
 

 

 

 د. هناء الزهير اسم الباحث:

فاعلية المواد الطبيعية المضادة لألكسدة مع منشطات المستقبالت األدرينالية في األرانب  عنوان البحث:

 الهندية المصابة بحساسية الربو الشعبي.

 لاير 10000 الميزانية:

 ة جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبي جهة الصدور:

 الصيدلة / علم األدوية الكلية:

 

 هـ1422 تاريخ البحث:

يعتبررر مرررر الربررو الشررعبي مررح أمرررار الحساسررية المزمنررة واألكاررر انتشررارا  برريح األ  ررا   ملخص البحث:

خاصة في المملكة العربية السعودية. ويتميز هراا المررر بزيرادة اسرت ابة األ  را  للمر  رات 

زيادة المرر في إفرازات الغدد الشعبية مع حدوث انقباضات الخارجية وما يصاحب هاا مح 

فرري العضررالت المبطنررة للشررعب الهواييررة ممررا يسرربب صررعوبة فرري التررن  . وحيرر  أ  األدويررة 

منشطات للمستقبالت األدرينالية مح األدوية األساسية والتي لهرا أري ير فعرا  فري عرال  مررر 

انيرة زيرادة فاعليرة هراد األدويرة بتنراو  بعر  الربو الشعبي لاا استهدف هاا البح  دراسرة إمك

المواد الطبيعية المضادة لألكسدة مما يساعد في أقليل مح ال رعات العالجية وأابيط التي يرات 

 ال انبية لألدوية,

 إيما  كامل الدق  اسم الباحث:

 عنوان البحث:

 

  مقاومة للميايليح.أ ر القاجات الشرسة والمعتدلة على بكتيريا ستافيلوكوكاس أورياس ال

 لاير 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 العلوم / النبات واألحياء الدقيقة الكلية:

 

 هـ1422 تاريخ البحث:

اهبيرة بطررم مختل رة أهدف هاد الدراسة إلى عز  وأوصيف سالالت مح البكتيريا العنقودية ال ملخص البحث:

مع استخدام المضادات الحيوية وم موع القاجات المرجعية وأ رار  الورا رة ال زيةيرة و لرك 

 ل هم أسبا  المقاومة للميايليح وعالقتها بالقا .

وبسرربب عرردم وجررود عررال  فعررا  للسررالالت المقاومررة فلننررا نهرردف لمعال تهررا أو زيررادة فعاليررة 

 لقا .المضادات المشاركة مع العال  با

وبالنظر إلرى أعردد سرالالت البكتيريرا وصرعوبة عمرل لقرال وام, لراا نيمرل بالتوصرل إلرى لقرال 

 متعدد التكاف  مح أحلل سالالت البكتيريا بالقا .

 جميلة سعيد المالكي اسم الباحث:

في دراسات مصلية وبايية لمرر التوكسوبالزما في م موعة معينة مح النساء السعوديات  عنوان البحث:

 مدينة الريار بالمملكة العربية السعودية.



 

 لاير 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 العلوم / علم الحيوا  الكلية:

 

 هـ1422 تاريخ البحث:

ينرة مرح النسراء السرعوديات فري دراسات وبايية مصلية لمرر التوكسوبالزما في م موعرة مع ملخص البحث:

 مدينة الريار بالمملكة العربية السعودية.

عدة أمرار عندما يغزو وال سم فري حالرة المناعرة  Toxoplasmosis gondiiيسبب   يل 

المنخ ضة وعندما يصرل إلرى الردماو أو القلرب أو العريح فلنر  يسربب أضررار بالغرة ولتشرخي  

ف عررح الط يررل بواسررطة عرردة اختبررارات منهررا فحرر  اإلصررابة بهرراا المرررر فلننررا نحتررا  للكشرر

 المقاومة المناعية الرابطة لألنزيم 

( Elisa ) Enzyme-Linked Immunosor bent Assay  الرا  يقري  مسرتوأل األجسرام

المضادة في الدم, لكح وجود الط يل بكميات ضةيلة جدا  قد ال ي  ر على ردود ال سم المناعيرة 

سرررام مضرررادة خاصرررة بالط يرررل فتظهرررر االختبرررارات بواسرررطة ضررردد, وبالترررالي ال أتكرررو  أج

(ELISA.سالبة ) 

لاا يستخدم حاليا  أحد أقنيات البيولوجيا ال زيةية في الكشف عرح اإلصرابة برالمرر مارل أقنيرة 

Polymerase Chain Reaction (PCR). 

 علررى عينرة مررح النسرراء السررعوديات (PCR)( وELISAفري هرراد الدراسررة سريتم أطبيرر) أقنيررة )

لتشخي  اإلصابة بالمرر, ومح  م عمل دراسة مقارنة بيح النتايج التي ظهرت فري كرل مرح 

 االختباريح.

 انتصار سليما  السحيباني اسم الباحث:

دراسات في الورا ة الخلوية على خاليا جسمية حساسة لالشعاع مح مرضى سر ا  الغدة  عنوان البحث:

 الدرقية.

 لاير 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  الصدور:جهة 

 

 العلوم / علم الحيوا  الكلية:

 

 هـ1422 تاريخ البحث:

أظهرت الدراسات المبديية التي أقيمت في مستش ى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحراث  ملخص البحث:

يرة حساسرة لعشرعاع و لرك بواسرطة أحليرل أ  الخاليا اللي يرة مرح مرضرى سرر ا  الغردة الدرق

 . colony forming units (CFU) assayقدرأها على أكويح المستعمرات 

وفي الوقت الحاضر ال يعرف مرا إ ا كانرت حساسرية مرضرى سرر ا  الغردة الدرقيرة لعشرعاع 

يرفقهررا أحسرر  كرموسررومي لعشررعاع أ  مرردأل أرري ير اإلشررعاع علررى  (CFU)المقرراس بتحليررل 

ار الررورا ي حيرر  ي ررب اسررتخدام العديررد مررح وسررايل التحليررل إل بررات حساسررية مرضررى االسررتقر

السر ا  مح اإلشعاع و لك لترسيخ االفترار القايم بي  مرضى السر ا  قد يحملرو  عامرل 



      

 

ورا ي ي  ر على عمليرة إصرالل الرـ د. . ا.  وعمليرة أنظريم دورة الخليرة مسرببا زيرادة قرابليتهم 

 ياة.لعصابة باألورام الخب

ويقروم البحرر  باسررتخدام التحاليررل الخلويررة التاليررة لدراسررة حساسررية الخاليررا اللي يررة مررح مرضررى 

 سر ا  الغدة الدرقية لعشعاع ومدأل أوافقها مع التحس  الورا ي:

  أحليل القدرة على أكويح المستعمراتcolony forming  units (CFU). 

  أحليل النواة الصغيرةMicronuclei assay (MN) . 

 أحليل التباد  بيح الكروموأيدات الشقيقة Sistcr chromatid exchange (SCE). 

وأظهر األهمية التطبيقية لهاد الدراسة في قدرة هاد التحاليل على التنب  بمردأل اسرت ابة الخليرة 

 للعال  اإلشعاعي للسر ا  وأعديل الوسايل العالجية المختل ة.

 حصة حمد الطالسي  اسم الباحث:

 أشييد ودراسة خصاي  بع  الاكلوزيدات المتعلقة بمشتقات االيميدازو . عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 العلوم الكلية:

 

 هـ1422 تاريخ البحث:

اسررة الكيميرراء والكيميرراء الحيويررة المتعلقررة بالنكلوزيرردات در -وال أررزا  أحظررى –لقررد حظيررت  ملخص البحث:

والنكلوأيردات برردور مهرم جرردا  , ومنرا سررنيح عديرردة, ال لكونهرا و يقررة الصرلة بكيميرراء الحمررور 

النووية وبعلم األحياء فحسب, بل أل  عددا  مح النكلوزيردات وجرد أ  لر  أ رر م يردا  ومهمرا  فري 

ها في مكافحة بع  األورام الخبياة وبعر  ال يروسرات القيام بدور مضاد حيو  , والستخدام

 كالك, كما استخدمت في معال ة بع  األورام ال لدية والتهابات القرنية في العيح أيضا.  

ولقد كانت النكلوزيدات في بادئ أمرها أقوم على قواعرد خمر  عزلرت مرح الحمرور النوويرة 

DNA,RNAغيررر  ةسررتخدمت قواعررد أرو ماييرر ررم مررا لبرر  نشررا  الكيميررايييح أ  أ اوزهررا وا

( وإن  يعمل مادة حا رة DRBمت انسة ومنها اإليميدازو  ومشتقاأ  وكا  الكتشاف النكلوزيد )

لتكويح االنتروميح, كا  لهاا االكتشاف أ رد الكبير في االأ اد إ  يحمل نكلوزيردات أقروم علرى 

 إلي  بل   هللا   ىمشتقات االيميدازو  المتعددة.وهو ما نسع

 عصمت محروس الهاجر   اسم الباحث:

أا ير أناو  بع  السكريات الحكومي  مع ال راكتوز على مكونات البالزما ودهو  الكبد في  عنوان البحث:

 ال ةرا  السليم  والمصاب  بمرر السكر  

 لاير 10000 الميزانية:

 لطبية جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات ا جهة الصدور:

 

 كلية علوم االغاي  والتغاي   الكلية:



 

 هـ1422 تاريخ البحث:

يعد السكر  مح امرار اختال  التمايرل الغراايي . ويعتمرد عرال  المرري  اساسرا علرى اأبراع  ملخص البحث:

حمي  غاايي  خاص  لكي أخ   مستوأل السكر والدهو  بالدم برالقر  مرح المسرتوأل الطبيعري 

  الدمو  مح السكريات ومح  م خ   السعرات الحراري  موضروع  و لاا كا  خ   المتناو

مررر  السركر   أغاير فري  الصرناعيةفي مال هاد الحاالت . وقرد اسرتخدمت المحليرات  أهمي 

التري  الكحوليرةمرح السركريات  أنرواعفي السرعرات الحرارير  . اسرتخدمت  المنخ ضةواالغاي  

وال أترر  ا رر مرح بعرد  األمعراءامتصاصرها خرال  وأتميز كرالك بقلر   الطاقةأوفر اقل قدر مح 

مصادر  بيعي  وهي كالك أستح) المزيد مح البحر  لهراا  أنهاأناولها مع أوفرها لالما  حي  

بمررر  المصرابةأرا ير أنراو  )ال ةررا  السريلم  وال ةررا   دراسرةبهردف  الدراسرةصممت هاد 

لسررريتو  والزيلتررو  مررع ماررل ا الكحوليررةأحتررو  علررى بعرر  السرركريات  أغايرر السرركر  ( 

 الدراسرةووز  ال سم والكبرد . أن را  الكليةال ركتوز على مكونات البالزما االنسوليح والدهو  

وم موع   سليمةعح  ري) أغاي  قسميح مح ال ةرا  كل قسم ب  خم  م موعات ) م موع  

, مصاب  بمررر السركر  ( أغراأل علرى عالير) محتوير  علرى فراكتروز , سرليتو , زليترو   

نزيح وأ ر  التقرديرات البيرو  الضابطةفراكتوز , سوريتو , زليتو  . هاا ب انب الم اميع 

  إحصايياكيميايي  والتقسيم البيولوجي  وأحلل النتايج 

 عبدهللا الحسيح  أمل اسم الباحث:

 ) اليسر (  ألبا لبروأينات بارة  والحيوية الكيمياييةالخواص  دراسةفصل  عنوان البحث:

 لاير 10000 ميزانية:ال

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 كلية علوم االغاي  والتغاي   الكلية:

 هـ1422 تاريخ البحث:

نظرا لصعوبة الحصو  على البروأيح الحيواني في معظم البلردا  الناميرة فرل  اعتمراد السركا   ملخص البحث:

لبلدا  يظل مستمرا على البروأيح النباأي والرا  يكرو  مصردرد اساسرا مرح محاصريل في هاد ا

 الزيتيرةاأ هرت مر خرا للبراور  األنظرار إ كما  ( 1974)  الزيتيةالحبو  والبقوليات والباور 

 المتاحرة الغااييرةخاصة بعد زيرادة السركا  مقارنرة برالموارد  الغااييةكمصدر جديد للبروأينات 

أعتبرر مارا  للمصرادر التري   moringa peregrine)اليسر (  ألبا رة ش رة (.إ  با 1978)

  مرح بينهرا البرروأيح حير   كرر كرال مرح الغااييرةأساهم في أوفير عردد مرح العناصرر  أ يمكح 

Al-KhataniوAbu-Arab (1933 ) فري  عديردة)اليسر( أوجرد فري منرا ) ألبا ش رة  أ م

ها علرى كميرات كبيررد مرح البرروأيح والزيرت وبرالك وأحترو  براور السرعودية العربيرة المملكة

 أعتبر باور البا  )اليسر( وفقا لهاد الدراسة مصدر جديد لهايح العنصريح الغاايييح . 

فري  التغايرةوجرود مضرادات  النباأيرةللبرروأيح مرح المصرادر  األفضرلوما يحد مح االسرتغال   

ر للبررروأيح وبررروأيح بررارة البررا ) ممررا يحررد مررح اسررتغاللها كمصررد النباأيررةكايررر مررح المصررادر 

اليسرر(يحتو  علرى ماربط أنررزيم التربسريح الرا  يقلررل مرح قيمرة قابليررة الهضرم للبرروأيح خررار  



 

 

)حسريح وأبرو  C-PER الحسرابيةومح نسبة ك اءة البرروأيح   In vitro digestibilityال سم 

مال مابط  ةالتغايوجود مضادات  أ مAl-Khatani (1995 ) م (. وقد  كر1997 ربوش, 

معررامالت مختل ررة  إجررراءالتربسرريح وحررام  ال ايتيررك فرري بررارة البررا  )اليسررر( يتطلررب  إنررزيم

مح هاد الباور كمصدر للبروأيح . ولم أ رر   االست ادةلكي يتم  التغايةللتخل  مح مضادات 

سررابقة لتقيرريم بررروأيح بررارة البررا  )اليسررر( بيولوجيررا باسررتخدام ال ةرررا  ودراسررة بعرر   دراسررة

دراسرة النقرا   إلرىلمنت ات بروأيح برارة البرا  )اليسرر( . ويهردف البحر   الغااييةلخصاي  ا

 : التالية

أحضير منت ات بروأيح بارة البا )اليسر ( الدقي) منزوع الزيرت , مركرز البرروأيح  -1

 العربيرة المملكرةومعزو  البروأيح وأحضير شقوم البروأيح مح بارة البا  )صرنف 

 االميني  فيها . األحماربة ( وأقدير نسالسعودية

أقدير مستويات مضادات التغاية وهي مابط إنزيمي التربسيح والكيموأربسيح ونسبة  -2

حام  ال ايتيك والتانيح في بارة البا  )اليسر( ومنت اأهرا وأقردير الرزرنيخ والزيبر) 

 والرصاص .

 البا )اليسر(بيولوجيا باستخدام ال ةرا .  باورأقييم بروأيح  -3

 نورد زوما  الزوما  احث:اسم الب

 مح مغلقات قناة الكالسيوم  مختارة ألدويةأحليلي   دراسة عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 الصيدل  الكلية:

 هـ1422 تاريخ البحث:

ودقتهرا و لرك لتقردير  العاليرةأتميرز بحاسريتها  جديردةاستنبا   رم أحليل  لىإيهدف هاا البح   ملخص البحث:

على غل) قناة الكالسيوم والتي أستخدم غالبا في عال  ارأ اع ضغط  القدرةبع  االدوي   ات 

علررى اسررتخدام كروماأوجرافيررا السررايل  ات  المقترحررةأعتمررد الطرررم  الصرردرية والابحررةالرردم 

والسروايل  الصريدليةهراد المركبرات )نيل رادبيح ( فري المستحضررات الضغط العالي لتقدير احرد 

أقديرد برالطرم ال ولتامترير  .  إمكا الكهروكيميايي  لهاا المركب  الدراسة أ بتت. كما  الحيوية

وكانرت النترايج مشر ع  .  الطي يرةعلرى أقردير عقرار سريناريزيح برالطرم  دراسرة أجريرتكالك 

وسررروف أطبررر) علرررى المستحضررررات  الدسرررتوريةالطرم أمرررت مقارنتهرررا بررر المقترحرررةالطررررم 

    الصيدلية

 راشد عاما  العاما  منيرة اسم الباحث:

 المملكةمح  المعزولةياسيالس  أنواعالخواص االحيايي  والكيموحيوي  لل يروسات بع   عنوان البحث:

  السعودية العربية

 لاير 10000 الميزانية:



 

 مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جامعة الملك سعود / جهة الصدور:

 

 العلوم / نبات  الكلية:

 

 هـ1422 تاريخ البحث:

في عديرد مرح البيةرات , ويسرتخدم كايرر مرح  المختل ةبانواع   Bacillusينتشر جن  باسيالس  ملخص البحث:

المبيرردات و الحيويررةوالمضررادات  الصررناعيةالمررواد  وإنتررا  الحيويررة التقنيررةفرري  األنررواعهرراد 

. وسرررررروف أتركررررررز الدراسررررررة علررررررى فيروسررررررات نرررررروع باسرررررريالس  الحيويررررررة الحشرررررررية

   Bacillus thuringiensis يورن ينسيز

وسرروف أتركررز الدراسررة علررى عررز  سررالالت هررايح  sphaericus .Bوباسرريالس سرر يريكاس 

وكررالك ال يروسررات  السررعودية العربيررة بالمملكررة مختل ررةالنرروعيح مررح البكتيريررا مررح مواضررع 

 والمياد. التربةمح غيرها خاصة مح  أو( مح ن   هاد البيةات الالمات)

 أالقتصررادي عررح عررز  وأعريررف وأوصرريف هرراد البكتيريررا  بالمملكررةأ رررأل  دراسررة أو وهرراد 

والكيموحيوير  للبكتيريرا مرح  الحيويرةوال يروسات التي أصيبها. كما أهردف لمعرفرة الت راعالت 

هراد البكتيريرا أسرتخدم كمبيرد حيرو   إ . وحير   أخررب جانب وللبكتيريا وال يروسات مح جان

أهردف  الدراسرة. فا  هاد   لعمرار الناقلةفي كاير مح بلدا  العالم ضد العديد مح الحشرات 

 جهررةوالترري أخلررو مررح ال يروسررات مررح  الحيويررة للمكافحررةالسررالالت  أفضررل إلررىالتوصررل  إلررى

 المكافحرةح استخدام هاد السالالت فري . ويمك أخرأل جهةمقاوم  لل يروسات مح  أيضاوأكو  

 .  الحيوية والتقنية الحيوية

 منى محمد منصور الرميح اسم الباحث:

  Vigne unguiculataالت اعلي لعنصر الكادميوم وحم  ال بر يليك على نبات  التي ير عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

 قسام العلوم والدراسات الطبية جامعة الملك سعود / مركز بحوث أ جهة الصدور:

 

 العلوم / نبات الكلية:

 

 هـ1422 تاريخ البحث:

جرررزء مرررح 160.80.40.20)صررر ر ,. المختل رررةأرررا ير التركيرررزات  إظهرررارشرررملت الدراسرررة  ملخص البحث:

فري نبرات اللوبيرا . كرالك أرم  الرييسية ال سيولوجيةمح كلوريد الكادميوم على العمليات المليو (

 بلضرافةالت اعلي لعنصر الكادميوم وحم  ال بر يليرك )هرمرو  نبراأي ( و لرك  ي يرالتدراسة 

مرح كلوريرد الكرادميوم فري  السرابقةكرل مرح التركيرزات  إلرىجزء فري المليرو ( 100الهرمو  )

 التي قد يسببها عنصر الكادميوم . السلبية التي يراتمحاولة للحد مح 

وبعرر   النوويررة األحمرراروالنيتررروجيح ,  وقررد شررملت الدراسررة أقرردير محترروأل البروأينررات

 المعنيرةبعر  العناصرر  إلرىفي الم موع الح ز  والم موع ال رار  , باالضراف   اإلنزيمات

(mn,mg,k,fc,ca و لررك )كررالك أررم فصررل البروأينررات كهربيررا  المختل ررةمراحررل النمررو  أ نرراء

 Electrophoresisباستخدام جهاز 



 

 

 

 خلود محمد التيسا  اسم الباحث:

 أحضير دراسة خواص بع  مشتقات البيرو  والبيتوفيح عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 / كيمياء العلوم الكلية:

 

 هـ1422 تاريخ البحث:

 أوعلرى  رات النيترروجيح  والمحتويرة الحلقرة أشييد بعر  المركبرات غيرر المت انسرة خماسرية ملخص البحث:

زمنيرا ومخبريرا علرى  المتاحرة اإلمكانيراتو لرك حسرب  مختل رةفي مواضرع  المستبدلةالكبريت 

يكو  لها نشا  بيولوجي وهاا ويتم التابيرت مرح التركيرب النبراأي للمركبرات المحضررة  أ  أمل

,NMR يف  األخ بواسطة  رم التحليل الطي ي وعلى 
,1

H,C
13

 

 مي محمد العقيل  اسم الباحث:

  الحيوية ال اعليةفي مركب االرأمزنح  ات  والاناييةالمشتقات االحادي   عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 الصيدلة الكلية:

 

 هـ1422 تاريخ البحث:

الحيرو  مرح مركرب االرأمرزنح و لرك  التري ير ات  والاناييرةأحضير بع  المشتقات االحادير   لبحث:ملخص ا

 واال يليح  نايي االميح أميحمال اياانو   األميناتبمعال ة االرأمزنح ببع  

معال ررة  نررايي هيدروكسرريل االرأمررزنح برربع  الكحرروالت ماررل ال لسررريح فرري وجررود  وأيضررا

 بورو   ال ي ال لوريد 

عح هاد الت راعالت  ات أرا ير قروأل كمضرادات للمالريرا وبعر   الناأ ةالمركبات  أ توقع  ون

 الخاليا المسر ن  .

 سمر احمد سليم بريغش اسم الباحث:

  السر انية اإلنسا في خاليا  كيموحيوي أحديد مواقع  عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

 بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية جامعة الملك سعود / مركز  جهة الصدور:

 

  حيويةالعلوم / كيمياء  الكلية:

 

 هـ1422 تاريخ البحث:



 

( وانتي نرات Ache) إنرزيمونشرا   P53فكرة البح  أدور حو  دراسة وأحديد أواجرد برروأيح  ملخص البحث:

 ك و ل اإلنسا مح السر انات في  مختل ة أنواع( في خاليا مح HHV-6فيروس الهرب  )

( لهرررراد Monoclonal antibodiesاالستنسررررا  ) أحاديرررر باسررررتخدام مضررررادات  -1

 Immuno histoالبروأينررات , و ريقررة الصرربا المنرراعي الكيميررايي لالنسرر   )

chemical staining  ) 

 SDS %10 ررم يعمررل لهررا ) –م مرردد  سررر انية أنسرر ةبعمرل مسررتخل  حررر مررح  -2

PAGE )– . ومررح  ررم أوضررع علررى ورمNitrocellulose  -  باألجسرراموأعامررل 

-chloro-4 إلررررىوحيرررردة االستنسررررا  لهرررراد البروأينررررات ,  ررررم أعرررررر  المضررررادة

lnaphthol  وH2O2  ال  أمكا  البروأيح المنتج  بيعيا  إ التحديد ما 

وعنرردما يكتمررل هرراا البحرر  فانرر  سرريوفي معلومررات قيمرر  ستسرراعد فرري أقيرريم عررال  لسررر انات 

 محددد 

 


