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 Tel:048/3675293 Fax:048/3654313- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952 3765كزشَٔٛخ، يُٕف إلعخ اذكهٛخ ان3625763/840ُٓفبكظ:3625763/840د:

 2/7/2102الكلٌة حاصلة على اإلعتماد من الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم اإلعتماد فً 

 (4) سقى انؼبدٚخ ثجهغزّ انقغى يجهظ اجزًبع يذضش 

ُؼقذح ًُ  و27/27/2778 انًٕافق االدذ ٕٚو ٔان

 انغـــبػخ رًـــبو فٙ( 4) سقى انؼبدٚخ ثجهغزّ انقغى يجهظ اجزًغو 27/27/7872 انًٕافق االدذ ٚــــٕو فٙ إَّ     

ٔدضٕس انغبدح  جًبل يذشٔط ػطٛخ /انذكزـــٕس األعزـبر انغٛذ انًجهظ سئٛظانجهغخ  ٔرــٕنٗ طجبدبػشش  انذبدٚخ

 األػضبء اٜرٙ أعًبؤْى: 

 و ىـــــــــــــــاالع انٕظٛفخ

 2 ِشػًٛ انغٛذ انغٛذ أدًذ أًٍٚأ.د/  أعزبر 

 7 َجٛم ػجذ انٕادذ إعًبػٛمأ.د /  أعزبر يزفشؽ

 3 يذًذ ػجذِ يذًذ ثشثبس             د/   أعزبر يغبػذ  

 4 د/ َشيٍٛ ػجذ انْٕبة دغٍ  أعزبر يغبػذ  

 5    طالح انذٍٚ شؼجبٌ ػٛغٗد/  أعزبر يغبػذ  

 6    يشٔح أدًذ انشذبد شٕيبٌد/  أعزبر يغبػذ  

 2 / يشفذ يذًٕد يٕعٗ   8د )يذسط( أعزبر يزفشؽ

 0 شذبرخأدًذ يظطفٗ د/  يذسط  

 6                  د/ يٓب عؼذ انذٍٚ طهجخ يذسط

 28 ػجذ هللا يظطفٗ َجٛم د./ يذسط

 -كال يٍ:ٔثبنًشبسكخ ػٍ ثؼذ                                   

 و ىـــــــــــــــاالع انٕظٛفخ

 2 أ.د/ ػجذ انذًٛذ يذًذ سجت إثشاْٛى أعزبر يزفشؽ

 7 انفٛشبٖٔ َٕال أدًذأ.د/  أعزبر يزفشؽ

  اٚٓبة ػضٚض خهٛمد/  -7       / يذًذ ثذٖٔ يذًذ ثذٖٔ 8د -2 -ٔقذ أػززس ػٍ انذضٕس كال يٍ:

 ح/ َجالء ػجذ انؼظٛى صْشاٌ   انغٛذ انجهغخ عكشربسٚخٔرٕنٗ 

 ٔانغالو انظالح ػهّٛانُجٙ  ػهٙ ٔانظالح (انشدٛى انشدًٍ هللا ثغى)ثزكش االجزًبع انًجهظ سئٛظ /انذكزٕس ألعزبرا انغٛذ ثذأصى     

ٔقبو انًجهظ ثزُٓئخ د/ يشٔح أدًذ شٕيبٌ ػهٗ انزشقٛخ  دانذبعجب ٔػهٕو ُْذعخ قغى يجهظ أػضبء انذضٕس ثبنغبدح عٛبدرّ ٔسدت

 8 نذسجخ اعزبر يغبػذ ٔاالَضًبو انٗ يجهظ انقغى
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 -:المصادقات

ُؼقذ انغبثق انقغى يجهظ يذضشٗ ػه انزظذٚق ًُ و 24/22/7872 انًٕافق األدذ ٕٚو ٔان
========================================================================== 

 

 -:انؼالقبد انضقبفٛخ
/ ػبٚذح أثٕ انغؼٕد 8يشبسكخ د انًٕافقخ ػهٗ  أعزبر ثبنقغى ثشأٌ -جًبل يذشٔط ػطٛخ / د8ثخظٕص انطهت انًقذو يٍ ا -2

 ْٕ: ػُٕاٌ انجذششًٛبء ثذس يذًذ ػجذ انؼبطٗ ٔػجذ هللا َظش فٙ انجذش انًغزخهض يٍ سعبنخ انًبجغزٛش نهجبدضخ/ 

"Task Consolidation Based Power Consumption Minimization in Cloud Computing Environment  " 

 8ٔ رُفٛز األكٕاد ٔانًشبسكخ فٙ كزبثخ ٔيشاجؼخ انجذشفٙ فكشح انجذش  دٛش أَٓب شبسكذ     

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 1انًزكٕس ػُٕاَّ ثؼبنٛخ فٙ انجذش - ػبٚذح أثٕ انغؼٕد ػجذ هللا َظش/ 8دبالموافقة على مشاركة ٌوصى مجلس القسم    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ انغٛذ أ.د/ ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجذٕس ثشأٌ انزقشٚش انزٖ اػذِ انًكزت انضقبفٙ  -7

نك نزؼضٚض انزؼبٌٔ االكبدًٚٙ يغ انجبيؼبد االعجبَٛخ يٍ دٛش قجٕل انطهجخ انًظشٍٚ فٗ ثشايجٓى انًظش٘ ثإعجبَٛب ٔر

 8انؼهًٛخ انًخزهفخ

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 1االكادٌمً والبحث العلمً مع الجامعات االسبانٌةالتعاون ػهٗ ثبنًٕافقخ ٕٚطٗ يجهظ انقغى 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

عبَذ رٕيبط  انزؼبٌٔ ثٍٛ جبيؼخثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ انغٛذ أ.د/ ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجذٕس ثشأٌ  -3

ٔانجبيؼبد انًظشٚخ دٛش اثذد انجبيؼخ سغجزٓب فٗ انزؼبٌٔ يغ ادذٖ ثبنٕالٚبد انًزذذح االيشٚكٛخ زٍ رقغ ثقهت ْٕٛع ٔانزٗ

 8انجبيؼبد انًظشٚخ نزذقٛق دسجخ يشزشكخ ثٍٛ انجبيؼزٍٛ

 

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 8جبيؼخ عبَذ رٕيبط ثبنٕالٚبد انًزذذح االيشٚكٛخ   يغيشزشكخ دسجخ ػهًٛخ رؼبٌٔ ثؼًم ٕٚطٗ يجهظ انقغى 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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عبٌ ٌ ثٍٛ جبيؼخ كبنٛفٕسَٛب انزؼبٔثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ انغٛذ أ.د/ ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجذٕس ثشأٌ  -4

ٔانجبيؼبد انًظشٚخ دٛش اثذد انجبيؼخ سغجزٓب فٗ انزؼبٌٔ يغ ادذٖ انجبيؼبد انًظشٚخ ح االيشٚكٛخ دٚجٕ ثبنٕالٚبد انًزذذ

 8نزذقٛق دسجخ يشزشكخ ثٍٛ انجبيؼزٍٛ

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 8ثبنٕالٚبد انًزذذح االيشٚكٛخ  عبٌ دٚجٕجبيؼخ كبنٛفٕسَٛب  يغيشزشكخ دسجخ ػهًٛخ رؼبٌٔ ثؼًم ٕٚطٗ يجهظ انقغى 

================================================================= 

   -دساعبد ػهٛب :
الماجستٌر لطالب/ ٌاسر طلعت خلٌفة المسجل لدرجة ابشأن  –بخصوص الخطاب الوارد من أ.د/ وكٌل الكلٌة للدراسات العٌا والبحوث  -5

 1سٌادتهم بالمد لهوطلب المشرفٌن  للسادةوالتقرٌر السنوي  -01/9/2120 فًالذى انتهت المدة القانونٌة لقٌده لدرجة الماجستٌر 

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 1والتقرٌر السنوي للسادة المشرفٌنبالمد ًٕافقخ ػهٗ انزٕطٛخ ٕٚطٗ يجهظ انقغى ثبن    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
لطالبة/ هٌام رضا حسٌن سرٌج  المسجل لدرجة ابشأن  –بخصوص الخطاب الوارد من أ.د/ وكٌل الكلٌة للدراسات العٌا والبحوث  -7 

 1وطلب السادة المشرفٌن بالمد لها00/0/2122لذى انتهت المدة القانونٌة لقٌده لدرجة الماجستٌر فى الدكتوراه ا

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 8ًٕافقخ ػهٗ انزٕطٛخ ثبنًذٕٚطٗ يجهظ انقغى ثبن

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

عؼٛذ يذًذ عبيٗ يذًذ بخصوص الخطاب الوارد من أ.د/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بشأن الموافقة على قبول عذر الطالب /  -8

فصل الدراسً االول عن العام الذكاء االصطناعى والشبكات العصبٌة ( لل –عن دخول امتحان فً مادتً ) هندسة النظام الرقمٌة - دبيذ
 1هوذلك نظراً لظروف مرض والد 2120) دبلوم ( بدورة أكتوبر  2120/2122الجامعً 

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

الذكاء االصطناعى  –امتحان فً مادتً ) هندسة النظام الرقمٌة قبول عذر الطالب عن دخول ػهٗ  ًٕافقخٕٚطٗ يجهظ انقغى ثبن
 1م 2120/2122الدراسً االول عن العام الجامعً فصل والشبكات العصبٌة ( لل

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ػجٛش ػشاثٙ بخصوص الخطاب الوارد من أ.د/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بشأن الموافقة على إٌقاف قٌد المهندسة /  -9

 1هاوذلك نظراً لرعاٌة والد 2109ر و المقٌدة لدرجة الماجستٌر بدورة ٌناٌ 2120/2122عن العام الجامعً  -شاثٙدغٍٛ ػ

 

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 1المذكورة لموافقة على إٌقاف قٌد المهندسةبإٚطٗ يجهظ انقغى 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2/7/2102الكلٌة حاصلة على اإلعتماد من الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم اإلعتماد فً 

 فخش بخصوص الخطاب الوارد من أ.د/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بشأن الموافقة على إٌقاف قٌد المهندسة / رنا عادل أحمد -01

 1وذلك نظراً لرعاٌة طفلها 2108و المقٌدة لدرجة الماجستٌر بدورة ٌناٌر  2120/2122عن العام الجامعً  -انذٍٚ

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 1المذكورة لموافقة على إٌقاف قٌد المهندسةبإٚطٗ يجهظ انقغى 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

أيًٛخ عؼٛذ بخصوص الخطاب الوارد من أ.د/ وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بشأن الموافقة على إٌقاف قٌد المهندسة /  -00

 1هاتوذلك نظراً لرعاٌة والد 2108و المقٌدة لدرجة الماجستٌر بدورة ٌناٌر  2120/2122عن العام الجامعً  -طٛخيذًذ ػ

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 1المذكورة المهندسة إٌقاف قٌد لموافقة علىبإٚطٗ يجهظ انقغى 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

لدرجة  المسجلة -بشأن الطالبة/ رٌهام عاطف محمد الغزاوى  –بخصوص الخطاب الوارد من أ.د/ وكٌل الكلٌة للدراسات العٌا والبحوث  -02
 وطلب السادة المشرفٌن بإلغاء التسجٌل لها 01/9/2120الماجستٌر الذى انتهت المدة القانونٌة لقٌدها لدرجة الماجستٌر فى 

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 1المذكورة لمهندسةل إلغاء التسجٌل ًٕافقخ ػهٕٗٚطٗ يجهظ انقغى ثبن

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

وائل أحمد عزت يُخ دسجخ انًبجغزٛش نهًُٓذط /  ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ أ.د/ ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجذٕس ثشأٌ -23

  ػُٕاٌ انشعبنخ ْٕ : –ثُبء ػهٗ انزقبسٚش انفشدٚخ ٔانزقشٚش انجًبػٙ  نشعبنخ انًبجغزٛش انًقذيخ يُّ  – عناٌتمحمد 

 "تقٌٌم خوارزمٌات عمارة التعلم العمٌق لتصنٌف األهداف ثالثٌة األبعاد"

"Evaluation of Deep Learning Algorithms for 3D Object Classification" 

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

فٙ انؼهٕو انُٓذعٛخ رخظض ُْذعخ ٔػهٕو  انًبجغزٛشدسجخ  ًٕافقخ ػهٗ انزٕطٛخ ثًُخ انًُٓذط انًزكٕسٕٚطٗ يجهظ انقغى ثبن

   8انذبعجبد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

يُخ دسجخ انًبجغزٛش نهًُٓذط / فبدٖ أدًذ  ثخظٕص انخطبة انٕاسد يٍ أ.د/ ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجذٕس ثشأٌ -24

  ػُٕاٌ انشعبنخ ْٕ : –ثُبء ػهٗ انزقبسٚش انفشدٚخ ٔانزقشٚش انجًبػٙ  نشعبنخ انًبجغزٛش انًقذيخ يُّ  –اثشاْٛى طبْش 

ُِْغٛق" زََؼِذِدٍٚ  إِْعزْخَذاو رَْقَُِٛبد انزَ ًُ َكاَلء ان َٕ َذح َػهٗ ان ًِ ْؼزَ ًُ ئِٛخ ان ْٕ ُشٔس انَض ًُ  "فِٙ رَْذِغٍٛ َُظُى إَِشبَساد ان

"Using Coordination Techniques to Improve Multi-agent Traffic light System" 

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

   8ٕٚطٗ يجهظ انقغى ثبنًٕافقخ ػهٗ انزٕطٛخ ثًُخ انًُٓذط انًزكٕس دسجخ انًبجغزٛش فٙ انؼهٕو انُٓذعٛخ رخظض ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد

============================================================================ 
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 -انجٕدح:
اعزبر يزفشؽ  ثبنقغى ػٍ نجُخ يؼٛبس )انزؼضٚض ٔانزطٕٚش(  –ثخظٕص انطهت انًقذو  يٍ انغٛذ االعزبر انذكزٕس/َٕال أدًذ انفٛشبٖٔ  -25

 8 38/22/7872( ثزبسٚخ 2ثخظٕص اػزًبد يذضش ٔسشخ ػًم )

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس
  38/22/7872( ثزبسٚخ 2ٕٚطٗ يجهظ انقغى ثبػزًبد يذضش ٔسشخ ػًم )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ثخظٕص انطهت انًقذو  يٍ انغٛذ االعزبر انذكزٕس/سئٛظ نجُخ انًؼبٚٛش االكبدًٚٛخ ثشأٌ انًؼبٚٛش االكبدًٚٛخ نجشَبيج ُْذعخ ٔػهٕو  -26

 8بعجبدانذ

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 8انًؼبٚٛش االكبدًٚٛخ نجشَبيج ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبدٕٚطٗ يجهظ انقغى ثبػزًبد 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

انطهت انًقذو  يٍ انغٛذ االعزبر انذكزٕس/سئٛظ نجُخ انًؼبٚش االكبدًٚٛخ ثشأٌ يٕاطفبد خشٚج ثشَبيج ُْذعخ ٔػهٕو ثخظٕص  -22

 8انذبعجبد

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس
 8ٕٚطٗ يجهظ انقغى ثبػزًبد يٕاطفبد خشٚج ثشَبيج ُْذعخ ٔػهٕو انذبعجبد

============================================================================= 

 -خبيغب يٕضٕػبد ػبيخ:
 8نهزؼٍٛٛ فٙ دسجخ يذسط ثبنقغى  -يذسط يغبػذ ثبنقغى  – الحسٌنى إبراهٌم الحسٌنىثخظٕص انطهت انًقذو يٍ انًُٓذط /   -20

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

يذسط يغبػذ ثبنقغى فٗ دسجخ يذسط ثبنقغى دٛش أَّ كبٌ يهزضيب فٗ  – الحسٌنى إبراهٌم الحسٌنىٕٚطٗ يجهظ انقغى ثبنًٕافقخ ػهٗ رؼٍٛٛ انًُٓذط / 

  8يغهكّ ٔػًهّ  يُز رؼُّٛ ثٕظٛفخ يذسط يغبػذ ثبنقغى

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ٔرذذٚذ  7872انخطبة انٕاسد يٍ انغٛذ أ.د/ َبئت سئٛظ انجبيؼخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجذٕس ثشأٌ يٕافبرٓى ثأعًبء أٔائم خشٚجٙ دفؼخ ثخظٕص  -26

 يبدح انزخظض ٔرقذٚشْب. يغ ثٛبٌ 7873/7874دزٗ  7826/7878انًطهٕة ركهٛفٓى طجقبً نهخطخ انخًغٛخ يٍ 

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

يؼٛذا ثبنقغى ثُبءاً ػهٗ انخطخ انخًغٛخ طجقب نُزٛجخ انؼبو انجبيؼٙ  – ثٕٛيٙدغبو يظطفٗ يذًذ دغٍٛ و/ٕٚطٗ يجهظ انقغى ثزؼٍٛٛ   

 و .7878/7872

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

يؼٛذ  –انخطبة انٕاسد يٍ انغٛذ أ.د/ سئٛظ انجبيؼخ ثشأٌ قجٕل انؼذٔل ػٍ االعزقبنخ نهًُٓذط أدًذ جًبل يذًٕد انشفبػٗ ػشثٗ ثخظٕص   -78

 8ثبنقغى

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

   8ادٛظ انًجهظ ػهًب 

 8يذسط ثبنقغى –انخطبة انٕاسد يٍ انغٛذ أ.د/ سئٛظ انجبيؼخ ثشأٌ ػذو قجٕل أجبصح انذكزٕسح عَٕٛب دشٛش ثخظٕص  -72

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 8ادٛظ انًجهظ ػهًب 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Menoufia University 

Faculty of Electronic Engineering 

     Computer Science & Eng. Dept. 

 

 

 امعــة المـنوفـٌةــج

 كلٌـــة الهـندســة اإللكـترونٌــــة
 ُذعخ ٔػهٕو انذبعجبدــْ ىــقغ

 : املرفقات                        1212/  21/ 21التاريخ:ح                 ـهالرقم: ..

 

  

 Tel:048/3675293 Fax:048/3654313- Faculty of Electronic Engineering, Menouf 32952 3765كزشَٔٛخ، يُٕف إلعخ اذكهٛخ ان3625763/840ُٓفبكظ:3625763/840د:

 2/7/2102الكلٌة حاصلة على اإلعتماد من الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم اإلعتماد فً 

من أ.د/ عمٌد الكلٌة بشأن تحدٌد وتصنٌف المجاالت البحثٌة القائمة والمستحدثة المستقبلٌة التً تتبناها الكلٌة  بخصوص الخطاب الوارد -77
    1فً كافة المجاالت والتخصصات الهندسٌة تمهٌدا لنشرها فً كتٌب ٌصدر سنوٌا أو كل فترة زمنٌة تحددها لجنه القطاع الهندسى

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 8نهقغى المستقبلٌةوالبحثٌة القائمة والمستحدثة ثبنًٕافقخ ػهٗ يقزشح انًجبالد  ٕطٗ يجهظ انقغىٚ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

انًذسط انًغبػذ ثبنقغى ثشأٌ انًٕافقخ ػهٗ يُذّ أجبصح نهذساعخ ثًُذخ  –ثخظٕص انطهت انًقذو يٍ انًُٓذط / أدًذ طجش٘ شهجٗ  -73

 8دكزٕساِ ثجبيؼخ يبُٕٚس ثذٔنخ اٚشنُذا

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

انًذسط  –ٕٚطٗ يجهظ انقغى ثبنًٕافقخ ػهٗ يُذّ أجبصح نهذساعخ ثًُذخ دكزٕساِ ثجبيؼخ يبُٕٚس ثذٔنخ اٚشنُذا نهًُٓذط / أدًذ طجش٘ شهجٗ 

 8انًغبػذ ثبنقغى

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

انخطبة انٕاسد يٍ انغٛذ أ.د/ ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثشأٌ رشكٛم نجبٌ ايزذبَبد انؼًهٙ ٔانشفٕ٘ نًقشساد  ثخظٕص  -74

 8و7872/7877انفظم انذساعٙ االٔل نهؼبو انجبيؼٙ 

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

 8انؼًهٙ ٔانشفٕٖثبػزًبد يقزشح رشكٛم نجبٌ  ٕٚطٗ يجهظ انقغى
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

من وظٌفة معٌد بالقسم نهائٌا نظرا لظروف خاصة به مما ادى الى عجز فً  محمد مصطفى أنور الشاذلً َظشا العزقبنخ يُٓذط/ -25
 1اعداد الهٌئة المعاونة بالقسم

 -:انــــــــقـــــــــــــــشاس

و انخبطخ ثزؼٍٛٛ انًؼٛذٍٚ ٔرنك ثإضبفخ رؼٍٛٛ يؼٛذ 7873/7874انٗ  7878/7872ٕٚطٗ يجهظ انقغى ثإػبدح انُظش فٙ انخطخ انخًغٛخ يٍ 

و دٛش اَّ ال ٕٚجذ رؼٍٛٛ يؼٛذٍٚ ثبنخطخ انخًغٛخ 7873/7874ٔرنك فٙ انؼبو انجبيؼٙ  محمد مصطفى أنور الشاذلً ثذال يٍ انًُٓذط/أخش 

 8فٙ ْزا انؼبو

========================================================================== 

 الظهر بعدالواحدة  لساعة ا كانت حيث االجتماع انتهى

     التقدير  ة والتحـي وافر بقبول سيادتكم وتفضلوا 

 انقغى يجهظ سئٛظ                                                                   انًجهــــــظ                    أيــٍٛ    

  جًبل يذشٔط ػطٛخ /د .أ                                                                             أدًذ يظطفٗ شذبرخ  د/


