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 إعـــــــالن
 

  2021-0202ال امعيييية ينهيييل السييييد عمييييد العليييية إليييب عليييج يا ييية ال لبييية المسييي لين بالعليييية برسيييج السييينة 
، 0202-20-02م الدراسيييية سييييتن لم بعا يييية مسييييال  امعييييابة الساسييييية المعتمييييدة بالعلييييية ابتييييدا  ميييين يييييو أن

االسيييييتةنا ية ليييييعا يتعيييييين علييييييهج االتيييييال  عليييييب اسيييييتعماالر اليييييزمن الخا ييييية بهيييييج.  ون يييييرا لل يييييرو  

 قيييد تقيييرر لن تن لييم الدراسييية عييين بعييد بتيييب إ يييعار   يير. وبييي  وعييي   21-المرتب يية بتيشيييل عا فييية يو يييد

 امعالم والسالم.
 

 عميد العلية
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AVIS 
Le Doyen de la faculté annonce aux étudiants inscrits à la faculté au titre de l’année universitaire 2020–

2021, que les cours dans les différentes filières de licences fondamentales accréditées à la faculté 

débuteront le 24-03-2021 Ainsi, ils doivent prendre connaissance des Emplois du temps qui sont affichés à 

la faculté et sur son portail web. Selon les conditions exceptionnelles liées à la pandémie COVID-19, les 

cours débuteront à distance Jusqu'à nouvel ordre. 
Le Doyen de faculté 
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 : مسل  القانون باللغة العربية ، الةانل  بالسداسلاستعمال الزمن الخاص 

  ARالفر إلب  A : من الفر   1اليوج 

 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

 مدرج ابن  لدون 10 – 12 االثنين دنيا مبارية الن رية العامة لاللتزامار و العقود 1و

0مدرج  08 – 10 االثنين ببانل عبد الرباق القانون الت اري 0و  

 مدرج ابن  لدون 11–18 ال معة الوبانل مفمد الن رية العامة للقانون الدستوري 3و

 المغرب العربل 08 – 10 السبت مفمد الديل القانون ال نا ل العام 4و

7مدرج  08 – 10 الخميس بنت   ريد التن يج امداري 5و  

العامالقانون الدولل  1و  
 ال ناتل عبد الفم

 الفاعل بميد
1مدرج  11 –18 الةالثا   

0اللغار و المص لفار القانونية  7و 7مدرج  28–12 الربعا  بريان ال ي    
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 : مسل  القانون باللغة العربية ،بالسداسل الةانلاستعمال الزمن الخاص 

  BENAYYAD لفر إلب ا  ASلفر : من ا 2اليوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة

1و  مدرج ابن  لدون 10 – 12 االثنين دنيا مبارية الن رية العامة لاللتزامار و العقود 

0و 0مدرج  08 – 10 االثنين ببانل عبد الرباق القانون الت اري   

3و   لدونمدرج ابن  11–18 ال معة الوبانل مفمد الن رية العامة للقانون الدستوري 

4و  المغرب العربل 08 – 10 السبت مفمد الديل القانون ال نا ل العام 

5و 7مدرج  08 – 10 الخميس بنت   ريد التن يج امداري   

1و  القانون الدولل العام 
 ال ناتل عبد الفم

 الفاعل بميد
1مدرج  11 –18 الةالثا   

7و 0اللغار و المص لفار القانونية   7مدرج  28–12 الربعا  بريان ال ي    
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 : مسل  القانون باللغة العربية ،بالسداسل الةانلاستعمال الزمن الخاص 

 BNلفر إلب ا   BENAZZAلفر : من ا 3اليوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و 1مدرج  10 – 12 الربعا  اليا وري ادريس الن رية العامة لاللتزامار و العقود   

0و  مدرج القدس 11 –18 الخميس  دي ة  بانل القانون الت اري 

3و  مدرج االمام مال  11 –18 ال معة مربوقل بنيونس الن رية العامة للقانون الدستوري 

4و مفيوظ يوب  القانون ال نا ل العام  7مدرج  14–11 الةالثا    

5و 7مدرج   11 – 14 الربعا  تعتري عال  الدين التن يج امداري   

1و 1مدرج  08 – 10 امثنين معمري مص يب القانون الدولل العام   

7و 0اللغار و المص لفار القانونية    مدرج ابن  لدون 11 –18 الربعا    بريان ال ي  
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 : مسل  القانون باللغة العربية ،بالسداسل الةانلاستعمال الزمن الخاص 

 DAQلفر إلب ا  UKIL BOلفر : من ا 4اليوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و 1مدرج  10 – 12 الربعا  اليا وري ادريس الن رية العامة لاللتزامار و العقود   

0و  مدرج القدس 11 –18 الخميس  دي ة  بانل القانون الت اري 

3و االمام مال مدرج  11 –18 ال معة مربوقل بنيونس الن رية العامة للقانون الدستوري   

4و مفيوظ يوب  القانون ال نا ل العام  7مدرج  14–11 الةالثا    

5و 7مدرج   11 – 14 الربعا  تعتري عال  الدين التن يج امداري   

1و 1مدرج  08 – 10 امثنين معمري مص يب القانون الدولل العام   

7و 0اللغار والمص لفار القانونية    مدرج ابن  لدون 11 –18 الربعا    بريان ال ي  
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 : مسل  القانون باللغة العربية ،بالسداسل الةانلاستعمال الزمن الخاص 

 EL MAFلفر إلب ا  DARDIKH  لفر: من ا 5اليوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و فاعلال بنا ر الن رية العامة لاللتزامار و العقود  1مدرج  08 – 10 الربعا    

0و  مدرج ابن  لدون 10 –12 الةالثا  دراريس مفمد القانون الت اري 

3و 0مدرج  11–18 ال معة  الح لببا  الن رية العامة للقانون الدستوري   

4و فةال لفاوي  ات القانون ال نا ل العام  3مدرج  10 – 12 الربعا    

5و  مدرج القدس 16 - 14 امثنين الصبار تيبل التن يج امداري 

1و 3مدرج  16 – 18 امثنين البالل نعيمة القانون الدولل العام   

7و 0اللغار و المص لفار القانونية    مدرج ابن  لدون 16 – 18 الخميس المف وبل المف وب 
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 : مسل  القانون باللغة العربية ،بالسداسل الةانلاستعمال الزمن الخاص 

 Eلفر إلب ا  EL MAGلفر : من ا 6اليوج 

 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و فاعلال بنا ر الن رية العامة لاللتزامار و العقود  1مدرج  08 – 10 الربعا    

0و  مدرج ابن  لدون 10 – 12 الةالثا  دراريس مفمد القانون الت اري 

3و 0مدرج  11–18 ال معة  الح لببا  الن رية العامة للقانون الدستوري   

4و فةال لفاوي  ات القانون ال نا ل العام  3مدرج  10 – 12 الربعا    

5و  مدرج القدس 16 - 14 امثنين الصبار تيبل التن يج امداري 

1و 3مدرج  16 – 18 امثنين البالل نعيمة القانون الدولل العام   

7و 0اللغار و المص لفار القانونية     لدون مدرج ابن 16 – 18 الخميس المف وبل المف وب 
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 : مسل  القانون باللغة العربية ،بالسداسل الةانلاستعمال الزمن الخاص 

 HLلفر إلب ا  Fلفر : من ا 7اليوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و  مدرج المغرب العربل 10 – 12 الربعا  السايح ايمان الن رية العامة لاللتزامار و العقود 

0و الت اري القانون  3مدرج  16 – 18 الةالثا  قايدي نادية   

3و  1مدرج  14 – 16 الخميس بوغالج عباس الن رية العامة للقانون الدستوري 

4و الرباق دبوتاهري عب القانون ال نا ل العام   مدرج ابن  لدون 14 – 16 االثنين 

5و زيانل عةمانال التن يج امداري   مدرج المغرب العربل 12–10 السبت 

1و 7مدرج  16 – 18 ال معة  يار  الد القانون الدولل العام   

7و 0اللغار و المص لفار القانونية   0مدرج  14 – 16 الةالثا  عباوي عميلة   
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 : مسل  القانون باللغة العربية ،بالسداسل الةانلاستعمال الزمن الخاص 

 LAAلفر إلب ا  HMلفر : من ا 8اليوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و  مدرج المغرب العربل 10 – 12 الربعا  السايح ايمان الن رية العامة لاللتزامار و العقود 

0و 3مدرج  16 – 18 الةالثا  قايدي نادية القانون الت اري   

3و  1مدرج  14 – 16 الخميس بوغالج عباس الن رية العامة للقانون الدستوري 

4و ال نا ل العامالقانون   الرباق دبوتاهري عب   مدرج ابن  لدون 14 – 16 االثنين 

5و زيانل عةمانال التن يج امداري   مدرج المغرب العربل 12–10 السبت 

1و 7مدرج  16 – 18 ال معة  يار  الد القانون الدولل العام   

7و 0اللغار و المص لفار القانونية   0مدرج  14 – 16 الةالثا  عباوي عميلة   
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 : مسل  القانون باللغة العربية ،بالسداسل الةانلاستعمال الزمن الخاص 

 EMEإلب امسج LAB: من امسج 9اليوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و 7مدرج  12–10 االثنين بتيتل مص يب الن رية العامة لاللتزامار و العقود   

0و عبد الوابدبمداوي  القانون الت اري   مدرج المغرب العربل 14 – 16 الةالثا  

3و 3مدرج  14 –11 االربعا  يفياوي يوسف الن رية العامة للقانون الدستوري   

4و 3مدرج  16 – 18 ال معة بسن السوسل القانون ال نا ل العام   

5و  مدرج ابن  لدون 08 – 10 امثنين امعيوة  دي ة التن يج امداري 

1و الدولل العامالقانون   7مدرج  16 – 18 الخميس  يار  الد   

7و 0اللغار و المص لفار القانونية    7 مدرج 28 – 12 الةالثا  عباوي عميلة 
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 : مسل  القانون باللغة العربية ،بالسداسل الةانلاستعمال الزمن الخاص 

 OUFإلب امسج FME: من امسج 12اليوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و 7مدرج  12–10 االثنين بتيتل مص يب الن رية العامة لاللتزامار و العقود   

0و  مدرج المغرب العربل 14 – 16 الةالثا  بمداوي عبد الوابد القانون الت اري 

3و 3مدرج  14 –11 االربعا  يفياوي يوسف الن رية العامة للقانون الدستوري   

4و العامالقانون ال نا ل   3مدرج  16 – 18 ال معة بسن السوسل   

5و  مدرج ابن  لدون 08 – 10 امثنين امعيوة  دي ة التن يج امداري 

1و 7مدرج  16 – 18 الخميس  يار  الد القانون الدولل العام   

7و 0اللغار و المص لفار القانونية    7 مدرج 28 – 12 الةالثا  عباوي عميلة 
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 : مسل  القانون باللغة العربية ،بالسداسل الةانلاستعمال الزمن الخاص 

 TSOإلب امسج OUG: من امسج 11اليوج
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و 7مدرج  28–12 ال معة بتيتل مص يب الن رية العامة لاللتزامار و العقود   

0و  مدرج االمام مال  14 –11 الخميس بمداوي عبد الوابد القانون الت اري 

3و  2مدرج  12–10 ال معة هعو امينة الن رية العامة للقانون الدستوري 

4و  مدرج المغرب العربل 16– 18 االثنين العاللل ابمد القانون ال نا ل العام 

5و مص يبعبدي  التن يج امداري   مدرج االمام مال  12–10 الخميس 

1و  مدرج ابن  لدون 28–12 االربعا  ل ر  بنعيران القانون الدولل العام 

7و 0اللغار و المص لفار القانونية    1مدرج  14 –11 الةالثا  المف وبل المف وب 
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  : مسل  القانون باللغة العربية ،بالسداسل الةانلاستعمال الزمن الخاص 

   Zإلب امسج SOU: من امسج 10اليوج
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و 7مدرج  28–12 ال معة بتيتل مص يب الن رية العامة لاللتزامار و العقود   

0و  مدرج االمام مال  14 –11 الخميس بمداوي عبد الوابد القانون الت اري 

3و  2مدرج  12–10 ال معة هعو امينة الن رية العامة للقانون الدستوري 

4و  مدرج المغرب العربل 16– 18 االثنين العاللل ابمد القانون ال نا ل العام 

5و مص يبعبدي  التن يج امداري   مدرج االمام مال  12–10 الخميس 

1و  مدرج ابن  لدون 28–12 االربعا  ل ر  بنعيران القانون الدولل العام 

7و 0اللغار و المص لفار القانونية    1مدرج  14 –11 الةالثا  المف وبل المف وب 
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 : مسل  القانون باللغة العربية بالسداسل الرابع استعمال الزمن الخاص 

 BARإلب الفر   A: من الفر   1اليوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و 12-28 الخميس روبيو سعيد قانون الشريار   مدرج القدس 

0و  مدرج القدس 16 – 18 االثنين دراريس مفمد التن يج القضا ل 

3و امنسان و الفريار العامةبقوق    مدرج ابن  لدون 12 –10 الخميس امعيوة  دي ة 

4و 12-28 االثنين ابياغ هشام القانون ال نا ل الخاص  7مدرج    

5و 0مدرج  14 – 16 الخميس بنت   ريد القانون ال با ل   

1و 7مدرج  14 – 16 االثنين ل ياظ مفمد وسا ل الدا  و اال تمان   
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 : مسل  القانون باللغة العربية بالسداسل الرابع استعمال الزمن الخاص 

 TBOإلب الفر   BAS: من الفر   0اليوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

 مدرج القدس 08 – 10 الخميس روبيو سعيد قانون الشريار 1و

 مدرج القدس 16 – 18 االثنين دراريس مفمد التن يج القضا ل 0و

 مدرج ابن  لدون 12 –12 الخميس امعيوة  دي ة بقوق امنسان والفريار العامة 3و

ياغ هشاملب القانون ال نا ل الخاص 4و 12-28 االثنين  7مدرج    

0مدرج  14 – 16 الخميس بنت   ريد القانون ال با ل 5و  

7مدرج  14 – 16 االثنين ل ياظ مفمد وسا ل الدا  و اال تمان 1و  
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 : مسل  القانون باللغة العربية بالسداسل الرابع استعمال الزمن الخاص 

 EL  AHإلب الفر   BOU: من الفر   3اليوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و 0مدرج  28–12 ال معة وردة غزال قانون الشريار   

0و 1مدرج 16 – 14 الربعا  ال لفاوي  اتفة التن يج القضا ل   

3و –12 الخميس سعدي مفمد بقوق امنسان و الفريار العامة   28 1مدرج   

4و 7مدرج  28–12 السبت عبد الفم يوريتل القانون ال نا ل الخاص   

5و – 10 الخميس العاللل لبمد القانون ال با ل   12 3مدرج    

1و 11-14 الخميس باعل  ليفة وسا ل الدا  و اال تمان  7مدرج    
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 : مسل  القانون باللغة العربية بالسداسل الرابع استعمال الزمن الخاص 

 LELإلب الفر   IEL  A: من الفر   4اليوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة

1و 0مدرج  28–12 ال معة وردة غزال قانون الشريار   

0و 1مدرج 16 – 14 الربعا  ال لفاوي  اتفة التن يج القضا ل   

3و –12 الخميس سعدي مفمد بقوق امنسان و الفريار العامة   28 1مدرج   

4و 7مدرج  28–12 السبت عبد الفم يوريتل القانون ال نا ل الخاص   

5و – 10 الخميس العاللل لبمد القانون ال با ل   12 3مدرج    

1و 11-14 الخميس باعل  ليفة وسا ل الدا  و اال تمان  7مدرج    
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 : مسل  القانون باللغة العربية بالسداسل الرابع استعمال الزمن الخاص 

 JELإلب الفر   ELM: من الفر   5اليوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و  مدرج االمام مال  14 – 16 الربعا  قايدي نادية قانون الشريار 

0و المغرب العربلمدرج  14 –11 االثنين عبو عبد الصمد التن يج القضا ل   

3و  مدرج القدس 16 – 18 الربعا  تعتري عال  الدين بقوق امنسان و الفريار العامة 

4و 1مدرج  28–10 السبت  هي  مفمد القانون ال نا ل الخاص   

5و 3مدرج  14–11 الةالثا  الهبري الهبري القانون ال با ل   

1و 1مدرج  16 – 18 ال معة  ليفة باعل وسا ل الدا  و اال تمان   
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 : مسل  القانون باللغة العربية بالسداسل الرابع استعمال الزمن الخاص 

 PMAإلب الفر   ILIJEM: من الفر   1اليوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و  مدرج االمام مال  14 – 16 الربعا  قايدي نادية قانون الشريار 

0و المغرب العربلمدرج  14 –11 االثنين عبو عبد الصمد التن يج القضا ل   

3و  مدرج القدس 16 – 18 الربعا  تعتري عال  الدين بقوق امنسان و الفريار العامة 

4و 1مدرج  28–10 السبت  هي  مفمد القانون ال نا ل الخاص   

5و 3مدرج  14–11 الةالثا  الهبري الهبري القانون ال با ل   

1و 1مدرج  16 – 18 ال معة باعل  ليفة وسا ل الدا  و اال تمان   
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 : مسل  القانون باللغة العربيةبالسداسل الرابع استعمال الزمن الخاص 

 RHإلب الفر   RANEMAQ: من الفر   7اليوج 

 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و 3مدرج  11–18 الخميس يوريتل عبد الفم قانون الشريار   

0و لخميسا لسراج مراد التن يج القضا ل  3مدرج  28–10   

3و  مدرج القدس 14–11 الربعا   الح لببا  بقوق امنسان و الفريار العامة 

4و 1مدرج  11–18 الربعا  العربل بوبعري القانون ال نا ل الخاص   

5و ابن  لدونمدرج  12–10 ال معة الخمليشل مفمد القانون ال با ل   

1و 0مدرج  28–10 الةالثا  تاغيا بين  وسا ل الدا  و اال تمان   
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 : مسل  القانون باللغة العربية بالسداسل الرابع استعمال الزمن الخاص 

 Zإلب الفر   RI: من الفر   8اليوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و 3مدرج  11–18 الخميس يوريتل عبد الفم قانون الشريار   

0و 3مدرج  28–10 الخميس لسراج مراد التن يج القضا ل   

3و  مدرج القدس 14–11 الربعا   الح لببا  بقوق امنسان و الفريار العامة 

4و 1مدرج  11–18 الربعا  العربل بوبعري القانون ال نا ل الخاص   

5و ابن  لدون مدرج 12–10 ال معة الخمليشل مفمد القانون ال با ل   

1و 0مدرج  28–10 الةالثا  تاغيا بين  وسا ل الدا  و اال تمان   
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 مسار القانون الخاصمسل  القانون باللغة العربية ،بالسداسل السادس استعمال الزمن الخاص 

 BOUAإلب الفر   A: من الفر   1اليوج 

 
 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و المس رة المدنيةقانون   7مدرج  10 – 12 الةالثا  بضري عبد العزيز   

0و 7مدرج  16 –18 االثنين  يهي  مفمد المس رة ال نا ية   

3و 1مدرج  10 – 12 ال معة لسامة عبد الربمان المواريث و الفقوق المالية   

4و 3مدرج  10 – 12 االثنين اليا وري إدريس الملعية اليعرية   

5و 0مدرج  08 – 10 الربعا  وردة غزال القانون البنعل   

1و 1قاعة  08 – 10 ال معة لسامة عبد الربمان مشرو  نهاية الدراسة   
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 مسار القانون الخاصمسل  القانون باللغة العربية ،بالسداسل السادس استعمال الزمن الخاص 

 ELHإلب الفر   BOUB: من الفر   2اليوج 
 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و 7مدرج  10 – 12 الةالثا  بضري عبد العزيز قانون المس رة المدنية   

0و 7مدرج  16 –18 االثنين  يهي  مفمد المس رة ال نا ية   

3و 1مدرج  10 – 12 ال معة لسامة عبد الربمان المواريث و الفقوق المالية   

4و 3مدرج  10 – 12 االثنين اليا وري إدريس الملعية اليعرية   

5و 0مدرج  08 – 10 الربعا  وردة غزال القانون البنعل   

1و 0قاعة  08 – 10 ال معة امبارية دنيا مشرو  نهاية الدراسة   



   
Ministère de l’Education Nationale de la Formation Professionnelle de 

l’EnseignementSupérieur et de la Recherche Scientifique 

Université Mohammed Premier  

Faculté des Sciences Juridiques, Economique et Sociales Oujda 
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 مسار القانون الخاصمسل  القانون باللغة العربية ،بالسداسل السادس استعمال الزمن الخاص 

 Lإلب الفر   ELI: من الفر   3اليوج 
 

 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و 7مدرج  10 – 12 الربعا  بضري عبد العزيز قانون المس رة المدنية   

0و 3مدرج  16 –18 الربعا   يهي  مفمد المس رة ال نا ية   

3و 3مدرج  28–12 الربعا  لعشاش عا ور المواريث و الفقوق المالية   

4و الفسينوالقيد  الملعية اليعرية  1مدرج  28–12 االثنين   

5و  مدرج المغرب العربل 14–11 الخميس سعيد الروبيو القانون البنعل 

1و 3قاعة 14–16 ال معة مفمد  يهي  مشرو  نهاية الدراسة   
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لبحث العلميوالتكوين املنهي والتعليم العالي وا رة التربية الوطنيةاوز   
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 مسار القانون الخاصمسل  القانون باللغة العربية ،بالسداسل السادس استعمال الزمن الخاص 

 Zإلب الفر   M: من الفر   4اليوج 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و 7مدرج  10 – 12 الربعا  بضري عبد العزيز قانون المس رة المدنية   

0و 3مدرج  16 –18 الربعا   يهي  مفمد المس رة ال نا ية   

3و 3مدرج  28–12 الربعا  لعشاش عا ور المواريث و الفقوق المالية   

4و 1مدرج  28–12 االثنين والقيد الفسين الملعية اليعرية   

5و  مدرج المغرب العربل 14–11 الخميس سعيد الروبيو القانون البنعل 

1و 3قاعة 14–16 ال معة مفمد  يهي  مشرو  نهاية الدراسة   
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 العاممسار القانون مسل  القانون باللغة العربية ،بالسداسل السادس استعمال الزمن الخاص 
 

 املكان التوقيت اليوم األستاذ اجملزوءات الوحدة 

1و 4مدرج  14 – 16 الةالثا  لؤي عبد اليتاح القانون الدولل امنسانل   

0و 5مدرج  10 – 12 الربعا  لبمد غزال قانون الصيقار العمومية   

3و 0مدرج  12–10 الةالثا  ميلود بوتريعل المنابعار امدارية   

4و 0تاريخ ال عار السياسية   نامين عمال الدي  0مدرج  16 – 14 االثنين   

5و 5مدرج  10 – 12 االثنين بمزاوي بين العابدين المن مار الدولية   

1و  مشرو  نهاية الدراسة 
 بلوي يفل

5قاعة  16 – 18 الةالثا   

 

 
 


