لولح
ريفشتلاو ةعابطلا

® وجراف
ةرشابم تاقاطبلا ىلع ةعباطلا

ةطاسبلا
ُي
ع
دمت
اهيلع
اهرعس
.قداص  HIDمازتلا نم جتان معد عم بسانم
®

ةقثب رمثتسا

ةطاسبلا لباقت ةعاربلا

 HID،لابولج نم يرتشت امدنع
 HIDلابولج مدقت .لاب ةحارب رمثتست تنأف
نم ددع ربكأ
ةنمآلا ةعابطلاو ريفشتلا لولح
لحمو ةطبارتملاو
نم لالخ نم كلذو ةقثلا
اذه .ملاعلا لوح ا ًيلاح ةتبثملا  DTCوج راف ةعباط ةمظنأ
 HIDلابولج وج راف لولح نأ ةفاضإلاب
تآشنم يف ةتبثمو ةمم ص ُم
جتنملل نامض اهمعدي  9001وزيالا ةداهش ىلع ةلصاح
اذه .زاتمم ينف معدو ةعباطلا ةلاحل ةرمتسم ةبقارمو
رسو انئالمع هاجتو كهاجت يقيقحلا  HIDمازتلا وه
ةمدخلا نم ىوتسم ىلعأب تاجتنم ىلع مئادلا كلوصح
نومضم .ةدوجلاو

ةقاطبلاب لاصتالا تاعباط نم مداقلا ليجلا عتمتي
نم ةمدقملا ةرشابم
HID Global FARGO
يف ةقثلاو مادختسالا ةلوهسب
نأبو دامتعالا
لوانتم يف اهرعس
بناجب ديلا
ةعومجم اهميدقت
تافصلا نم ربكأ
معدلاو ة زاتمملا
عقوتملا زاتمملا
 HID Global.نم
لمشت

C50
 50 (DTCيس وجراف ةعباط دسجت
يف ةطاسبلا ةرشابم تراكلاب ةلصتملا)®
.اهلاكشا لضفأ
لاقتنالل ليغشتلاو ليصوتلل  C50تم مُص
ةصصخم تاقاطب ةعابط ىلإ قودنصلا نم
.قئاقد يف ناولألا ةلماك

 Built-in Swiftةيوهلا تاقاطب تايجمرب يضقت
ميمصت جمارب تيبثت ىلإ ةجاحلا ىلع
لعجي امم ةيفاضإ تاقاطب
ةزهاج ةعباطلا
.ةركتبم راكفأب مادختسالل

 1،2،3لوقت ول امك لهسلا لحلا مدقن
ليغشتلاو ليصوتلا درجم وهو
نودب ةلوهسب ةعباطلا ةنايص كنكمي 
 C50ةعباطلا تم مُص تامولعملا مظن قيرف نم معدل ةجاحلا
ةداعإو لادبتسا نكمي ثيحب ةءافكب
ةقاطبلا فيظنت ةشوطرخو طيرشلا ةئبعت
ةجاحلا دنع
ةادأ مدقت .قئاقد يفو
ةبقارم وج رافب لمعلا
ةلاحل ةيلآ
ةينيتورلا ةنايصلا دعوم ديدحت نم كنكمي امب ةعباطلا
ةعيرس ةرظنب
ة زاتمملا ةدوجلا ىلع لصحت تنأف ،
ةيلصألا
يد يأ شتال 
 50يس ةعباط ضرع عتمتي .لاع رعس نودب
رعسلاب  HID Globalنم
نم اهمجح فالتخا ىلع تامظنملا نكمي امب بسانملا
نع رظنلا ضغب عئار رهظم تاذ ةيوه تاقاطب قاروأ جاتنإ
الإ عقوتت ال .مهتان زاوم
نامض لضفأب موعدم كنإ ثيح قلقلا نم ةيلاخلا ةعابطلا
عئار معدو ةعانصلل
.ءالمعلل

صيصخت
دامتعالا نكميو طيسب لكشب ةيوهلا ةقاطب ةروص
ةروسيم ةفلكتبو
عاتمتسالا كنكمي  HID Global،عم
.روسيم رعسبو ةقث لحم ةزاتمم ةدوجب
مدقتل  50 –HID Globalيس وجراف ةعباط تم مُص
دادعإ نم ةلوهس لكب كنكمتل قودنصلا جراخ راكفأ
.قئاقد يف ديرت امثيحو امتقو ةصصخم ةيوه تاقاطب
ةنايص ةعباطلل طوغضملا سلمألا ميمصتلا بلطتي ال
امم ةيبتكملا تادادعإلا رغصأ عم ةلوهسب بسانتتو
:نم كنكمي
ةيوهلا تاقاطبل ايئرم ةينغو ةدوجلا ةيلاع لاكشأ دادعإ 
.بلطلا عم بسانتي امب
ةيوهلا تاقاطب قيبطت مادختسا صخش يأل نكمي
BUILT-IN SWIFT
ةيفيرعتلا مهتاقاطب دادعإل
ةجاحلا نودب ٍناوث يف
وأ ةيفاضإ تايجمرب يأ تيبثتل
جاتنإ ديهعت فيلاكت لمحت
.راوزلا وأ نيفظوملا تاقاطب

1000Me

.يمانتملا كطاشنل ةمعدم لولح
ةنرمو ةمئالم تارايتخا
.ةدوجلا ةيلاع ةيفيرعت تاقاطب جاتنإل
ةيوهلا تاقاطب ريفشتو ةعابط كنكمي 
.ةسلسو ةدحاو ةوطخ يف لوخدلاب ةصاخلا
رفشم مادختسا لالخ نم – كنكمي
وجراف ةعباط ب دوجوملا ينمضلا ICLASS SE
صيصخت –  HIDلابولج نم ةمدقملا
ةادألا سفنب ةيوهلا تاقاطب ريفشتو
ريفشت نكمي .رادصإلا ةيلمع سفن لالخ
وأ نيفظوملا تامولعمب تاقاطبلا
اهتجمربو ةكرشلا
يف يداملا لوخدلا ةبقارم ةمظنأ نم ةعومجم عم لمعلل
.ملاعلاب ناكم يأ
ةدحاو ةوطخ يف كنكمي
ة رادإو كبلط ميظنت ةسلس
ادصإلا تايلمعو نوزخملا
ةبقارملا ميدقت عم ر
نامألاو ةنورملاو ىوصقلا
.كتسسؤمل
نم ىتح تقو يأو ناكم يأ يف عبطلا كنكمي 
ةميقلا ةمئالملاو ةنورملا ةديعبلا عقاوملا
و يلاحلا تقولا يف نيكلهتسملل
ىلع لوصحلاب مهعقوت
بوغرملا نامزلاو ناكملا يف تامدخو تاجتنم
اثيدح ةمعدملا  HIDلابولج تاعباط كنكمت .هيف
ةيصاخب
نم ياف ياولا
ةيسفانت ةزيمب ظافتحالا
ةيوضع وأ ةيوه تاقاطب جاتنإو دادعإ لالخ نم
.تقو يأ يفو عقوم يأ نم

راعسأ عفد نودب رثكأ نامأو ةنورم نع ثحبت تنك اذإ
وج راف :كل نيلح مدقي  HIDلابولج ناف ،ةيلاع
ةيوهلا تاقاطبو ريفشتلاو ةعابطلل DTC1000Me
عرسأ يهو  DTC1250eوج راف وأ ،دوسألاو ضيبألا راوزلاو
ةيفيرعت تاقاطب جاتنإ نم كنكمت اهتئف نم ةعباط
ناولألا ةفاكبو  50%ب ردقت ربكأ ةبسنب ايئرم ةينغ
.تقولا سفن يف ةيمكلا سفنبو

DTC1250e
ةيداحأ  DTC1000MEوج راف ةعباط /رفشم مدقي
ةقاطبلل ةجتنملا نوللا
ةيداحأ ةعابطلا تاقيبطتل يلاثملا لحلا ةرشابم
وأ مئادلا ليمعلا ةقاطب لثم ةيداصتقالا نوللا
.عبطلا لبق ام تاقاطبل عيرسلا صيصختلا
جتنملا  DTC1250eوج راف ةعباط /رفشم جتني
ةدوجلا ةيلاعو ةنمآ ةيوه تاقاطب ةرشابم ةقاطبلل
.عيرس لكشب –

تانايبلا ةيامحو ىوصقلا ةءافكلا ىلع لوصحلا كنكمي
 DTC1250eلالخ نم كنكمي .ديلا لوانتم يف رعسب
 DTC1000Meوأ
ةصصخم ةيوه تاقاطب ميمصت 
ريفوت نآلا كنكمي .ةينغ ةروص تاذو
نع يلختلا لالخ نم لاومألاو تقولا
لالخ نم اهضيوعت نكمي يتلاو ديهعتلا تاجايتحا
نم الك .ةصصخم تاقاطب جاتنإ
نيتدوزم  HIDلابولج نم نيتمدقملا نيتعباطلا
تاجمربمب
دادعإ .ةيوهلا تاقاطب تاراش
وأ ةيوضع تاقاطب
 DTC1000Meمادختساب نوللا ةيداحأ ةطيسب ة رايز تاراش
ةيوه تاقاطب قلخل  DTC1250eمادختسا وأ
اضيأ حاتم .يناوث يف ناولألاب ةيرث
 HID GLOBALةيوهلا تاقاطبل صيصختلا تايجمرب
ASURE
رفوت يتلاو
رادصإو ميمصتلل ربكأ ةنورم
ىلع اءانب اصيصخت رثكأ تاقاطب
لثم كتابلطتم
.فرعتلا ةرفش وأ ةكرشلا تاراعش

ةينقتو ياف ياولا ةزيم مادختسا كنكمي
ةديدش ةعابطلا
تاقاطبو ناولألا لماك ةيوهلا تراكو ةيساسحلا
امتقو ةينقتلا
.ءاشت امثيحو

DTC4250e

DTC4500e
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DTC5500LMX
 DTC4500eو  DTC4250eوج راف ةعباط  /رفشم
ةطسوتم تاسسؤملل ةيلاثم ةرشابم ةقاطبلل ةجتنملا
ةصاخ ةعئار ةيوه تاقاطب دادعإل ىعست يتلا مجحلا
.روص وأ مئادلا ليمعلا وأ ةيوضعلا وأ لوخدلاب
ضارغألا ةددعتم  DTC5500LMXوجراف ةعباط عمجت
ةعابطلا دعت .تقولا سفن يف ةقانألاو ةوقلاب
يه ةرفوملا قئاقرلا لولحو تاقاطبلل ةرشابملا
ثيح ةريبكلا ىلإ ةطسوتملا تاكرشلل لثمألا
ةيصخش قيقحت تاقاطبوو ا ًقوثوم ا ًجاتنا يطعت
ةيلاع ةدوج تاذ ةفلتخملا ضرغألا تاقاطبو
.ةديهز ةفلكتب
ثيدحتلل لباق ميمصتب ةدوزم ثالثلا تاعباطلا
نم ىلعأ تايوتسمل لاقتنالاو تادعملا ةيقرت طسبي
.ىلعألا ءادألاو نامألا

ىصقأ ةينهملا ةيقرتلا لولح مدقُت
لمحتلا ةوقو نمألا تايوتسم
.ةفاضملا

ةيفيرعتو ةيوه تاقاطب نوجتنم
و ةيداصتقا ةفلكتب ةنمآو ةنيتمو ةصصخم
.ةريبك تايمكب

ظوملا وأ ةكرشلا نع ةددحم ةيفاضإ تامولعم ةعابطل
رهظ ىلع ف
ينورتكلالا عيقوتلا لثم ةقاطبلا
رفوت .فرعتلا ةرفش وأ
ةقيرط تنيسرولفلا وأ ةيميسجتلا روصلا حئافص
و ةيويح
نامأ ةدايزل ةفلكتلا ةيداصتقا
تارايتخالا بناجب اذه .ا ًضيأ ةقاط بلا ةناتمو ةقاط بلا
ةيفاضإلا
يذلا ياف ياولا لمشت يتلا
ةيأ ربع عبط لاب حمسي
وأ/و ةنمأ ةيكلسال ةكبش
و دادعإ نم كنكمي يذلا  ICLASS SEينمض رفشم
وأ نمألا لوصولا ةبقارم ة رادإو ريفشت
.ةياهنلا ىلإ ةيادبلا نم ةيكذلا دادسلا تاقاطب
نم ءزجب لاع رمع تاذ تاقاطب ىلع لوصحلا 
تم مُص .ةفلكتلا
يبلتل DTC5500LMX
لمشت ثيح اهتينازيمب ةمتهملا تاسسؤملا تاجايتحا
تاقاطبلا ميقلتل تاجردم
طيرش لمشتو ىوصقلا ةقاطلا معدتو ةيسايق ةجودزم
امم ةءاضإ تاكلهتسمو ناولألا لماك
ةفلكتلا ضفخي

ةيلاع ةيكذ ةشاشب ثالثلا تاعباطلا ةفاك عتمتت
ةلهس لماعت ةذفانب رهظملا لاع ضرع تاذ ةقدلا
.اهلمكأب عبطلا ةيلمع لاوط كهجوت مادختسالا

ةعابط لا ققحت .جاتنإلا ميظعت عم ةجرد ىصقأل
ةيسايقلا نيهجولا ةجودزم ةءاضإلاو نيهجولا ةجودزم
.ربكأ ا ًريفوت
ةرفوملا ةءاضإلا ةينقت كنكمت
نم ةمدقملا ةي راكتبالا
ةءاضإلا داوم ةفلكت ضفخ نم DTC5500MX
 50%.ةبسنب ةيلاعلا

تايمك جاتنإ  HIDلابولجل ينهملا طخلا عيط تسي
كلذو ادج ريبك لكشب ةنيتملا ةيوهلا تاقاطب نم ةريبك
ةطسوتملا تاكرشلا لجأ نم مم ص ُم هنأ ثيح ةلوهسو ةعرسب
ثحبت يتلا ةيموكحلا تاسسؤملاو س رادملاو ةريبكلاو
ةيبلتل اهيلع دامتعالا نكميو ىدملا ةليوط لولح نع
لالخ نم كنكمي .ةنمآلا ةعابطلا نم ةيمويلا تاجايتحالا
 DTC5500LMXوأ DTC4250e
.كب ةصاخلا ةيوهلا تاقاطب ريوزت نم ةيامح 
و  DTC4500eو  DTC5500LMXيتأت
تازيممب  HIDلابولج نم ةمدقملا DTC4250e
دكأتلا ىلع دعاست ةيفاضإ نمأ
ةيوهلا تاقاطب خاسنتسا مدع نم
ةيامح كلذ لمشي .ةلوهسب
ةرشابم تانايبلا ريفشتو رورملا ةملك
ةي رايتخالا قالغإلا تاقاطب مقلمو ةعباطلا ىلع
راوزلل تاقاطبلا نم ةفلتخم عاونأ ة رادإل
ناولألا معد تايجمرب بناجب ،نيفظوملاو
طاقنلا نول ةنراقم يف كدعاست نأ نكمي يتلا
قيقدلا جاتنإلا ةداعإ نم دكأتلل
نيفظوملا روص وأ ةكرشلا راعش لثم ةدقعملا تاموسرلل
ةي رايتخا تايقرت رتخا .
ءافولل 
.نمألا نأشب ةيلبقتسملاو ةيلاحلا كتاجايتحاب
 HIDلابوجل ةينهملا تاعباطلا عتمتت
لالخ نم عسوتلا ةيلباقو ةنورملاب
اهل حمسي يبيكرت ميمصت
ىلع ًءانب تقو يأ يف ةلوهسب ةيقرتلاب
.كتسسؤم تاجايتحا
نيهجولا ةجودزم ةعابطلا ةدحو رتخا

ةموعدم ةنومضم لولح
.ةينهملا تامدخلاب
رادصإ لولح نيمأت
اهيلع ءانبلا كنكمي

عم جامدنالا قرط لضفأ داجيإو
لحلا رشنو لولحلا ميدقت
.حاجنلا نامضل حيحصلا
مدقتو بسانم اهرعس نأب  HIDل ةينهملا تامدخلا زيمتت
نامضل ةميقلا ةيلاع راشتنالا معد تامدخ
بيردتلا لالخ نم بيكرتلا نم ءالمعلا اضر
.لغشملل قيمعلا

ةظفاح نم أدتبا كتاجايتحا ةفاك  HIDلابولج يطغت
لولحلا نم ةريبك
ةطبارتملا
ةنومضملا
لولحلا ذيفنتل ةينهم تامدخ ىلإ  HIDل ةيلصألا
ةنايصلاو
.بيردتلاو

مزح ىدحإ عفر لالخ نم عيطتست
ةمدخ ىلع لوصحلا  HIDنم ةمدقملا ةينهملا تامدخلا
ةصصخم
سركملا  HIDىدل ةينهملا تامدخلا قيرف وضع نم
بيردتو ةس رامم لضفأ ذيفنت نامضل كعم لمعلل
لجأ نم ةءافكب رادصإلا تايلمع ة رادإ ىلع كقيرف
.   نمآلا رادصإلا ل ولح لضفأ

عتمتت
لابولج وج راف لولح
عم لماكلا طبارتلاب HID
راطإ يف ىرخألا تاجتنملا
لضفب كلذو  HIDل ةنمآلا ةيوهلل يئيبلا ماظ نلا
ةجمرب لثم ملاعلا لوح  DTCتاعباط نم فالآلا راشتنا
رئازلا ةرادإ لولحو  Asure IDةقاط ب صيصخت
وأ نمألا
دادعإ نم كنكمي امب  Iclass seىلع يوتحي رفشم
ةردان ا ًصيصخ ةممصم ةيكذ تاقاط ب
.كطاشن زيمتل
كنكمي
نأب لابلا ةحارب عاتمتسالا نم  HIDنم مد قُملا نامضلا
و تآشنملاو راوزلاو نيفظ وملا
.نامأ يف تانايبلا

نكمي
تامدخ ةمزحل
نأ  HIDنم ةمدقملا ةيلصألا رامثتسالا ةيامح
تاثيدحت كتمظ نمل مدقت
يفيظ ولا ءادألل ثيدحتو ةلودجم ةنايصلل
نم دكأتلاو ةعباط لا ءادأ ميظعتل
ليوط لا ىدملا ىلع كرامثتسا ةيامح
ىدمو مجحو عون ىلع كلذ فقوتيو لبقتسملا يف
.ك راشتنا ديقعت

يف ةدعاسملا ميدقت  HIDل ةينهملا تامدخلل نكمي
نم عي راشملا ة رادإو طيطختلا
لولح لجأ نم كلذو ةياهنلا ىلإ ةيادبلا
تاديقعتلا ي راشتسالا لخدملا اذه ددحي .نمألا رادصإ
ةينفلا

ليصوتو عيب ةيلمع  HIDءاكرش ةكبش مدقت
تاجتنملاو لولحلا عم HIDل ةينهملا تامدخلا
ميدقت ىلإ فدهن  HID.نم ةمدقملا ىرخألا ةيلصألا
لماكلا راشتنالاو ليغشتلا نامض عم ةلماك لولح
و لودجلاو راعسألا لضفأل اقفو اهل
.ةعوضوملا ةن زاوملا

تازيمم
DTC5500LMX

DTC4500e

DTC4250e

DTC1250e

DTC1000Me

،يماستلا غبص
يرارحلا لاقتنالا
تاجنيتارلل

،يماستلا غبص
يرارحلا لاقتنالا
تاجنيتارلل

،يماستلا غبص
يرارحلا لاقتنالا
تاجنيتارلل

،يماستلا غبص
يرارحلا لاقتنالا
تاجنيتارلل

يرارحلا لاقتنالا
تاجنيتارلل

،يماستلا غبص
يرارحلا لاقتنالا
تاجنيتارلل



ةيقرتلل لباق لقح

ةيقرتلل لباق لقح

عنصملا نم بلطلا

دجوي ال

دجوي ال

جتنملا ةنراقم

C50
عبطلا ةقيرط
نيبناجلا ةجودزم ةعابط
تفيوس ةقاطب

دجوي ال











ةيقرتلل لباق لقح

ةيقرتلل لباق لقح

ةيقرتلل لباق لقح

ةيقرتلل لباق لقح

ةيقرتلل لباق لقح

دجوي ال

يريفشت يسيطانغم طيرش

ةيقرتلل لباق لقح

ةيقرتلل لباق لقح

ةيقرتلل لباق لقح

عنصملا نم بلطلا

دجوي ال

دجوي ال

يكذ ريفشت ةقاطب

ةيقرتلل لباق لقح

ةيقرتلل لباق لقح

ةيقرتلل لباق لقح

عنصملا نم بلطلا

دجوي ال

دجوي ال

) 125KHZ (HID Global Proxئراق

ةيقرتلل لباق لقح

ةيقرتلل لباق لقح

ةيقرتلل لباق لقح

عنصملا نم بلطلا

دجوي ال

دجوي ال

13.56 MHz
(Iclass®, MIFARE®, ISO 14443 A/B, ISO 15693
) Read/Write Encoder









دجوي ال

دجوي ال

رشابم ريفشتو ةعابط











دجوي ال

ياف ياولا ةيناكمإب ةدوزم













ةباتكلا ةداعإ ةينقت













يب سا وي ليصوت ةيناكمإ

يرايعم رادصا
يب سا ويو تنرثيالل

يرايعم رادصا
يب سا ويو تنرثيالل

يرايعم رادصا
يب سا ويو تنرثيالل

عنصملا نم بلطلا

عنصملا نم بلطلا

دجوي ال



















دجوي ال

دجوي ال

دجوي ال

دجوي ال

او يب سا وي
يلخاد ةعابط رفرس عم تنرثي
نوللا رييغت ةلاح رز
كيفارج ضرع ةيكذ ةشاش

دجوي ال









 EZطيرشلا ةشوطرخ ليمحت





طقف جنيتار







ةئيبلا قيدص ءلملا ةداعإ طيرش ليمحت

دجوي ال

ةيقرتلل لباق لقح

ةيقرتلل لباق لقح

دجوي ال

دجوي ال

دجوي ال

بناجلا سفن يف تالخدملا  /تاجرخملل تاقاطبلا ميقلت جردم





ةيقرتلل لباق لقح

دجوي ال

دجوي ال

دجوي ال

لاخدإلا جودزم تاقاطبلا ميقلت جردم







دجوي ال

دجوي ال

دجوي ال

ةعباطلا رورم ةملك ةيامح







دجوي ال

دجوي ال

دجوي ال

) UVةعابط( تنيسرولف ةدحو



ةيقرتلل لباق لقح

دجوي ال

دجوي ال

دجوي ال

دجوي ال

نيبناجلا ةجودزم وأ ةيدرف ةءاضإ

طقف يساسأ جذومن

نودب يساسأ جذومن
ةءاضإ

طقف يساسأ جذومن

طقف يساسأ جذومن

طقف يساسأ جذومن

طقف يساسأ جذومن

ماوعأ ةثالث

ماوعأ ةثالث

ماوعأ ةثالث

ماوعأ ةثالث

ماوعأ ةثالث

ناماع

ةدمتعم تاجتنم ءارضخ ةرئاد
تاونسلا ددعتم نامض

.تنريثاب ةدوزم ةعباطو )ةدرفنم عابُت( ياف ياو ةدحو بلطتي

ةيقوس تاقيبطت
ةعباط  /قيبطت

DTC5500LMX

DTC4500e

DTC4250e

DTC1250e

DTC1000Me

C50













ةيسسؤم ةيوه









هيفرتو ةضاير











ةيحص ٍداون









ةئزجتلا ءالو









رامقلا ةيدنأ









لقن









 12فصلا ىلإ ةناضحلا نم سرادم



ةيلام تاسسؤم



ةيحص ةياعر

























تاعماج



ةيركسع  /ةموكح

عينصتلا


ةيلحم ةموكحو ةلود









نيقئاسلا ةصخر





ةيموق ةيوه ةقاطب

: 7769 237يناجملا مقرلا * : 9000 776 512 1+ةيبونجلا اكيرمأ
: 850 714 1440 44+،ايقيرفأ ،طسوالا قرشلا ،ابوروأ
: 1650 5081 55 52+ةينيتالا اكيرمأ : 9800 3160 852 +،يداهلا طيحملاو ايسأ
يآ شتإ راعش ،لابولج يد يآ شتإ ،يد يآ شتإ ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج .ةدودحملا يولبأ اسآ/نشيروبروك لابولج يد يآ شتإ  © 2017ةكرش
يأ تفيوس ةلجسملا تاكراملا وأ ةيراجتلا تامالعلا لابولج يد يآ شتإ مضت ةيلصألا يد يآ شتإ ،ةلسلسلا ميمصت ،قرزأ بلاق لكش ىلع يد
ىرخألا ةيراجتلا تامالعلا دوعت ).نودروملا( دروملا  /صيخرتلا )نيلماح( لماح ءانثتساب حيرصت نودب اهمادختسا زوجي الو وجرافو سالك يأ ،يد
.ةلجسم تاكرام وأ ةيراجت تامالعك نيينعملا اهيكلامل تامدخلا وأ تاجتنملا ءامسأو تامدخلا تاكرامو
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