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 انسٛــــاق

 9191ِبسط  09اٌزٟ أطٍمذ فٟ  9191-9109 ِٕز ػطٍخ اٌشث١غ اٌّذسع١خ ٌٍغٕخ اٌذساع١خ

، أغٍمذ اٌّؤعغبد اٌزشث٠ٛخ ِٓ ِغزٜٛ ِب لجً اٌذساعخ إٌٝ 9191ِبسط  01ػٛمب ػٓ 

اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ، وزٌه ِؤعغبد اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ ٚاٌزشث١خ اٌّخزقخ، ٔز١غخ اٌٛمغ اٌٛثبئٟ اٌّزؼٍّك 

 .09وٛف١ذ ثغبئؾخ 

  .اٌزٛاصْ إٌفغٟ ٚإٌّٛ اٌّؼشفٟ ٌألهفبيرؼزجش اٌؼٛدح اٌّذسع١خ ِٓ ث١ٓ مّبٔبد 

أؽٙش، فئْ اٌّشافمخ إٌفغ١خ مشٚس٠خ ٌإلهبس  6ٚٔظشا ٌٍزذاػ١بد إٌفغ١خ ٌالٔمطبع اٌزٞ داَ 

 اٌزشثٛٞ ٚاألهفبي.

رزؼٍك ثبٌشفبٖ  رُ إػذاد د١ًٌ اٌّشثٟ اٌزٞ ٠زنّٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌزٛف١بد فٟ ٘زا اإلهبسٚ

 إٌفغٟ ٌألهفبي ٚاٌّشث١ٓ. 

إداسح اٌطت اٌّذسعٟ ٚاٌغبِؼٟ ثبٌؾشاوخ ث١ٓ  9191رُ إػذاد ٘زا اٌذ١ًٌ خالي ؽٙش أٚد 

 ١ٓ.ٚاٌّشا٘م غ١خ ٌٍطت إٌفغٟ ٌألهفبياٌغّؼ١خ اٌزٛٔٚ
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 انتٕصٛاخ  صٛاغحفشٚك 

  انجًعٛح انتَٕسٛح نهطة انُفسٙ نألطفال ٔانًشاْمٍٛ

ٌّم، الكاتبة العامة • ٌّة حل  الرازي بمنوبة المستشفى الجامعً، األستاذة المبرزة سم

 ، مستشفى الهادي شاكر، صفاقساألستاذة ٌسرى معلّى، الرئٌسة •

 فشٚك انًشاجعح ٔانًصادلح

 *انجًعٛح انتَٕسٛح نهطة انُفسٙ نألطفال ٔانًشاْمٍٛ

 األستاذة هالة العٌادي : المستشفى الجامعً الهادي شاكر بصفاقس* 

  : المستشفى العسكري بتونساألستاذة المحاضرة هالة سالمة* 

 الجامعً فطومة بورقٌبة بالمنستٌر األستاذ نوفل قدور : المستشفى*  

 ًالرازي بمنوبة األستاذة المحاضرة زٌنب عباس : المستشفى الجامع*  

 الدكتور سامً عثمان : طبٌب نفسانً لألطفال بالقطاع الخاص*  

 ًرقٌبة بالمنستٌرفطومة بو الدكتورة تقوى إبراهٌم : المستشفى الجامع*  

 الجامعً الرازي بمنوبة الدكتورة مالك حجري : المستشفى*  

 الجامعً منجً سلٌم بتونس الدكتورة مرٌم حمزة : المستشفى*  

 : ًالجامعً منجً سلٌم بتونس المستشفى األستاذة المحاضرة فاطمة الشرف*  

 ًالرازي بمنوبة األستاذة المحاضرة سمٌة حلٌم : المستشفى الجامع* 

 ًالرازي بمنوبة األستاذة أسماء بودن : رئٌسة قسم بالمستشفى الجامع*  

 الجامعً منجً سلٌم بتونس األستاذة أحالم بالحاج : رئٌسة قسم بالمستشفى 

 ًالهادي شاكر بصفاقس األستاذة ٌسر معلى : رئٌسة قسم بالمستشفى الجامع* 

 فشٚك إَجاص انذنٛم

 إداسج انطة انًذسسٙ ٔانجايعٙ

 أحالم قزارة، المدٌرة الدكتورة •

 لطفً بن حمودة، متفقد مركزي الدكتور •

 ماجدة عمارة، كاهٌة مدٌر الدكتورة •

 سنٌة الخذري، رئٌسة مصلحة الدكتورة •

 قمر الشرٌف، وحدة طب األسنانالدكتورة  •
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: يمذيح  

ٚرغبُ٘ رّضً اٌّذسعخ ثبٌٕغجخ ٌٍطفً فنبء اعزّبػ١ب ٠ّىٕٗ ِٓ اٌزٛافً ٚاٌزؼٍُ ِٓ ألشأٗ 

 إ٠غبث١ب فٟ ّٔٛ ؽخق١زٗ ٚؽؼٛسٖ ثزارٗ.

رضا٠ذ ِخبهش ظٙٛس ػالِبد  فزشاد اٌؼضي أٚ اٌؾغش اٌقؾٌٟذٜ األهفبي خالي  ٚلذ ٌٛؽع

 ذٜ رٚٞ االؽز١بعبد اٌخقٛف١خ.ثبٌخقٛؿ ٌ، ٚد اٌزألٍُاٌنغو إٌفغٟ ٚاٌمٍك ٚفؼٛثب

ٌألهفبي، ػٍٝ أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن  ٌزا، رؼزجش اٌؼٛدح اٌّذسع١خ مبِٕب ٌٍّٕٛ اٌّؼشفٟ ٚاٌٛاصْ إٌفغٟ

اؽزشاَ ٌمٛاػذ اٌغالِخ ٚؽفع اٌقؾخ ٌٛلب٠خ األهفبي، اٌّشث١ٓ، ٚػبئالرُٙ خالي عبئؾخ 

 .09اٌىٛف١ذ

 : 0202-0202ا سثك عُذ انعٕدج ً  حٛاج يذسسٛح يختهفح ع

إػذاد  ٠زٛعت ٌزا ٠ّّىٓ اٌزقٛس ٚاإلػذاد اٌّغجك ِٓ رمجًّ اٌّغزغذاد دْٚ ؽذٚس فذِخ،

 09اٌّشث١ٓ ٚاألهفبي ٚر١ٙئزُٙ ٌىً ِب ٠ّىٓ أْ ٠غزغذ خالي اٌغٕخ اٌذساع١خ فٟ ػاللخ ثىٛف١ذ 

 ٚرٌه لجً اٌؼٛدح اٌّذسع١خ.

 زٌه ِٓ خالي :ٌ االعزؼذادػ١ٍٗ ع١ىْٛ ٚ خِخزٍف لبػخ اٌذسط أٚ إٌؾبهقجؼ ثبٌٕغجخ ٌٍّشثٟ عز

 اٌزقشف ػٕذ االلزنبء ٠ٛادسع١ٕبر١ٙئخ اٌفنبء ٚاٌّؾزٜٛ اٌج١ذاغٛعٟ، ٚإػذاد  -

أوضش ؽضَ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌطفً ِغ  اال٘زّبَ ا٢ِٓٚ ذائُاٌاٌزٛافً  اٌّؾبفظخ ػٍٝ -

 ٚإعشاءاد اٌٛلب٠خ ثزذاث١ش

ػٓ اٌزغ١١ش اٌزٞ االهفبي فٟ عٓ ِب لجً اٌذساعخ  اٌزؾذس ِغِٓ دٚس األ١ٌٚبء ٚاٌّشث١ٓ 

فٟ رطج١ك  ؽشفبع١ٕزظشُ٘ ػٕذ اٌؼٛدح )ِضبي أْ اٌّشث١خ عزشرذٞ وّبِخ، أٔٙب عزىْٛ أوضش 

  .لٛاػذ اٌقؾخ
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 : نذٖ انًشتٙانضغظ انُفسٙ  ٛح انتعايم يعكٛف

، ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ عجت ٌنغٛهبد 09اٌزذس٠ظ خالي اٌٛمغ إٌبرظ ػٓ وٛف١ذ  إْ ِٛافٍخ

ٚ اٌؼٕب٠خ ثبٌٕفظ مّبٔب ٘بِب ٌىغت االسر١بػ ػٕذ اٌؼٛدح إٌٝ اٌؼًّ اٌؾنٛسٞ  ٌزا رؼزجش ،ٔفغ١خ

 : رٌه ِٓ خالي

 (ط ١ِٛ٠ب 9 – 7أخز لغو وبف ِٓ إٌَٛ ) -

 ِٚزٛاصْ رٕبٚي غزاء فؾٟ ِزٕٛع -

 ػٍٝ ّٔو ػ١ؼ ٠ِٟٛ ِٕزظُاٌّؾبفظخ لذس اإلِىبْ  -

 (ػٍٝ األلً ١ِٛ٠ب ِٓ اٌّؾٟ دق 91ِّبسعخ ٔؾبه ثذٟٔ ) -

 د ػٓ ِزبثؼخ األخجبس ثقفخ ِغزشعٍخ )غبٌجب ِب ٠غجت اٌمٍك ٚاٌزٛرش(االثزؼب -

 فٟ ٔٙب٠خ ا١ٌَٛ اٌزفى١ش فٟ األؽ١بء اال٠غبث١خ اٌزٟ ؽقٍذ خالي ا١ٌَٛ -

 كٛفٛح انشصذ ٔانتعايم يع انضغظ انُفسٙ نذٖ األطفال :

 . (anxiété) خبفخ ٌذٜ األهفبي اٌز٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ اٌمٍك ٠ّىٓ ِالؽظخ ػالِبد ٔفغ١خ عٍج١خ

 ٕذِب رىْٛ فٟ لط١ؼخ ِغ اٌغٍٛوبد٘زٖ اٌؼالِبد، ِٓ خالي ؽذرٙب أٚ د٠ِّٛزٙب ٚػرغزذػٟ 

 ا٠الء٘ب اال٘زّبَ اٌالصَ ٌزم١١ّٙب ٚاٌزقشف ؽغت اٌؾبالد. اٌّؼزبدح،
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 انطفم فٙ سٍ يا لثم انذساسح

 كٛفٛح انتعايم انعالياخ

 أثُاء انتعهى :

 رىشاس ٔفظ األعئٍخ أٚ األٌؼبة -

 ؾشوخاٌ فشه -

 فؼٛثخ رشو١ض -

 

 انتٕاصم انجٛذ  استًشاس ضًاٌ

ؽٛي ِٛمٛع اٌزؾذس ػٍٝ األهفبي  ؽش -

 رٌه ػ١ٍُٙ عجشُ٘ ػٍٝاٌىٛف١ذ، دْٚ 

رقؾ١ؼ اٌّؼٍِٛبد اٌخبهئخ ٚاإلعزّبع إ١ٌُٙ  -

 ٚإٌؼذ ٌٛفُأؽىبي اِٚمبِٚخ 

ػٕذ اؽزشاَ ٚاٌضٕبء ػ١ٍُٙ ؽىش األهفبي  -

 لٛاػذ اٌغالِخ ٚاٌٛلب٠خ

خ )ٚسؽخ أٔؾطخ ٚأٌؼبة ؽٛي اٌٛلب٠ الزشاػ -

 مغ ِؼٍمبد(ٌٚغغً ا١ٌذ٠ٓ، 

 انطًأَح ٔانٕلاٚح  

 دْٚ اٌز٠ًٛٙ اٌغذ٠ذح ٌٍزؼبًِ مٛاػذاٌرفغ١ش  -

أْ اٌؾؼٛس ثبٌخٛف إؽغبط هّأٔخ األهفبي  -

 ػبدٞ ٚهج١ؼٟ

ِٕؼ اٌطفً اٌزٞ ٠ؼجش ػٓ خٛفٗ ٚلزب خبفب  -

 ثٗ ٚػٍٝ أفشاد

اٌشٚمخ  ػٓ اٌطفً ٚػٓتصفح إٚجاتٛح انحذٚث  -3

  أٚ اٌىزبة

 ػٕذ اٌطفًتفٓى ٔجٕد ْزِ انعالياخ  -4

ؽٛي ٘زٖ اٌؼالِبد انتٕاصم يع األٔنٛاء  -5

٘زٖ  اعزّشاسٚرٛع١ُٙٙ إٌٝ اٌطج١ت اٌّخزـ فٟ ؽبي 

 اٌؼالِبد

 انُطك :ٔانًشاعش ٔ انسهٕكاخ

 )اٌزأرأح(ظٙٛس أٚ رؼّك فؼٛثبد إٌطك  -

 ِجبٌغخ فٟ سفل اٌغٍطخ ٚاالعزفضاص -

ِجبٌغخ ٚخٛف ِٓ أْ ٠ؼذٞ ا٢خش٠ٓ أٚ هبػخ  -

 ٠ىْٛ عججب فٟ ِٛرُٙ

سفل إٌَٛ  فؼٛثبد فٟ إٌَٛ )إػ١بء، وٛاث١ظ، -

 (ٚاٌم١ٌٍٛخ

 رغ١١ش فٟ اٌؾ١ٙخ ٌألوً )ٔمـ أٚ إفشاه( -

 ؽضْ ٚرؾغظ  -

ػالِبد عغذ٠خ : ؽبعخ ٍِؾخ ِٚزىشسح ٌٍز٘بة  -

 ٌذٚسح ا١ٌّبٖ، آالَ فٟ اٌجطٓ، آالَ فٟ اٌشأط،...

 ٌٍٛلب٠خ ٚاٌؾّب٠خ ِٓ اٌىٛف١ذ ِجبٌغ ف١ٙبعٍٛوبد  -

  غغً ا١ٌذ٠ٓ ثزىشاس ِجبٌغ ف١ٗ ٌّٚذح ه٠ٍٛخ عذا، -

 َ ثىض١ش9ِغبفخ أِبْ رفٛق  اٌؾشؿ ػٍٝ

 انمذسج عهٗ االعتًاد عهٗ انُفس :

رشاعغ فٟ اٌّىزغجبد ِضً اٌزجٛي اٌالإسادٞ،  -

ٚمغ اإلفجغ فٟ اٌفُ، اٌؾبعخ إٌٝ اٌّقبفخ أٚ 

  (doudou)إٌٝ 

اٌٍّؼ ٌٍّغبػذح ِٓ هشف اٌّشثٟ أوضش  اٌطٍت -

 ِّب وبْ ػ١ٍٗ فٟ ِب لجً

 فٙ انعاللح يع اٜخشٍٚ :

 ٌّشثٟ ِجبٌغخ فٟ هٍت رٛاعذ ٚأزجبٖ ا -

 لٍك االٔفقبي -

 اٌشغجخ فٟ االٔؼضاي، فٟ االٔطٛاء ػٍٝ إٌفظ،... -

عٍٛوبد ػ١ٕفخ رغبٖ األلشاْ أٚ رغبٖ إٌفظ  -

 )اٌؼّل، اٌخجؼ،...(
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 سٍ انذساسح )تاليٛز االتتذائٙ ٔاإلعذاد٘ ٔانثإَ٘( انطفم فٙ

 كٛفٛح انتعايم انعالياخ
 أثُاء انتعهى :

 ٔمـ اال٘زّبَ ثّب ٠ذٚس فٟ لبػخ اٌذسط -

ٔمـ فٟ اٌّؾبسوخ فٟ اٌمغُ أٚ ِؾبسوخ ِجبٌغ  -

 ف١ٙب

 فشه ؽشوخ -

 فؼٛثخ رشو١ض -

 

 انتٕاصم انجٛذ  استًشاس ضًاٌ

ؽٛي ِٛمٛع رؾغ١غ إٌمبػ ث١ٓ األهفبي  -

 اٌىٛف١ذ، دْٚ فشك رٌه ػ١ٍُٙ.

اٌّؼٍِٛبد اٌخبهئخ  ٚرقؾ١ؼاإلعزّبع إ١ٌُٙ  -

 ِٚمبِٚخ "اٌٛفُ" "رق١ٕف"

ػٕذ اؽزشاَ لٛاػذ ٚاٌضٕبء ػ١ٍُٙ ؽىش األهفبي  -

 اٌغالِخ ٚاٌٛلب٠خ

الزشاػ أٔؾطخ ٚأٌؼبة ؽٛي اٌٛلب٠خ )ٚسؽخ  -

-6ٌقغبس اٌغٓ ) ٌغغً ا١ٌذ٠ٓ، مغ ِؼٍمبد(

 عٕٛاد ....(. 8

رخق١ـ ؽ١ض صِٕٟ ٌٍٕمبػ ؽٛي اٌقؾخ  -

إٌفغ١خ ِٓ خالي اٌزؼج١ش اٌؾفٛٞ، أٚ اٌىزبثٟ 

أٚ اٌزشث١خ اٌف١ٕخ : ً٘ رؾؼش ثبٌزٛرش أٚ اٌخٛف 

 أٚ اٌمٍك، ِب ٟ٘ اٌطشق ٌّغبثٙخ رٌه،

 انطًأَح ٔانٕلاٚح 

 دْٚ اٌز٠ًٛٙ. اٌغذ٠ذح ٌٍزؼبًِ مٛاػذاٌرفغ١ش  -

أْ اٌؾؼٛس ثبٌخٛف إؽغبط هّأٔخ األهفبي  -

 ػبدٞ ٚهج١ؼٟ

ِٕؼ اٌطفً اٌزٞ ٠ؼجش ػٓ خٛفٗ ٚلزب خبفب ثٗ  -

 ٚػٍٝ أفشاد

  ػٓ اٌطفً ٚػٓ اٌّذسعخانحذٚث تصفح إٚجاتٛح 

 ػٕذ اٌطفًتفٓى ٔجٕد ْزِ انعالياخ 

ؽٛي ٘زٖ اٌؼالِبد ٚرٛع١ُٙٙ انتٕاصم يع األٔنٛاء 

 إٌٝ اٌطج١ت اٌّخزـ رٛافً ٘زٖ اٌؼالِبد

ِٓ اإلهبس اٌزشثٛٞ تذاسس انٕضعٛح يع كم انًعٍُٛٛ 

 ٚاألخقبئٟ إٌفغبٟٔ اٌّذسعٟ ٚاٌطج١ت اٌّذسعٟ

 : انسهٕكاخ ٔانًشاعش ٔانُطك

 ظٙٛس أٚ رؼّك فؼٛثبد إٌطك  -

 ِجبٌغخ فٟ سفل اٌغٍطخ، ٚاالعزفضاص -

هبػخ ِجبٌغخ ٚخٛف ِٓ أْ ٠ؼذٞ ا٢خش٠ٓ أٚ  -

 ٠ىْٛ عججب فٟ ِٛرُٙ

 )إػ١بء، وٛاث١ظ،...(فؼٛثبد فٟ إٌَٛ  -

 رغ١١ش فٟ اٌؾ١ٙخ ٌألوً )ٔمـ أٚ إفشاه( -

 ؽضْ ٚرؾغظ  -

ػالِبد عغذ٠خ : ؽبعخ ٍِؾخ ِٚزىشسح ٌٍز٘بة  -

 ٌذٚسح ا١ٌّبٖ، آالَ فٟ اٌجطٓ، آالَ فٟ اٌشأط،...

 ٌٍٛلب٠خ ٚاٌؾّب٠خ ِٓ اٌىٛف١ذ ِجبٌغ ف١ٙبعٍٛوبد  -

  غغً ا١ٌذ٠ٓ ثزىشاس ِجبٌغ ف١ٗ ٌّٚذح ه٠ٍٛخ عذا،

 َ ثىض١ش9ٝ ِغبفخ أِبْ رفٛق ٚاٌؾشؿ ػٍ

 انمذسج عهٗ االعتًاد عهٗ انُفس:

عٕخ، رشاعغ فٟ االعزمال١ٌخ:   09إٌٝ  6ِٓ  -

هٍت  ا٘زّبِبد ثأٔؾطخ األهفبي األفغش عٕب،

اٌّغبػذح فٟ األٔؾطخ اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب ثّفشدٖ فٟ 

 ِب عجك فٟ اٌمغُ

 فٙ انعاللح يع اٜخشٍٚ :

 هٍت رٛاعذ ٚأزجبٖ ا ٌّشثٟ  ِجبٌغخ فٟ -

 لٍك االٔفقبي -

اٌشغجخ فٟ االٔؼضاي، فٟ االٔطٛاء ػٍٝ  -

 إٌفظ،...

إٌفظ  عٍٛوبد ػ١ٕفخ رغبٖ األلشاْ أٚ رغبٖ -

رؼىش فٟ اٌّضاط،  ،،)اٌؼّل، اٌخجؼ، اٌزؾ١ٍو

فشه اٌٛؽب٠خ ثبأللشاْ، لٍخ اٌزؾىُ فٟ 

 (اٌّؾبػش...
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 : األطفال رٔ٘ االحتٛاجاخ انخصٕصٛح

ٚرٌه  رٛاعٙٙب ٟ ٠ّىٓ أْاٌزؼبًِ ِغ ٘زٖ اٌفئخ ؽبٌخ ثؾبٌخ ٔظشا ٌٍقؼٛثبد اإلمبف١خ اٌز ٠ىْٛ

 ثبالػزّبد ػٍٝ رٛف١بد اٌطج١ت اٌّجبؽش.

٠ؾزبعْٛ  )ِضً اٌزٛؽذ( اٌز٠ٓ  إٌّٛ اٌؼقجٟ ِٓ امطشاثبدتانُسثح نثعض األطفال انزٍٚ ٚعإٌَ 

ّْ اٌؼٛدح اٌّذسع١خ ،ّٔو سٚر١ٕ١بإٌٝ  ِؼمذح ٔظشا ٌزغ١ش إٌمبه اٌذاٌخ  اٌؾبٌٟ،، فٟ اٌظشف فئ

. ٠ؼزجش اٌزٕبعك ث١ٓ ِؼٍِٛبد ش ِٓ اٌٛلذ إلؽذاصٙب١( ٚمشٚسح اٌىضrepère) االػز١بد٠خ

 .اٌّّىٕخ ب ٌؼٛدح ِذسع١خ ثألً اٌقؼٛثبد١اٌفش٠ك اٌزشثٛٞ ِؾّذدا أعبعٚأزظبساد ٚعٍٛوبد 

فؼٛثبد فٟ اٌزألٍُ ِغ لٛاػذ اٌزجبػذ اٌغغذٞ ِٚب كًا ًٚكٍ أٌ ٕٚاجّ األطفال رٔ٘ انحشكح انًفشطح 

 .ؽشوٟ ِطٛي-زطٍجٗ ِٓ اعزمشاس ٔفغ٠ٟ

 فٟ االٔزجبٖ ٠ُٕقؼ ثـ :تانُسثح نألطفال انزٍٚ ٚعإٌَ يٍ عذو استمشاس أٔ اضطشاب فٙ االَتثاِ 

ٚثؼ١ذا ػٓ اٌجبة ٚإٌٛافز ثّفشدٖ األفنً ِٓ ٚ اٌّمبػذ األِب١ِخعٍٛط اٌطفً فٟ   -

 رؾزّذ االٔزجبٖ()ٌٍؾذ ِٓ 

 ٚمغ لٛاػذ ٚامؾخ ٌغ١ش اٌؼًّ ثبٌفقً ثذا٠خ اٌغٕخ اٌذساع١خ  -

)رٛص٠غ اٌٛصبئك، فغخ  زٗفشه ؽشو ٌزٛع١ٗ األٔؾطخاٌغّبػ ٌٍطفً ثّّبسعخ ثؼل   -

 اٌغجٛسح، افطؾبة اٌغغً...(

ب ٠غبُ٘ فٟ رؾغ١ٓ ٔزبئغٗ ئرغضٚ ّٙبَ ِنبػفخرى١ٍفٗ ث رغٕت  - ّّ خ اٌّٙبَ اٌّؼمذح ِ

 ٠ٚشفغ ِٓ رؾف١ضٖ 

 اٌؼمبة ػٕذ ٔغ١بْ األدٚادفٟ  اٌقشاِخػذَ   -

 : انخاتًــح

 ِٕز أطالق اٌغٕخ اٌذساع١خ اٌّذسع١خ اٌفشق اٌقؾ١خث١ٓ اإلهبس اٌزشثٛٞ ٚاٌزٕغ١ك ٠غبػذ  

اٌجؾش ػٓ اٌذػُ ٚ  اٌزشث٠ٛخاإلػذاد اٌّؾزشن العزشار١غ١خ اٌؼًّ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّؤعغخ ٚ

 ػٍٝ رٛف١ش مّبٔبد ػٛدح ِذسع١خ إِٓخ. اٌّزجبدي 

 


