
 جتماع الحضري المراجعة شاملة علم ا

 

هو العلم الذي يدرس االجتماع االنساني في المدن بما في ذلك تحليل المدينه بوصفها :1س 

 ظاهره اجتماعيه في حد ذاتها ؟

 تعريف علم اجتماع الطبي  /1

  تعريف علم اجتماع الحضري /2

 تعريف  الديموغرافي /3

 النمو الحضري /4

 االجتماع يفضلون استخدام؟لماذا علماء : 2س  

 مصطلح المكان الحضري / 1

 لح ديمو غرافي مصط/ 2

 مصطلح الحضري /3

 مصطلح التاريخي /4

 تعني السكان ؟ : 3س

 مفهوم االجتماع الحضري  /1

 مفهوم الديمو غرافي  /2

 مفهوم الجغرافي  /3

 مفهوم المكان الحضري  /4

 نسبيا ذات حجم وكثافه سكانيه كبيره الي حد ما ؟ هو كل مستوطنه بشريه مستديمه:4س  

 مفهوم الديمو غرافي   /1

 مفهوم المكان الحضري  /2

 مفهوم الجغرافي /3

 مفهوم االجتماع الحضري  /4

هو عمليه التي تتم بموجبه زياده عدد سكان امدن عن طريق تغير اسلوب حياه :5س  

 يه او ثقافه المدينه ؟السكان من الثقافه الريفيه الي الثقافه الحضر



 الريف   /1

 التحضر  /2

 المدينة  /3

 البلدة /4

 ؟يقصد به زياده عدد سكان المدن في أي قطر :6س 

 النمو الحضري  /1

 الديموغرافي  /2

 االطار الحضري  /3

 المدينة /4

 هو مكانا حضريا ذا حجم سكاني صغير ؟:7س  

 البلدة  /1

 المدينة  /2

 الشارع /3

 المكان الحضري /4

 تعتبر مكانا حضريا ذا حجم سكاني كبير الي حد ما ؟ :8س

 المدينة   /1

 الديموغرافي  /2

 البلدة /3

 الشارع /4

يشير ألي الخط الذي يمكن رسمه حول ايه دينه بحيث يشمل كل االرض التي تتعرض : 9س  

 لنفوذ الحضري لتلك المدينه؟

 مفهوم التحضر /1

 االطارالحضري مفهوم  /2

 مفهوم علم االجتماع الحضري  /3

 مفهوم المكان الحضري  /4



انها تجمعات سكانيه كبيره غير متجانسه تعيش على قطعه من ارض محدوده : 11س  

المعالم نسبيا متاثره بنمط الحياه الحضريه يمارسون انشطه اقتصاديه يست من بينها مهنه 

 الزراعه ؟

 تعريف الديموغرافي  /1

 تعريف علم اجتماع الحضري  /2

 تعريف المدينة  /3

 تعريف السكان  /4

مجموعه الظواهر التي تتعلق بالحياه الماديه للمجتمع واموارد االقتصاديه وكيفيه :11س 

 انتاجها وتداولها وتوزيعها واستهالكها مثل انتاج السلع وتوزيعها؟

 مفهوم العوامل االقتصادية  /1

 مفهوم العوامل الثقافية /2

 مفهوم علم االجتماع الحضري /3

 مفهوم المكان الحضري  /4

 تغلب عليهم البساطة والتعصب للقرابة والتجاور المكاني ؟: 12س 

 سكان الريف   /1

 سكان المدينة  /2

 سكان الحضر  /3

 سكان البادية /4

يغلب عليهم المنفعة الشخصية والعمل من أجل المصالح الخاصة كما تطغى عليهم  :13س 

 الماديات ويوجد في المدينة كثير من المشاكل مثل االنحراف األخالقي والسرقات ؟

 سكان الريف  /1

 سكان الحضر  /2

 سكان المدينة  /3

 سكان البادية  /4

يعني االستقرار في مكان معين ومزاولة مهنة أو عمل مستقر ومن هذا المنطق - :14س 

  (يعتبر بعض العلماء أن استقرار االنسان في االرض والزراعة  



 الحضرية-1

 التحضر-2

 الديموغرافية-3

 تعني أسلوب أو طريقة السلوك في الحياة اليومية في المدينة ؟ -11س

 الحضرية-1

 التحضر-2

 الحضريالنمو -3

 ؟(الديموغرافيه)ماذا تعني كلمة -:11س 

 تعني السكان الديموغرافية-1

 تعني النسان -2

 تعني الحضارة-3

 ؟(التحضر)ماذا تعني كلمة -:11س 

 عملية اجتماعية معقدة-1

 عملية سهلة-2

 عملية اجتماعية -3

تضامن يسوده ال( وهو يفرق بين نوعين من المجتمعات ) تصنيف إميل دور كايم : 11س 

 االلي وهو مايعرف بالمجتمع الريفي الذي  يتصف بالتماسك االجمتاعي بين أفراده ؟

 المجتمع االول /1

 المجتمع الثاني/ 2 -

 المجتمع المتحضر / 3 -

يقوم على التضامن  (وهو يفرق بين نوعين من المجتمعات ) تصنيف إميل دور كايم  -:11س

العضوي الن االفراد فيه يعتمد بعضهم على بعض على أساس تبادل المنفعة مثل أعضاء الجسم 

 الواحد ؟

 المجتمع االول-/1

 المجتمع الثاني -/2

 المجتمع المحتضر -/3



أو اإلجراءات التي يتخذها المخطط لتحويل الحالة  يقصد به األساليب أوالطرق: 22س 

 الموجودة إلى صورة أفضل مماكانت علية في السابق ؟

 تعريف التخطيط/ 1

 تعريف تخطيط المدينة/2

 تعريف تخطيط الحضري/3

 تعرف المجتمع/4

 يقصد به فهم واقع المدينة ومحاولة تطويرها وتنظيمها ايظهر بصورة أفضل ؟: 21س 

 تعريف تخطيط الحضري  /1

 تعريف تخطيط المدينة/2

 تعريف التخطيط/3

 تعريف المجتمع/ 4

يقصد به اإلستراتيجية التي تتبعها الجهات المسئولة في الدولة عن اتخاذ لتنمية وتوجيه : 22س 

 البيئات الحضرية الجديدة وضبط نموها وتوسعها؟

 تعريف التخطيط / 1

 تعريف تخطيط المدينة/ 2

 تخطيط الحضري تعريف/3

 تعريف المجتمع /4

 

 متى ظهرت الدراسات العلمية للمدينة في أي تاريخ ؟:23س 

 نهاية القرن التاسع عشروبداية القرن العشرين -/1

 نهاية القرن الثامن عشر-/2

 نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن العشرين-/ 3

 

 ماذا يشمل التغيرات في السلوك ؟-:24س

 أسلوب الحياة ونوع المهن والسلوك والعادات -



 العالقات بين األفراد  -

 الحياة اليومية في المدينة-

 أبو علم االجتماع الحضري في العصر الحديث ؟ -:21س

 (كنجزلي دافيد)عالم االجتماع األمريكي -/1

 فيليب هومر  -/2

 بيرت هزلتر-/3

دراسات البناء االجتماعي الحضري فقد تطورت على أيدي بعض علماء الجتماع -21س

 الحضري ؟

 فيليب هومر وبيرت هزلتر/1

 (كنجزلي دافيد)عالم االجتماع االمريكي /2 -

 ماكس فيبر/3 -

 ماهي مداخل ظاهرة التحضر ؟: 21س

 المدخل االجتماعي والسياسي  /1

 والمدخل االقتصادي   المدخل الديمو غرافي /2

 المدخل الجغرافي او البيئي /3

 جميع ماذكر  /4

 ماهي مؤشرات قياس درجة التحضر ؟: 21س

 الصحة العامة ونظام السكن  /1

 متوسط دخل الفرد  /2

 نمط االستهالك واستخدام مصادر اطاقة  /3

 جميع ماذكر  /4

 ماهي مجالت علم االجتماع الحضري ؟: 21س

 تنظيم المدينة   /1

 دراسة بيئة المدينه  /2

 دراسة نفسيه او سيكولوجية السكان المقييمين في المدينة  /3



 جميع ماذكر  /4

 ؟.ماهي أهمية دراسة علم اجتماع الحضري : 32س

 ارتباط ظاهره التحضر بالتصنيع  /1

 ازياده نسبة سكان المدن  /2

 كبيره  ارتفاع عدد السكان في المدن بسرعه /3

 جميع ماذكر  /4

 كم عدد مداخل دراسة  التحضر ؟:  31س

1/ 1 

2/ 1 

3/ 4 

4/ 3 

 ماهي خصائص المجتمعات الحضرية ؟: 32س

 النشاط الترفيهي في المدينة والمؤسسات االجتماعية  /1

 وقت العمل والبطاله ومستوى المعيشه والثقافة والفوارق االجتماعية  /2

 الحضريه النشاط السياسي في المدينة والمهنه وحجم المجتمع  االسره /3

 جميع ماذكر  /4

 من هو ابو علم االجتماع الحضري في العصر الحديث ؟: 33س 

 كنجزلي ديفز _ االمريكي  /1

 ماكس فيبر  /2

 لويس ويؤث /3

 جيوفاني بوتيرو  /4

 ؟( الحضرية كأسلوب لحياة)من صاحب هذ المقولة الشهيرة :  34س

 جيوفاني بوتيرو /1

 كنجزلي ديفز_ االمريكي  /2



 لويس ويؤث/  /3

 ماكس فيبر /4

 من اول  من التفت انتباه االختالف بين الريف والحضر ؟:31س

 ماكس فيبر  /1

 العالمه العربي ابن خلدون  /2

 كنجزلي ديفز_ االمريكي  /3

 لويس ويؤث /4

 ؟(عظمه المدن )من الذي أسهم في تأسيس علم االجتماع الحضري من خالل كتابة  :31س 

 لويس ويؤث /1

 جيوفاني بوتيرو /2

 العالمه العربي ابن خلدون /3

 ماكس فيبر /4

 من الذي يفرق بين المجتمع البدوي والحضري ومن جهة أخرى المجتمع الحضري؟:31س

 ثنائيه عبد الرحمن بن خلدون  /1

 اميل دور كايم  /2

 تصنيف فرديناند تونييز  /3

 ماكس فيبر  /4

في احد قطبية المجتمع الريفي تسودة العالقات االولية والقرابية بينما القطب االخر : 31س

 المجتمع الحضري تسوده العالقات الثانوية ؟

 جيوفاني بوتيرو  /1

 فرديناند تو نيير  /2

 ماكس فيبر  /3

 اميل دور كايم  /4

 يفرق بين النماذج التقليدية  والنماذج العقليه ؟: 31س 

 جيوفاني بوتيرو  /1



 ماكس فيبر  /2

 اميل دور كايم  /3

 سوركن /4

التضامن االلي هو ما يعرف بالمجتمع الريفي , يفرق بين نوعين من المجتمعات : 42س 

افراده يعتمد على  والتضامن العضوي النه, الذي يتصف بالتماسك االجتماعي بين افراده 

 البعض ؟

 اميل دور كايم/  /1

 سوركن  /2

 ماكس فيبر  /3

 جيوفاني بوتيرو /4

 يفرق بين النموذج المقدس والنموذج العلماني ؟: 41س

 جيوفاني بوتيرو /1

 اميل دور كايم /2

 هوارد بيكر  /3

 سوركن  /4

 يفرق بين المجتمع الريفي والمجتمع الحضري ؟:42س

 سوركن  /1

 هنري مين  /2

 هوارد بيكر /3

 ماكس فيبر  /4

 ماهي خصائص  مجتمع المدينة ؟: 43س 

 النمو المصحوب بظهور نظم علماني  /1

 شدة الكثافة والحجم الكبير  /2

 ظاهرة الالتجانس وشيوع الضوابط  /3

 جميع ماذكر  /4



يعتقد أن المجتمع الريفي يشتهر بالنموذج العائلي بينما يشتهر المجتمع الحضري  :44س 

 بالنموذج التعاقدي ؟

 اميل دور كايم  /1

 سوركن  /2

 ماكس فيبر  /3

 فرديناند تونيير  /4

 ماهي خصائص المجتمع الريفي ؟:41س

 التقسيم الطبقي والحجم الصغير  /1

 والثقافه التقارب في المدينة ولغه  /2

 التفاعل االجتماعي ومهنه الغالبيه من السكان الريف تعتمد على الزراعه والرعي  /3

 جميع ماذكر  /4

ليست مجرد تجمعات من سكان يقيم بعضهم مع بعض مما يجعل حياتهم امرآ ممكنا : 41س 

 ؟

 عرفها دور كايم  /1

 عرفها روبرت بارك المدينة  /2

 عرفها روبرت بارك الريف  /3

 ماهي مراحل نمو وتطور المدينة ؟: 41س 

 مرحلة المدينة العظيمة  /1

 مرحلة المدينه  /2

 مرحله النشأه ومرحله المدينة الكبيره /3

 جميع ماذكر  /4

 ماهي عوامل نمو المدن وتطورها ؟: 41س 

 العوامل السياسية واالقتصاديه  /1

 العوامل الثقافية والحربية  /2

 العوامل الجغرافيه والسكنية  /3



 جميع ماذكر  /4

 ماهي الحضارات االنسانية القديمة ؟: 41س 

 الحضارة اليمنيه والحضاره االغريقيه والفرعونيه  /1

 الحضاره اليابان وكوريا والفارسيه وحضارة مابين النهرين  /2

 حضارة امريكا الالتينيه والحضارة الرومانية والهنديه  /3

 ماسبق جميع  /4

 الى كم قسم بيرجل المدن ؟: 12س

 الى خمس فئات  /1

 الى سبع فئات  /2

 الى اربع فئات /3

 الى ست فئات /4

 ماهي االثار  االنقالب الصناعي  على المدن  االوربية ؟: 11س

 زيادة المشاكل التي تصاحب عملية التحضر  /1

 ازدياد نسبه سكان الحضر وازدياد الكثافه السكانيه /2

 تحسين طرق المواصالت وزياده عدد المدن الكبرى  /3

 جميع ماذكر  /4

 ماهي أنواع المدن التي ظهرت في االنقالب الصناعي ؟: 12س

 مدن التصدير واالستيراد  /1

 مدن المواد المصنعه  /2

 مدن المواد االوليه /3

 جميع ماذكر  /4

 ماهي اقسام المدن لدى بيرجل ؟: 13س 

 ومراكز الترويحيه   المدن السكنيه /1

 مدن رمزيه ومدن متعدده  /2



 المراكز االقتصادية والسياسيه ومراكز الثقافيه  /3

 جميع ماذكر  /4

 من أهم سمات المجتمع الحضري ؟:14س 

 كبر الحجم والكثافة السكانية والعالية في الكيلومتر المربع /1

 صغر الحجم والكثافة السكانية المنخفضة في الكيلومتر المربع /2

 كبر الحجم والكثافة السكانية المنخفضة في الكيلو متر المربع  /3

 صغر الحجم والكثافة السكانية المنخفضة في الكيلو متر المربع  /4

 تعتبر المهن الرئيسية لسكان المدن هي ؟: 11س

 الزراعة والصيد والرعي  /1

 عمال االدارية والمهنية والنشاطات التجارية والصناعيةاأل /2

 اليوجد مهن رئيسية في المدينة  /3

 اليوجد فرق بين مهن أهل المدينة وأهل الريف  /4

 عام؟( لعالم االجتماع اإليطالي جيوفاني بوتيرو(ظمة المدن ع)ظهرت :11س

1/ 1111 

2/ 1111 

3/ 1111 

4/ 1111 

 من أهم مدن الحضارة اليابانية ؟: 11س

 مدينة هوانج هو  /1

 مدينة سبأ /2

 مدينة أسبرطة /3

 مدينة أوساكا /4

تقوم هذه النظرية على أساس عدم تداخل المناطق السكنية بالمناطق الصناعية  11س 

 والتجارة ويطلق عليها ؟

 نظرية مدن الحدائق  /1



 نظرية المدينة المثالية  /2

 نظرية الخطة الشريطية /3

 نظرية الخطة اإلشعاعية /4

 يرى البعض أن المدينة في نموها وتطورها تمر بمراحل ؟ 11س 

 ثالثة مراحل /1

 أربع مراحل  /2

 خمس مراحل /3

 ستة مراحل /4

 أن مدن المليون نسمة تقدر ب؟ 1111تقدر هيئة األمم المتحدة عام : 12س

 مدينة على مستوى العالم  331 /1

 مدينة على مستوى العالم  331 /2

 مدينة على مستوى العالم  331 /3

 مدينة على مستوى العالم  331 /4

أن عدد المدن التي يتجاوز عدد  1111أوضحت إ حصاءات األمم المتحدة عام : 11س

 سكان كل منها عشرة ماليين نسمة يقدر عددها ب؟

 مدينة على مستوى العالم  12 /1

 مدينة على مستوى العالم  14 /2

 مدينة على مستوى العالم  3/11

 مدينة على مستوى العالم  11 /4

 يالحظ أنه في بداية االنقالب الصناعي ظهرت من المدن أنواع ؟: 12س

 ثالثة   /1

 أربعة  /2

 خمسة /3

 ستة /4

 هي ؟( هاريس وألمن )النظرية التي قال بها العالمان :13س



 نظرية نجمة البحر /1

 نظرية المنطقة المركزية /2

 نظرية القطاعات  /3

 نظرية النويات المتعددة /4

هناك مجموعة من الصفات والتصورات األساسية العامة التي يجب أن تتوفر في  :14س

 التخطيط الحضري يحددها البعض؟

 أن يشمل التخطيط على مقاييس كيفية وكمية يتم على أساسها تخطيط المدينة /1

 أن يتضمن قواعد وأسسا واضحة الستعماالت األراضي والنتفاع بها في البيئة الحضرية/ 2

 االجتماعية واألخالقية والجمالية وال اقتصادية في المجتمع أن يعكس التخطيط القيم / 3

 جميع ماذكر  /4

 

 ا يعالج التخطيط الحضري من قضايا ؟ماذ:11س  

معالجة الجوانب المرتبطة بتقسيم االراض وألغراض السكن وأقامة الخدمات والمرافق / 1

 العامة

 معالجة القضايا المتعلقة بتنظيم الخدمات االجتماعية وتقديم المنافع المختلفة للسكان / 2

تخطيط المشروعات االقتصادية  معالجة مسألة تنمية الموارد الذاتية للمدينة ويقصد/ 3

 واالجتماعية

 جميع ماذكر/ 4

 ماهي أهداف تخطيط المدن؟: 11س 

 التناسب بين عدد سكان المدينة وحجمها ومساحتها الجغرافية/ 1

 تنظيم العالقات بين المساكن والشوارع والمناطق الصناعية والخدمات العامة / 2

 تخصيص أماكن لألسواق ومحطات السيارات والمستودعات والمخازن  /3

 جميع ماذكر / 4

والتي يجب أن ) الشروط العامة التي ترتبط بتخطيط األراضي لغرض السكن :  11س  

 توضع في االعتبار قبل التخطيط الحضري للمدينة ؟

 ياحية على البحر ضرورة تنمية المناطق السياحية في الحي السكني مثل إيجاد قرى س /1



 أن الحي السكني يتم النظر إلية كأنة مدينة صغيرة /2

ضرورة توزيع المدارس االبتدائية ورياض األطفال على األحياء السكنية بطريقة تساعد /3

 األطفال  على الوصول الى مدارسهم بيسر وسهوله

 جميع ماذكر  /4

اونظرية األماكن ....... يطلق عليها نظرية النظام  (والتر كريستالر ) نظرية : 11س 

 المتباعدة ؟

 نظرية النظام السداسي / 1

 نظرية النظام الخماسي / 2

 نظرية النظام الثالثي / 3

 نظرية الشريطية / 4

هذا النوع من التخطيط منذ زمن اإلغريق والرومان وكذلك أيام  تم استعامل: 11س 

 حضارات وادي النيل ومنطقة الرافدين في الهالل الخصيب ؟

 (والتر كاريستالر) نظرية / 1

 نظرية الخطة الشبكية أو خطة الزاوية القائمة / 2

 نظرية الخطة اإلشعاعية/ 3

 نظرية الخطة الشريطية / 4

ساسية لهذه النظرية على إنشاء مركز للمدينة يتبلور حول مقار إدارة تقوم الفكرة األ: 12س

 الدولة ؟

 نظرية الخطة الشريطية / 1

 نظرية الخطة اإلشعاعية/ 2

 ( والتر كاريستالر) نظرية / 3

 نظرية الخطة الشبكية أو خطة الزاوية القائمة/ 4

يتم إنشاء المدن وفق هذه النظرية على شارع رئيسي سرعان ماتنمو حوله وتكبر  :11س 

 أجزاء المدينة ؟

 نظرية الخطة الشريطية/ 1

 نظرية الخطة الشبكية أو خطة الزاوية القائمة/ 2



 (والتر كاريستالر) نظرية / 3

 نظرية الخطة اإلشعاعية/ 4

م  كما قسمت المدينة 1113التي شيدت عام اإليطالية ( بالمانوفا)من أمثلتها مدينة : 12س 

 أيضا إلى ستة قطاعات توجد بينها األحياء الرئيسية في المدينة ؟

 نظرية الخطة اإلشعاعية /1

 نظرية المدينة المثالية / 2

 نظرية مدن الحدائق / 3

 نظرية برجس / 4

حول المركز ...... مدينة شيكاغو إلى عدة مناطق على شكل  (برجس)قسم : 13س 

 األساسي للمدينة ؟

 على شكل قطاعات / 1

 على شكل حلقات / 2

 على شكل دائري / 3

 على شكل سداسي/ 4

أن المدينة تنمو على شكل قطاعات ابتداء من  )......(في هذه النظرية يقترح : 14س 

 المنطقة المركزية على طول المواصالت الرئيسية ؟

 برجس / 1

 هومرهوايت / 2

 مارك جفرسون / 3

 والتر كريستالر / 4

يمكن القول أن طبيعة تخطيط المدينة يتطلب األ هتمام بكثير من الجوانب  التي :11س 

 يحددها البعض ؟

 دراسة النواحي الطبيعية  /1

 دراسة المناطق والمحيطة بالمدينة وخاصة المناطق الزراعية / 2

 دراسة المشاكل االجتماعية في المدينة / 3

 جميع ماذكر / 4



 كبر مشكلة تواجة المدن في العالم الثالث ؟ماهي أ: 11س 

 ظاهرة التضخم السكاني / 1

 يةعجزالمدينة عن توفير الخدمات االجتماع/ 2

 وعجزها في توفير الخدمات الصحية والتعليمية واالسكانية/ 3

 جميع ماذكر/ 4

 ماهي الصور الحضرية لمدن العالم الثالث ؟: 11س 

 معدل نمو حضري سريع / 1

 عدم التوازن بين الخدمات االجتماعية ومعدل نمو السكان / 2

 استيراد نماذج حضرية جديدة لمدن العالم الثالث / 3

 ماذكرجميع /4

 ماهي تلك التحديات ؟أن مدن العالم الثالث تعاني من بعض التحديات : 11س 

 نقص التشريعات والنظم واللوائح والحاجة إلى تطويرها /  1

 ضعف الموارد المالية المتاحة / 2

 قصور أجهزة البلديات عن متابعة تطورات العصر في مجاالت تخطيط المدن وتنظيمها / 3

 جميع ماذكر/ 4

يعني أن سكان مدينة ما يتضاعفون بدرجة التتوافق مع مستوى التقدم االقتصادي : 11س 

 رها لهؤالء السكان ؟ومستوى الخدمات الصحية والتعليمية التي تعجز المدينة عن توفي

 التحضر المفرط  /1

 التحضر الزائد /2

 التحضر/3

 التحضر النامي /4

ل النامية التي يحدث فيها أعلى مستويات سكان العالم يعيشون في الدو..... أن : 12س 

 سنة تقريبآ ؟ 11التحضر حيث يتضاعف فيها عدد سكان المدن الكبرى كل 

 ربع / 1

 ثلثي / 2



 نصف / 3

 خمس / 4

 يمكن تحديد مستويات اإلسكان في أي مجتمع ؟: 11س 

 أربع  /1

 خمس  /2

 ثالثة/3

 ستة  /4

 

 ماهو الفرق بين التحضر والحضري ؟: 12س 

 تعني اسلوب او طريقة السلوك في حياه اليوميه في المدينه : الحضرية  /1

 التركز السكاني او التجمع السكاني في منطقه معينه : التحضر  /2

 . ماهي اسس التفرقة بين الريف والحضر؟: 13س 

 السكاني اورالبساطه ومعرفة بعضهم لبعض التج: الريف  /1

 ستور ويغلب عليهم المنفعه وتغيهم الماديات تتحكم فيهم القوانين والد: المدينة  /2

 

 تم بحمد هللا أنهى المراجعة 

 ه والتوفيق والتنسوني بدعواااااااااااااااتكم الحلوأتمنى لكم النجاح 

 ^_^أختكم  هدوووي المزعجة 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


