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أدى استخدام البٌانات الضخمة إلى تغٌٌر معظم المجاالت 

بشكل جذري، وٌُعد التعلٌم من أبرز المجاالت التً طالها هذا 

التغٌٌر، ففً السنوات األخٌرة؛ تمكنت المإسسات التعلٌمٌة 

ابتداًء من المدارس االبتدائٌة، والثانوٌة، ووصواًل إلى  –

من  –الجامعات، وممدمً الخدمات التعلٌمٌة عبر اإلنترنت 

تجمٌع واستخدام وتبادل البٌانات بسهولة وبسرعة أكبر من 

.أي ولت مضى  

 

 



إلى كمٌات هائلة من مصطلح البٌانات الضخمة ٌشٌر 

المعلومات المختلفة، التً ٌصعب جمعها وتمٌٌمها عبر 

باإلضافة إلى أنها تتمٌز بالحاجة . التمنٌات التملٌدٌة

للمعالجة السرٌعة، بحٌث ٌمكن من خاللها عرض 

النماط المشتركة، والتوجهات، واألنماط فً سلون 

ٌمكن لتحلٌل وفً لطاع التعلٌم؛ . المجموعة المستهدفة

البٌانات أن ٌكون له تؤثٌر كبٌر على جمٌع العاملٌن 

ابتداًء بالمعلمٌن، والطالب، وحتى المدربٌن على 

.المٌادة واإلدارة التربوٌة  



• تتلمى أي مإسسة تعلٌمٌة لدًرا كبًٌرا من المعلومات 

حٌث تحصل على تفاصٌل حول بشكل ٌومً، 

الحضور والمشاركة، ونتائج االختبارات، كما ٌموم 

الطالب بتمٌٌم األساتذة، وٌمدمون تفاصٌل عن 

وضعهم االجتماعً وااللتصادي، وٌشاركون مستوى 

، ومن خالل رضاهم عن التعلٌم الذي ٌتلمونه

األسالٌب العملٌة لجمع البٌانات وتحلٌلها، ٌمكن 

للمإسسات التعلٌمٌة أن تبدأ فً توفٌر تعلٌم أكثر 

.تخصًٌصا  

 



 تحلٌل البٌانات الكبٌرة

 Big Data وتحسٌن التعلٌم
 

• أدى استخدام أدوات التعلم عبر اإلنترنت والبرامج المائمة 

على التفاعل بصورة متزاٌدة فً مجال التعلٌم إلى زٌادة حجم 

البٌانات، فؤصبح من الصعب تحلٌل واستخدام تلن البٌانات 

الضخمة  لتحسٌن الفعالٌة التعلٌمٌة ودعم البحوث األساسٌة 

أدى هذا إلى ضرورة الحاجة إلى استحداث طرق . بشؤن التعلم

جدٌدة وفعالة لتحلٌل هذا الكم الهائل من المعلومات واالستفادة 

منها فً تحسٌن العملٌة التعلٌمٌة وتطوٌر األبحاث فً مجال 

بعلم المعلومات التعلٌم، وهو ما ٌعرف  (Data 

(science).  و ٌعرف هذا العلم بؤنه استخراج المعرفة من

كمٌات كبٌرة من البٌانات كانت منظمة أو غٌر منظمة، و 

 (Data mining)ٌعتبر تمدٌدا لمجال تنمٌب البٌانات 

 .(Predictive analytics)و  التنبإٌةالتحلٌالت 



 

 

• أنواع مختلفة من البٌانات ” البٌانات غٌر المنظمة“و ٌدخل فً نطاق 

مثل رسائل البرٌد اإللكترونً والفٌدٌو والصور و المحتوى الخاص 

بوسائل التواصل االجتماعً، وغٌرها من المحتوٌات اإلعالمٌة المنتجة 

وغالبا ما ٌتطلب علم البٌانات فرز كمٌة كبٌرة من . من لبل المستخدمٌن

المعلومات وكتابة خوارزمٌات الستخراج أفكار و رإى منها لد تمدم 

وتوجد مجموعة من الجمعٌات .خدمات جدٌدة فً مٌادٌن شتى 

جمعٌة : والمإسسات التً تهتم بتحلٌل البٌانات التعلٌمٌة الضخمة منها

: والتً لامت بمجموعة من األنشطة منها: البٌانات التعلٌمٌة الدولٌة

م،نشر 2008ألٌم فً عام : م، المإتمر األول2005ورشة عمل سنة 

م 2009مجلة متخصصة فً المٌدان عام   

• وهنان أٌضا مجتمع بحوث تحلٌل التعلم الذي نظم المإتمر األول له عام 

.م2012م، وأسس مجلة تحلٌل التعلم عام 2011  

 

 



 

 

• مجموعة “: وٌعرف معهد ماكٌنزي العالمً البٌانات الضخمة بؤنها

البٌانات التً تفوق حجم أو لدرة أدوات لواعد البٌانات التملٌدٌة من 

.”التماط، وتخزٌن، وإدارة وتحلٌل تلن البٌانات  

• ولن أن تتخٌل إحدى برمجٌات التعلٌم على اإلنترنت التً سجلت  

ألف ساعة استخدام من لبل الطالب فً ولت لصٌر، وأن حوالً  250

ملٌون طالب ٌرتاد مولع هذه البرمجٌة خالل فترات متفاوتة من  30

السنة، وما ٌنتج عن ذلن من بٌانات حول العملٌات والتفاعالت التً 

كل … تحدث فً هذا المولع، والنصوص والوسائط التً ٌتم تداولها

هذه البٌانات تشكل تحدٌا كبٌرا للمختصٌن لجمعها، وتحلٌلها، 

.ولراءتها بشكل جٌد، واستخراج النتائج منها  

 



 

 

• بمستوٌات إنتاجها وتداولها الكبٌر وتتمٌز هذه المعلومات الكبٌرة 

وفً ولت لصٌر وسرٌع، وأن هذه البٌانات تؤتً من مصادر وأشكال 

مختلفة ومتنوعة، وأن درجة مصدالٌة هذه البٌانات تختلف بشكل أو 

مما ٌجعل تحلٌل هذه البٌانات الضخمة ٌحتاج إلى التحكم فً  بآخر،

كٌفٌة استخدام الطرق الرئٌسٌة الستخراج البٌانات التعلٌمٌة وتحلٌل 

التعلٌمات الموجودة فً هذه البٌانات، واألسالٌب التً ٌجري 

تطوٌرها من لبل الباحثٌن فً استخراج البٌانات التعلٌمٌة وتفحصها 

من خالل تحلٌل التعلم، والتعلم على نطاق واسع، والنمذجة، 

ومجتمعات الذكاء االصطناعً، وتعلم كٌفٌة تطبٌك هذه األسالٌب 

ومتى ٌتم تطبٌمها، فضال عن نماط الموة والضعف للتطبٌمات 

  .والبرمجٌات المختلفة التً تساعد على تحلٌل البٌانات الكبٌرة

 



 

وتختلف نوعٌة البٌانات الكبٌرة التً ٌمكن جمعها من بٌئات  التعلم، 

فهنان بٌانات كبٌرة عن المتعلمٌن، وخبرات التعلم لدى المتعلمٌن، 

وبٌانات متعممة داخل بٌئات التعلم، والتفاعالت االجتماعٌة فً بٌئات 

التعلم، وبٌانات مفصلة عن أنشطة التعلم من نصوص ووسائط ومماطع 

.فٌدٌو، وتختلف هذه البٌانات فً نوعٌتها وعممها  

• وٌوجد العدٌد من األدوات والتمنٌات التً تستخدم لتحلٌل البٌانات 

: الكبٌرة مثل Hadoop ،MapReduce ،GridGain 

،HPCC ،Storm ،Cassandr   إال أنHadoop  ٌعد من

هو برنامج أو منصة برمجٌة ” هادوب“أشهر  هذه األدوات، و 

مفتوحة المصدر مكتوبة بلغة الجافا لتخزٌن ومعالجة البٌانات 

الضخمة بشكل موزع مثل تخزٌن بٌانات ضخمة على عدة أجهزة 

ومن ثم توزٌع عملٌة المعالجة على هذه األجهزة لتسرٌع نتٌجة 

.المعالجة  



وٌمكن االستفادة من تحلٌل هذه األنواع من البٌانات الكبٌرة فً 

التعلٌم، لتوفٌر مجموعة متنوعة من الفرص والخٌارات بهدف 

تحسٌن تعلم الطالب وإضفاء الطابع الشخصً على مسار 

من خالل التعلم التكٌفً أو التعلٌم الطالب إلى إتمان المحتوى، 

، مما ٌنتج عنه تعلم أفضل نتٌجة لتشخٌص المائم على الكفاءة

أسرع وأكثر تعمما الحتٌاجات التعلم أو المتاعب التً تواجهه 

أثناء عملٌة التعلم، بما فً ذلن تمٌٌم المهارات مثل التفكٌر 

المنظم، والتعاون، وحل المشاكل فً سٌاق عمٌك، و تمٌٌم 

أصٌل لمجال وموضوع المعرفة، باإلضافة لتحدٌد التدخالت 

المستهدفة لتحسٌن نجاح الطالب وخفض التكالٌف اإلجمالٌة 

للطالب والمإسسات، واستخدام البٌئات المائمة والمعلومات 

.المعمدة  فً صنع المرارات وتحدٌد السٌاسات  

 

 



 

• وٌمكن أن توفر هذه البٌانات أٌضا أدوات حدٌثة وفعالة لمٌاس أداء 

ن لٌاس هذه األنواع من المهام زٌادة  الطالب للمهام التعلٌمٌة، كما ٌُمك ِّ

أهمٌة ودلة النتائج عن كٌفٌة تعلم الطالب، وٌمكن أن تساعد كذلن فً 

تصمٌم بٌئات تعلم تصمٌما مخصصا وفك  احتٌاجات محددة للطالب، 

وٌمكن أن تعطً تحلٌال واضحا لردود الفعل الفردٌة  والجماعٌة 

زٌادة على ذلن، نشٌر إلى إمكانٌة . لمجموعة من المضاٌا التعلٌمٌة

لٌاس التفاعالت االجتماعٌة بٌن األفراد داخل البٌئات التعلٌمٌة لحل 

المشكالت والمهارات التعاونٌة، مما ٌسمح بمزٌد من  التحلٌل 

. واالستعراض المباشر لألداءات ذات الصلة بؤدوات البحث المٌاسٌة  

 



• نشٌر أٌضا أنه بإمكان الباحثٌن االستفادة من تحلٌل 

البٌانات الكبٌرة  بجمع بٌانات دلٌمة عن عمل الطالب 

الفردي والجماعً، مما ٌوفر تفاصٌل أكثر حول مسارات 

باإلضافة إلى أن . التعلم واإلجراءات المتخذة للوصول إلٌه

التمٌٌمات الكبٌرة توفر معلومات عن تطوٌر هذه التجارب، 

مثل  تسجٌل عدد المرات التً ٌبحث  فٌها الطالب بٌن 

صفحات مجموعة من الموالع والتً لها عاللة بمحتوى 

.الكتاب المدرسً  

 

 



 

 

 

• كما ٌساعد تحلٌل البٌانات الكبٌرة الباحثٌن فً معرفة 

، حٌث ٌتعرفون  على العملٌة كٌفٌة إنشاء البٌانات

وكٌفٌة انتشار التً أنتجت فً األصل تلن البٌانات، 

، كما ٌساعد المهتمٌن وصعود هذه البٌانات

على كٌفٌة بناء نماذج والمتخصصٌن فً عملٌة التعلم 

لضمان أكثر الطرق جودة حدٌثة وفعالة لعملٌة التعلم 

على التنبإ فً سرعة وكمٌة اإلنتاجٌة، كما تساعد 

.مثل أنماط أخذ الدورات بالنتائج المستمبلٌة  

 

 



طرق تساعد بها البٌانات  7فٌما ٌلً 

:الضخمة فً تطوٌر لطاع التعلٌم  

:تحلٌالت البٌانات تُعزز فعالٌة التعلم -1  
بٌانات : ٌتلمى المعلم ٌومًٌا جمٌع أنواع البٌانات الخاصة بالطالب، مثل

الحضور، ونتائج االختبار، والتمٌٌمات الشخصٌة، والمضاٌا الصحٌة، 

وصعوبات التعلم، وأنواع األسئلة التً ٌسؤلها الطالب بشكل متكرر، 

.وأنواع أخرى من المعلومات  

 

ٌموم المعلم بتحلٌل هذه البٌانات بشكل تدرٌجً، حتى ٌتمكن من ضبط 

عملٌة التعلم حسب احتٌاجات الطالب، وهذا هو أسلوب التعلٌم المخصص 

Personalized Learning وهو منهج تعلٌمً ٌهدف إلى  ،

تخصٌص التعلم حسب نماط الموة لكل طالب واحتٌاجاته، ومهاراته، 

. واهتماماته  



• وبناًء على ذلن ٌحصل كل طالب على خطة تعلٌمٌة تستند 

وكٌف ٌتعلم أفضل التعلٌم المخصص ٌإدي ، إلى ما ٌعرفه

.إلى مشاركة أكبر للطالب  

• كما ٌُساعد المعلم فً فهم مستوى كل طالب على حدة، مما 

ٌساعده على تمدٌم التوجٌهات، واإلرشادات المناسبة، 

كما . والموارد اإلضافٌة لتحسٌن المستوى الدراسً للطالب

أنه ٌُساعد المعلم على تجربة أسالٌب مختلفة للتدرٌس 

 واختبار الطالب، مما ٌمكنه من اكتشاف األسلوب األنسب، 

• .وٌبدأ فً تطبٌمه من أجل تحمٌك نتائج أفضل  



الجامعات ستكون أكثر فاعلٌة فً  -2

:التوظٌف الدولً  

• تمتلن كل جامعة كمٌة هائلة من البٌانات من التطبٌمات 

ومن خالل تحلٌل هذه البٌانات، ٌمكن لجهات . السابمة

التوظٌف أن تنتمً البلدان والجامعات التً تُرسل أفضل 

المتمدمٌن، وهذا بدوره سٌساعد جهات التوظٌف فً 

.تحسٌن فاعلٌة عملٌة التوظٌف  

 

• باإلضافة إلى ذلن؛ ٌمكن لمكتب التوظٌف فً الجامعة 

تحلٌل بٌانات الطالب على المستوى العالمً، وٌمكنهم 

.تحدٌد البلدان التً ٌمتلن طالبها إمكانات أفضل  

 

 



البٌانات الضخمة تساعد الطالب على تحدٌد  -3

:األهداف المهنٌة  

 
• ٌمكن للمعلم أو المشرف تحلٌل البٌانات إلنشاء تمرٌر أداء، وإذا تبٌن 

أن هذا الطالب فنان موهوب، فإن التمرٌر سوف ٌوصً بممارسة 

.مهنة فً هذا المجال  

• هذا ما ٌفعله المستشارون المهنٌون بالضبط، لكنهم اعتادوا على 

واآلن؛ أصبح . استخالص النتائج بعد عدة ممابالت، وتمٌٌمات للصف

ر أن الطالب  لدٌهم إمكانٌة الوصول إلى البٌانات الضخمة التً ستُْظهِّ

فنان موهوب، باإلضافة إلى أنه جٌد فً الرٌاضٌات والفٌزٌاء أًٌضا، 

سٌكون مجال الهندسة المعمارٌة هو األنسب له، : ووفمًا لهذا المثال  

• .وبذلن ستكون التوصٌة أكثر تحدًٌدا  



ٌمكن للجامعات الحد من عدد الطالب الذٌن ٌتركون  -4

 دراستهم

دعنا نمول إن أستاذًا جامعًٌا ٌرٌد أن ٌعرف عدد الطالب الذٌن 

استعانوا بالموالع الخدمٌة لكتابة التمارٌر نٌابةً عنهم، 

حٌث . بالتؤكٌد لن ٌمدم االستطالع أو الممابلة بٌانات موثولة

. لن ٌعترف أي طالب بشراء محتوى جاهز من هذه الموالع

.ٌمكن لألستاذ اللجوء إلى تحلٌالت البٌاناتفً هذه الحالة؛   

•  Googleٌمكنه على سبٌل المثال؛ استخدام أداة 

Keyword Planner  لمشاهدة نتائج عبارات البحث

وما هو عدد الطالب من تلن المدٌنة الذٌن . ذات الصلة

على ” اكتب ممااًل نٌابة عنً“: ٌبحثون عن عبارة مثل

.جوجل  

 



 

 

 

• كما ٌمكن لألستاذ تضمٌن أنواع أخرى من البٌانات فً هذا 

كم عدد الطالب المتؤخرٌن فً تمدٌم المشروع؟ : التحلٌل مثل

نسبة الحضور، وكٌف ٌمكن ممارنتها بالدورات األخرى؟ ماذا 

عن معدالت ترن الطالب لهذه الدورة؟ وٌمكن لألستاذ ممارنة 

هذه البٌانات مع السنوات السابمة، والتعرف على التوجه السلبً 

هذه المعلومات األساتذة . الذي ٌجعل الطالب ٌتركون الدراسة

والكلٌات على تحدٌد أسباب ترن الدراسة، ومن ثم ٌمكنهم تمدٌم 

المساعدة من خالل تضمٌن حلول عملٌة لهذه المشكلة فً 

مناهجهم األكادٌمٌة، وٌمكنهم أًٌضا تجدٌد برامج الدورة 

.التدرٌبٌة لجعلها أكثر جاذبٌة  



:تمٌٌم الطالب بدلة أكبر -5  

• بعض الطالب ال ٌستطٌعون الكتابة بشكل جٌد، لكنهم بارعون 

فً حل المشكالت العملٌة، كما أن بعضهم ٌعانون من الملك 

الشدٌد من االختبارات، مما ال ٌسمح لهم بتمدٌم أفضل ما 

.لدٌهم أثناء االختبار  

• ٌمكن للبٌانات الضخمة تغٌٌر كل ذلن؛ حٌث لن ٌعتمد 

المعلمون فمط على االختبارات واألوراق عند وضع الدرجات، 

حٌث ٌرالبون . بل ٌمكنهم االعتماد أًٌضا على المالحظات

المولف فً الفصل، وٌضٌفون البٌانات ذات الصلة بشكل 

وٌمومون بتتبع . فوري فً لوحات المعلومات الخاصة بهم

تمدم الطالب من كل جانب، وبذلن ٌمكن للمعلم تمٌٌم الطالب 

.بشكل أكثر والعٌة، ٌعكس مستواهم الحمٌمً  



:تحسٌن عملٌات صنع المرار -6  

 

• ٌمكن للبٌانات الضخمة وتمنٌاتها أن تُساعد 

المدارس والجامعات فً تحلٌل النتائج الصادرة 

من مختلف األوساط، والتنبإ بالتوجهات، لتعزٌز 

أسالٌب التدرٌس، فبدالً من محاولة التفكٌر فً 

األسباب التً تجعل الطالب ال ٌحرزون تمدًما، 

سٌمومون بالبحث فً البٌانات وتحدٌد العوامل 

وبعد ذلن؛ سٌمومون بإجراء تغٌٌرات . الدلٌمة

تزٌل العمبات، وتشجع المتعلمٌن على المضً 

.لدًما  



:تحسٌن نتائج الطالب -7  
• جمٌع البٌانات التً ٌحصل علٌها المعلمون تمدم لهم نظرة ثالبة حول 

سلون الطالب على المدى الطوٌل، وٌمكنهم وضع نتائجهم فً 

.خوارزمٌة التحلٌل؛ حتى ٌفهموا العوامل التً تإثر علٌهم  

• تحلٌل نتائج الطالب ، فً أبسط صوره ، ٌعنً استخراج معامالت 

السهولة والصعوبة والتمٌٌز ، ثم استعمال النتائج التً ٌتم التوصل 

إلٌها للتعرف على مدى صالحٌة األسئلة للوصول إلى نتائج ولرارات 

.صائبة   

• نتائج االختبار لٌست المإشر الوحٌد للنجاح، حٌث ٌمكن للمعلم أًٌضا 

مرالبة ممدار الولت الذي ٌحتاجه الطالب لإلجابة عن األسئلة، 

وٌمكنه أن ٌحدد أنواع األسئلة التً تسبب مشكلة للطالب، وباإلضافة 

إلى ذلن، ٌمكنه ممارنة عملٌة اإلعداد بٌن الطالب، وتحدٌد أنواع 

المصادر التً ٌستخدمها الطالب األكثر نجاًحا، ومن ثم ٌمكنه 

.التوصٌة بتمنٌات تحضٌر مماثلة للصف بؤكمله  



• :ٌمكن االستفادة من البٌانات الضخمة فً العدٌد من مجاالت الحٌاة الٌومٌة  

• ٌمكن للحكومات تحلٌل محتوى موالع التواصل االجتماعً لمواطنٌها حول لرار او  -

 نظام

• معٌن مطبك او ترٌد تشرٌعه وتطبٌمه وبالتالً معرفة ردود االفعال حول ذلن من 

 لبول

• .أو رفض مما ٌساعد الحكومات فً اتخاذ المرار المناسب لكل حالة  

• ٌمكن للشركات االستفادة من تحلٌل البٌانات الناتجة من وسائل التواصل  -

 االجتماعً 

• .مثل فٌسبون وتوتٌر لتحدٌد جمهورها والتنبإ بنتائج حملة التسوٌك والمبٌعات  

• ( ٌمكن للموسٌمٌٌن استخدام ملفات سجل الوٌب  - weblog (والبٌانات لتحدٌد 

• تفضٌالت االستماع والتنبإ بشعبٌة االغانً فً المناطك المختلفة مما ٌساعدهم 

. تحضٌر العروض الحٌة المادمة  على  

• . 

 

 تطبيقات البيانات الضخمة وأثرها



 

•  بالنظر إلى االعداد المتزاٌدة من أجهزة االستشعار

•  التً نملكها الٌوم، والملحمة بؤجهزة الهواتف الذكٌة ،

•  تحدٌدا فإن لدٌنا بٌانات أكثر

• . من أي ولت مضى عن االحوال الجوٌة وبدلة عالٌة

 وٌمكن للبٌانات الضخمة

• الٌوم التماط صور دلٌمة لألحوال الجوٌة السائدة فً أي 

 مكان من العالم،

• واالستفادة من المعلومات المتوافرة فٌها الستخالص 

.تنبإات جوٌة فائمة الدلة  

(االحوال الجوية  Weather :) 



•  بات بإمكان مراكز وحدات

•  األستجابة للكوارث من إستخدام البٌانات المتعلمة 

•  بالجٌولوجٌا الطبٌعٌة والبٌانات

• الجغرافٌة للتنبإ بالكوارث المحتملة، من خالل تحلٌل البٌانات السابمة 

 ومن ثم

•  ممارنة تلن البٌانات بما هو حاصل

• وبذلن، تعزز هذه النتائج من تنبإات. حالٌا  

• تلن المراكز ومن ثم اتخاذ إجراءات إحترازٌة لبل حدوث الكوارث 

 واالزمات

• .الطبٌعٌة، ووضع إستراتٌجٌات االغاثة واالخالء لبل فوات االوان  

  التنبإ بالكوارث الطبٌعٌة -

)Disasters Natural)  



•  وهى تموم باستخدام تحلٌالت البٌانات الكبٌرة والتً ٌتم جمعها

• بناء على المعلومات والبٌانات التً ٌوفرها المستخدمٌن على 

 فٌسبون، والرسائل، وحالة

• المستخدم وماذا ٌحبوا ماذا ٌكرهوا و التعلٌمات على كل ذلن، كما 

 أنهم ٌمومون بتحلٌل

• كل المعلومات من الملف الشخصً من أنشطة وهواٌات والعمر، 

 والمولع، وضع العاللة

• واالفالم المفضلة، واالغانً وكل ذلن ٌكون عامل مهم فى توجٌه 

.الدعاٌة والتسوٌك  

 تستهدف فٌسبون الفئات التً توجه لها االعالنات

إهتماماتبناء على تحلٌل   

 مستخدمٌه وطبٌعتهم



 

 

• أصبحت تكنولوجٌا المعلومات توظف أدواتها لتحلٌل ومعالجة البٌانات 

(الضخمة  Data Big) 

• والتً تهدف الى استرجاعها من االنظمة المختلفة فً العدٌد من 

 المجاالت و منها المجال العسكري

• والمجال الطبً والمطاع الحكومً والتصاد المإسسات والمجال 

حٌث تتم عملٌة.التعلٌمً   

• استرجاع البٌانات ومعالجتها واستخدامها بغرض تطوٌر المنتجات او 

 استحداث منتج جدٌد،

• ،وتوفٌر المعلومات الالزمة لمساعدة متخذي المرار للمنتج فً مراحل 

 االنتاج

• التسوٌك اإللكترونً وتطوٌر االدوٌة والمساعدة فً اكتشاف 

 االمراض وتحسٌن العملٌة التعلٌمٌة وتحمٌك االمن الوطنً

 

 الخاتمة



شكرا لحسن 

 األصغاء

الرٌاحً رفٌف.د  


