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فــٕ إطــاص تأنٔــز فدامــ٘ الضٜٔــػ  /عبــز الفتــاح الغٔغــٕ  -صٜٔــػ ادتنَْصٓــ٘ علــٙ
أٍنٔــ٘ « املؾــضّع الكْمــٕ للبئــ٘ املعلْماتٔــ٘ « للزّلــ٘ املصضٓــ٘ ّ تطبٔــل تلــو
امليعْمــ٘ ادتزٓــزٗ فــٕ مجٔــع دَــات الزّلــ٘ ّ التــٕ متهــً مــً مٔهيــ٘ مجٔــع
ارتزمـات بالزّلـ٘ ليكـل مصـض الـٕ املهاى٘ املتنٔـظٗ اليت تغـتحكَا ّ تْدُٔ عـٔارتُ بإىتَـاٛ
مـً تلـو امليعْمـ٘ ادتزٓـزٗ فـٕ اعـضع ّقـت ممهـً لـشا قامـت «دامعـ٘ رميَـْص» بغلغـل٘
مـً اإلدـضاٛات التـٕ تكـْر ادتامعـ٘ حنـْ التحـْل الضقنـٕ ّ إمتـاو إىَـا ٛالبئـ٘ املعلْماتٔـ٘
للذامعـ٘.
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ً

أوال :اخلدماث والربامج اإللكرتونيت -:
 -1مٔهي٘ الرتبٔ٘ العغهضٓ٘ لطالب ادتامع٘ مً حٔح (التغذٔل اإللهرتّىٕ – التناو
الْٔمٕ – االختباصات اإللهرتّىٔ٘ – إخال ٛالطضف – إعالٌ اليتاٜر – مْقع إلهرتّىٕ) .
 -2مٔهيـ٘ مضنـظ تينٔـ٘ قـزصات أعطـاٍٝٔ ٛـ٘ التزصٓـػ ّالكٔـارات بادتامعـ٘ ّدـاصٚ
التؾـػٔل التذضٓبـٙ
 -3تصنٔه بضىامر املداطٌ ادتامعٔ٘ ّداص ٚالتؾػٔل التذضٓبٙ
 -4تصنٔه بضىامر إراصاٗ املْاصر البؾضٓ٘ للذامع٘ ّداص ٚالتؾػٔل التذضٓبٙ
 -5تطْٓض املْقع األلهرتّى ٙدتامع٘ رميَْص
 -6عنل تطبٔل مْبآل لألخباص ادتامع٘ ّصفعُ عل ٙبال ٚعتْص
 -7تفعٔـل التغـذٔل اإللهرتّىـٕ لطالب الزصاعـات العلٔـا )صبٔع  (2019مً خـالل بضىامر ىعه
املعلْمـات اإلراصٓ٘
 -8ارتزمـات اإللهرتّىٔـ٘ للغـارٗ أعطـاٍٝٔ ٛـ٘ التزصٓـػ )التغـذٔل اإللهرتّىـٕ ملهافـأٗ
اليؾـض الزّلـٕ -الغـفض للنؤمتـضات العلنٔـ٘  -طلـب تغـذٔل شتطـط
صعـال٘ علنٔـ٘  -طلـب فحـص األماىـ٘ العلنٔـ٘ -الربٓـز األلهرتّىـٙ
 -9الهاصىُٔ املْحز الشنٕ لطالب ادتامع٘
 -11اللْدْ الشنٕ للغٔاصات
 -11بضىامـر األلتحـام اإللهرتّىـٕ للطـالب املغـتذزًٓ دتنٔـع
نلٔـات ادتامعـ٘ 2020-2019
 -12خزمـات الزفـع األلهرتّىـ ٙللنضتبـات ّمهافـأت ّمـا فـٕ
حهنَـا ّ ؽـضنات ّمْصرٓـً
 -13تفعٔـل ميعْمـ٘ الزفع اإللهرتّىٕ لطالب ادتامع٘ بزآ٘
مً العاو ادتامعٕ)  (2020 / 2019حٔح مت التعاقز مع بيو «مصض»
لتفعٔل امليعْم٘ ّ تـه تيفٔـش أعنال البئ٘ التحتٔ٘ ّ
التهيْلْدٔـ٘ لتفعٔل امليعْم٘ بهلٔات ادتامع٘ ّ سلـو ّ
تغـَٔال إلدـضاٛات التعامـل مـع الطـالب ّ ميـع التهـزؼ ّ تـه
تزصٓـب قغـه ؽـ ٌْٝالطـالب بادتامعـ٘ علـ ٙالتعامـل مـع
ميعْم٘ الزفـع اإللهرتّىٕ بالتعـاٌّ مـع مزصبٔـً مـً بيـو مصـض
يف الفتـضٗ مـً  10حتـ 14 ٙىْفنبـض .2018
 -14اإلىتَــا ٛمــً التصْٓــض الباىْصامــٕ ) الْاقــع األفرتاضــ(ٙ
ملباىــٕ ادتامعــ٘ ّ أقغــامَا ّ صفعَــا علــ ٙاملْقــع الضعــنٕ
للذامعــ٘ ّ سلــو لتعضٓــف الطــالب املغـتذزًٓ باذتـضو
ادتامعـٕ ّ عـَْل٘ التيكـل مبباىـٕ ادتامعـ٘ ّ نشلـو إظَـاص
الؾــهل ادتنالــٕ للذامعــ٘.
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إعـتهنال ىعـه املعلْمـات اإلراصٓـ٘ حٔـح ٓعتبـض ٍـشا املؾــضّع مــً أٍــه ستــاّص تطْٓـــض

ىعــه تهيْلْدٔــا املعلْمــات راخــل ادتامعــ٘ إلتاحــ٘ مجٔــع أّاع البٔاىــات املطلْبـ٘ بغـضع٘ ّ
رقـــ٘ نافٔـــ٘ ممـــا ٓزعـــه متدــزسٖ الكـــضاص إلختـــاس الكــضاصات الغـــلٔن٘ ّ نشلــــو التدطٔــــط
املغــتكبلٕ حٔــح تــه  :إعــزار قاعــزٗ بٔاىــات ناملــ٘ للغــارٗ أعطـاٍٝٔ ٛـ٘ التزصٓـػ ّالغـارٗ
العاملٔـً ّ الطـالب.

 -16قٔــاو ّحــزٗ املهتبــ٘ الضقنٔــ٘ بادتامعــ٘ حنــْ تبيــٕ علغــل٘ مــً اإلدــضاٛات التــٕ ختــزو
الباحجٔــً ّ تْفــض نال مــً الْقــت ّ اجملَــْر باإلضافــ٘ إلــ ٙاإلدــضاٛات التـٕ تيتَذَـا الْحـزٗ
بالتعـاٌّ مـع اجمللـػ األعلـ ٙللذامعـات لتكئــً الغــضقات العلنٔـــ٘ ّ ضنـــاٌ ىظاٍـــ٘ البحـــح
العلنــــٕ ّ تْفٔــــض مصــــارص عجٔــــ٘ معتنــــزٗ رّلٔــــ قامــــت «ّحــــزٗ املهتبــــ٘ الضقنٔــــ٘»
بادتامعــ٘ مبــا ٓلــٕ:
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تـه فحـص عـزر)  (410مـً شتططـات الضعـاٜل العلنٔـ٘ لطلبـ٘ الزصاعـات العلٔـا قبـل تغـذٔلَا
للتأنـز مـً عـزو تغـذٔلَا مـً قبـل بإعـه باحـح آخـض أّ ظامعـ٘ آخـض ٚتـه فحـص عـزر)  (775مـً
أعـاخ الغـارٗ أعطـاٍٝٔ ٛـ٘ التزصٓـػ بإعـتدزاو بضىامـر

)checker

 (plagiarismللتحكـل مـً مـزٚ

أصالـ٘ البحـح .

تــه صفــع عــزر)  (250شتطــط صعــال٘ قٔــز الزصاعــ٘ علــ ٙمْقــع إحتــار مهتبــات ادتامعـات
املصضٓـ٘مبـآطنـًعـزوحـزّختهـضاصللنْضْعـات البحجٔـ٘املطضّحـ٘للزصاعــ٘.
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ثانيا  :املراكس املستحدثت -:
إعــتحزاخ مضنــظ «الــشنا ٛاإلصطياعــٕ ّالتهيْلْدٔــا الباطغــ٘» فــ ٙإطــاص حــضص
إراصٗ دامعـ٘ رميَـْص ّ قٔاراتَـا علـ ٙتطْٓـض ادتامعـ٘ ّاالىفتـاح علـ ٙنل زتـاالت العلــه
ّاملعضفـــــــ٘ ّ حتكٔـــــــل التنٔـــــــظ
للذامعــــــــــ٘ فــــــــــٕ اجملــــــــــال
التهيْلْدـــــٕ ّاإلصـــــضاص علـــــٙ
املؾـاصن٘ فـٕ صيــع التهيْلْدٔــا
ّلٔــــػ إعــــتَالنَا فكــــط ّافــــل
زتلـػ دامعـ٘ رميَــْص بتاصٓـــذ 30
مــــــاصؼ  2019علــــــ ٙإعــــــتحزاخ
مضنـــــظ «الـــــشنا ٛاإلصطياعـــــٕ
ّالتهيْلْدٔــــا الباطغــــ٘» ّدــــاصٚ
اعــــــتهنال البئــــــ٘ األعاعــــــٔ٘
للنضنــظ.

ثالثا  :التأهيل والتطىير املستمر -:
فـٕ إطـاص زتَـْرات «دامعـ٘ رميَـْص» حنـْ تينٔـ٘ املَـاصات األنارمئـ٘ لطـالب ّ أعطـاٍٝٔ ٛـ٘
التزصٓـػ بادتامعـ٘ ّ اإلراصٓني بادتامع٘ بؾـهل ٓزعـه ّ حيكل أٍزاف إعـرتاتٔذٔ٘ التطْٓـض
بادتامعـ٘ ّ سلـو بيؾـض ثكافـ٘ التطْٓـض ّ التعلـه الشاتـٕ مـز ٚاذتٔـاٗ ّ إعـزار بضامـر خاصـ٘
لتينٔـ٘ املَـاصات ّ الكـزصات فـٕ ادتـزاصات املدتلفـ٘ .

قامـت اجلامعـة باألتـى:
 -1عكـز ّصؽـ٘ عنـل رّلٔـ٘ عـً الـشنا ٛاإلصطياعـٕ ّ التعله اآللـٕ عطـْص أ .ر« .دْمت بغـْٓػ»
أعـتاس علـْو اذتاعـب ّ اهليزعـ٘ ظامعـ٘ «فاىزصبلـت» بالْالٓـات املتحزٗ األمضٓهٔـ٘ ّ مياقؾـ٘
ارتطـْات اإلدضأٜـ٘ لتْقٔـع بضّتْنـْل عنـل بٔـً ادتامعتٔـً بعـز إختـاس مجٔـع اإلدـضاٛات
الالطمـ٘ ّسلـو بتاصٓـذ .2018/08/12
 -2عكــز بضىامــر)  (E-TOTظامعــ٘ «عــيذْص» بالتعــاٌّ مــع الْنالــ٘ الفضاىهْفْىٔــ٘ ّ سلــو
بَــزف صفــع نفــا ٗٛالغــارٗ أعطــاٍٝٔ ٛــ٘ التزصٓــػ فــٕ زتــال التعلــه اإللهرتّىــٕ تــه
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عكــز املغــاص األّل للنصفْفــ٘ األّلــ ٙبتاصٓــذ

25-21

أنتْبــض

2018

ّ الجاىٔـ٘ بتاصٓـذ

6 -2

رٓغـنرب  ّ 2018الجالجـ٘ بتاصٓـذ  7-3مـاصؼ  2019بْاقـع)  (20متـزصب بــهل رّصٗ.
 -3عنـل ىـزّٗ تزصٓبٔـ٘ عـً «بيـو املعضفـ٘ املصـضٖ» ْٓمـٕ  4-3رٓغـنرب  ّ 2018سلـو بالتعـاٌّ مـع
اجمللـػ األعلـ ٙللذامعـات ّ عـزر مـً الياؽـضًٓ الزّلٔٔـً.
 -4اعتنــار مصفْفــ٘ الــزّصات التزصٓبٔــ٘ ملضنــظ تهيْلْدٔــا املعلْمــات» بادتامعــ٘ بكــضاص
زتلــػ ادتامعــ٘ امليعكــز بتاصٓــذ .2018/12/29
 -5اعتنــار إىؾــا ّ ٛجتَٔــظ مضنــظ «بزآتــٕ» لتينٔــ٘ قــزصات )الطــالب  -ارتضجئــً اجملتنــع
املزىــٕ( دامعــ٘ رميَــْص تهيْلْدٔــا ّ املغــاعزٗ فــٕ صفــع نفــا ٗٛشتضداتَــه بكــضاص
زتلــػ ادتامعــ٘ امليعكــز بتاصٓــذ .2018/12/29
 -6إقامــ٘ ّصؽــت ٙعنــل إلعــتعضاض بضىامــر«  »Scivalالتابعــ٘ ملؤعغــ٘«  »Elsevierبالتعـاٌّ مـع
بيـو املعضفـ٘ املصـضٖ

EKB

الْصؽـ٘ األّلـ ٙللغـارٗ ىـْاب ادتامعـ٘ ّ عنـزا ٛالهلٔـات ّالجاىٔـ٘

للغـارٗ أعطـاٍٝٔ ٛـ٘ التزصٓـػ مبدتلـف نلٔـات ادتامعـ٘ ّسلــو ٓــْو األصبعــا ٛاملْافــل
 2019/01/30ملغــاعزٗ الباحجٔــً علــ ٙتطْٓــض أراَٜــه فــٕ زتــال اليؾــض الزّلــٕ ممــا ٓغــاعز
علــ ٙصفــع تصئــف ادتامعــ٘ ننــا إىعكــزت ّصؽــ٘ عنــل إلعــتعضاض بضىامــر«

SciVal

EKB

ّسلـو

 »Champions programالتابعــ٘ ملؤعغــ٘ « »Elsevierبالتعـاٌّ مـع بيـو املعضفـ٘ املصـضٖ
ٓـْو األصبعـا ٛاملْافـل .2019/03/13
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 -7تزصٓـب املتدصصٔـً بَـزف بتطْٓـض البئـ٘ التحتٔ٘ ّصفـع مَاصٗ الفئٔـً لتطبٔل اإلختبـاصات
اإللهرتّىٔـ٘ ّسلـو بتاصٓـذ

10

فربآـض ّ ملـزٗ إعـبْعني بالتعـاٌّ مـع «دتيـ٘ متابعـ٘ تطبٔـل

اإلختبـاصات اإللهرتّىٔـ٘ فـٕ ادتامعـات»..
 -8عنــل ّصؽــ٘ عنــل للغــارٗ أعطــاٍٝٔ ٛــ٘ التزصٓــػ ّ الغــارٗ اإلراصٓٔــً ّ الطــالب حتــت
عيــْاٌ «خزمــات مآهضّعــْفت اجملاىٔــ٘» ّسلــو بتاصٓــذ .2019/03/20

 -9املؾــاصن٘ األلهرتّىٔــ٘ فــٕ محــالت التْعٔــ٘ التــٕ تبيتَــا ادتامعــ٘ للتعضٓــف بأٍنٔـ٘
املؾـاصن٘ اإلجيابٔـ٘ فـٕ إعـتفتا ٛالتعزٓـالت الزعـتْصٓ٘  -مصـض ّ 2019التـٕ أدضٓـت خـالل
الفتـضٗ مـً  22 - 20إبضٓـل ّ 2019إعـزار غضفـ٘ عنلٔـات مضنظٓـ٘ إلراصٗ تلـو اذتنـالت.

 -11تيفٔـش املغـاص الجاىـٕ مـً املصفْفـ٘ التزصٓبٔـ٘ مـً  eTOTللغـارٗ أعطـاٍٝٔ ٛـ٘ التزصٓــػ
بادتامعــ٘ حتــت عيــْاٌ“ ّ ”How to create an online courseسلــو خــالل الفتــضٗ مــً 11 - 07
ْٓلٔــْ  2019بْاقــع  40عــاع٘ تزصٓبٔــ٘ ّقــز إعــتَزفت الــزّصٗ تزصٓـب ّتأٍٔـل املؾـاصنني
علـ ٙتصنٔـه ستتـْ ٚعلنـٕ صقنـٕ للتزصٓـػ عـً بعـز مـً خـالل امليصـات التعلٔنٔـ٘ املفتْحـ٘
املصـزصّ .تكـْو ٍـشِ الـزّصٗ علـ ٙتزصٓـب املتزصبٔــً علــ ٙنٔفٔــ٘ تصنٔــه احملتــّْ ٚصفعــُ
علــ ٙامليصــات التعلٔنٔــ٘ مــً األلـف إلـ ٙالٔـا ٛبـزٛا مـً تصنٔـه ٍـشا احملتـْ ٚمـً الياحٔـ٘
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الرتبْٓـ٘ ثـه صقنيتـُ عً طضٓـل اعـتدزاو أرّات ادتٔـل الجاىـٕ مـً اإلىرتىـت ثـه صفعـُ بالتالـٕ علـٙ
امليصـات التعلٔنٔـ٘ املفتْحـ٘ املصـزص ّطـضم جتَٔـظ ٍـشِ امليصـات ّمتابعـ٘ الطـالب ّطـضم
التكٔٔه.

-11تيفٔــش املغــاص الجالــح مــً املصفْفــ٘ التزصٓبٔــ٘  eTOTللغــارٗ أعطــاٍٝٔ ٛــ٘ التزصٓـػ ّالشٓـً
أمتـْا املغـتْٓني األّل ّالجاىـٕ مـً رّصٗ ّ eTOTدـا ٛاملغـاص الجالح حتــت عيــْاٌ“ Microsoft
ّ ”Champions programسلــو ٓــْو األصبعــا ٛاملْافــل ْٓ 24لٔــْ بغــفاصٗ املعضفــ٘ بهلٔــ٘ اآلراب
.2019
-12عنـل علغـل٘ مـً الـزّصات التزصٓبٔـ٘ عـً اليؾـض الزّلـٕ بهلٔـات )الطـب البٔطـضٖ
 --13الظصاعـ٘  -الصٔزلـ٘  -العلـْو(.
-14ميحـ٘ التزصٓـب الضقنـٕ اجملاىٔـ٘ اليت قزمَـا للطالب ّارتضجئـً مً ادتامعات املصضٓـ٘ مـً أبياٛ
ستافعـ٘ البحريٗ إعتباصاً مـً  2019/07/21إىل .2019/08/31
-15تزصٓـب مْظفـٕ ؽـ ٌْٝالطـالب بادتامعـ٘ «نٔفٔـ٘ التعامـل مـع مْقع التغـذٔل اإللهرتّىــٕ
للطــالب املغــتذزًٓ» ّ «نٔفٔــ٘ تطبٔــل ميعْمــ٘ الزفــع اإللهرتّىــٕ »ّسلـو ٓـْو الجالثـاٛ
املْافـل 2019/07/16
-16عنــل ٓــْو تعضٓفــ ٙعــً «ىعــه املعلْمــات اإلراصٓــ٘  -لؾــ ٌْٝالطــالب» دتنٔــع مْظفــٕ
ؽــ ٌْٝالطــالب بادتامعــ٘ ّسلــو ٓــْو ارتنٔــػ املْافــل 2019/07/18
-17عنــل ٓــْو تعضٓفــ ٙعــً «ىعــه املعلْمــات اإلراصٓــ٘  -لؾــ ٌْٝأعطــاٍٝٔ ٛــ٘ التزصٓــػ»
دتنٔــع مْظفــٕ ؽــٍٝٔ ٌْٝــ٘ التزصٓــػ بادتامعــ٘ ّسلــو ٓــْو األحــز املْافــل 2019/07/21
-18عنـل ٓـْو تعضٓفـ ٙعـً «ىعـه املعلْمـات اإلراصٓـ٘  -قغـه الزصاعـات العلٔـا »دتنٔـع مْظفـٕ
ؽـ ٌْٝالزصاعـات العلٔـا ّسلـو ٓـْو اإلثئـً املْافـل  -201918/07/22تزصٓـب عـً «ىعـه املعلْمـات
اإلراصٓـ٘  -قغـه ؽـ ٌْٝأعطـاٍٝٔ ٛـ٘ التزصٓـػ »ّسلـو ٓـْو ارتنٔـػ املْافـل 2019/08/01
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-19تزصٓـب عـً «ىعه املعلْمات اإلراصٓ٘  -قغـه ؽـ ٌْٝالزصاعـات العلٔا ّالعالقات الجكافٔـ٘» ّسلو ْٓو
ارتنٔـػ املْافل .2019/08/01
-21تزصٓـب عـً «ىعـه املعلْمـات اإلراصٓـ٘  -قغـه ؽـ ٌْٝأعطـاٍٝٔ ٛـ٘ التزصٓـػ »لهلٔـات اجملنـع
اليعـضٖ ّسلـو ٓـْو اإلثئـً املْافـل .2019/08/05
-21تزصٓـب عـً «ىعـه املعلْمات اإلراصٓ٘  -قغـه ؽـ ٌْٝالزصاعـات العلٔا ّالعالقات الجكافٔـ٘» لهلٔـات
اجملنـع اليعضٖ ّسلو ْٓو اإلثئـً املْافل .2019/08/05
-22تزصٓــب عــً ىعــه املعلْمــات اإلراصٓــ٘ )ىعــه عنــل الهيتــضّالت اإللهرتّىٔــ٘( بهلٔــ٘
الظصاعــ٘ بتاصٓــذ .2019/08/06
-23عكــز ّصؽــ٘ عنــل حــْل نٔفٔــ٘ التغــذٔل اإللهرتّىــٕ للطــالب املغــتذزًٓ ّنشلـو
نٔفٔـ٘ تفعٔـل ميعْمـ٘ الزفـع اإللهرتّىـٕ لتحصٔـل املصضّفـات الزصاعـٔ٘ لهافــ٘ مْظفــٕ
ؽــ ٌْٝالطــالب نلٔــات ادتامعــ٘ ّسلــو ٓــْو األصبعــا ٛاملْافــل . 2019/08/07

رابعا:رفع كفاءة شبكت ومركس بياناث اجلامعت -:
فــٕ إطــاص أعنــال تطْٓــض ؽــبه٘ املعلْمــات ظامعــ٘ رميَــْص مــً حٔــح تطْٓــض خطـْط صبـط
نلٔـات دامعـ٘ رميَـْص بؾـبه٘ ادتامعـات املصضٓـ٘ عـً طضٓـل خطـْط صبـط فآبـض بـزالً مـً خطـْط
حناعـٔ٘ )نابـالت التلٔفـٌْ ( ّ سلـو لظٓـارٗ عـضع٘ اإلتصـال الؾــبهٕ ّ ملْادَــ٘ التطــْصات اذتالٔــ٘ ّ
املغــتكبلٔ٘ ّ تكلٔــل معــزل األعطــال ّ إعــتهناالً للبئــ٘ التحتٔــ٘ لؾــبه٘ املعلْمــات ّ مضنــظ
بٔاىــات بٔاىــات ادتامعــ٘ قامـت ادتامعـ٘ بإختـاس بعـض اإلدـضاٛات حنـْ حتكٔـل سلـو متجلـت فٔنـا ٓلـٕ:
 -1إمـزار مضنـظ البٔاىـات بادتامعـ٘ بعـزر)  (5عـريفضات حزٓجـ٘ لٔصبـح أمجالـ ٙالعزر ( ّ )9عـزر ()1
تهٔٔف  5حصـاٌ لٔصبـح أمجالـ ٙالعزر(. )3
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 -2التيغــٔل مــع ؽــبه٘ ادتامعــات املصضٓــ٘ باجمللــػ األعلــ ٙللذامعــات علــ ٙإمـزار خطـْط اإلىرتىـت
الفآبـض الـ) ٙاجملنـع العلنـٕ  -زتنـع البغـتاٌ ّاليْباصٓـ٘  -مبيـ ٙاإلراصٗ بادتامعـ٘( للعـاو ادتـاصٚ
2020/2019

طبكـا رتطـ٘ ّطاصٗ التعلٔـه العاىل ّّطاصٗ األتصـاالت لضفـع نفـا ٗٛالبئـ٘ التحتٔـ٘ للذامعـات

املصضٓـ٘.
 -3تْصٓـز عـزر)  (3دَـاط محآـ٘ بٔاىـات  Fortigateلتأمٔـً البئـ٘ التحتٔـ٘ لإلتصـاالت ّاملعلْمـات بادتامعـ٘
مـً املداطـض الغـٔرباىٔ٘ فـ ٙظـل منـْ أعـزار مغـتدزم ٙاألدَــظٗ ّاليعــه الشنٔــ٘ ّتظآــز اهلذنــات
اإللهرتّىٔــ٘ املتعــزرٗ؛ ّاعتبــاص األمــً الغـٔرباى ٙأحـز أٍـه صناٜـظ االقتصـار الضقنـ.ٙ
 -4تْصٓز عزر)  (4طابعات ناصىُٔ ّ عزر)  (12دَاط باصنْر.
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