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 ايتضًضٌ اجملاٍ املضت٣ٛ ضِايك ايه١ًٝ
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 َديٍٛ َٓشي١ ايعغزات )اجملاٍ( يف أرقاّ املٛاد

 

  رَش اجملاٍ عٓٛإ زتاٍ ايتخصص  رَش اجملاٍ عٓٛإ زتاٍ ايتخصص

 2 َٛاد حبج١ٝ 0 -

 1 ايٓظز١ٜ االقتصاد١ٜ 6 عًّٛ َاي١ٝ ْٚكد١ٜ

 0 َٛاد ن١ُٝ 0 ايتٓافض١ٝ

 3 ت١ُٝٓ 8 -

 2 جتار٠ 9 شإ ايجاْٞرصاي١ َادضتري/ االَت

 

 ( صاع١ َعتُد٠ َٛسع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:33)أٚال( َتطًبات ايتخصص بٛاقع ) 

 

 ( صاعات َعتُد٠ َٛسع١ ناآلتٞ:02املٛاد اإلدبار١ٜ بٛاقع ) -أ

 ايضاعات املعتُد٠ اصِ املاد٠ رقِ املاد٠

 3 َٓٗر ايبشح ايعًُٞ يف ايعًّٛ االقتصاد١ٜ ٚاإلدار١ٜ 2020022

 3 *سًك١ حبح يف االقتصاد 2020020

 3 *ايٓظز١ٜ االقتصاد١ٜ ادتش١ٝ٥ املتكد١َ 2020011

 3 *ايٓظز١ٜ االقتصاد١ٜ ايه١ًٝ املتكد١َ 2020010

 3 *االقتصاد ايكٝاصٞ املتكدّ 2020001

 3 *ايت١ُٝٓ االقتصاد١ٜ 2020031

 3 *ْظز١ٜ ايتذار٠ ايدٚي١ٝ 2020021

 3 املاي١ٝ ايعا١َ 2020061

 

 ( صاعات َعتُد٠ خيتارٖا ايطايب مما ًٜٞ:9ملٛاد االختٝار١ٜ بٛاقع )ا -ب

 ايضاعات املعتُد٠ اصِ املاد٠ رقِ املاد٠

 3 إدار٠ املٛارد ايبغز١ٜ املتكد١َ 2020021

 3 *األصٛام املاي١ٝ املتكد١َ 2023061

 3 املتكدّ ايتشًٌٝ املايٞ ٚاحملاصيب 2022003

 3 *أصايٝب ايتشًٌٝ ايهُٞ 2020003

 3 ايٓظز١ٜ ايٓكد١ٜ املتكد١َ 2020060

 

 تدرظ بايًغ١ االصتًٝش١ٜ*

 

     Comper hensive ( االَتشإ ايغا5557796ٌَثاْٝاًًً: )
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 املٛاد اييت ٜطزسٗا ايكضِ

 

ايضاعات  اصِ املاد٠ رقِ املاد٠

 املعتُد٠

 3 َٓٗر ايبشح ايعًُٞ يف ايعًّٛ االقتصاد١ٜ ٚاإلدار١ٜ 2020022

 3 سًك١ حبح يف االقتصاد 2020020

 3 *ايٓظز١ٜ االقتصاد١ٜ ادتش١ٝ٥ )املتكد١َ(  2020011

 3 *ايٓظز١ٜ االقتصاد١ٜ ايه١ًٝ )املتكد١َ( 2020010

 3 *االقتصاد ايكٝاصٞ )املتكدّ( 2020001

 3 *أصايٝب ايتشًٌٝ ايهُٞ 2020003

 3 *ايت١ُٝٓ االقتصاد١ٜ 2020031

 3 *ايدٚي١ْٝظز١ٜ ايتذار٠  2020021

 3 املاي١ٝ ايعا١َ 2020061

 3 ايٓظز١ٜ ايٓكد١ٜ املتكد١َ 2020060

 

 تدرظ بايًغ١ االصتًٝش١ٜ *

 

 ارتط١ االصرتعاد١ٜ

 َضار ايغاٌَ

 

 ٚيـــــ٢ألايضٓــــ١ ا

 ايفصٌ األٍٚ ايفصٌ ايجاْٞ

صاع١ 

 َعتُد٠

 ايزقِ اد٠ــاصِ امل

صاع١ 

 َعتُد٠

 رقِ املاد٠ اد٠ــاصِ امل

ــٓٗر ايبشــح ايعًُــٞ يف ايعًــّٛ     3 2020003 أصايٝب ايتشًٌٝ ايهُٞ 3 َ

 االقتصاد١ٜ ٚاإلدار١ٜ

2020022 

ايٓظزٜـ١ االقتصــاد١ٜ ايهًٝــ١   3

 املتكد١َ

ــ١   3 2020010 ــاد١ٜ ادتش٥ٝـ ــ١ االقتصـ ايٓظزٜـ

 املتكد١َ

2020011 

 2020031 صاد١ٜايت١ُٝٓ االقت 3 2020021 ْظز١ٜ ايتذار٠ ايدٚي١ٝ 3

 اجملُٛع 9 اجملُٛع 9

 

 

 

 ايجا١ْٝايضٓــــ١ 

 ايفصٌ األٍٚ ايفصٌ ايجاْٞ

صاع١ 

 َعتُد٠

 ايزقِ اد٠ــاصِ امل

صاع١ 

 َعتُد٠

 رقِ املاد٠ اد٠ــاصِ امل

 2020061 املاي١ٝ ايعا١َ 3 2020060 ايٓظز١ٜ ايٓكد١ٜ املتكد١َ 3

 2020001 اد ايكٝاصٞ املتكدّاالقتص 3 2023061 األصٛام املاي١ٝ املتكد١َ 3

 2020020 سًك١ ايبشح يف االقتصاد 3   

 اجملُٛع 9 اجملُٛع 6
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 ٚصف املٛاد

 

 َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ اذتدٜح يف ايعًّٛ االقتصاد١ٜ ٚاملاي١ٝ 5557755

 Modern Scientific Research Methodology in Economic & Finance 

دخٌ ملـ عزف ع٢ً املٓٗذ١ٝ ايع١ًُٝ يًتشًٌٝ االقتصاد املايٞ ٖٞ َٔ أصاصـٝات ٖـذٙ املـاد٠ ايـيت تعتـرب ا     ايت

ايز٥ٝضٞ يًطايب يتشضري يزصاي١ املادضتري ٖٚٞ َٔ أصاصٝات ايبشح ايعًُٞ ٚتغـٌُ املـاد٠ عًـ٢ إعـداد     

صـ١ ٚصـٝا ١   ايطايب يهٝف١ٝ حتدٜد اإلطار ايعاّ يًبشح ايعًُٞ َٚٓٗذٝات٘  حتدٜـد َغـه١ً ايدرا  

ــتبا١ْ       ــا٥ٝا  االص ــٗا إسص ــا ٚحتًًٝ ــتبٝاْات ٚتزَٝشٖ ــات ٚتصــُِٝ االص ــًٛب  ــع ايبٝاْ ايفزضٝات أص

ــتخداّ     ــات باصــــ ــا٥ٞ يًبٝاْــــ ــف اإلسصــــ ــزٚطٗا نٝف١ٝ إْٗا٥ٗا.ايٛصــــ  Excell)خصا٥صٗا عــــ

ــهٌ ايتٛسٜع(.االرتبــاط       ــتت َكاٜٝط ع ــ١()َكاٜٝط ايتغ ــ١ املزنشٜ ــاٜٝط ايٓشع عًُٞ+ْظزٟ)َك

نٝفٝـ١ بٓـا٤ ايضلصـٌ    .spss(.اختٝـار ايفزضـٝات باصـتخداّ    O.L.Sعًُٞ+ْظـزٟ)  Excell باصتخداّ

ــتٓتادات      ــار ايفزضٝات االص ــاةز ايكٝاصــ١ٝ ايكٝاظ ٚاختب ــات املكطــع ايعزضــٞ بٓا٤ ايُٓ ــ١ ٚبٝاْ ايشَٓٝ

 ٚنتاب١ ايتكزٜز. 

 

 سًك١ حبح يف االقتصاد 5557757

 Research Seminar in Economics 

دراص١ َٛضٛعات سٍٛ آخز املضتذدات ع٢ً َضت٣ٛ االقتصاد ايعاملٞ ٚاحملًٞ ٚبٝـإ  تٗدف ٖذٙ املاد٠ إىل 

  ٚاالحتــاد األٚرٚبــٞ  WTOآثارٖــا االقتصــاد١ٜث سٝــح صــتتٓاٍٚ َٛضــٛعات َٓظُــ١ ايتذــار٠ ايعاملٝــ١ 

َٓطك١ ايتذـار٠ ايعزبٝـ١ ايهـرب٣  ايعٛملـ١  ايتٓافضـ١ٝ  ٚأٖـِ املغـهلت االقتصـاد١ٜ َجـٌ ايبطايـ١           

يفكز ٚاآلثار االقتصاد١ٜ َٔ خلٍ دراص١ ساالت يبعض ايدٍٚ ع٢ً املضت٣ٛ ايعزبـٞ ٚايعـاملٞ.   ٚايتضخِ ٚا

باإلضاف١ إىل ايتطزم إىل جتـارب بعـض ايـدٍٚ يف زتـاٍ ايتصـشٝت االقتصـادٟ َـٔ خـلٍ تـب  بـزاَر           

  ايتخاص١ٝ ٚبزاَر ايتصشٝت االقتصادٟ َٔ خلٍ ايبٓو ايدٚيٞ.

 

 املتكد١َ دتش١ٝ٥ايٓظز١ٜ االقتصاد١ٜ ا 5557777

 Microeconomic Theory (Advanced) 

تتضُٔ ٖذٙ املاد٠ إىل دراص١ َٛضٛعات سٍٛ أخز املضـتذدات عًـ٢ َضـت٣ٛ االقتصـاد ايعـاملٞ ٚاحملًـٞ       

  ٚاالحتـاد األٚرٚبـٞ    WTOٚبٝإ آثارٖا االقتصاد١ٜث سٝح صتتٓاٍٚ َٛضٛعات َٓظ١ُ ايتذار٠ ايعامل١ٝ 

رب٣  ايعٛملـ١  ايتٓافضـ١ٝ  ٚأٖـِ املغـهلت االقتصـاد١ٜ َجـٌ ايبطايـ١        َٓطك١ ايتذـار٠ ايعزبٝـ١ ايهـ   

ٚايتظخِ ٚايفكز ٚاآلثار االقتصاد١ٜ َٔ خلٍ دراص١ ساالت يبعض ايدٍٚ ع٢ً املضت٣ٛ ايعزبـٞ ٚايعـاملٞ    

باإلضاف١ إىل ايتطزم إىل جتـارب بعـض ايـدٍٚ يف زتـاٍ ايتصـشٝت االقتصـادٟ َـٔ خـلٍ تـب  بـزاَر           

 ايتصشٝت االقتصادٟ َٔ خلٍ ايبٓو ايدٚيٞ.  ايتخاص١ٝ ٚبزاَر

 

 املتكد١َ ايٓظز١ٜ االقتصاد١ٜ ايه١ًٝ 5557777

 Macroeconomic Theory (Advanced) 

تتضُٔ دراص١ ايٓظزٜات ايهلصٝه١ٝ ٚايهٓش١ٜ َع َفاِٖٝ ٚافرتاضات ٚآيٝات ايٛصـٍٛ إىل ايتـٛاسٕ   

االقتصادٟ ايهًٞ َجٌ ايدخٌ ايكَٛٞ  االصتٗلى  االصتجُار  املضت٣ٛ ايعاّ يألصعار  ايفا٥د٠ يف ايٓظاّ 

ٞ ايضـًعٞ ٚايٓكـدٟ   االقتصادٟ ايٛضعٞ ٚاإلصـلَٞ  األدـٛر ٚ ريٖـا  آيٝـ١ ايٛصـٍٛ إىل ايتـٛاسٕ ايضـٛق       

ــٛ       ــٛاسٕ ارتــاردٞ  ايُٓ ــتخداّ  ايت ــ١ َغــانٌ َٚصــادر ايتضــخِ  االص ــ٘  دراص َٚضــتًشَات حتكٝك

 االقتصادٟ.

 

 االقتصاد ايكٝاصٞ املتكدّ 5557777

 Econometrics (Advanced) 

حتًٝـٌ  ثٛابت٘ باصتخداّ طزٜك١ املزبعـات ايصـغز٣  ثـِ     ٚإجيادتتٓاٍٚ املاد٠ ايُٓٛةز ارتطٞ مبتغرئٜ  

االختبارات املطبك١ ع٢ً ايُٓاةز ايكٝاص١ٝ  ٚبعد ةيو اصـتخداّ ايُٓـٛةز ارتطـٞ يف ايتٓبـم  ثـِ عـز        

يًُٓٛةز ارتطٞ ايعاّ ٚاختبار ايفزضـٝات فٝـ٘  ٚحتًٝـٌ االرتبـاط ايـذاتٞ ايـذٟ ٜغـٛٙ ايٓتـا٥ر. ٚأخـريا          

 بني املتغريات. يعلق١اسَاْٝا  ٚتغخٝص  املتخًف١َعادت١ َغانٌ عدّ جتاْط املفزدات  ٚاملتغريات 

 



 0 

 

 ايت١ُٝٓ االقتصاد١ٜ 5557737

 Economic Development 

حتًٌٝ َفّٗٛ ايتخًـف ٚأصـباب٘  خصٛصـٝات عًُٝـ١ ايتُٓٝـ١  أصـايٝب دراصـ١ ايتُٓٝـ١ االقتصـاد١ٜ:          

"ايتارخيـاْٞ" "ٚاألصـًٛب ايبٓٝـٟٛ" ستـددات ايتُٓٝـ١ االقتصـاد١ٜ: ايعاَـٌ ايبغـزٟ  رأظ املـاٍ             األصًٛب

عاٌَ ايـتك  ٚايتهٓٛيـٛدٞ  ايتُٓٝـ١ ٚقضـ١ٝ تٛسٜـع االصـتجُارات  ْظزٜـات ايتُٓٝـ١ االقتصـاد١ٜ           اي

ٞ ايٛضع١ٝ َٚٔ َٓظٛر    تٓـاسع ْظزٜـات ايتُٓٝـ١ ايٛضـع١ٝ   ـاةز ايتُٓٝـ١  لٜٛـٌ ايتُٓٝـ١           إصـلَ

  .ٚاإلصلَٞجتارب ت١ُٜٛٓ ع٢ً املضت٣ٛ ايعزبٞ 

 

 ْظز١ٜ ايتذار٠ ايدٚي١ٝ 5557747

 International Trade Theory 

تتضُٔ املاد٠ ْظزٜات ايتذار٠ ايدٚي١ٝ ْٚظزٜـ١ ايتذـار٠ ايدٚيٝـ١ يف تـٌ تشاٜـد ايتهـايٝف  ْٚظزٜـ١        

يف ايتذـار٠ : داْـب ايطًـب      األصاصـ١ٝ (  ٚايٓظزٜـ١  اإلْتـاز أٚيني )ايٛفز٠ ايٓضب١ٝ يف عٛاَـٌ   -ٖٝهغز 

ذتــز٠ ٚايضٝاصــات ايتذارٜــ١  ايضٝاصــ١  ٚايٓظزٜــات اذتدٜجــ١ يف ايتذــار٠ ايدٚيٝــ١  ٚعٛا٥ــل ايتذــار٠ ا 

اذتُاٜـ١ ايتذارٜـ١  ْظزٜـ١     أْظُـ١ ايتذار١ٜ يف ايدٍٚ املتكد١َ َٚظاٖز فغٌ ايضـٛم  َشاٜـا ٚعٝـٛب    

  ايتهاٌَ االقتصادٟ  االتفاق١ٝ ايعا١َ يًتذار٠ ٚايتعزف١ ادتُزن١ٝ )ادتات(.

 

 املاي١ٝ ايعا١َ 5557767

 Public Finance 

االصتكزار. ْظز١ٜ ايضًع ايعا١َ: فهز٠ ايكطاع ايعاّ ٚاالصـتٗلى   -ايتٛسٜع  -صٝص ايٛتا٥ف املاي١ٝ: ايتخ

. االختٝـار ايعـاّ   يإلْتـاز ادتُاعٞ  َفّٗٛ ٚخصا٥ص ايضًع ايعاَـ١. اآلثـار ارتاردٝـ١ ٚاذتذـِ ايهـف٤      

ٚضزٚرت٘ يتٛفري ايضًع ايعا١َ. اإلْفام ايعـاّ ٚتـاٖز٠  ـٛٙ. حتًٝـٌ ايتهًفـ١/ ايعا٥ـد ٚاصـتخداَ٘ يف        

األصاص١ٝ يف فز  ايضزا٥ب  ايعب٤ ايضـزٜيب  َٓـاٖر    املبادئتكِٜٛ املغزٚعات ايعا١َ. اإلٜزادات ايعا١َ: 

ايعدايــ١ ايضــزٜب١ٝ. املٛاسْــ١ ايعاَــ١: َفَٗٛٗــا تبٜٛبٗــا ٚدٚرتٗــا ٚأصــايٝبٗا: َايٝــ١ ايضــًطات احملًٝــ١.   

ٜٔ ايعـاّ. املايٝـ١ ايعاَـ١ يف    خصا٥ص ٚأصايٝب املايٝـ١ ايعاَـ١ يف ايـدٍٚ ايٓاَٝـ١. ايضٝاصـ١ املايٝـ١. ايـد       

  .اإلصلّ

 

 أصايٝب ايتشًٌٝ ايهُٞ 5557773

 Quantitative Analytical Methods 

ايطًب١ باألدٚات ٚايطزا٥ل ٚايعلقات اييت تضـاعدِٖ عًـ٢ ايتعاَـٌ َـع املعطٝـات       تشٜٚد إىلٜٗدف املكزر 

ــ  تغري ايعغــٛا٥ٞ ايٛاسد علقــ١ ايزقُٝــ١ َٚعادتتٗا ٚخاصــ١ يف زتــاٍ اإلدار٠ فٗــٛ ٜتضــُٔ صــًٛى امل

ــٌ    ــاط ايتٓبم بٛاصـــط١ ايضلصـ ــٌ االرتبـ ــتغرئٜ أٚ أنجز حتًٝـــٌ ٚتفضـــري َعاَـ ــدار بـــني َـ االضتـ

حتًٝـٌ  ايش١َٝٓ اختبار املمعـزات اختبارات تتعًـل بغـهٌ ايتٛسٜع ْظزٜـ١ ايتكدٜز ايتكـدٜز اجملايٞ      

ــٌ ايشَٓٝــ١  ٕ     .ايضلص ايضلصــٌ ايشَٓٝــ١   ايضلصــٌ ايشَٓٝــ١ َــع املكــاطع ايعزضــ١ٝ اختبار صــهٛ

stationarty :unit Root Test    باصـتخداّ بززتٝـ١Eviews )ًُٞايتهاَـٌ املغـرتى)  )عco-int 

cgration test باصتخداّ بززت١ٝ)Eviews ّ  Excell)عًُٞ( ايتبأٜ املغرتى بني املتغريات باصـتخدا

 ١ ع٢ً اذتاصٛب.تطبٝكات عًُٝ)عًُٞ( Excellايتٓبم بٛاصط١ ايضلصٌ ايش١َٝٓ باصتخداّ )عًُٞ( 

1.Excell   2.Eviews     3.spss   

 

 ايٓظز١ٜ ايٓكد١ٜ املتكد١َ 5557767

  Advanced Monetary Theory 

تٗدف ٖذٙ املاد٠ إىل دراص١ تطٛر ايٓظز٠ إىل دٚر ايٓكٛد يف االقتصاد ايٛط  َـٔ خـلٍ َتابعـ١ ْظزٜـات     

زٜـ١ ايهُٝـ١ ايتكًٝدٜـ١ احملدثـ١  فايٓظزٜـ١      ايطًب ع٢ً ايٓكٛد بد٤ًا َٔ ايٓظز١ٜ ايتكًٝدٜـ١  فايٓظ 

ايهٝٓش١ٜ ٚايتعدٜلت ايـيت أدخًـت عًٝٗـا َـٔ قبـٌ تـٜٛٔ ٚ ـريٙ  ثـِ ايعـٛد٠ إىل ايٓظزٜـ١ ايهُٝـ١            

بغهًٗا اذتدٜح عٓد فزٜدَإ َٚدرص١ داَع١ عٝها ٛ  ثـِ ْظزٜـ١ ستفظـ١ االصـتجُار ْٚظزٜـ١      

صـ١ تطـٛر ْظزٜـ١ ايفا٥ـد٠  َـع َتابعـ١       تعدٌٜ ايجز٠ٚ عٓد االقتصادٜني املتأخزٜٔ  ٜصـاسب ةيـو درا  

  ايبشٛخ اييت دزت سٍٛ ايطًب ع٢ً ايٓكٛد ٚطبكًا يًٓظزٜات املختًف١.
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 )املتكد١َ( )إدبار١ٜ( ايبغز١ٜإدار٠ املٛارد  7472050

 Human Resources Management (Advanced) 

ألعُــاٍ  نتشًٝـٌ ٚتصـُِٝ    بـاملٛارد ايبغـز١ٜ يف َٓظُـات ا    ايصـ١ً ٖذٙ املـاد٠ املٛاضـٝع ةات    تتضُٔ

تٛتٝف ايعاًَني َـع دراصـ١ يضـٛم ايعُـٌ األردْـٞ  اختٝـار ايعـاًَني          ايبغز١ٜ ايعٌُ  ختطٝط املٛارد 

 يألفـزاد األدا٤  تكٝـِٝ األعُـاٍ  اذتـٛافش  صـش١ ٚصـل١َ ايعـاًَني  ارتـدَات املكدَـ١          تكِٝٝايتدرٜب  

أُٖٝـ١ ٚاصـتخداَات    بٗـا  ٚسـٌ املغـانٌ ارتاصـ١    ايعاًَني  ايٓكابات ايعُاي١ٝ  حبٛخ املٛارد ايبغز١ٜ 

  .ايٓظِْظِ املعًَٛات يًُٛارد ايبغز١ٜ ٚنٝف١ٝ بٓا٤ ٚتطٜٛز َجٌ ٖذٙ 

 

 األصٛام املاي١ٝ املتكد١َ 5553767

 Advanced Financial Markets 

 ٚ ٖٝهـٌ ايضـٛم   تتٓاٍٚ ٖذٙ املاد٠ طبٝع١ َٚا١ٖٝ ايضٛم املاي١ٝ َٚهْٛاتٗا ٚدٚرٖا يف ايتٌُٜٛ احملًـٞ 

املاي١ٝ ٚنٝف١ٝ ايتعاٌَ فٝٗا ٚدٚر ايٛصطا٤ يف خًل ايضٛم املاي١ٝ ٚبٓٛى االصتجُار ٚأ١ُٖٝ املعًَٛات يف 

ايضٛم املاي١ٝ ٚطبٝع١ األٚرام املاي١ٝ املتداٚي١ ٚأُٖٝتٗا سضب االقتصادات املتكد١َ ٚايٓا١َٝ ٚتهايٝفٗا 

١ٝ َٚمعـز األصـِٗ ٚنٝفٝـ١ سضـاب٘ ٚتهٜٛٓـ٘      ٚنٝف١ٝ تكُٝٝٗا ٚشتاطز االصتجُار يف األصٛام املاي

َٚديٛالت٘ بايٓضب١ يًُضتجُز ٚاالقتصاد ايٛط   َٚٓاقغ١ ايضٛم املاي١ٝ َٔ سٝح ايهفا٠٤ ٚأِٖ األسَات 

اييت تعزضت هلا األصٛام املاي١ٝ يف ايبًدإ املتكد١َ ٚايبًدإ ايٓاعـ١٦ ٚدٚر ايعٛملـ١ يف تطـٜٛز ٚتهاَـٌ     

  ايضٛم املاي١ٝ.

 

 يتشًٞ املايٞ ٚاحملاصيب املتكدّا 5554773

 Advanced Accounting and Financial Analysis 

تبشح ٖذٙ املاد٠ يف َفّٗٛ ايتشًٌٝ املايٞ َٔ سٝح أٖداف٘  أصايٝب٘  أدٚات٘  َداخً٘  ٚادتٗات املع١ٝٓ بـ٘  

يف عًُٝـات   ٚاصتخداَات٘ يف رصِ ايضٝاصات ٚاختاة ايكزارات ٚباجتاٙ تعُٝل إَهاْات طايب املادضـتري 

ايتشًٌٝ املايٞ ملختًف عٓاصز َٚهْٛات ايتكارٜز املاي١ٝ  ٚنذيو تٓاٍٚ املٛضٛع َٔ ٚد١ٗ ْظز قَٛٝـ١  

  يًُغزٚعات االقتصاد١ٜ ٚأصايٝب ايتٓبم بايفغٌ املايٞ يتًو املغزٚعات.

 


