصٕنّ ػهٗ دزخخ اندكزٕزاح.

رفٕيض أ.د. 

دًيذ انكهيخ 
الرخبر 

انمرار ثعذ 
االطالع 

ٔدراضخ 
 انًٕضٕع

 



 خانشئٌٕ انزعهيًي
اػزًربد َزيدررخ انجررسايح انؼهًيرخ انًزلصصررخ نهدصررم ردررٕ أ أ.د. ػًيررد انكهيرخ  ررٗ ػهرٗ  ٔافاك انًجهااص

 ثؼد يساخؼزٓب. 2012انلس دٗ 
 أٔالً: ثرَبيج انكٓرٔييكبَيكب

No. of Students GPA 

0 4 – 3.7 

0 3.69 – 3.3 

1 3.29 – 3 

0 2.99 – 2.7 

1 2.69 – 2.3 

4 2.29 - 2 

6  

 َبيج ان بضجبد ٔاالرصبالدثبَيبً: ثر

No. of Students GPA 

0 4 – 3.7 

0 3.69 – 3.3 

1 3.29 – 3 

0 2.99 – 2.7 

6 2.69 – 2.3 

4 2.29 - 2 

10  

 غبز ٔانجزرٔكيًبٔيبدبً: ثرَبيج اننثثب

No. of Students GPA 

0 4 – 3.7 

0 3.69 – 3.3 

1 3.29 – 3 

0 2.99 – 2.7 

0 2.69 – 2.3 

1 2.29 - 2 

1  

 



 انعاللبد انثمبفيخ
 انًؤرًساد انؼهًيخ

 رمرير حضٕر يؤرًر

 انمرار انًٕضٕع انمطى / انٕظيفخ االضى و

ًااابٌ  أ. 1 ًاااذ دث ًااارٔ ي  د.د
  انسٔأٖ

ظزبذ انًعبػد األ
انًزدسؽ ث عى 

 انُٓدظخ انكٓسثيخ

ُرررخ انكهيرررخ يدهرررط ان عرررى  اقزرررساذانُظرررس  رررٗ  ٔند
انز س س انً ردو يرٍ ثبنًٕا  خ ػهٗ نهؼالقبد انث ب يخ 

ظيبدرّ ػٍ زضٕزِ انًؤرًس اندٔنٗ انسبدٖ ػشرس 
كثرس أٔانًؼرس  ػرٍ انزكُٕنٕخيربد انجبشلرخ نؼربنى 

 22/10/2012ذكرربا انرررٖ ػ ررد فررالل اندزررسح يررٍ 
ُررخ 2/11/2012ززررٗ  يهديررم ٔال ررخ َيٕ ررٕز   ثًد 

ثبنٕال بد انًزسدح االيس كيخ ٔقد رى إن با يسبضرسح 

 ػٍ انًؤرًس ثبن عى.

ٔافك 

 انًجهص

د.يااااااذحذ دجااااااذانًعطٗ  .أ 2

 يصطفٗ

ظزبذ ٔزئيط يدهط أ

قعى انُٓدظخ 
 انصسيخ

ُرررخ انكهيرررخ يدهرررط ان عرررى  اقزرررساذانُظرررس  رررٗ  ٔند

ػهٗ انز س س انً ردو يرٍ نهؼالقبد انث ب يخ ثبنًٕا  خ 
ًرررؤرًس انرررردٔنٗ نهجسرررر   ظررريبدرّ ػررررٍ زضررررٕزِ ان

انرٖ ػ رد فرالل  2012ٔانؼهٕو ٔاالدازح ٔانُٓدظخ 

ُرخ 22/1/2012ززرٗ  28/1/2012اندزسح يرٍ   ثًد 
ًرؤرًس  دثٗ ثباليبزاد ٔقد رى إن با يسبضسح ػٍ ان

 ثبن عى.

ٔافك 
 انًجهص

 



 انذراضبد انعهيب
 انُٓدظخ انًؼًبز خقعى 

 انمرار ربريخ انميذ انذر خ انًٕضٕع

يُح 

 انذر بد

 اضى انطبنت: يبضر حطٍ ي ًٕد ضرٔر

ٖ نهًعكٍ  ٗ انًُبطق يٕضٕع: َسٕأداا نهز ييى انجيئٗ نهزصًيى انًؼ ًبز

 انسبزح انسطجخ. 

Towards an environmental assessment tool for 

architectural design of houses in warm humid areas. 

رسذ إشساف: أ.د. طبزق ػجد انسًيد  سلهٗ ، أ.د. يسًد ػبصى يسًٕد 

 زُدٗ. 

 2002زثيغ  دكزٕزاِ
ٔافك 

 انًجهص

 ذ انطيذ أحًذ دجذ انعبلاضى انطبنت: ٔنيذ ي ً

ِ اال كٕنٕخيّ ٔربثيسْب  ٗ ْٕ خ انؼًبزِ  ٗ  يٕضٕع: رٕخٓبد انؼًبز

 ان سٌ انٕازد ٔانؼشس ٍ. 

Trends of ecological architecture and its effect on the 

identity of architecture in the 21
st
 century. 

 ظًيس زعٍ ثيٕيٗرسذ إشساف: أ.د. يسًد ػجد انؼبل إزاْيى ، أ.د. 

 2008فس ف  دكزٕزاِ
ٔافك 

 انًجهص

 اضى انطبنت: نجُٗ يصطفٗ ي ًذ أثٕضٍ 

يٕضٕع: انزصًيًبد انسقًيخ انجيٕنٕخيّ ٔانديُيخ  ٗ انؼًبزح انزطٕز خ: 

 َسٕرصًيًبد يس ٕنٕخيّ ٔرطٕز خ زبظٕثيخ. 

Evolutionary architecture of bio digital design and 

genetics: towards morphogenetic and evolutionary 

computational design.  

 رسذ إشساف: أ.د. ػهٗ  ؤاد ثكس ، د. يسًد أزًد َصس.

يبخعزيس 

انؼهٕو 

 انُٓدظيخ

 2002فس ف 
ٔافك 

 انًجهص

 اضى انطبنت: رشب  ًبل دجذ انُبصر َصبر االخرش

ٍ زسكيب  ٗ يسب ظخ ز   –ر يٕضٕع: اندسالبد اندافهيخ انعكُيخ نهًؼبقي

  هعطيٍ يدفم نهزصًيى انكهٗ. 

Rehabilitation of the interior spaces of the physically 

disabled in residential buildings Rafah, Palestine: 

universal design approach. 

 رسذ إشساف: أ.د. ػهٗ  ؤاد ثكس ، د.  عسٖ يصطدٗ ػُبَٗ. 

يبخعزيس 

انؼهٕو 

 انُٓدظيخ

 2012زثيغ 
فك ٔا

 انًجهص

 اضى انطبنت: دهيبء يصطفٗ دهٗ حطٍ

يٕضٕع: انزطٕز انزكُٕنٕخٗ ٔ رتثيسِ ػهٗ اندكس ٔ انُبرح انًؼًبزٖ  ٗ 

 يصس.  

The effect of technological development on architecture 

thought and output in Egypt. 

  رسذ إشساف : أ.د. ػهٗ  ؤاد ثكس.

يبخعزيس 

 انُٓدظّ
 2002فس ف 

ٔافك 

 انًجهص

 



 انُٓدظخ انكٓسثيخقعى 

 انمرار ربريخ انميذ انذر خ انًٕضٕع

يُح 

 انذر بد

 اضى انطبنت: إضالو دبطف دجذ انجٕاد دجبش

يٕضٕع: انًُعق انًزؼدد يغ انٕصٕل انًزؼدد ليس انًزؼبيد  ٗ شجكبد انديم 

 انساثغ انغيس يزدبَعّ . 

Coordinated multipoint with non-orthogonal multiple 

access in heterogeneous LTE networks. 
 ػصبو ػجد اندزبذ ظسٔز.  أ.د.رسذ إشساف: 

 * يغ يد  زسح انزعديم نسيٍ االَزٓبا يٍ إخساااد يُر اندزخّ.

 2008زثيغ  دكزٕزاِ
ٔافك 

 انًجهص

  اضى انطبنت: أحًذ  بثر دجذ انًُعى حطٍ

س  انكٓسثٗ ثٕاظطخ أظهٕة يٕضٕع: ًَرخخ ٔيسبكبح أَظًخ انزعليٍ ثبن

 انزؼد م  ٗ كثب خ َجضبد انزسكى . 
Modeling and simulation of induction heating systems 

based on pulse density modulation technique. 

أزًد يسًد ػجبض  أ.د.يدزذ يصطدٗ اندُيدٖ ،  أ.د.رسذ إشساف: 

 انعسٔخٗ. 

يبخعزيس 
انؼهٕو 

 انُٓدظيخ

 

 2002زثيغ 
ٔافك 
 انًجهص

 اضى انطبنت: ي ًذ حطٍ دهٗ حطٍ 

 يٕضٕع: انًٕند انزتثيسٖ يصدٔج انزغر ّ نزسثيُبد انس بذ . 

Doubly fed induction generator for wind turbine. 

ٍ يسًد ،  أ.د.رسذ إشساف:  يسًد يددٖ أزًد  أ.د.يسًد  عسٖ خًبل اند 

 يسًد. 

يبخعزيس 

انؼهٕو 

 انُٓدظيخ

 2008فس ف 
افك ٔ

 انًجهص

 اضى انطبنت: يُٓذ يجيذ أحًذ حطٍ

يٕضٕع: انزصايٍ ٔانجس  ػٍ انلهيخ  ٗ ان ُبح انٓبثطخ  ٗ انُظى انالظهكيخ 

 انًز ديخ ثئظزلداو انُطبق انزسددٖ 

Frequency domain synchronization and cell search in 3GPP 

LTE systems. 

 ػصبو ػجد اندزبذ ظسٔز.  أ.د.زعبو يسًد زعبٌ شهجٗ ،  أ.د.رسذ إشساف: 

يبخعزيس 

انؼهٕو 

 انُٓدظيخ

 2002فس ف 
ٔافك 
 انًجهص

 اضى انطبنت: أحًذ حطيٍ حطٍ يطعٕد انطمب

ّ انًجسيدّ يؼًهيب  ٗ رسٕ م  يٕضٕع: رطجي بد ركُٕنٕخيب اندٔائس انًزكبيه

 انجسٔرٕكٕالد.  

Application of field programmable gate arrays technology 

in protocols conversion. 

 يسًد زشق يسًد زشق ، د. ػالا اند ٍ ظيد زب ظ. أ.د.رسذ إشساف : 

يبخعزيس 

انؼهٕو 

 انُٓدظيخ

 2002فس ف 
ٔافك 
 انًجهص

ٗ ريضبٌ ان ًصبَٗ  اضى انطبنت : ي ًذ ده

ٗ َظى انزسكى  ٍ انًشغالد ٔ انسعبظبد   يٕضٕع : َظبو انسثظ ثي
  ٗ  Actuator sensor interface system in industrialانصُبػ

control systems. 
أ.د. ػًسٔ يسًد ػثًبٌ  يسًد شكس ب يصطدٗ ، أ.د.رسذ إشساف : 

 انصٔأٖ.

يبخعزيس 
انؼهٕو 
 انُٓدظيخ

 2010زثيغ 
ٔافك 

 انًجهص



 انُٓدظخ انكٓسثيخ....قعى ربثغ: 

 انمرار ربريخ انميذ انذر خ انًٕضٕع

يُح 

 انذر بد

  ًٕد دجذ انرازق ي ًٕداضى انطبنت : يصطفٗ ي

 يٕضٕع : اإلَعبٌ اآلنٗ انًبظر انًزُ م ذٔ انرزاع.  

Mobile manipulator scan robot.  

ػبطف ػجد انًُؼى  أ.د.ػًسٔ يسًد ػثًبٌ انصٔأٖ ،  أ.د.رسذ إشساف : 

 ػطب.

يبخعزيس 

انؼهٕو 

 انُٓدظيخ

 2002فس ف 
ٔافك 

 انًجهص

 اضى انطبنت: شيًبء دجذ انهطيف ي ًذ

ٕضٕع: ثسٔرٕكٕل ٔصٕل انشدساد انجصس خ يزؼددح انٕصٕل انؼشٕائٗ ي

 نًؼدل يزؼدد شجكبد األنيبف انجصس خ. 

زعبو يسًد زعبٌ شهجٗ ،  أ.د.ػصبو ػجد اندزبذ ظسٔز ،  أ.د.رسذ إشساف: 

 أزًد يسًد يسًد ػجد انُجٗ.  أ.د.
ل انشردساد انجصرس ل ٔصٕر  خ زأد انهدُّ رسد د ػُٕاٌ انجسر  نيصرجر: ثسٔرٕكٕر

 يزؼددح انٕصٕل انؼشٕائٗ نشجكبد األنيبف انجصس خ يزؼددح انًؼدل

An optical CDMA random access protocol for multi-rate 

optical networks 

يبخعزيس 

انؼهٕو 
 انُٓدظيخ

 2011فس ف 
ٔافك 
 انًجهص

 

 انُٓدظخ اإلَشبئيخقعى 

 انمرار ربريخ انميذ انذر خ انًٕضٕع

يُح 

 انذر بد

 نطبنت: يصطفٗ ي ًذ دجذ انجبضظ ي ًذ كبيماضى ا

يٕضٕع: إظزلداو ثٕدزح انًطبط انُبرح يٍ اإلطبزاد  ٗ انلسظبَّ كًبدح 

 إَشبئيخ 

Utilizing of waste rubber in concrete as a construction. 

 .ٗ ٗ يسًد ػجد انًؼط  رسذ إشساف: أ.د. ػهٗ ػجد انسكى ػجدِ ، أ.د. ػجد انًؼط

يبخعزيس 

انؼهٕو 

 انُٓدظيخ

 2012زثيغ 
ٔافك 

 انًجهص

 اضى انطبنت: دجذ انرحًٍ أحًذ ي ًذ ديبة

يٕضٕع: رتثيس إػبدح انزشغيهيخ ثئظزلداو خسػخ شائدِ يٍ االضب بد ػبنيخ 

 انزهد ٍ ػهٗ فٕاص انلسظبَّ . 

Effect of retempering using an over dosage of super 

plasticizers on concrete properties. 

 رسذ إشساف: أ.د. زب ظ انعيد انيًُٗ ، أ.د. ػجد انًؼطٗ يسًد ػجد انًؼطٗ. 

يبخعزيس 

انؼهٕو 

 انُٓدظيخ

 2010فس ف 
ٔافك 

 انًجهص

 اضى انطبنت : أي ًذ دهٗ أي ًذ أثٕ ديُّ

يٕضٕع: ظهٕ  انجالطبد انلسظبَيخ انًعهسخ ثئظزلداو أظيبش ذاد زؤٔض  ٗ 

 ٔصالد انزساكت.  

Behavior of reinforced concrete slabs using headed bars in 

lap splices. 

رسذ إشساف : أ.د. يسيٗ اند ٍ صالذ شكسٖ ، أ.د. شكٗ إثساْيى يسًٕد ، د. 
 أزًد يلزبز طساثيّ

يبخعزيس 

انؼهٕو 

 انُٓدظيّ

 2010زثيغ 
ٔافك 

 انًجهص

 

 انُٓدظخ انًيكبَيكيخقعى 

 انمرار ربريخ انميذ انذر خ انًٕضٕع

يُح 
  بدانذر

 اضى انطبنت: ييُب ر بء رزق هللا دجذ انًطيح
ٌ انًزؼبكط  يٕضٕع: ٍ أثساج انزجس د ذاد انعس ب دزاظخ ي بزَخ ثي

  انًزؼبيد.ٔ
Comparative study between counter and cross flow 

cooling towers. 
 يدزذ يسًٕد ظسٔز.  أ.د. :رسذ إشساف

يبخعزيس 
 انُٓدظخ

 2011زثيغ 
ٔافك 
 انًجهص

 اضى انطبنت: ي ًذ أحًذ ي ًٕد إثراْيى انجشرٖ
 يٕضٕع : يسطبد رسٕ م انطبقخ انشًعيخ إنٗ طبقخ كٓسثبئيخ

يبخعزيس 
 ُْدظخ

فس ف 
2011 

ٔافك 
 انًجهص



 .  خظزلداو يسكصاد االشؼبث

Concentrating solar power plant. 
 رسذ إشساف : أ.د. يسًد ػجد انسهيى زعت.

ٗ صًٕئيم إ ٗ اضى انطبنت: ْبَ  ثراْيى يز
 يٕضٕع : صيبَخ انزٕزثيُبد انجلبز خ.  

Steam turbines maintenance.  
 .رسذ إشساف : أ.د. ظبيٗ يسظٗ انشسثيُٗ

يبخعزيس 

 ُْدظخ

فس ف 

2011 

ٔافك 

 انًجهص

 

 انُٓدظخ انكيًيبئيخقعى 

 انمرار ربريخ انميذ انذر خ انًٕضٕع

 يُح انذر بد

 نصجبغاضى انطبنت: ي ًذ انطيذ أحًذ  بد ا
ٗ  يٕضٕع: ٗ نزدديف انغبش انطجيؼ إَزبج لبش ٔرطٕ س ًَٕذج ز بض

ٍ انُ ٗ.   انُيزسٔخي
Development of mathematical model for 

dehydration of natural gas and producing of pure 
nitrogen gas. 

ٍ أزًد ػجد انًُؼى  سج ،  أ.د. :رسذ إشساف ٗ  أ.د.زع يصطد
 إثساْيى أزًد ظبنى. 

 دكزٕزاِ
زثيغ 

2011 

ٔافك 

 انًجهص

 اضى انطبنت: ي ًذ دجذ انرؤٔف ضعذ يصطفٗ
 يٕضٕع: دزاظخ  ٗ يلبطس انزشغيم نًصُغ نًؼبندخ انغبش انطجيؼٗ

A Hazop Study for A Gas Treatment Plant 

ٍ أزًد ػجد انًُؼى  سج،  أ.د.رسذ إشساف:  ٗ  أ.د.زع شؼجبٌ ػه
  طٕفٗانعيد شكس ب األش أ.د.ػطيخ َصيس، 

يبخعزيس 
ػهٕو 

 ُْدظيخ

زثيغ 
2010 

ٔافك 
 انًجهص



 انُٓدظخ انكيًيبئيخ.....قعى ربثغ: 

 انمرار ربريخ انميذ انذر خ انًٕضٕع

 يُح انذر بد

 اضى انطبنت: أييرح كًبل ضهيًبٌ انجُذٖ

يٕضٕع: ر ُيخ زد ثخ إلَزبج انٕقٕد انسيٕٖ )انجيٕد صل( يٍ يلهدبد ش ذ 

 انطٓٗ.

New Technique for Production of Biodiesel from Waste 

Cooking Oil 
رسذ إشساف: أ.د. أزًد أييٍ شػطٕط، أ.د. زعٍ ػجد انًُؼى  سج، د. 

  يسٔح ػجد اندزبذ ػجد انسزًٍ

يبخعزيس 

ػهٕو 

 ُْدظيخ

 2012زثيغ 
ٔافك 

 انًجهص

 

 انُٓدظخ انجسس خ ٔػًبزح انعدٍقعى 

 انمرار ربريخ انميذ انذر خ انًٕضٕع

 نذر بديُح ا

 اضى انطبنت:خبنذ ي ًذ ي ًذ إضًبديم

 يٕضٕع: انًزطهجبد انلبصخ ثعديُخ ردأل انًلبطيف ٔاإليداد. 

Supply Vessel Special Requirements of Anchor 

Handling. 

رسذ إشساف: أ.د. ػبدل ػجد انسهيى ثُٕاٌ، د. يبخد يسًد يسًٕد ػجد 

 انُجٗ 

يبخعزيس 

 ُْدظخ
 2010زثيغ 

ٔافك 

 صانًجه

 يٕضٕػبد ػبيخ )دزاظبد ػهيب(
 2012انُظس  ٗ انًٕا  خ ػهٗ اػزًبد َزيدخ طالة دثهٕو اندزاظبد انؼهيب زثيغ    

 االضى انذثهٕو انمطى انمرار

ٔافك 

 انًجهص

ٍ يسًد ػٕاد يصطدٗ إدازح يشسٔػبد انزشييد انُٓدظخ االَشبئيخ  يسًد ثٓبا اند 

 دػبا ػجد انهطيف ػجبض ػهٗ يدإدازح يشسٔػبد انزشي انُٓدظخ االَشبئيخ

 شيًبا زهًٗ فهيم يسًٕد يصطدٗ إدازح يشسٔػبد انزشييد انُٓدظخ االَشبئيخ

 يسًد ػبدل يسًد أثٕانًسبظٍ إدازح يشسٔػبد انزشييد انُٓدظخ االَشبئيخ

 يسًٕد يسًٕد ػهٗ  بقٕد إدازح يشسٔػبد انزشييد انُٓدظخ االَشبئيخ

ٖ انعيد يشسٔػبد انزشييدإدازح  انُٓدظخ االَشبئيخ  أ ًٍ  ٕشٖ ػجد انٓبد

 زاَيب ظؼد يسًد اظًبػيم إدازح يشسٔػبد انزشييد انُٓدظخ االَشبئيخ

 ػجد انسزًٍ زبيد يسًٕد يسًد إظًبػيم إدازح يشسٔػبد انزشييد انُٓدظخ اإلَشبئيخ

 د ُب زعيٍ فًيط زعيٍ ػهٗ انُٓدظخ انصسيخ انُٓدظخ انصسيخ

 أزًد يسًد ػجد انعالو يسًد قٕٖ كٓسثيخ ثيخانُٓدظخ انكٓس

 أيم خبثس يسًد ظؼد إثساْيى قٕٖ كٓسثيخ انُٓدظخ انكٓسثيخ

 أزًد إثساْيى زعٍ انعًد عٗ قٕٖ كٓسثيخ انُٓدظخ انكٓسثيخ

 زهًٗ يبْس ظؼيد انعيد يسػٗ قٕٖ كٓسثيخ انُٓدظخ انكٓسثيخ

 ًيد خًبل كس ى خًبل ػجد انس قٕٖ كٓسثيخ انُٓدظخ انكٓسثيخ

 


