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 ادارة االعمالانمغى: 

 انخبص - ثبٚزّ خذيؼٓذ فُٙ : يؼٓذ 

 ) ثبنهغخ انؼشثٛخ (  يحبعجخ يزٕعطخ  : انًبدح

 ( 2انغُخ ): كشاعخ انًبدح

 (  ) مدرسعمر ابراهٌم دمحم: زذسٚغٙاعى ان

 2222 - 2222 : انغُخ انذساعٛخ   
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 كشاعخ انًبدح

Course Book 

 . اعى انًبدح1 ) ثبنهغخ انؼشثٛخ ( يحبعجخ يزٕعطخ 

 انزذسٚغٙ انًغؤٔل. 2 ػًش اثشاْٛى دمحم

 انًؼٓذ. انمغى/ 3 خبص ثبٚزّ خذيؼٓذ فُٙ /  داسحلغى اال

  omeribrahem2010@gmail.com   ًٚٛم:إلا
             omer.muhammad@pt.edu.krd   

   07504540716سلى انٓبرف )اخزٛبس٘(:

 االرظبل:  يؼهٕيبد .4

 

 نمغى انًحبعجخ  عبػبد أعجٕػٛب 3 انُظش٘

  ) انؼًهٙ ( ال ٕٚعذ

)ثبنغبػخ( خالل  انذساعٛخ ٕحذاد. ان5

 األعجٕع

 عبػبد انؼًم. ػذد 6 عبػخ أعجٕػٛب    6

ACC205 7سيض انًبدح . (course cod) 

 ( 2222)  مصر -جستٌر ) محاسبة ( من جامعة المنصورة ما

 ( 2223/  1/  12اللمب العلمً : مدرس ) تارٌخ الحصول على اللمب 

 سنة  4عدد سنوات الخدمة كتدرٌسً فً الجامعة : 
 المواد التً لمت بتدرٌسها :

 كلٌة اإلدارة وااللتصادالمحاسبة المتوسطة ) المرحلة الثانٌة (  -
 محاسبة متوسطة ) المرحلة الثانٌة ( -
 مبادئ محاسبة كلٌة االدارة وااللتصاد -

 ، جامعة تكرٌت ، جامعة جٌهانمنشور فً جامعة بنها فً مصر (  2عدد البحوث المنجزة : ) 
 الدورات التً شاركت فٌها :

         22222222 
 اللجان التً شاركت فٌها :

- 000000000 
 اللؽات التً أجٌدها :

 (جٌداللؽة العربٌة ) -
 ( اللؽة األماللؽة الكردٌة ) -
           ( %12زٌة ) اللؽة اإلنكلٌ -

 نهزذسٚغٙ االكبدًٚٙ  انجشٔفبٚم. ٨

 
 
 
 
 
 

اإلندثار ، الموائم مفهوم اإلطار النظري للمحاسبة المالٌة ، الموجودات الثابتة وطرق احتساب 
  المالٌة الختامٌة .

انًفشداد انشئٛغٛخ نهًبدح  .٩

 Keywords 

 َجزح ػبيخ ػٍ انًبدح. ٠١

 هميت دراست المادةأ: 

العالم حٌث ٌتعلك عمل المحاسبة بسٌر األحداث  أنحاءتحتل المحاسبة كعلم ومهنة حٌزا واسعا ومهما فً الحٌاة االلتصادٌة حول 
) ومهما كان نوع النشاط  التابعة للمطاع العام وكذلن الشركات التابعة للمطاع الخاص ةااللتصادٌة الٌومٌة الحاصلة فً المنظمات الحكومٌ

نوع جٌد من المحاسبٌن الذٌن ٌتمتعون  دإعدا) الجامعات والمعاهد المتخصصة (  األكادٌمٌةلذلن ٌمع على عاتك الجهات الذي تمارسه ( 
وهنا ٌأتً دور مادة المحاسبة حٌث أنها تمثل الحجر األساس الذي ٌمكن االستناد علٌه  سبك ذكرها لفٌة تؤهلهم للعمل فً الجهات التًبخ

  المتمدمة فً المراحل الدراسٌة الالحمة. األفكارلمسم المحاسبة وبما ٌمكنهم من استٌعاب  األولىلبناء لاعدة علمٌة سلٌمة لطلبة المرحلة 

  للمادة األساسيتاستيعاب المفاهيم: 

ي معرفة عن المحاسبة وتفاصٌلها أال ٌملكون  دارةولى لمسم االن الطلبة الممبولٌن فً المرحلة األأٌفترض المنهج العلمً االكادٌمً 
وكذلن بٌان اهم المصطلحات  المتوسطة ساسٌة للمحاسبةبالمفاهٌم األهو التعرٌؾ (  محاسبة متوشطةالمادة ) فان الهدؾ من هذه لذلن 

  التً سٌتعامل الطلبة معها خالل المراحل الدراسٌة الالحمة فً لسم المحاسبة.
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 مبادئ ونظرياث المادة: 

 محاسبةمادة )ال على مجموعة واسعة من المبادئ والنظرٌات وتشتمل مفردات األخرىتستند المحاسبة حالها حال العلوم التطبٌمٌة 
ساسٌة التً ٌموم علٌها علم المحاسبة ) كنظرٌة المٌد المزدوج ، مبدأ على مجموعة واسعة من المبادئ والنظرٌات األ(  المتوسطة 

تمام االطار ٌػ الرٌاضٌة التً ٌعتبر فهمها مسالة ضرورٌة إلمن الطرق والصلى مجموعة إضافة التعادل أو التوازن ، مبدأ الممابلة ( باإل
 العلمً لمادة المحاسبة. 

  الرئيسيت للمادة لألجزاءسليمت معرفت: 

سس العلمٌة السلٌمة سوؾ ٌضمن حصول الطلبة على لى األإ( والتً تم وضعها استنادا  المتوسطة ن تسلسل مفردات مادة )المحاسبةإ
فً فهم مفردات  تناسمة وانسٌابٌة بحٌث ٌمكن للطلبة التدرجمبصورة سلٌمة وجزاء الرئٌسٌة للمادة ومعرفة األفهم واضح لهذه المادة 

 ن تحد من لابلٌتهم على تمبل هذه المادة وفهمها.أفكار ؼٌر الضرورٌة التً ٌمكن رباكهم باألهذه المادة وعدم إ

 تضمين معلىماث كافيت ومفهىمت تضمن استحصال الىظائف: 

فان مهنة المحاسبة تعتبر فً ٌومنا الحاضر من المهن المهمة والتً ال ٌمكن االستؽناء دراسة هذه المادة همٌة أفً  اإلشارةسبك  كما
ساسٌة التً ال ٌمكن ( تتضمن المعلومات األ حاسبة متوسطةم لذلن فان مفردات مادة )و المطاع الخاص أعنها سواء فً المطاع العام 

ثبات المٌود المحاسبٌة اهٌم المدٌن والدائن وكٌفٌة إن ٌكون لدٌه المعرفة التامة بها كنظرٌة المٌد المزدوج ومفأي محاسب العمل بدون أل
أعمال هذه رنتها لمعرفة نتائج ارصدة النهائٌة ومملى األن ثم ترصٌد هذه الحسابات للوصول إلى الحسابات المختصة ومإوترحٌلها 

و المطاع الخاص على هذه وسواء كانت مملوكة للمطاع العام أنواع المنظمات والشركات أنظمات حٌث تعتمد جمٌع و المأركات الش
 و أالمفاهٌم ومهما كان نوع النظام المحاسبً المطبك فٌها سواء كان ) النظام المحاسبً الحكومً ( 

بشكلها الصحٌح سوؾ ٌضمن لهم الحصول بهذه المفاهٌم واستٌعابها ) النظام المحاسبً الموحد ( وبالتالً فان المعرفة المتعممة للطلبة 
   ثناء الممارسة العملٌة.أن تظهر ادرٌن على حل المشاكل التً ٌمكن أعمال فً كال المطاعٌن وٌجعلهم لعلى الوظائؾ واأل

  :أْذاف انًبدح .٠٠
 لادرٌن على :بعد إتمام دراسة هذه المادة خالل العام الدراسً فان الطلبة سٌكونون 

كما ٌستعرض لوائم الدخل وأنواعها والمشكالت الخاصة بمٌاس  واطارها النظريالمحاسبة المالٌة  فً هذه المادة  ٌستعرض
األصول بات لائمة المركز المالً وتمٌٌم بعض حسا الدخل وعاللة لائمة األرباح المحتجزة بمائمة الدخل ، كما ٌستعرض

  ، واالصول الملموسة وؼٌر الملموسة، وبالتالً ٌتحمك االهداؾ االتٌة: المتداولة

 الطار النظري للمحاسبةتعرٌؾ الطالب با  

  أكتساب الطالب مهارة إعداد لائمة الدخل.  

  العمومٌةتعرٌؾ الطالب بمائمة المٌزانٌة 

 تعرٌؾ الطالب بحسابات االصول الثابته وؼٌر الملموسة 

 عن المخزون السلعً فً الموائم المالٌة تعرٌؾ الطالب باإلفصاح.  
 

 :انطبنتانزضايبد  .٠١

  على الطلبة االلتزام بالحضور إلى المحاضرة وبحسب األولات المحددة فً للجدول األسبوعً وٌمع على الطلبة مسؤولٌة التعاون مع
 األسئلةالتدرٌسً فً منالشة األفكار المطروحة أثناء المحاضرة وكذلن ضرورة المشاركة الجماعٌة من لبل الطلبة فً حل 

 المحاضرة  أولاتالتً ٌطلب منهم حلها خارج  األسئلة إلى باإلضافةة والتمارٌن التً تطرح فً المحاضر

 (Homework ) 

 االمتحانات المفاجئة  إلجراءن ٌكون الطلبة مستعدٌن أ (Quizzes  ) ًمن مدى متابعة الطلبة  للتأكدالتً لد ٌجرٌها التدرٌس

 .لمجرٌات المادة ولت الحاجة
 لى مجموعات تموم إن ٌموم بتمسٌم الطلبة أعداد تمارٌر ملخصة كلما دعت الحاجة لذلن وٌمكن للتدرٌسً إن ٌموموا بعلى الطلبة أ

ا ٌتعلك و مأدات المادة والمواضٌع التً سٌتم تؽطٌتها خالل السنة الراسٌة رعداد نوع مختلؾ من التمارٌر وحسب مفإكل مجموعة ب
 بالمادة من مواضٌع فرعٌة.

 :. ؽشق انزذسٚظ٠٢

 ٌتم إتباع األسالٌب التالٌة فً إلماء المحاضرات على الطلبة: سوؾ

 .استخدام المحاضرات النظرٌة وفٌها سوؾ ٌتم تمدٌم المبادئ والمفاهٌم األساسٌة لكل موضوع 

  ( طرٌمة العرضPOWER POINT  والتً سٌتم استخدامها فً عرض العناوٌن الرئٌسٌة للمادة ، األشكال ، المخططات ، وكذلن )

 ذج الموائم والحسابات المختلفة التً تتضمنها المادة.نما
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 .الطرٌمة التملٌدٌة وهً استخدام اللوحة وألالم الكتابة على اللوحة البٌضاء 
  حل األمثلة العملٌة التوضٌحٌة المصاحبة لكل موضوع بمشاركة الطلبة فً حل هذه األمثلة لزٌادة فهم هذه المواضٌع وتعزٌز

 ٌن المتعلمة بكل موضوع.مهاراتهم فً حل التمار
  المنالشات المستمرة مع الطلبة خالل المحاضرات لتبادل األفكار واإلجابة عن األسئلة ومنالشة اآلراء والمالحظات حول المواضٌع

 المختلفة للمادة.

  االمتحانات الٌومٌة المفاجئة (Quizzes  ) المسم والكلٌة.باإلضافة إلى االمتحانات الشهرٌة والفصلٌة الممررة من لبل 

 :َظبو انزمٛٛى. ٠٣

  امتحانات. وتشمل هذه االمتحانات ) الٌومٌة ، الشهرٌة ،  2إلى  2خالل العام الدراسً فان الطلبة سٌكونون مطالبٌن بأداء من

درجة  درجة تمثل 22والفصلٌة الممررة من لبل المسم العلمً والكلٌة ( ، المجموع الكلً لدرجات هذه االمتحانات سوؾ ٌكون 

 42السعً الكلٌة خالل العام الدراسً ، أما االمتحان النهائً ) االمتحان المركزي فً نهاٌة السنة الدراسٌة ( فان درجته تكون من ) 

 درجة (. 222)  ( درجة وبهذا ٌكون المجموع النهائً

 :ًأي أن تمسٌم الدرجات سٌكون كالتال 
 درجة  %   23  االمتحان الفصلً المركزي األول  

 درجة  %  23   تحضٌر الٌومً والمشاركة والكٌوزات

 درجة  %  32  درجة االمتحان النهائً ) االمتحان المركزي ( + 

 درجة  %  222  لمجموع الكلً النهائًا

  

 :َزبئظ رؼهى انطبنت. ٠٤

 

ًْٛزٓب فٙ أحذاس انًبنٛخ ثظٕسح نٓب دالنزٓب ٌٔ انًحبعجخ ْٙ ػهى ٔفٍ ٚٓزى ثزغغٛم ٔرجٕٚت ٔرهخٛض األإنٗ أٚشٛش رؼشٚف انًحبعجخ 

نٛٓب يٍ خالل رؼهى انطهجخ نًبدح ) يجبدئ انًحبعجخ ( زنك فبٌ انُزبئظ انًزٕلغ انٕطٕل إرششٛذ انمشاساد ػهٗ يخزهف انًغزٕٚبد اإلداسٚخ ن

 ػهٗ يب ٚهٙ :ٌ ٚكَٕٕا لبدسٍٚ أػالِ حٛش ٚفزشع يٍ انطهجخ أعٕف رزًحٕس حٕل انزفبطٛم انٕاسدح فٙ انزؼشٚف 

  عظ ػهًٛخ.أٛفخ خذيٛخ رمٕو ػهٗ ظكٕ ًْٛخ انًحبعجخ ٔدٔسْب انًٓى أفٓى 

  نٗ حبعزٓى إػبفخ صُبء دساعزٓى فٙ انًشاحم انذساعٛخ انالحمخ ثبإلأفٓى يؼبَٙ انًظطهحبد انًحبعجٛخ انزٙ عٕف ٚغزخذيٓب انطهجخ

 نٓب فٙ حٛبرٓى انؼًهٛخ ثؼذ رخشعٓى.

 ًهٛبد انًبنٛخ ٔكٛفٛخ رحٕٚهٓب ٔرفغٛشْب ثًب ًٚكٍ اػزجبسْب يذخالد نهؼًم انًحبعجٙ.كٛفٛخ انزؼبيم يغ يخزهف انؼ 

 ٔ ؽشاف راد نٗ يخشعبد رًضم َبرظ انؼًم انًحبعجٙ ٔانز٘ رؼزًذ ػهّٛ انكضٛش يٍ األإكٛفٛخ رحٕٚهٓب كٛفٛخ انزؼبيم يغ ْزِ انًذخالد

 انؼاللخ.

  ٘ٚزظف حبنّ حبل عًٛغ انؼهٕو ثبنزطٕس ٔانزغٛش انًغزًش.كٛفٛخ انزؼبيم يغ انًغزغذاد فٙ ػهى انًحبعجخ انز 

  ٍػهّٛ يٍ ٌ ٚغزُذٔا أٌ انطهجخ لذ حظهٕا ػهٗ يب ًٚكٍ أصُبء انزطجٛك انؼًهٙ يبداو أٌ رظٓش أكٛفٛخ انزؼبيم يغ انًشبكم انزٙ ًٚك

 يؼبٚٛش ػهًٛخ.

 ْزِ خ احزٛبعبد عٕق انؼًم يغ يالحظخ أػهٗ رهجٛنٓزِ انًبدح عٕف ٚغؼهٓى لبدسٍٚ رؼهى انطهجخ  ٌ يب رمذو يٍ َزبئظ ػٍ ػًهٛخإ ٌ

عبط انز٘ عٕف ٚزى انجُبء ػهجّ فٙ انًشاحم ٔانؼًهٛخ نؼهى انًحبعجخ ثمذس اػزجبسْب األ خكم انُٕاحٙ انؼهًٛػهٗ ًم زانًبدح ال رش

  ٔنٗ.ٌ ركًم يب ثذا ثّ انطبنت خالل انًشحهخ األٔنٗ ٔانزٙ ٚفزشع أانذساعٛخ انزبنٛخ نهًشحهخ األ
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 :. لبئًخ انًشاعغ ٔانكزت٠٥

 

 أوال: المصادر العربٌة:

 2222الجزء الثانً ، جامعة العلوم والتكنولوجٌا ، -د.مناضل عبدالجبار السالم ود.عبدالوهاب عبدالرحمن الشامً ،المحاسبة المالٌة  

  ،2222د.كمال الدٌن الدهراوي، مدخل معاصر فً المحاسبة، الدار الجامعة، بٌروت. 

 2225، دار الحامد، عمان، 2حٌدر دمحم على نبً عطا، ممدمة فً نظرٌة المحاسبة والمراجعة، ط. 

 دمحم طاهر شاوي، محاسبة المتوسطة.   

  2225، دار وائل، عمان، 2د.دمحم مطر، مبادئ المحاسبة، ط. 

 2222، الوراق للنشر والطبع، عمان، 2د.فداغ الفداغ، المحاسبة المتوسطة، ط. 

  2222كٌسو، محاسبة متوسطة، ترجمة: د. حجاج، دار المرٌخ للنشر ،دونالد. 
 

 :ثانٌا: المصادر باللؽة اإلنكلٌزٌة

 Fuad S. Zakko, Mahammed T. Al – Shawi, Mikdad A. Al – Jalili.  "Principles of accounting", Dar 
Al – Kuttub organization for  printing & publishing, Mosul university, 1979. 

 Belverd E. Needles, Henry R. Anderson, James C. Coldwell,  
Sherry K. Mills, "Principles of accounting", Sixth edition, Houghton Mifflin Company, 1996. 

 Dr. Abdul Naser Nore, Dr. Jaffarulla A., "Financial accounting – Principles & practices", Third edition, 
Dar Al – Massera for printing & publishing, Jordan, 2002. 

 Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfieled, "Intermediate accounting", Eleventh edition, 
John wiley and sons, Inc, 2005. 

 James M. Reeve, Carl S. Warren, Jonathan E. Duchac, "Principles of accounting", Tenth edition, 
Thomson south – western, 2007. 

 
 

 ثالثاَ: موالع األنترنٌت 
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 . انًٕاػٛغ٠١ عمر ابراهٌم دمحم اعى انًحبػش

 التفاصيل األسابيع

 األسبهع األول
 االطار النظري للمحاسبة

 المحاسبة(المدتهى االول )اهجاف  -
 

 األسبهع الثاني

 طار النظري للمحاسبةالا

 عناصر القهائم المالية –المدتهى الثاني)الخرائص النهعية للمعلهمات المحاسبية -

 األسبهع الثالث

 االطار النظري للمحاسبة

 المحجدات( –المبادىء  –المدتهى الثالث )الفروض  -

 األسبهع الرابع

  الدخلقائمة قائمة الدخل مدخل الى 

 ذات المرحلة الهاحجة  وقائمة الجخل ذات المراحل المتعجدة 

 المذكالت الخاصة بقياس الجخل -

 األسبهع الخامس
 قائمة الجخل ذات المراحل المتعجدة 

 المذكالت الخاصة بقياس الجخل -

 األسبهع الدادس

 قائمة المركز المالي -

 حجود قائمة المركز المالي -

 األسبهع الدابع

 قائمة المركز المالي  

 تبهيب عناصر قائمة المركز المالي -
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 االسبهع الثامن

 

 الموجودات الثابتة 

 مفههم المهجهدات الثابتة، انهاعها، خرائرها -

 تحجيج تكلفة المهجهد الثابت ومحاسبة االنجثار
 

 األسبهع التاسع

 اندثار الموجودات الثابتة: 

 مفههم االنجثار -

 عهامل االنجثار -

 االنجثارطرق  -
 

 األسبهع العاشر

 انجثار المهجهدات الثابتة:  

 مفههم االنجثار -

 عهامل االنجثار -

 طرق االنجثار -

 تجاخل الفترات المحاسبية -
 

 األسبهع الحادي عذر

 االستبعاد الموجودات الثابتة:االستعناء و 

 ) غير المتذابهة، المتذابهة (استبجال المهجهدات الثابتة

 امتحان الفرل األول - األسبهع الثاني عذر
إٌ ْزِ انًٕاػٛغ انذساعٛخ ػًٍ انًبدح انؼهًٛخ انًحذدح خالل انغُخ انذساعٛخ لبثهخ نهزغٛش حغت يبرطهجّ انًظهحخ انؼبيخ ٔفك انؼطم 

بد ٔانزٕلفبد نًُبعجبد يخزهفخ، ٔيٍ يؤيم َحبٔل رغبٔص انزٕلفبد ثزغطٛخ انًٕػٕع ثغبػبد رمذٚشٚخ لذس اإليكبٌ ٔحغت رٕفش انمبػ

 انذساعٛخ.    
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 انًٕاػٛغ انزطجٛمٛخ )إٌ ٔعذد( .٠٨ ال ٕٚعذ
 :االخزجبساد. ٠٩

  رطجٛمٙ: ٚمٕو ْزا انُٕع يٍ االخزجبساد ػهٗ أعبط أٌ رزؼًٍ األعئهخ إػطبء حبالد ػًهٛخ رطجٛمٛخ نهطهجخ ٔٚكٌٕ ػهٗ انطهجخ

 ٔانمٕاػذ انؼهًٛخ ٔانظٛغ انشٚبػٛخ انزٙ رؼهًٓب خالل انغُخ  األعظػهٛٓب ثُبء ػهٗ  اإلعبثخ 

 يضبل:
 ُٚض انغؤال ػهٗ انحبنخ انزبنٛخ : 

 ششاء ثؼبػخ َمذا ثًجهغ ) ....... ( دُٚبس

 ثمٛذ يحبعجٙ ٔكبنزبنٙ : إصجبرٓبٔٚكٌٕ ػهٗ انطبنت رحهٛم ْزِ انؼًهٛخ ثشكم ػهًٙ ٔيٍ صى 

 .......... يٍ حـ/ انًشزشٚبد

 حـ/ انظُذٔق  إنٗ..........  

 انحغبثبد ٔيٍ صى رشطٛذ ْزِ انحغبثبد ْٔكزا  إنٗصى ٚكٌٕ ػهٗ انطبنت رشحٛم ْزِ انؼًهٛخ 

 :إػبفٛخ. يالحظبد ١١

خطب ، انخٛبساد انًزؼذدح ( ٔثزنك ٚكٌٕ  أٔ، طح  إَشبئٙفمؾ )  إَٔاعصالصخ  إنٗ(  10االخزجبساد فٙ ْزا انًُٕرط ) انفمشح  إَٔاعرى رمغٛى 

 األلغبواعزخذايب فٙ ثؼغ انًٕاد انزٙ رذسط فٙ يغًٕػخ كجٛشح يٍ  األكضشانًُٕرط لذ اغفم ركش َٕع يٓى يٍ ًَبرط االخزجبساد ْٕٔ 

 األسلبوانزٙ رؼزًذ ػهٗ  األعئهخ أ٘انزٙ رؼزًذ ػهٗ انحم انشٚبػٙ ٔانزحهٛهٙ  األعئهخٔااللزظبد ٔثبلٙ انكهٛبد ٔ  اإلداسحانؼهًٛخ فٙ كهٛخ 

االخزجبس ثزحهٛهٓب ٔفك يب حظم ػهّٛ  أٔحبالد ػًهٛخ ٚمٕو انطهجخ خالل االيزحبٌ  إػطبء أٔانظٛغ ٔاالشزمبلبد انشٚبػٛخ  أٔٔانًؼبدالد 

 انًُٕرط فٙ انغُخ انمبديخ. إنْٗزا انُٕع  إػبفخ) انزطجٛمٙ ( نزنك ٚفؼم  األعهٕةخالل انغُخ انذساعٛخ ْٕٔ يب ٚغًٗ يٍ يؼهٕيبد 

 . يشاعؼخ انكشاعخ يٍ لجم انُظشاء١٠

ٚغت يشاعؼخ كشاعخ انًبدح ٔرٕلٛؼٓب يٍ لجم َظٛش نهزذسٚغٙ طبحت انكشاعخ. ػهٗ انُظٛش اٌ ٕٚافك ػهٗ يحزٕٖ انكشاعخ يٍ خالل كزبثخ 

 ثؼؼخ عًم فٙ ْزِ انفمشح. 

رذسعّ ٔٚغت اٌ ٚكٌٕ ثًشرجخ االعزبر أ االعزبر يغبػذ أ يذسط أ خجٛش  نذّٚ يؼهٕيبد كبفّٛ ػٍ انًٕػٕع انز٘)انُظٛش ْٕ شخض 

 هًبدح(. انزخظظٙ نًغبل انفٙ 

 
  

 
 

  


