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 العلمي .. نهدف لتنمية اإلنسان نسعى لنهضة البحث

 تعريـف
 

  في العاصمة  2010يوليو شهر تأسس مركز لندن للبحوث واالستشارات االجتماعية

 ( 9404090 -برقم تسجيل ) البريطانية لندن 

 

 سة البريطانية للتعليميعد أحد المراكز البحثية المعتمدة دوليا من قبل المؤس athe  وللمركز

 . فرع آخر في اإلمارات العربية  
 

 األميرة منال بنت مساعد ال سعود  احبة السمو الملكي صمجلس إدارة المركز  يترأس ،

 محمد عبد. ومديره العام  أ د ناصر الفضلي . عضو معهد البحوث البريطاني  أ رئيس المركز 

 .  العزيز
 

 مجلة بحثية دولية مفهرسة معتمدة في عدد من الجامعات العربية والغربية ،  لدى المركز

ولها معامل تأثير  issn:  2313-1004: تصدر كل ثالثة أشهر ، تحمل رقم تسجيل دولي 

ل ومنصة المنه  ebscoوتدخل ضمن قواعد بيانات التصنيف الدولي  - 247 –برقم  - عربي  

 . العربي 
 

  دول مختلفة هي  على  عشرةمنذ تأسيسه  عقدت  في  دوليا    عشر مؤتمرا   اثنىأقام المركز

 –بلجيكا  –العراق  -البحرين   –األردن  -قطر  –الكويت  –اإلمارات   –لندن )  -: الترتيب  

 )    العراق - فلسطين
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 العلمي .. نهدف لتنمية اإلنسان نسعى لنهضة البحث

 الفكرة

 

 

 

 

 المؤسسات لمشاركة ودعما   ، العالم في العلمي البحث لدور تعزيزا   المركز انطالقة جاءت

 يف المجتمع لتطوير التنموية والبرامج الخطط لتقديم تسعي التي والخاصة الحكومية

 جتمعيةم ةمسؤولي البشرية التنمية بأن عليه القائمين من ايمانا   ، الحياة مجاالت مختلف

 .والمجاالت التخصصات كافة في اإلنسان تأهيل نحو الجميع بها يعني نأ يجب

 
 

 الرؤية     

 

أحد أفضل عشرة مراكز علمية بحثية عالميا  في رفد الجامعات مركزنا كون ينود أن 

 لىعوتأهيله وتدريبه والفاعلة في تنمية اإلنسان  المتطورة االجتماعيةبأبحاث العلوم 

 واستشراف المستقبل .التنمية المستدامة 

 الرسالة

 الرسالة     

 

حول العالم واإلسهام في تقديم حلول  البحث العلمي تطوير ودعم لى إلمركز يسعى ا

اجراء البحوث وتقديم االستشارات بطرق علمية وبمهنية  عبر  ناجعة الزمات المجتمعات 

 راعنص يكون ثم ومن ، ذاتهل االنسان تنمية  في سهموتأهيل ي تواكب تطورات العصر

 .لهحو من والعالم مجتمعه ينفع ايجابيا
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 العلمي .. نهدف لتنمية اإلنسان نسعى لنهضة البحث

 األهداف
 

 
 األهداف

 امةالع االستراتيجية الخطط تطويرو االستدامة ت مجاال فيالمعارف وتنمية اإلنسان  اكتساب .1

  .المجتمعات  تطوير في تسهم التي والخاصة

 تسهم يزةمم فكرية شراكة لتحقيق رحبة فقأ في العلمية بحاثهمأ لطرح للباحثين الفرصة اتاحة  .2

 .زالمرك يقيمها التي العالمية المؤتمرات خالل من العالمي الصعيد علي يالعلم البحث تطوير في

 . العالمية الجامعات في بحاثهمأ بنشر المؤتمرات في المشاركين الباحثين دور تفعيل .3

 منةآ وتعليمية علمية بيئة وتوفير دراستهم ومواصلة طموحاتهم تحقيق على الطلبة مساعدة .4

 .عالمية تجامعا في عليهم واإلشراف

 الفرد وتدريب عالمية ومقاييس معايير وفق التطبيق وأساليب القرارات اتخاذ على القدرة تعزيز.5

 .ذاته قيادة على لمساعدته

 

 لتعاون العلميا
 

،  على مستوى العالم ومؤسسة علمية وتنموية  جامعة  500المركز مع أكثر من  يتعاون

 من التخصصات كل في الجامعات أساتذة من يزةالمتم من النخب العلمية 3000قرابة  ومع

 الخبرات والمهارات . وتبادل التنوع و الجودة لضمان الدول مختلف
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 العلمي .. نهدف لتنمية اإلنسان نسعى لنهضة البحث

 2202 - 2010 مؤمترات املركز  حتكي قصة جناح 
 

 عاما   12مؤتمرا  علميا  دوليا  في  12 

 

لمي بحث ع 1000يزخر مركز لندن للبحوث واالستشارات بحصيلة علمية تتألف من 

رصين في كافة تخصصات العلوم االجتماعية قدمها ما يزيد عن ألف باحث وباحثة من 

 ونيويحتى  2010عشر مؤتمرا  دوليا  نظمها المركز منذ انشاءه عام  ثنىادولة عبر  20

  -: جاءت على النحو التالي  2022
 

 2012مايو  -لندن  –املؤمتر الدويل األول 
في جامعة لندن وتحت رعايتها  2012في بريطانيا شهر مايو  أقيم المؤتمر الدولي األول 

 14باحثا  من  96بمشاركة ”  ابداعات العلماء المسلمين وأثرها في التقدم العلمي” بعنوان 
 . دولة عربية وإسالمية ودولية

 

 2013فرباير  -اإلمارات  –املؤمتر الدويل الثاني 

في جامعة دبي بعنوان  2013ربية ، شهر فبراير أقيم المؤتمر الدولي الثاني في اإلمارات الع

دولة  17باحث وباحثة من  100بحثا  قدمها  118وعرض ” المجتمع العربي وقضايا التغيير” 

 . عبد هللا المعتوق مستشار سمو أمير دولة الكويت. عربية وإسالمية ودولية ، برعاية د
 

 2014فرباير  -الكويت  -املؤمتر الدويل الثالث  

البحث العلمي ركيزة لحل ” بعنوان  2014يم المؤتمر الدولي الثالث في دولة الكويت فبراير أق

دولة بالعالم ، وجاء  19باحثا  وباحثة من   95  ورقة عمل، طرحها 124مقدما  .. المشكالت

 . برعاية وزير التربية أحمد المليفي
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 2015فرباير  -قطر   -املؤمتر الدويل الرابع 

البحث العلمي ركيزة ” بعنوان   2015مر الدولي الرابع في دولة قطر شهر مارس أقيم المؤت

دولة،  13باحثا  وباحثة من  80بحثا  عرضها  98مقدما  ” للتنمية المستدامة في العصر الرقمي 

 . محمد الحمادي. د  برعاية وزير التربية

 

 2016األردن  أبريل   -املؤمتر الدويل اخلامس  

في  2016الدولي الخامس في المملكة األردنية الهاشمية ، شهر أبريل عام  أقيم المؤتمر

” العاصمة األردنية عمان ، برعاية صاحب السمو الملكي األمير الحسن بن طالل بعنوان 
 التعليم الصحيح” تحت شعار ” إصالح وتطوير.. االتجاهات المعاصرة في مؤسسات التعليم 

 . دولة عربية منهم وزراء ووزراء سابقين ورؤساء جامعات 12بمشاركة أكثر من ” طوق نجاة

 2018أبريل  -األردن   -املؤمتر الدويل السادس  

التداعيات ” بعنوان  2018أقيم المؤتمر الدولي السادس في المملكة األردنية الهاشمية عام 

مو برعاية س” ليةاالجتماعية واالقتصادية لإلرهاب في ظل التطورات اإلقليمية والتحوالت الدو

األمير الحسن بن طالل والرعاية الفخرية لسمو األميرة منال بنت مساعد آل سعود ، وبمشاركة 

 . بحثا  علميا   79دولة عربية، قدموا  15باحث وباحثة من  99

 2019اكتوبر   -البحرين  -املؤمتر الدويل السابع  

تنظيم مشترك مركز لندن ووزارة  ٢٠١٩ اقيم المؤتمر الدولي السابع في مملكة البحرين اكتوبر

 . العدل في البحرين وشركة المستشار األكاديمي برعاية وحضور وزير العدل واالوقاف البحريني
باحث  74من األوراق العلميِة، والمشاريعِ التطبيقيِة قدمت من  69  ناقش على مدار ثالثة أيام

اريَع تطبيقيٍة مقدمة  من جهات متخصصٍة وباحثة، بواقع عشرين جلسة  علمية  وعدُد أربعِة مش

 وعلماء ذوو اختصاصات مختلفة
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 2020يناير   -العراق   -املؤمتر الدويل الثامن  

في العراق بعنوان  ٢٠٢٠يناير عام  ٣٠الى  ٢٩أقام المركز مؤتمره الدولي الثامن في الفترة من 

م معة صالح الدين في مدينة اربيل بإقليبالتعاون مع  كلية التربية جا” العلوم التربوية والنفسية“

ارام قادر تحت شعار . المؤتمر الذي رعاه وافتتحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي د . كردستان

ورقة علمية متميزة  ٥٠ناقش المؤتمر أكثر من  ”بالتربية واالستقرار النفسي نرتقي لغد افضل ” 

د أحمد أنور وترأس المؤتمر عميد كلية . ح الدين أالمشرف العام على المؤتمر رئيس جامعة صال. 

  .سعيد عمر. د  التربية

 

 2020يونيو    -منصة  -بلجيكا  -املؤمتر الدويل التاسع  
 Universal consulting  research and training قام المركز مؤتمره الدولي التاسع بالتعاون مع أ

– London -  –  عبر الفضاء اإللكتروني(Online)   في الفترة  – 19 –كوفيد تداعيات فيروس " بعنوان

 90أديرت المنصة االلكترونية من بلجيكا بالمملكة المتحدة  بمشاركة   – 2020يونيو  8إلى  6من 

 . بحثا  علميا  رصينا   74دولة قدموا  15باحث وباحثة من 

 

 2020اكتوبر    -منصة   -فلسطني   -املؤمتر الدويل العاشر  
مركز مؤتمره الدولي العاشر بالتعاون مع مدارس الفجر النموذجية بالقدس عاصمة فلسطين أقام ال

التعليم في الوطن " على المنصة االفتراضية زووم بعنوان  2020سبتمبر  29الى  27في الفترة من 

برئاسة د خالد الدويك وحضور امراء ووزراء " العربي تحديات الحاضر واستشراف المستقبل  

توصية لحلحلة  14ورقة علمية رصينة وقدم  60دولة وناقش المؤتمر  13احث وباحثة من ب 150و

 . مشكالت التعليم العربي 
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 2021سبتمرب    -منصة   -الكويت   -املؤمتر الدويل احلادي عشر  
أقام المركز مؤتمره الدولي الحادي عشر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

د عبد الرضا .كلية التربية األساسية برعاية رئيس الجامعة أ –معة ذي قار العراقي جا

على المنصة االفتراضية زووم بعنوان  2021سبتمبر  19الى  18عباس  في  الفترة من 

الباري  د عبد.برئاسة أ" األبعاد االجتماعية للتعليم األساسي بين النظرية والتطبيق  " 

ورقة علمية رصينة  35دولة وناقش المؤتمر  11من باحث وباحثة  100ماضي  وحضور 

 . توصية لحلحلة مشكالت التعليم األساسي 13وقدم 

 

 2202   يونيو -حضوري   -  فلسطني -عشر   الثانياملؤمتر الدويل 

أقام المركز مؤتمره الدولي الثاني عشر بالتعاون مع كلية الدراسات المتوسطة جامعة 

" التعليم حضوريا  بعنوان  2022يونيو  2الى  1الفترة من فلسطين  في  –اإلسراء بغزة 

اف المستقبل " ن تحديات الواقع واستشر ي بي 
ي والتقنن

برعاية رعاية ب والتدريب المهنن

ن  51وأنتج  وزير التعليم العالي والبحث العلمي ا.د محمود ابو مويس  بحث علمي رصي 

ترأس المؤتمر  ول العالمجامعة ح 32دولة و  13باحث وباحثة  من   100بمشاركة 

 .  د. عبد الفتاح قرمان
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 اجمللة العلمية  حبوث                                          

مجلة علمية متخصصة ، محكمة ومفهرسة تصدر عن مركز لندن للبحوث واالستشارات بدولة اإلمارات 

استهلت  ، االجتماعيةمنتظم ، تعنى بنشر كافة أبحاث العلوم  -ربع سنوي   -العربية المتحدة بشكل دوري 

 2021عددا دوريا   وخاصا  حتى نهاية عام  43  -، وأصدرت  2014أول أعدادها في شهر يونيو عام 

 ، لها ترقيم دولي ومعامل تأثير عربي .

ستاذ دكتور من عشرة  أكاديمي رفيعي المستوى برتبة أ 24للمجلة هيئة علمية استشارية عليا مؤلفة من 

أكاديمي برتبة أستاذ مساعد ومشارك ،   24علمية تتألف من  هيئةدول عربية وأجنبية مختلفة ، كما لها 

أ.  :  أيضا  لها هيئة تحرير مستقلة  تتألف من ثمانية أساتذة متخصصين ، تترأس مجلس ادارة المجلة

صاحبة السمو الملكي األميرة منال بنت مساعد   :، والرئيس الفخري سارة كميخ العازمي من دولة الكويت

بحوث عضو معهد ال –في حين يتولى منصب المدير العام سعادة األستاذ الدكتور ناصر الفضلي ،  ال سعود

صبحي  د حنان.أويترأس التحرير األستاذ الدكتور عبد الملك الدناني و نائب رئيس التحرير  –البريطاني 

 رير د. محمد عبد العزيز .ويتولى منصب مدير التح عبيد

 

أن تكون المجلة رائدة في نشر البحوث العلمية الرصينة في مختلف  تخصصات العلوم االجتماعية ، 
   .وأن ترقَى إلى مصاف أفضل عشرين مجلة علمية محكمة ومصنفة عالميا  

 

 الرؤية
 

يس ح ، في إطار االلتزام بمقاينشر البحث العلمي القائم على المنهج العلمي القويم والموضوعية في الطر
 الجودة العالمية .

 

  الرسالة
 

 

 

 

 2313-1004                                                                (ISSN)  رقم التصنيف الدولي

 AIF         An Arab impact factor of the Association of Arab( Impact Factorمعامل التأثير ) 
Universities holds a score of 
1.665                                                                                         

 
     EBSCO RATING  -   ZENODO       - Al Manhal Platform  ( Citation sitesمواقع االستشهاد )

 magazine.com-www.scr   (   WEBSITE   ) الموقع االلكتروني 

http://www.scr-magazine.com/
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 م االسم الدولة الصفة

السمو الملكي األميرة احبة ص لسعوديةا رئيس مجلس اإلدارة
 منال بنت مساعد ال سعود 

1 

 رئيس مركز لندن للبحوث
 

 2 أ.د ناصر الفضلي بريطانيا

 3 أ.د هاني هالل مصر عضو -وزير البحث العلمي األسبق       

 أ.د محمد أبو حمور األردن    عضو -والصناعة األسبق   وزير التجارة

 
4 

 5 أ.د طارق الجنابي العراق وعض -اإلفريقية في البرلمان الدولي  نوزير الشئو

 6 أ.د أحمد زغدار الجزائر  عضو -أستاذ جامعي و نائب برلماني  

 7 أ.د محمد المحرصاوي مصر      عضو -رئيس جامعة األزهر 

 8 أ. د عال عبد المنعم الزيات مصر    عضو –ي  أستاذ جامع

 DR.YAQUB SHAYI RAHAQ 9 بريطانيا بمدينتي شيفلد ومانشسترمدير فرع 

 10 أ. محمد علي عبد العزيز مصر عضو -مدير عام المركز 

 11 أ. أمجد شموط األردن   عضو  –رئيس مؤسسة الجسر لحقوق اإلنسان 

 12 أ. سارة كميخ العازمي الكويت عضو -مدير التدريب 

 13 أ. سيدي محمد حجيلة اميركا عضو -أكاديمي  

 14 أ. عبد هللا الهاملي االمارات عضو  -أكاديمي  

 عضو  -أكاديمي 
 

 M.RYAN GIBEAU 15 بريطانيا

 عضو  -أكاديمي 
 

 M. JASON MOORE 16 بريطانيا
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 الجامعة والتخصص الدولة االسم م

  بني سويف األسبق  نائب رئيس جامعة مصر أ.د. كوثر محمد األبجي  1

 للتكنولوجيا اراتاإلم كلية ،  االتصال أستاذ اليمن أ.د. عبد الملك ردمان الدناني   2

 أبابيل شبكة والبحوث الدراسات مركز مدير األردن أ.د. حنان صبحي عبيد   3

4 
 

 العلمي للبحث العربية الرابطة رئيس لبنان أ.د. مي كامل عبدهلل  

 جامعة البحرين ومستشار لجنة الفتوى -أستاذ الفقه المقارن  البحرين أ.د. عبد الستار ابراهيم الهيتي 5

 البصرة جامعة التربية، كلية عميد العراق جابر.د. حميد سراج  أ 6

 المنوفية بجامعة اآلداب بكليةرئيس قسم علم  االجتماع  مصر أ.د. عال عبد المنعم الزيات   7

 أ.د نصر محمد إبراهيم عباس 8

 

 

  العربية اللغة مجمع عضو ، الفالح جامعةأستاذ ب مصر

 قار ذي جامعة التربية، كلية التاريخ، قسم رئيس قالعرا أ.د. عماد جاسم  حسن 9

 بغداد جامعة التربية، بكلية أستاذ العراق أ.د. سندس عبد القادر الخالدي 10

 مصر جامعة اإلعالم، قسم رئيس مصر أ.د. محمد زين عبد الرحمن   11

 األزهر جامعة التجارة، كلية عميد مصر أ.د. ألفت إبراهيم جاد الرب   12

 عميد كلية االعالم جامعة منيسوتا االمريكية العراق أ.د. عبد الكريم عبد الجليل الوزان   13

 عميد كلية اآلداب، جامعة األنبار العراق د. عارف عبد صايلأ. 14

 رئيس قسم اإلعالم، جامعة الكويت الكويت أ.د. مناور بيان الراجحي   15

 العالمية إفريقيا جامعة التربية، كلية دعمي السودان أ.د. إبراهيم طاهر الخضر   16

 أستاذ الهندسة الزراعية بالمركز القومي للبحوث بمصر مصر أ.د. عبد الرؤوف رمضان 17

 البحرين مملكة التطبيقية، العلوم جامعة البحرين أ.د. عمار عصام عبد الرحمن   18

 الموصل معةجا القرآنية، البالغة أستاذ العراق د. مازن موفق الخيروأ. 19

 الهاشمية الجامعة اآلداب، كلية عميد األردن أ.د. محمد عبد الكريم محافظة   20

 قطر جامعة والعلوم، اآلداب كلية-أستاذ اإلعالم  الجزائر قيراط   أحمد أ.د. محمد 21

 عجمان بجامعة القانون بكلية أستاذ سورية أ.د. خلف محمد  المحمد   22

 الطفيلة جامعة ، التربوية العلوم كليةسابق  ل عميد األردن لقرارعة  أ. د. أحمد عودة ا 23

 عجمان جامعة -  االجتماع علم أستاذ األردن د. عالء زهير الرواشدةأ. 24

 

 

 

 

 

 

 استاذ اإلعالم الرقمي ووكيل كلية اإلعالم جامعة منيسوتا مصر أ.د عبد هللا عبد هللا الوزان 25

 

 االستشارية العلمية العليااهليئة 
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 العلمي .. نهدف لتنمية اإلنسان نسعى لنهضة البحث

 

        

 

 

 لصفة والجامعةا الدولة اإلسم م

 عميد كلية التربية، جامعة صالح الدين، أربيل العراق د. سعيد عمر إبراهيم 1

 عميد كلية الشريعة، جامعة الزرقاء األردن د.  أنس محمد الخاليلة 2

 اإلمارات -جامعة الفالح  –عميد كلية االتصال  السودان د. حسن مصطفى 3

 ية االقتصاد، جامعة اإلمام المهديعميد كل السودان د.  نضال حماد علي 4

 رئيس مجلس الخبراء بمنظمة الزكاة العالمية اليمن د. صالح الدين عامر 5

 استاذ مساعد علم االجتماع جامعة عجمان مصر د. إنعام يوسف محمد 6

 االعالم اإلسالمي جامعة منيسوتا مشاركاستاذ  األردن أيوب المومني د. انصاف 7

 كلية الشريعة جامعة الكويت -أستاذ االعالم   اليمن اشمد. محمد شرف ه 8

 عجمان جامعة نفس، علم استشاري اإلمارات د. مهرة حمير آل مالك 9

 جامعة شقراء –أستاذ مشارك القانون الدستوري  مصر د. إكرامي بسيوني خطاب 10

 أم درمانجامعة  -العلوم اإلدارية  عميد  كلية السودان د.هدى دياب أحمد صالح 11

 (kings college London) أستاذ هندسة الحاسب اآللي السعودية د. مزنة بنت حزام الشمري 12

 مدير وحدة األزمات كلية السياحة، جامعة المنصورة مصر د. محمد عبدالفتاح زهري 13

 البحرين األهلية الجامعة اإلعالم، قسم رئيس العراق د. زهير حسين ضيف 14

 فرنش كونتية جامعة االتصال، أستاذ فرنسا زير مطرد. سعاد مو 15

16 

17 

 د. نواف صنت الظفيري

 

 الكويت -أستاذ اإلعالم التربوي بهيئة التعليم  التطبيقي  الكويت

 جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم – العربيةأستاذ مساعد اللغة  السودان د. سعيد محمود موسى 17 

 نقابو الصحفيين بالكويترئيس  –مادة اإلعالم الرقمي  حاضرم يتلكوا هير إبراهيم العبادزد.  18

 أستاذ مشارك العلوم الشرعية جامعة الملك فيصل مصر د. سمر مصطفى الشرقاوي 19

 تبوك جامعة والنقد، البالغة أستاذ السعودية د. شومة بنت محمد البلوي 20

 تربوية الجامعة األردنية علومأستاذ مشارك  األردن هبة توفيق ابو عيادة   د. 21

22 Dr. Alexander c. UK md PhD in theology at the University of Birmingham   

23 Dr. Anita moors London research center, Uk/London 

 اهليئة العلمية للمجلة 
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 العلمي .. نهدف لتنمية اإلنسان نسعى لنهضة البحث

 أبرز الشركاء
 الجهة م الجهة م
  (ATHE)البريطانية العليا للتعليم   لمؤسسةا 20 جامعة لندن 1

Awards For Training and Higher - Education  
 وزارة العدل بمملكة البحرين 21 جامعة كامبريدج 2 

 االتحاد العربي للعمل اإلنساني وللتنمية المستدامة    22 جامعة األزهر 3

 منتدى الفكر العربي باألردن          23 الجامعة العراقية 4

 معهد األبحاث العلمية  الكويتية 24  جامعة أربيل                   5

 (AACID) المجلس العربي االفريقي للتكامل والتنمية  25 جامعة االمارات 6
 هيئة المرأة العالمية للتنمية والسالم 26 الجامعة اإلسالمية بوالية منيسوتا 7 

 مجموعة الرقابة لالستشارات المالية 27 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا 8
 

 مركز لندن لالستشارات القانونية 28 جامعة األنبار 9

 نقابة الصحافيين  الكويتية   29 جامعة صالح  الدين بأربيل    10

    CPDمؤسسة التدريب البريطانية  30 جامعة ذي قار                               11
                 Continuing Professional 

Development      
 مؤسسة الحياة المتزنة العالمية 31 جامعة ساوتومي           12 

 مؤسسة الجسر لحقوق االنسان     32 جامعة بنى سويف   13

 اكاديمية االتحاد الوطني إلعداد القادة بمصر 33 جامعة البصرة 14
  

   PTEمؤسسة التدريب البريطانية   34 جامعة الفالح 15
  provider of training 

excellence                              
 

 مركز كامبريدج لالستشارات والتدريب بالكويت 35 جامعة ميسان                                 16

 لبنان -األكاديمية العربية الدولية للبحث العلمي  36 جامعة  أم درمان 17
 

 الشارقةللبحوث واالستشارات ب LCR مركز  37 جامعة اإلسراء 18

 فلسطين - االعالمية والدراسات لألبحاث العربي المركز 38 جامعة الكوفة 19

 

    

 ةاإلدار رئيس جملس                      رئيس املركز                                املدير العام          

  و امأمةرة ماا  با  مااعد ا  سع ودمس             أ.د ناصر الفضلي                 حممد عبد العزيز     .أ


