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مجؼُخ ثٕبء اخلريَخ ٌٍزُّٕخ اإلٔغبُٔخ ِٕظّخ ميُٕخ رغؼً ٌزمذمي خذِبد ئٔغبُٔخ
ورّٕىَخ ِزُّضح ِٓ خالي ثشاِظ وأٔشطخ سلزٍفخ ٌجٕبء ورُّٕخ اٌفشد ٌُصجؼ ػضىاً اجيبثُبً يف اجملزّغ.

اٌزٌُّض يف اجلىأت اٌزؼٍُُّخ واإلٔغبُٔخ دلغبػذح اجملزّغ واٌشجبة ثشىً خبص يف ثٕبء رلزّغ ِزؼٍُ
َشرمٍ ئىل اٌؼُش ثىشاِخ واعزمشاس.

 ادلؤسسيت :إدارة أػمال وأوشطت اجلمؼيت وفق ػمل مؤسسي.
 الشفافيت :التؼامل بشفافيت واضحت يف يميغ عؼامتاعىا الاالييت واخلارجيت.
 ادلساءلت :احلق يف االستفسار وادلساءلت ػه عصرفاث الؼاميني اإلداريت كما ميىحهم أيضا احلق
يف شرح وجهت وظرهم حىل سيىكياهتم وعصرفاهتم ادلتؼيقت بأداء أػماذلم.
 التشبيك  :عىسيق التؼاون والشراكت بيىىا وبني ادلىظماث اخلرييت واإلوساويت األلري .
 الؼاالت :حتقيق مباأ الؼاالت واإلوصاف.
 اإلبااع  :إبراز طابغ اإلبااع يف يميغ أوشطتىا .
 التميس :التسام مباأ التميس ادلهين وعقامي لاماث ذاث جىدة ػاليت.
 الؼمل بروح الفريق :االحترام ادلتبادل بني أصاقاء ادلهىت.



دػُ اٌطالة واٌطبٌجبد ِبدَب وِؼٕىَب مبب ميىٕهُ ِٓ ِىاصٍخ دساعزهُ يف ادلشاؽً ادلخزٍفخ يف ؽذود لذسهتب.



اال٘زّبَ ثبجملبي اٌزّٕىٌ واالسرمبء ثبدلغزفُذَٓ ِٓ ِزٍمني ٌٍّغبػذاد ئىل ِٕزغني وػٕبصش فبػٍخ وأَبدٌ ػٍُب.



اٌمُبَ ثبخلذِبد االعزّبػُخ واإلٔغبُٔخ ثبٌزؼبوْ ِغ اٌغٍطخ احملٍُخ واجلهبد راد اٌؼاللخ ثمذس ِب رزُؼ ذلب اِىبُٔبهتب.



رُّٕخ ِهبساد ولذساد ادلشأح مبب ميىٕهب ادلشبسوخ يف احلُبح اٌؼبِخ ِشبسوخ فبػٍخ.



اٌمُبَ ثبالعزضّبس يف اجملبي االلزصبدٌ آِِ مبب حيمك ٌٍغّؼُخ ِىاسد صبثزخ ٌزّىًَ أٔشطزهب.
رؼُّك اٌفضبئً واٌمُُ اإلٔغبُٔخ ثني أفشاد اجملزّغ ؤشش صمبفخ اٌزؼبوْ االعزّبػٍ ؤجز اٌؼٕصشَخ.
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مجؼُخ ثٕبء اخلريَخ ٌٍزُّٕخ اإلٔغبُٔخِٕ ،ظّخ غري ؽىىُِخ ِغزمٍخ غري ٘بدفخ ٌٍشثؼ وِمش٘ب رؼض
اجلّهىسَخ إٌُُّخ.
رأعغذ يف َ 02ىُٔى  َ6441حتذ ِغًّ (مجؼُخ ثين َىعف االعزّبػُخ اخلريَخ) وثمُذ ػًٍ ٘زا االعُ
ؽىت َٕ 00بَش َ 0262ؽُش ألشد اجلّؼُخ اٌؼّىُِخ رغُري االعُ اىل مجؼُخ ثٕبء اخلريَخ ٌٍزُّٕخ اإلٔغبُٔخ ،
ورىعُغ ٔطبلهب اجلغشايف ِٓ ِذَشَخ ادلىاعط اىل زلبفظخ رؼض (ِ 02ذَشَخ)َ ،ذَش أٔشطزهب ؽىايل 022
ِزطىع  ،رشوض اجلّؼُخ يف ٔشبطهب ػًٍ عبٔجني عبٔت اٌزُّٕخ ثٕغجخ  %10وعبٔت اٌشػبَخ ثٕغجخ .%20
رؼًّ اجلّؼُخ يف لطبػبد سئُغُخ رزّضً يف اٌزؼٍُُ  ،اٌزُّٕخ ،اٌزّىني  ،اإلغبصخ  ،وىف رلبي ادلشأح وٌىً لطبع
اٌؼذَذ ِٓ ادلشبسَغ االعزّبػُخ واٌزّٕىَخ اٌيت َغزفُذ ِٕهب عٕىَبً ػششاد اِالف ِٓ أفشاد اجملزّغ.

ؽغت إٌظبَ األعبعٍ ٔطبلهب اجلغشايف زلبفظخ رؼض واٌيت حتزىٌ ػًٍ ِ 02ذَشَخ ،وٌذَهب 22
جلٕخ ،ؽُش رٕفز ِشبسَؼهب مبؼبؤخ شجىخ ِٓ ؽىايل ِ 022زطىع ،وِإخشاً مت رىعُغ ٔطبق ػٍّهب ٌُشًّ اجلّهىسَخ
إٌُُّخ ثىً زلبفظبهتب..
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الهيئة اإلدارية

1

د .عتدالكزيو شهساى

رئيس الجهعيح

2

يجيث عتد الزؤوف نكزد

يائث رئيس الجهعيح

3

عارف نحهد حشام

األنيٌ العام

4

شائف حهىد علي

الهسؤول الهالي

5

عتد القادر أحهد نحهد

عضىا

6

عتدالهجيد نحهد غالث

عضىا

7

الجًدي نحهد عتد هللا

عضىا

8

عتد الزحهٌ نحهد عتد هللا

عضىا

9

فؤاد عتد الدائو

عضىا

10

سليو عتد الزحهٌ نحهد

عضىا

11

خالد عتدٍ عهز

عضىا

12

أنيٌ احهد نكزد

عضىا

13

فائدج شزف أحهد

عضىا

14

دهايي نحهد سعيد

عضىا

15

أروي عتدالجتار نهيىب

عضىا

اللجنة الزقببية

1

عارف عتدٍ سيف

رئيس اللجًح الزقاةيح

2

سلطاى شائف

نقزر اللجًح

3

نًصىر نحهد أحهد

عضىا
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رؼًّ اجلّؼُخ ثىبفخ افشاد طبلّهب اٌؼبًِ ػًٍ حتمُك االعزمشاس ادلإعغٍ ِٓ خالي ئرجبع رلّىػخ ِٓ ٔظُ
اٌؼًّ( ،عُبعبد ولىاػذ وئعشاءاد) ،رؼًّ ػًٍ حتمُك األ٘ذاف ،مبب َزفك ِغ سؤَخ ادلإعغخ.
وٌذَهب -وغري٘ب ِٓ اجلّؼُبد وادلإعغبد ٔ -ظبَ داخٍٍ َٕظُ شإوهنب االداسَخ واعشاءاهتب اٌزٕفُزَخ.
ؽُش رٕظُ اٌٍىائؼ اٌذاخٍُخ أزخبة اذلُئخ االداسَخ واذلُئخ اٌشلبثُخ واٌيت جتشٌ وً  3عٕىاد يف ظً
اعزّبع ِىعغ ٌٍغّؼُخ اٌؼّىُِخ ٌٍغّؼُخ ،و٘ى ِب َغبػذ اجلّؼُخ اىل اخلشوط ِٓ ؽُض اٌزمٍُذَخ واإلداسح
اٌفشدَخ ئىل ؽُض اٌؼًّ اٌشىسوٌّ اٌزٌ حيمك ذلب دميىِخً ورطىسا.
وّب أْ اجلّؼُخ رزخز اٌمشاساد ثصىسح مجبػُخ ال فشدَخ؛ فال رلبي ٌزغٍط األفشاد ئال حبذود ِٓ
اٌصالؽُبد وَفْك ضىاثط وآٌُبد زلذدح ٌٍشلبثخ ػًٍ عٍطخ صبؽت اٌمشاس ،ورؼزّذ اجلّؼُخ يف رٕفُز
ِششوػبهتب وخذِبهتب ػًٍ اٌزخطُط اٌغٍُُ واٌزمُُُ اٌذلُك وِؼبجلخ ِىبِٓ اخلًٍ واألخطبء إَّٔب وُعذد
ِغ اٌزشوُض ػًٍ األوٌىَبد.
وّب اْ أزهبط ادلإعغُخ يف اجلّؼُخ َغبػذ ػًٍ اخزُبس اٌىفبءاد اٌيت دتزٍه اٌىضىػ يف اٌشؤي
واالعزشارُغُبد ،وٌذَهب اٌمذسح اٌىبفُخ يف حتًٍُ اٌؼىاًِ ادلإصشح ػًٍ أداء ادلإعغخ وصـُبغخ األ٘ذاف،
ورشـــغغ ػًٍ االثزىبس وحتفض اٌطبلبد ِٓ أعً اٌؼًّ ،ورؼًّ ػًٍ رطىَش راهتب واِخشَٓ.

9

رغزٕذ اجلّؼُخ يف اعٍىة ػٍّهب ػًٍ ادلٕهغُخ اٌؼٍُّخ يف وً ادلشاؽًِ ،غ اٌزشوُض ػًٍ ادلخشعبد وإٌزبئظ
واِصبس وفك اخلطىاد اٌزبٌُخ:
 حتذَذ ادلشىٍخ واالؽزُبط ِٓ خالي ادلغؼ ادلُذاين.
 حتذَذ أفضً اعزشارُغُخ ٌٍؾً.
 حتذَذ ادلخشعبد وإٌزبئظ واِصبس ادلزىلؼخ.
 رصُُّ ادلششوع
 رغىَك ادلششوع
 رىلُغ اٌؼمذ واالرفبلُخ ِغ اجلهبد اٌذاػّخ
 رٕفُز ادلششوع.
 رىصُك وً ِشاؽً اٌزٕفُز.
 سفغ اٌزمبسَش ادلزؼٍمخ ثغري ادلششوع ئىل اجلهبد اٌذاػّخ.
 رمُُُ ادلششوع.
 لُبط األصش ثؼذ رٕفُز ادلششوع ثضِٓ ِؼني.
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رؼًّ اجلّؼُخ يف مخغخ رلبالد وَزضّٓ وً رلبي ػذداً ِٓ ادلشبسَغ واٌرباِظ اٌيت
َغزفُذ ِٓ خالذلب اِالف ِٓ أثٕبء اجملزّغ يف ئطبس زلبفظخ رؼض

 أوالً اجملبي اٌزؼٍٍُّ
 صبُٔب اجملبي اٌزّٕىٌ
 صبٌضب اجملبي االعزّبػٍ
 ساثؼب اجملبي اخلذٍِ
 خبِغب اإلغبصخ

11

ِ شوض اٌزُّّض األوبدميٍ.
ِ ششوع احلٍمبد اٌمشآُٔخ.
ِ ششوع ادلٕؼ اٌذساعُخ.
ِ ششوع وفبٌخ طبٌت اٌؼٍُ.
ِ ششوع ادلشاوض اٌصُفُخ

بىاء األيطان  ..يبدأ مه بىاء اإلوسان

صىسح إلؽذي طبٌجبد ِشوض اٌزُّضّ أصٕبء اٌزطجُك

12

ِشوض ِزُّض َؼًّ ػًٍ سػبَخ ادلزفىلني احملزبعني ِٓ طٍجخ اجلبِؼبد ،وَمذَ ذلُ ( عىٓ ،
رغزَخ  ،سػبَخ وا٘زّبَ ،أٔشطخ سلزٍفخ) وَؼًّ ػًٍ رىفري ثُئخ ِٕبعجخ دلغبػذح اٌطٍجخ يف
اوّبي دساعزهُ اجلبِؼُخ ثزفىق ،وّب َمذَ أَضب خذِبد رؼٍُُّخ ورذسَجُخ وِهُٕخ ،ؽُش َزُ
رٕفُز اٌؼذَذ ِٓ اٌذوساد واألٔشطخ اٌيت رغبُ٘ يف االسرمبء ثبٌطالة واٌطبٌجبد ِؼشفُب
وِهبسارُب ورؼٍُُّب وعٍىوُب.
َزىىْ ِٓ فشػني أؽذمهب ٌٍطالة واِخش ٌٍطبٌجبد ،ولذ مت افززبؽهّب ػبَ (0223
و )َ0262ػًٍ اٌزىايل.

قسم الطالب

قسم الطالبات
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6
0
2

0224
02
1

0262
22
2

0266
22
62

0260
02
60

0262
02
66

0262
02
62

0260
02
62

0261
20
62

اٌطالة
 262طبٌت
اخلشجيىْ
ِ 33زخشعب
ادلُضأُخ
2162336216
064406030 064306302 360026332 364206421 466106220 262036234 262126212 061106041
سَبي
اٌزشغٍُُخ

14

بكم وزرع األمل

صىسح ٌطالة ِشوض اٌزُّضّ أصٕبء اٌزطجُمبد
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6
0
2

اٌطبٌجبد
اخلشجيبد
ادلُضأُخ
اٌزشغٍُُخ

0262
21
0

0266
31
62

062246120

3,232,73,

0260
42
60

0262
42
2

0262
30
66

0260
42
4

6102
00
4

266336242 062226623 6262226102 6261416012 6162236314

 011طبٌجخ
ِ 12زخشعخ
22,026,,0,
سَبي

16
6

اوطالقوحًمستقبلياعد

صىسح خلشجيبد اٌذفؼخ األوىل ِٓ ِشوض اٌزُّضّ األوبدميٍ  -طبٌجبد

17

حيظً وً اٌطالة واٌطبٌجبد ادلٕزغجني ٌٍّشوض ثزىفري وعبئً اإلَىاء ِٓ:
(عىٓ ،رغزَخ ،أٔشطخ سلزٍفخ)
ال َمزصش دوس ِشوض اٌزُّض ػًٍ رىفري عبٔت اإلَىاء وِزطٍجبرٗ فمط ثً ئْ ادلشوضاْ َمذَ
أَضب خذِبد رؼٍُُّخ ورذسَجُخ وِهُٕخ ،ؽُش َزُ رٕفُز اٌؼذَذ ِٓ اٌذوساد واألٔشطخ
اٌيت رغبُ٘ يف االسرمبء ثبٌطالة واٌطبٌجبد ِؼشفُب وِهبسارُب ورؼٍُُّب وعٍىوُب.

18






ثشٔبِظ ادلٕؼ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب.
ثشٔبِظ سػبَخ ادلزفىلني وادلى٘ىثني.
رأًُ٘ خشعٍ اٌضبٔىَخ ٌذخىي اجلبِؼخ.
اٌزأًُ٘ ٌغىق اٌؼًّ.





اٌزذسَت ػًٍ اٌجؾش اٌؼٍٍّ ثبعزخذاَ اٌزمُٕبد احلذَضخ (أزشٔذ – ؽبعىة) .
ئوغبة اٌطالة واٌطبٌجبد اٌٍغخ االجنٍُضَخ وٍغخ ِغبػذح يف ختصصبهتُ .
رذسَت اٌطالة واٌطبٌجبد رذسَت رطجُمٍ ِٓ خالي اٌزٕغُك ِغ ادلإعغبد
واٌششوبد وادلصبٔغ ٌٍزطجُك اٌؼٍٍّ يف رلبالد ختصصبهتُ.
َمىَ ادلشوض ثزُّٕخ اٌطالة واٌطبٌجبد يف اجملبالد اٌؼٍُّخ واٌضمبفُخ واٌصؾُخ
واالعزّبػُخ ورٌه ِٓ خالي اٌذوساد اٌزذسَجُخ واٌزأٍُُ٘خ خالي عٕىاد اٌذساعخ .



19

20

ِ شبسَغ اٌزّىني.
ِ شبسَغ اٌزذسَت واٌزأًُ٘.
ثٕبء رزغبوص اٌؼطبء اٌزمٍُذٌ ئىل االعزذاِخ واٌزُّٕخ واالسرمبء ثبدلغزفُذَٓ ِٓ ِزٍمني
ٌٍّغبػذاد ئىل ِٕزغني وػٕبصش فبػٍخ وأَبدٌ ػٍُب.
ثٕبء جتٕؼ ئىل ئوغبة اجملزّغ ِهبسح االصطُبد ثذالً ِٓ فزؼ األرسع العزمجبي أمسبن
اٌصذلخٌُ ،ظ رٌه اثزذاػبً ِٓ ثٕبء وال جتبوصاً ،ثً ٘ى أطاللبً ِٓ وصُخ زلّذَخ
واضؾخ عٍُخ (أػطٗ فأعب ٌُؾزطت).
ثٕبء مهضح وصً ِغ اجلُّغ ٌٍىصىي ئىل هنضخ ؽمُمُخ رجين األوطبْ ورىشَ اإلٔغبْ .

.
التعطىيسمكة ..يلكه علمىيكيف أصطاد

صىسح ٌزغٍُُ لبسة صُذ ألؽذ اٌفمشاء يف ادلخبء -رؼض

21

لبسة صُذ ألؽذ اٌفمشاء

دوسح صٕبػخ اٌضَٕخ واحلشف اٌُذوَخ

اٌشخصخ اٌذوٌُخ يف احلبعىة

ثمبٌخ صغريح ألؽذ األَزبَ

دوسح اٌمشاءح اٌزارُخ األوبدميُخ

ثبص ٔمً ألؽذ األَزبَ

ICDL



دوسح اٌزغبسح االٌىزشؤُخ

زلً ِالثظ ألؽذ األَزبَ

22

ِ ششوع اٌىفبالد.
ِ ششوع اٌؼىْ اٌغزائٍ.
ِ ششوع احلمُجخ ادلذسعُخ.
ِ ششوع ئفطبس اٌصبئُ.
ِ ششوع صوبح اٌفطش.
ِ ششوع وغىح اٌؼُذ.
ِ ششوع أضبؽٍ اٌؼُذ.

ابتسامة بحجم المعاواة.

صىسح ٌزغٍُُ عٍخ غزائُخ ألؽذ احملزبعني

23

24

ِ ششوع ئٔشبء اٌغذود واخلضأبد ادلبئُخ.
ِ ششوع رأًُ٘ اِثبس.
ِ ششوع ِزبثؼخ ثٕبء ورشُُِ:
 المساجد
 والمدارس
 والمستوصفات

خير الىاس ..أوفعهم للىاس

صىسح رشُُذ خضاْ ُِبٖ يف ِذَشَخ ِبوَخ

25

ِغزىصف اٌغالَ -ثين َىعف

خضاْ ُِبٖ يف ِذَشَخ ِبوَخ

26

اعزغبثخ ٌظشوف اٌىالغ رمىَ اجلّؼُخ ثزٕفُز ِشبسَغ اغبصُخ ثبٌششاوخ ِغ ادلٕظّبد
احملٍُخ واٌذوٌُخ ٌٍّزضشسَٓ ِٓ األؽذاس وإٌبصؽني واٌفئبد األشذ ضؼفب.

صىسح ِٓ أؽذ ِشبسَغ اإلغبصخ اٌغزائُخ 6102

27

نشزوع دىسيع االحذياجاخ اإليساييح (نىاد إيىاء) للًاسحيٌ في دعش والذي يفذده الجهعيح في  9نديزياخ ةذهىيل UNCHR
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أبزس المشبريع المنفذة خالل الفتزة المبضية
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اسم المشروع

الجهة الداعمة

ِششوع ئَىاء إٌبصؽني
ِششوع سلُّبد إٌبصؽني

 UNHCRػرب ادلٕزذي اإلٔغبين
 UNHCRػرب ادلٕزذي اإلٔغبين

ِششوع رؼضَض ئداسح ورٕغُك ِشاوض إٌبصؽني

 OCHAػرب ِٕظّخ ٍِزمً صٕبع احلُبح

ِششوع اؽزُبعبد إٌبصؽني

 OCHAػرب ِٕظّخ ٍِزمً صٕبع احلُبح

ثشٔبِظ اٌمشاءح اٌزارُخ األوبدميُخ

اٌغفبسح األِشَىُخ

ِششوع اإلغبصخ محٍخ خبدَ احلشِني اٌششَفني

إٌذوح اٌؼبدلُخ

ِششوع االغبصخ اٌؼبعٍخ ٌٍّزضشسَٓ ِٓ احلشة

اذلالي األمحش اٌمطشٌ
األَبدٌ إٌمُخ – أِشَىب
األَبدٌ إٌمُخ – أِشَىب

ِششوع االغبصخ اٌؼبعٍخ ٌٍّزضشسَٓ ِٓ احلشة

ِششوع رىفري األوغغني ٌٍّغزشفُبد

ِششوع رىصَغ ادلالثظ ػًٍ إٌبصؽني وادلزضشسَٓ األَبدٌ إٌمُخ – أِشَىب

عدد
المستفيدين

نطاق المشروع

 2111أعشح ٔبصؽخ

ِ 5ذَشَبد يف زلبفظخ رؼض

 011أعشح ٔبصؽخ
 112اعشح ٔبصؽخ
 112اعشح ٔبصؽخ
 021طبٌجخ
 642اعشح
 0261أعشح
 0025أعشح

زلبفظخ رؼض – ِذَشَخ ادلخبء

 224اعطىأخ
 27140فرد

ِذَشَخ اٌشّبَزني
ِذَشَخ اٌشّبَزني
عبِؼبد ( رؼض – احلذَذح -ئة)
ِذَشَبد ادلىاعط  -اٌشّبَزني  -عجً ؽجشٍ

زلبفظخ رؼض – ؽغخ – اثني
ِذَشَبد ادلظفش  -اٌمب٘شح  -صبٌخ
ِغزشفُبد ِذَٕخ رؼض
ِذَشَبد اٌشّبَزني  -ادلؼبفش  -ادلىاعط  -ادلظفش  -اٌمب٘شح -
صبٌخ

زلبفظخ رؼض

دتىني اٌشجبة ثبدلهٓ اٌُذوَخ
ِششوع ادلٕؼ ادلبٌُخ ٌٍطبٌجبد إٌبصؽبد

لطش اخلريَخ

 061شبة وفزبح
 127طبٌجخ

ِشوض رأًُ٘ اٌطٍجخ اجلبِؼُني

لطش اخلريَخ

021طبٌت وطبٌجخ عٕىَبً

ِششوع االغبصخ اٌؼبعٍخ ٌٍّزضشسَٓ ِٓ احلشة

ِشوض ادلٍه عٍّبْ ػرب ائزالف اإلغبصخ االٔغبُٔخ رؼض

ِششوع دػُ ورأًُ٘ ِشوض ِ66بَى

اذلالي األمحش اٌمطشٌ

 4011أعشح
 15483فشد

ِذَشَخ ادلظفش

اٌزأِني ادلؼُشٍ ٌٍّىفىٌني
اٌزأِني ادلؼُشٍ ٌألَزبَ
ِششوع ادلغبػذاد اٌغزائُخ اٌطبسئخ

لطش اخلريَخ

 927اعشح
َ 061زُُ
 2003ارسة
 301ارسة
 434طفل

زلبفظخ رؼض
زلبفظخ رؼض
ِذَشَخ اٌشّبَزني
ِذَشَخ اٌشّبَزني
ِذَشَخ ادلظفش

ِششوع ادلغبػذاد اٌغري غزائُخ وِىاد االَىاء ٌٍٕبصؽني

ِششوع ادلغبػذاد إٌمذَخ حلبالد عىء اٌزغزَخ

 GIZادلبُٔب

ادلٕظّخ اٌؼبدلُخ ٌإلغبصخ واٌزُّٕخ– رشوُب
صٕذوق اٌزّىًَ االٔغبين ٌٍُّٓ YHF
صٕذوق اٌزّىًَ االٔغبين ٌٍُّٓ YHF
دتىًَ  YHFواٌزٕفُز ثبٌششاوخ ِغ QRC

زلبفظبد ئة  -رؼض  -صٕؼبء

زلبفظخ رؼض
ِذَشَبد ( خذَش – ِبوَخ )

31

رؼض – عىٌخ ادلغجؼ
٘برف +523- 0-600002
فاكس+967-4-244532 :
عىاي+967711650336 :
اميًُbena@benaye.org :
By.social@gmail.com

ثٕه اٌزضبِٓ اإلعالٍِ 22410
ثٕه عجأ اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالٍِ 33611
ثٕه آٌُّ اٌذوٌ ـ ـ ـ ـٍ 002101
ثٕه اٌُّ ـ ــٓ واٌىىَذ 002200

