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 عضويغير  –بالمراجع العربية في ترميم اآلثار قائمة 
 R اسم المؤلف عنوان الكتاب رقم الكتاب

هُلٍخ انزآكم وانطوق انفُُخ فٍ  44/11

 انزصلٌ نخ

 616 إثواهُى ٍبنى يُصىه

رويُى وػالط انفقبه وانيعبط  4/11

 وانمبّبًَ االصوي

 1161 اثواهُى يؾًل ػجل هللا

 1166 اثواهُى يؾًل ػجل هللا ػالط وصُبَخ انًجبًَ 66/11

كهاٍبد ػهًُخ فً ػالط  11/11

 وصُبَخ االصبه انًؼلَُخ

 1111 اثواهُى يؾًل ػجل هللا

  616 أؽًل إثواهُى ػطُخ رويُى أنفَُفبء األصوَخ 11/ 6

 611 أؽًل إثواهُى ػطُخ رويُى أنفَُفبء األصوَخ 11/ 7

 611 أؽًل إثواهُى ػطُخ رويُى أنفَُفبء األصوَخ 11/ 1

 611 أؽًل إثواهُى ػطُخ رويُى أنفَُفبء األصوَخ 11/ 1

 661 أؽًل أًٍَ فهىصً انًىٍىػخ انًؼًبهَخ 16/11

 661 أؽًل أًٍَ فهىصً انًىٍىػخ انًؼًبهَخ 17/11

 114 اؽًل ىكً رىفُك وانًؼبَوح أعهيح انمُبً 41/11

 114 أؽًل ٍبنى انصجبؽ هُلٍخ نؾبو انًؼبكٌ 11/11

 1141 اؽًل صالػ انلٍَ اكاهح يىالغ انزواس انؼبنًً 61/11

 111 أؽًل ػهً انؼوَبٌ ركُىنىعُب انقوٍبَخ 14/11

 411 أؽًل فؤاك هاّل أٌٍ ثَك انًؼبكٌ 1/11

 1167 ٍَاًٍبػُم ٍواط انل اؽُبء انًلٌ انزبهَقُخ 67/11

انزغلَل و انزبصُم فً ػًبهح  76/11

 انًغزًؼبد االٍاليُخ

 1116 اًٍبػُم ٍواط انلٍَ

 167 أًٍبػُم ٍواط انلٍَ انزغلَل وانزؤهُم 1/1

  617 أّوف يكووفٍ انوٍى ػهً انيعبط  11/ 1
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 R اسم المؤلف عنوان الكتاب رقم الكتاب

 ثبنيفبهف اإلٍاليُخ

فٍ انوٍى ػهً انيعبط  11/ 4

 ثبنيفبهف اإلٍاليُخ

 611 أّوف يكوو

 117 أورىًُّلد انوٍى انهُلٍٍ 11/11

 111 أورىًُّلد انوٍى انهُلٍٍ 11/11

 111 أورىًُّلد انوٍى انهُلٍٍ 14/11

 1161 رىفُك اؽًل ػجل انغىاك ربهَـ انؼًبهح وانفُىٌ اإلٍاليُخ 46/11

 161 لعًبل انَُل األؽى يلفم فٍ صُبػخ انؾهٍ 11/11

 161 عًبل انَُل األؽىل يلفم فٍ صُبػخ انؾهٍ 11/11

 164 عًبل انَُل األؽىل يلفم فٍ صُبػخ انؾهٍ 11/11

 117 عًبل انَُل األؽىل يلفم فٍ صُبػخ انؾهٍ 16/11

 111 عًبل انَُل األؽىل يلفم فٍ صُبػخ انؾهٍ 17/11

ركُىنىعُب انًىاك وصُبَخ انًجبًَ  14/16

 االصوَخ

 611 عىهعُىرىهاكب

ركُىنىعُب انًىاك وصُبَخ انًجبٍَ  11/16

 األصوَخ

 611 عىهعُىرىهاكب

ركُىنىعُب انًىاك وصُبَخ انًجبٍَ  16/16

 األصوَخ

 114 عىهعُىهاكب

ًجبٍَ ركُىنىعُب انًىاك وصُبَخ ان 17/16

 األصوَخ

 1141 عىهعُىهاكب

 1111 عُىفبًَ يياهي انوطىثخ فً انًجبٍَ انزبهَقُخ 41/16

 661 ؽٍَُ انهُضًُ أؽغبه انجُبء وانيَُخ فً يصو 14/16

 161 ؽٍَُ فزؾٍ ثُىيٍ فجش األفواٌ انؼبنُخ وانصهت 14/11

 611 ؽٍَُ يؾًل انْووؿ وانزويًُبد 11/16
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 R اسم المؤلف عنوان الكتاب رقم الكتاب

 614 ؽٍَُ يؾًل انْووؿ وانزويًُبد 16/16

  611 ؽٍَُ يؾًل ػينخ وؽًبَخ انًُْآد انقوٍبَُخ 16/ 1

  646 ؽٍَُ يؾًل ػينخ وؽًبَخ انًُْآد انقوٍبَُخ 16/ 1

 111 ؽٍَُ يؾًل عًؼخ إضبفبد وكًُبوَبد انقوٍبَخ 16/11

 116 ؽٍَُ يؾًل عًؼخ إضبفبد وكًُبوَبد انقوٍبَخ 11/11

 116 ؽٍَُ يؾًل عًؼخ كنُم يهُلً انًجبًَ 11/11

 117 ؽٍَُ يؾًل عًؼخ ُم يهُلً انًجبٍَكن 11/11

 667 ؽٍَُ يؾًل عًؼخ انؼيل انؾلَش 41/11

 1161 ؽٍَُ يؾًل عًؼخ انؼيل انؾلَش 41/11

ػيل وؽًبَخ  انًُْبد  16/16

 انقوٍبَُخ

 664 ؽٍَُ يؾًل عًؼخ

ػيل وؽًبَخ  انًُْؤد  11/16

 انقوٍبَُخ

 661 ؽٍَُ يؾًل عًؼخ

انًوعغ انؾلَش نهًهُلً  11/16

 انؼصوٌ

 1116 ؽٍَُ يؾًل عًؼخ

انًوعغ انؾلَش نهًهُلً  46/16

 انؼصوٌ

 1111 ؽٍَُ يؾًل عًؼخ

 114 ؽٍَُ يؾًل عًؼخ يمبٍبد ويىاصفبد وأٍؼبه 11/11

 111 ؽٍَُ يؾًل عًؼخ يمبََبد ويىاصفبد وأٍؼبه 11/11

إكاهح انًْبهَغ انهُلٍُخ   16/11

 واالٍزضًبه

 111 فبنل ػًو

 666 فهُم إثواهُى أٍبٍُبد اَهُبه انًجبٍَ 11/16

 111 فهُم إثواهُى  أٍجبة اَهُبه انًجبٍَ 11/16

 611 فهُم إثواهُى كانينيال وٍاليخ ٍكُ 17/16
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 R اسم المؤلف عنوان الكتاب رقم الكتاب

 616 فهُم إثواهُى كانينيال وٍاليخ ٍكُ 11/16

 617 فهُم إثواهُى كانينيال وٍاليخ ٍكُ 11/16

 114 هوكنف عَُُكً ػًهُبد رمطُغ انًؼبكٌ 11/11

 111 هوكونف عَُُكً ػًهُبد رمطُغ انًؼبكٌ 11/11

 161 هَبض فهُم انًؼبكاٌ انضًُُخ 11/11

 411 هَبض فهُم انًؼبكٌ انضًُُخ 1/11

 166 هَبض فهُم انًؼبكٌ انضًُُخ 11/11

 167 هَبض فهُم انًؼبكٌ انضًُُخ 16/11

 111 هَفُل ونُبو يغًىػبد انُمىك 16/11

 111 هَفُل ونُبو يغًىػبد انُمىك 11/11

 641 ىكً ؽىاً أيواض انًجبٍَ 7/16

 646 ىكً ؽىاً أيواض انًجبٍَ 1/16

 171 ً.ة فُود ركُىنىعُب انوٍى انهُلًٍ 7/11

 676 ً.ة فُود ركُىنىعُب انوٍى انهُلٍٍ 11/16

 1111 ٍبَلي انَُىٌ فٍ صُبػخ انؾهً و االكََىاه 17/11

كهاٍخ ألػًبل رويُى يئنَخ عبيغ  11/11

 ثٍ طبنىٌ

 1161 ٍُبء ػجل انًمصىك

انؾفبظ انؼًواًَ واؽُبء انًُبطك  61/11

 االصوَخ فً يصو

 1116 ٍهُو ىكً

 1348 ٍهُو ىكً انمبهوح انقلَىَخ 61/11

انزصىَو انغلاهي فً يمبثو ثًُ  1/16

 ؽٍَ

 611 انَُل صبنؼ
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 R اسم المؤلف عنوان الكتاب رقم الكتاب

انزصىَو انغلاهي فٍ يمبثو ثًُ  1/16

 ؽٍَ

 611 انَُل صبنؼ

انزويُى االَْبئً نهًجبًَ االصوَخ  71/11

 (1و انزبهَقُخ )يظ

 1117 انَُل ػجل انفزبػ انمصجً

انزويُى االَْبئً نهًجبًَ االصوَخ  71/11

 (1و انزبهَقُخ )يظ

 1111 انَُل ػجل انفزبػ انمصجً

 1166 انَُل ػجل انفزبػ انمصجً هُلٍخ االٍبٍبد 66/11

انًلٌ انزبهَقُخ :فطط   رويًُهب  11/16

 وصُبَزهب

 667 انَُل يؾًىك انجُب

انًلٌ انزبهَقُخ :فطط   رويًُهب  11/16

 وصُبَزهب

 661 انَُل يؾًىك انجُب

انًلٌ انزبهَقُخ ؛فطط رويًُهب  16/ 1

 وصُبَزهب

 647 انَُل يؾًىك انجُب

انًلٌ انزبهَقُخ ؛فطط رويًُهب  16/ 16

 وصُبَزهب

 641 انَُل يؾًىك انجُب

انًلٌ انزبهَقُخ ؛فطط رويًُهب  16/ 11

 وصُبَزهب

 641 انَُل يؾًىك انجُب

انًلٌ انزبهَقُخ ؛فطط رويًُهب  16/ 11

 وصُبَزهب

 616 انجُب انَُل يؾًىك

انًلٌ انزبهَقُخ ؛فطط رويًُهب  16/ 11

 وصُبَزهب

 611 انَُل يؾًىك انجُب

 1111 ّوَف أثى انًغل أٍبنُت انًؼبَُبد واالَهُبهاد       41/16

 1161 ّوَف انْبفؼً  انهوٍى انهُلًٍ انًلًَ 61/11

أٍبنُت انًؼبَُبد وأٍجبة  1/16

 االَهُبهاد

 641 ّوَف ػهً

 1164 طبهق وانً َهظ انجمبء فً ػًبهح انصؾواء 64/11

 166 ػبكل ّهِ ولبَخ انًىاك يٍ انزآكم 1/11

 111 ػبكل ّهِ ولبَخ انًىاك يٍ انزآكم 14/11

 116 ػبكل ّهِ ولبَخ انًىاك يٍ انزآكم 11/11

 111 ػبكل يؾًىك انًؼبكٌيجبكئ ػهى  17/11
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 R اسم المؤلف عنوان الكتاب رقم الكتاب

 174 ػجل انجبلً أثواهُى ثُبء انفكو انًؼًبهي 1/11

انزويُى وانصُبَخ نهًجبًَ االصوَخ  16/16

 وانزواصُخ

 611 ػجل انَزبه االنفواوي

 664 ػجل انَزبه انؼياوي انًوثؼبد كهاٍخ ربهَقجخ 11/11

 1116 ػجل انَزبه ؽٍَُ اثى هبّى فٍ انيعبط انًؼْك االٍاليً 14/11

انًىاك انهُلٍُخ يمبويزهب  11/16

 وأفزجبههب

 661 ػجل انكوَى يؾًل

 1114 ػجل انهطُف أثى انؼطب اإلَْبء واالَهُبه 41/16

رويُى وصُبَخ انًجبًَ االصوَخ  4/16

 وانزبهَقُخ

 641 ػجل انًؼي ٍبهٍُ

 661 ػجل انًؼي ّبهٍُ َخ وانزبهَقُخرويُى وصُبَخ االصو 17/16

رويُى وصُبَخ انًجبًَ االصوَخ  44/16

 وانزبهَقُخ

 1146 ػجل انًؼي ّبهٍُ

ًَ االصوَخ رويُى وصُبَخ انًجب 41/16

 وانزبهَقُخ

 1147 ػجل انًؼي ّبهٍُ

رويُى وصُبَخ انًجبٍَ األصوَخ  16/16

 وانزبهَقُخ

 661 ػجل انًؼي ّبهٍُ

رويُى وصُبَخ انًجبٍَ األصوَخ  11/16

 وانزبهَقُخ

 111 ػجل انًؼي ّبهٍُ

رويُى وصُبَخ انًجبٍَ األصوَخ  11/16

 وانزبهَقُخ

 1146 ػجل انًؼي ّبهٍُ

 1357 ػجل انُبصو ػجل انوؽًٍ رويُى االصبه انًؼلَُخ وصُبَزهب 11/11

األلُؼخ انغصُخ انًهىَخ فً  1/11

 ػصو انوويبَُخ

 1114 ػيَيح ٍؼُل

 1111 ػالو يؾًل ػالو ػهى انقيف 1/11

رطىَو ورويُى لصو انًغىهواد  61/11

 انًهكُخ ثبالٍكُلهَخ

 1111 ػهً هافذ

 166 ػهً هأفذ انجُئخ وانفواؽ 1/11

 117 ػهً ىٍَ انؼبثلٍَ انًصبؽ انْؼجٍ فٍ يصو 16/11
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 R اسم المؤلف عنوان الكتاب رقم الكتاب

  614 ػُبَبد انًهلي فٍ إػلاك وىفوفخ انقيف 11/ 1

فٍ صُبػخ انيعبط  انغلَل فً  11/11

   انًهىٌ وانًؼْك

 1111 ػُبَبد انًهلٌ

 1144 ػُبَبد انًهلٌ  نًؼبكٌ وانصُبغخ فٍ إّغبل ا 47/11

 411 ػُبَبد انًهلٌ فٍ أّغبل انًؼبكٌ وانصُبغخ 1/11

 1147 ػُبَبد انًهلٌ فٍ إػلاك وىفوفخ انقيف 11/ 1

فٍ صُبػخ انيعبط انًهىٌ  11/11

 وانًؼْك

 616 ػُبَبد انًهلٌ

 474 فبهوق ّوف فٍ   انُؾذ واالٍزَُبؿ 1/11

 471 فبهوق ّوف فٍ   انُؾذ واالٍزَُبؿ 1/11

 661 ؽًىكحانفذ َؾٍ  َظوَبد ولُى انغًبل انًؼًبهي 46/1

 176 فُود فبَله  ركُىنىعُب انوٍى انهُلًٍ 1/11

رقطُط انًلٌ وانَُطوح ػهً  11/11

 انزهىس

 116 كوٍزوفو ووك

فٍ صُبػخ االكََىاهاد يٍ  11/11

 انجىنًُو

 1111 نُُلا ثُزوٍٍ

فٍ صُبػخ االكََىاهاد و  16/11

 انًْغىالد انًؼلَُخ

 1391 نُُلا ثُزوٍٍ

 1116 انًغهٌ األػهً نآلصبه عبيغ ػًوو ثٍ انؼبٓ 16/11

عبيغ وؽىض وٍجُم وركُخ  11/11

 يؾًل أثى انلهت

 1111 انًغهٌ األػهً نآلصبه

 1111 انًغهٌ األػهً نآلصبه فبٌ انيهاكْخ 17/11

 1114 انًغهٌ األػهً نآلصبه هُّل 16/11

فُىٌ صُبػخ انؾهٍ فٍ يصو  14/11

 انملًَخ

 111 األػهً نآلصبه انًغهٌ

فُىٌ صُبػخ انؾهٍ فٍ يصو  11/11

 انملًَخ

 116 انًغهٌ األػهً نآلصبه
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 1111 انًغهٌ األػهً نآلصبه كُىى يٍ ّبهع انصهجُخ 14/11

 1117 انًغهٌ األػهً نآلصبه يلهٍخ االّوف ثوٍجبي 11/11

يَغل وٍجُم وكزبة ٍهًُبٌ اغب  41/11

 انَهؾلاه

 1111 انًغهٌ األػهً نآلصبه 

 1111 انًغهٌ األػهً نآلصبه يَوػ وأوثوا كيُهىه 11/11

يْووع رويُى ٍجُم يؾًل ػهً  11/11

 ثبنُؾبٍٍُ

 1116 انًغهٌ األػهً نآلصبه

 1141 انًغهٌ األػهً نآلصبه وعىح يٍ انًبضٍ 46/11

كهاٍخ ػهًُخ رطجُمُخ فٍ ػالط  41/11

 وصُبَخ انؼًالد األصوَخ انًؼلَُخ

 1141 يؾًل اثى انفزىػ

كهاٍخ ػهًُخ ورطجُمُخ فً ػالط  16/11

 وصُبَخ انؼًالد االصوَخ انًؼلَُخ

 1334 يؾًل اثى انفزىػ

كهاٍخ ػهًُخ ورطجُمُخ فً ػالط  يقيٌ 11/11

 االصوَخ انًؼلَُخ وصُبَخ انؼًالد

 1111 يؾًل اثى انفزىػ

كهاٍبد فٍ رويُى انًُْبد  14/16

 األصوَخ

 111 يؾًل أؽًل

انزطىهاد انؾلَضخ فٍ انجواكح  11/11

 وانزوكُجبد انًُكبَُكُخ

 116 يؾًل أؽًل ىهواٌ

اثوى انًؼبنى األصوَخ اإلٍاليُخ  11/11

 وانًَُؾُخ ثًصو

 1164 يؾًل أؽًل ػجل انهطُف

 1111 يؾًل ؽهًٍ ػهى انًؼبكٌ 41/11

 176 يؾًل ؽًبك ركُىنىعُب انزصىَو 1/16

 171 يؾًل ؽًبك انطواى انًؼًبهٌ وانفُُُُىل 1/11

 111 يؾًل ىكً ؽىاً فٍ انجُبء انًؼبصو 11/11

 614 يؾًل ىَُهى ركُىنىعُب   فٍ انيعبط 11/ 16

 611 يؾًل ىَُهى ركُىنىعُب   فٍ انيعبط 11/11

 611 يؾًل ىَُهى ركُىنىعُب فٍ انيعبط 1/11
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 1161 يؾًل ٍؼُل ػجل هللا رؼهى انقيف فٍ وػهى 1/11

 161 يؾًل ًٍُؼ انزؼلٍَ فٍ يصو  16/11

 417 يؾًل ًٍُؼ ػبفُخ انزؼلٍَ فٍ يصو للًَب وؽلَضب 6/11

انًؼبيهخ انؾواهَخ نهًؼبكٌ  7/11

 وانَجبئك

 411 يؾًل ًٍُؼ ػبفُخ

 1461 يؾًل ػجل هللا اَْبء يجبًَ ركُىنىعُب انجُبء 71/11

بصُم انوٍىيبد انزُفُنَخ وانزف 74/11

 انًؼًبهَخ

 1464 يؾًل ػجل هللا

انؾلَل وانفىالم االٍزقالٓ  46/11

 وانزصُُغ

 111 يؾًل ػي انلهْبٌ

انؾلَل وانفىالم انًؼبنغبد  11/11

 انؾواهَخ وانَطؾُخ

 116 يؾًل ػي انلهْبٌ

 1111 يؾًل ػي انلٍَ ؽهًً ػهى انًؼبكٌ 41/11

رُفُن األٍبٍُبد واَهُبهاد  1/16

 ورمىَى انًجبٍَ

 641 يؾًل يبعل

رُفُن األٍبٍُبد واَهُبهاد  6/16

 ورمىَى انًجبٍَ

 644 يؾًل يبعل

انًُظىه        واإلظهبه  11/11

 انًؼًبهٌ

 661 يؾًل يبعل فهىصً

 114 يؾًل يبعل فهىصً انًُظىه واإلظهبه انًؼًبهٌ 11/11

 111 يؾًل يبعل فهىصً انًُظىه واإلظهبه انًؼًبهٌ 16/11

 161 يؾًل يبعل ػجبً انكًُبد وانًىاصفبد 11/ 1

 161 يؾًل يبعل ػجبً انكًُبد وانًىاصفبد 11/ 4

 171 يؾًل يبعل ػجبً انًىٍىػخ انهُلٍُخ 6/11

 171 يؾًل يبعل ػجبً انًىٍىػخ انهُلٍُخ 16/11

 176 يؾًل يبعل ػجبً انًىٍىػخ انهُلٍُخ 11/11
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 R اسم المؤلف عنوان الكتاب رقم الكتاب

 177 يؾًل يبعل ػجبً انًىٍىػخ انهُلٍُخ 11/11

 171 يؾًل يبعل ػجبً انًىٍىػخ انهُلٍُخ 11/11

يجبكيء فٍ انكًُُبء انصُبػُخ  11/11

 نهًهُلٍٍُ

 666 يؾًل يؾًل يغبهل

االٌٍ انؼهًُخ نؼالط وصُبَخ  14/11

 االصبه انًؼلَُخ

 1176 يؾًل يؼزًل يغبهل

االٌٍ انؼهًُخ نؼالط وصُبَخ  يقي11/11ٌ

 االصبه انًؼلَُخ

 1177 زًل يغبهليؾًل يؼ

انًَبؽخ انزوكُهىيزوَخ  41/11

 وانفىرىعوايزوَخ

 661 يؾًىك ؽًَُ ػجل انوؽُى

 666 يؾًىك ؽًَُ ػجل انوؽُى انًَبؽخ انزفصُهُخ 41/11

 661 يؾًىك ؽًَُ ػجل انوؽُى انًَبؽخ انطجىغوافُخ 44/11

 111 يؾًىك ؽٍَُ هُلٍخ انزُُْل 17/11

 611 يصطفً ّجم فٍ انوٍى ػهً انيعبط انًؼْك 1/11

فٍ انوٍى ػهً انيعبط و   1/11

 انيعبط انًؼْك

 616 يصطفً ّجم

ُيَبء انًؼبكٌ وركُىنىعُب ف 11/11

 انَجبئك وانًؼبكٌ

 111 يصطفً كًبل

 111 ًُ فؤاك ػهًي انغلاهَخ  رويُى انصىه 1/16

 611 ًُ فؤاك ػهًي رويُى انصىه انغلاهَخ 1/16

 614 ًُ فؤاك ػهًي رويُى انصىه انغلاهَخ 4/16

 611 ًُ فؤاك ػهًي رويُى انصىه انغلاهَخ 1/16

 617 ًُ فؤاك ػهًي رويُى انصىه انغلاهَخ 6/16

 671 ًُ فؤاك ػهًي رويُى انصىه انغلاهَخ 7/16

 161 ٌ . ٍُفو َىكىف انًُزبنىهعُب انؼبيخ 17/11
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 414 هـ . ف . ربَهىه هُلٍخ انَجبكخ 1/11

 411 هـ . ف . ربَهىه هُلٍخ انَجبكخ 4/11

 416 هـ . ف . ربَهىه هُلٍخ انَجبكخ 1/11

 111 هبَزوعواف إّغبل انًؼبكٌ 11/11

 111 هبَُيعواف أّغبل انًؼبكٌ 11/11

 116 هبَُيعواف أّغبل انًؼبكٌ 11/11

 111 هبَُيعواف أّغبل انًؼبكٌ 16/11

 111 هبَُيعواف أّغبل انًؼبكٌ 11/11

–انًجبٍَ األصوَخ ؛رويًُهب  11/16

 صُبَزهب وانؾفبظ ػهُهب

 666 هياه ػًواٌ

 111 وىاهح انضمبفخ أصبه كوُ وكُيهب اننهجٍ 41/11

 1111 وىاهح انضمبفخ ُّـ لعبيغ انًؤَ 47/11

 1161 وىاهح انضمبفخ كُىى يٍ ّبهع انصهُجُخ 61/11

 111 وىاهح انضمبفخ يزؾف انًغىهواد انًهكُخ 41/11

يَغل وٍجُم وكزبة ٍهًُبٌ اغب  41/11

 انَهؾلاه

 1111 وىاهح انضمبفخ

 1461 بفخوىاهح انضم وعىِ يٍ انًبضً 11/11

انؼًبهح يىٍىػخ ػُبصو  11/11

 االٍاليُخ

 116 َؾً وىَوي

يىٍىػخ ػُبصو انؼًبهح  14/11

 اإلٍاليُخ

 171 َؾً وىَوي

يىٍىػخ ػُبصو  16/11

 انؼًبهحاالٍاليُخ

 111 َؾٍ وىَوٌ

يىٍىػخ ػُبصو  17/11

 انؼًبهحاالٍاليُخ

 111 َؾٍ وىَوٌ
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يىٍىػخ ػُبصو  11/11

 انؼًبهحاالٍاليُخ

 111 َؾٍ وىَوٌ

 


