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 دوةــــن
 البداية خطاب: الوحي قراءة

 مركز الدراسات والبحوث اإلنسانية بوجدة )المغرب(ب ةالمنعقد
 م24/10/2015-23 والسبت الجمعة ييومفي 

 الرتاثية املقاربات بني الوحي قراءة"بــ املوسوم البحثي روعـاملش إطار يف

 اخلطابات مقاربة إىل هيدف الذي ،"واملراجعة للتأمل حلظة: املعارصة واملشاريع

 عىل الوقوف بغية مناهجها وتنوع توجهاهتا باختالف الوحي خطاب تعاورت التي

 خمتلف عرب املنهجية مساطرها ورسمت املعرفية، آفاقها حددت التي املسلامت

 إدراك حماولة وأيضا احتوهتا، التي الفضاءات ومتايز اخلطابات هذه تشكل مراحل

 حيث من سواء املعرفية وسياقاهتا واملكاين الزمني هاحميط مع اخلطابات هذه تفاعل

 اآلليات حيث من أو واملفاهيم التصورات حيث من أو واملضامني املحتويات

 والبحوث الدراسات بمركز الوحي قراءة حول البحث فريق يسعى واألدوات،

 ءةقرا": بعنوان السياق هذا يف أوىل ندوة تنظيم إىل بوجدة واالجتامعية اإلنسانية

 ."البداية خطاب: الوحي
 :ندوةأهداف ال

 النص من املعنى استمداد يتم بموجبها التي واآلليات بيان األنساق -1

 القرآين.

 وحديًثا. الكريم قدياًم  القرآن تفسري يف بذلت التي اجلهود عن الكشف -2

وبيان  التفسري، يف اجلديدة العلوم استثامر تريد التي احلديثة نقد التوجهات -3

وفلسفية؛  عقدية مرجعيات إىل تستند أهنا خاصة املنهجيات هذه نجاعة مدى

 واحلضارية. الثقافية مسريته يف الغرب عرفها خاصة وظروف إلكراهات نشأت
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 :ندوةمحاور ال
 .واإلشكاالت البداية: الوحي قراءة خطاب بناء -1

 .الوحي قراءة بداية خطاب بناء يف والكتابية الشفوية إشكال  -2

 . ونتائجها العالقة طبيعة: النبوي واحلديث الوحي قراءة بداية خطاب  -3

 .الوحي قراءة بداية خطاب يف اللغوية الرؤية طبيعة -4

 النزول، أسباب: الوحي قراءة بداية خطاب يف مركزية موضوعات  -5

 …النسخ الوضع، ليات،ياالرسائ

 الطبيعة: االسترشاقي اخلطاب يف الوحي قراءة بداية خطاب جتليات  -6

 .والتقويم

  .والتقويم الطبيعة: احلداثي اخلطاب يف الوحي قراءة بداية خطاب -7

  ندوةال بحوث
األستاذ منعم السنون / العلوم املركزية املؤطرة لقراءة بداية خطاب الوحي -1

 .فاس املغرب-املجلس العلمي املحيل إلقليم موالي يعقوب -

األستاذ / مدارس قراءة الوحي يف عهد التابعني؛ البداية واإلشكاالت -2

 .وجدة املغرب -اجلياليل سبيع 

األستاذ / الكتب السابقة والعمق التارخيي لنبوة حممد صىل اهلل عليه وسلم -3

 .فاس املغرب: جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل -اسليامين حفيظ 

األستاذ إبراهيم / عالقة الوحي بالفلسفة عند الكندي: البدايات الفلسفية -4

 .القنيطرة املغرب :بية والتكويناملركز اجلهوي ملهن الرت -بورشاشن 

األستاذ الزبري   /الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عباس ومنهجه يف التفسري -5

 .املغرب :احلسيمة -درغازي
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املرشف العام  -األستاذ نوزاد صواش/ عرص السعادة مرآة لقراءة الوحي -6

 .تركيا :"حراء"عىل جملة 

األستاذ عبد  /ج والقضايابناء الدرس التفسريي يف املرحلة النبوية، املنه -7

 .املغرب :مكناس: جامعة املوىل إسامعيل -الواحد احلسيني 

قراءة احلديث النبوي للوحي ومنهج املتقدمني يف فهم هذه القراءة:  -8

 .املغرب :الدار البيضاء -األستاذة عزيزة ارمويل / أنموذجا "األمور الغيبية"

كلية  -رحيم بودالل األستاذ عبد ال/ إعراب القرآن وبداية التفسري -9

 .وجدة :اآلداب

 /بحث لغة القرآن الكريم يف خطاب بداية قراءة الوحي: احلدود واملنهج -11

 .اجلزائر: جامعة الوادي -األستاذ نرص الدين وهايب 

األستاذ حممد عبد / الشفاهية والكتابية يف بناء خطاب بداية قراءة الوحي -11

 .عة املدينة العامليةجام :كلية العلوم اإلسالمية -الرمحن سالمة 

/ علم معاين القرءان نموذج للتكامل املعريف، يف قراءة النص القرآين -12

 .املغرب :جامعة القايض عياض -األستاذ عادل فائز 

االعتبار بالسياق يف خطاب بداية قراءة الوحي: املأثور عن عبد اهلل ابن  -13

: لغة العربيةجامعة القرويني كلية ال -األستاذ حممد الفرجي/ عباس نموذجا

 .املغرب :مراكش

/ "جماز القرآن"خطاب قراءة أيب عبيدة بن معمر املثنى الوحي يف  -14
 .املغرب :فاس :األكاديمية اجلهوية تازة احلسيمة -فوزية طابخ  األستاذة

كلية  -محاد األستاذ موالي عمر بن /بدايات التأسيس ألصول التفسري -15

 .الرباط :اآلداب
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 -األستاذ حسن بوكبري/  التوقيف والتوفيقتأليف القرآن الكريم بني -16

 .املغرب :مكناس: املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين

 -األستاذة مجيلة تلوت / إشكالية النسخ يف قراءة الوحي: دراسة نقدية -17

 .املغرب :الدار البيضاء

أسباب النزول والورود وموقعهام من القراءة املقاصدية للنص  -18

 .املغرب :وجدة :املركز اجلهوي للرتبية والتكوين -مرسار األستاذ محيد/ الرشعي

قراءة نقدية ملداخل بداية تفسري نصوص الوحي نحو بحث يف لسان  -19

 .املغرب :وجدة -األستاذ حممد كنفودي/ نص الوحي املنزل

األستاذ حممد / مفهوم الوحي يف خطاب احلداثة العربية: رؤية نقدية -21

 .مرص: جامعة األزهر :ة اإلسالميةكلية الدعو -محد طه أحممود سيد 

/ أسباب النزول من منظور اخلطاب احلداثي يف فهم النص القرآين -21

 .فاس :سايس :كلية اآلداب -األستاذ عزالدين سليامين
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 الثاني الدولي تؤمرامل
 وأعالم مناهج: الكريم القرآن تدبر

 ليب فرح( في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربيةفندق )كولدن تو : في المنعقد
 هـ1437محرم  16-15 يومي األربعاء والخميس

 م2015أكتوبر  29-28الموافق 
تنظيم: الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، بشراكة مع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة 

 الحسن الثاني: الدار البيضاء
 أهداف المؤتمر:

األسس املعرفية لتدبر كتاب اهلل من خالل املنهجية التي سار عليها إبراز  -1

 أعالم املتدبرين خالل القرون املاضية.

 رصد أبرز اإلصدارات والكتب العلمية التي كتبت يف فن التدبر. -2

قراءة املناهج املعارصة التي اختطت منهجية جديدة يف أصول التدبر  -3

 وتقويمها.

خدمة مرشوع تدبر القرآن من خالل طرح  إرشاك فئات املجتمع كافة يف -4

 اجلوائز العلمية واإلعالمية.

 تعزيز التواصل والتعارف بني أهل القرآن واملهتمني بتدبره.  -5

 :المؤتمر محاور
 .( املتقدمني مدرسة)  املتدبرين أعالم -

 .( املعارصين مدرسة)  املتدبرين أعالم -

 .وتقويم قراءة :التدبر مناهج -

 .( النظرية الكتب)  وحتليل قراءة :التدبر يف املؤلفات -

 .( التطبيقية الكتب)  وحتليل قراءة :التدبر يف املؤلفات -
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 بحوث المؤتمر:

 -الشاووش سامل منرص بن فواز التدبر/ يف ومنهجيته الطربي جرير ابن -1

 املنورة. باملدينة اإلسالمية باجلامعة القرآن وعلوم التفسري يف ماجستري

 حممد استخالصها/ الدكتور وطرق كثري ابن سريتف يف التدبرية اجلوانب -2

 القصيم. جامعة وعلومه القرآن بقسم املشارك األستاذ -الربيعة عبداهلل بن

/ "القرآن نكت" كتابه خالل من القرآن تدبر يف ومنهجه القصاب اإلمام -3
 امللك بجامعة وعلومه القرآن أستاذ -الشهري معاضة بن عبدالرمحن الدكتور

 القرآنية. الدراسات قسم رتبية،ال كلية سعود،

 -العمراين الدكتور أمحد الكريم/ القرآن تدبر يف ومنهجيته عباس ابن -4

 املغرب. اجلديدة: : الدكايل شعيب بجامعة والتفسري املقارن الفقه أستاذ

 العام املرشف -رفوش عادل التدبر/الدكتور يف ومنهجه البرصي احلسن -5

 .واإلبداع واألبحاث للدراسات تاشفني ابن ملؤسسة العلمي واملدير

 حممد بن األمني/ الدكتور أمحد حممد املفرس الشيخ عند التدبر مظاهر -6

 باملدينة اإلسالمية اجلامعة يف القراءات بقسم حمارض -الشنقيطي حسن األمني

 املنورة.

 أبو حممود مجال القران/ الدكتور تدبر يف ومنهجه عاشور بن الطاهر حممد -7

 باألردن. العاملية اإلسالمية العلوم بجامعة الدين وأصول ةالدعو كلية -حسان

العيثمني/ الدكتور عبد اهلل  صالح بن حممد العالمة عند التدبر منهجية -8

 العواجي.

 األنصاري/ الدكتور فريد الدكتور للشيخ القرآن جمالس مع وقفات -9

 .الرباط اخلامس، حممد جامعة -محاد بن عمر موالي
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 بن صالح بن إبراهيم م/ الدكتورالكري رآنالق روتدب   دديالع ازاإلعج -11

 القصيم. جامعة يف وعلومه القرآن بقسم األستاذ -احلمييض هلل عبدا

 حسن التدبر/ الدكتور عىل وأثره للقرآن اجلديدة القراءة أصحاب منهج -11

 بأهبا. خالد، امللك بجامعة األستاذ -األسمري حممد بن

 العزيز عبد الدكتور املصطلح/ يف ةنظر عرشية: االثني عند القرآن تدبر  -12

 الرشيعة كلية يف املساعد القرآنية الدراسات أستاذ-الضامر الرمحن عبد بن

 اإلسالمية. سعود بن حممد اإلمام اإلحساء: جامعة يف اإلسالمية والدراسات

 يف اإلصالحية املدرسة منهج.. وأعالم مناهج: الكريم القرآن تدبر -13

 املغربية. اململكة من ييس،الس حممد التفسري/ الباحث

 -العمراين السنويس نادر التدبر/ الدكتور يف اإلشارية املدرسة منهج -14

 اآلداب: جامعة كلية اإلسالمية الدراسات بقسم وعلومه، احلديث أستاذ

 .طرابلس

 بن مبارك بن فهد القرآن )املقررات(/ الدكتور تدبر يف املؤلفات حتليل -15

 والعلوم اآلداب كلية يف املساعد القرآنية ساتالدرا أستاذ -الوهبي اهلل عبد

 املنورة. املدينة يف طيبة بجامعة اإلنسانية،

 أبو حتليلية/ الدكتور وصفية دراسة واملوانع: واألسباب املفاتيح كتب -16

 البخيت. فوزي حممد بن بكر

: للعالمة التدبر ودقائق التفكر معارج كتاب يف التدبر وضوابط مفهوم -17

د امليداين/ الباحث ةحبنك الرمحن عبد  مكي. جمج

وحتليل )كتب اإلصالح والتصحيح(/  قراءة التدّبر: يف املؤلفات -18

 .الصاوي حممد الدكتور
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 التفسري أستاذ -صواب حييى صالح التعليمية/ الدكتور املناهج يف التدبر -19

 صنعاء. بجامعة القرآن وعلوم

 بن حممد املبني/ الدكتور الكتاب تدبر عىل املعني كتاب يف التدبر معامل -21

 القحطاين. جابر بن عبداهلل

 حسن الرمحن اهلل، لعبد لكتاب األمثل التدبر قواعد كتاب حول دراسة -21

 .امليداين/ األستاذ الدكتور حييى شطناوي حبنكة

 توصيات المؤتمر

 يف تنطلق الذي التدب ر، ملصطلح تعريفها القرآن لتدب ر العاملية اهليئة حتّدد أن -1

 .خالله من ومناهجها يعهامشار

 ونرشها الكريم، القرآن تدبر يف املفرسين وكبار السلف مناهج من اإلفادة -2

 .الناس بني

 برشوطه تلتزم ال التي الكريم، القرآن تدب ر يف املنحرفة الط رق من احلذر -3

 .وضوابطه

 وتصحيح اإلشكاالت حل عىل القادمة املرحلة يف الرتكيز يكون أن -4

 .للتدبر طئةاخلا املفاهيم

 .الكريم القرآن تدب ر عىل املسلمني لرتبية معارصة عملّية أساليب ابتكار -5

 .الناس بني وإشاعتها الكريم القرآن تدب ر يف الناجحة التجارب دعم -6

 الفكري االنحراف من الشباب محاية يف الكريم القرآن تدب ر توظيف -7

 .نفوسهم وهتذيب إيامهنم وتقوية والسلوكي،

 بني القرآن تدبر لنرش العلمية وامللتقيات املؤمترات من دــزيـمـال دـعق -8

 .املسلمني
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 بلغة القرآن رسالة وإبالغ القرآن تدبر نرش يف اجلديد اإلعالم تفعيل -9

 .هبا الناطقني وغري بالعربية الناطقني املسلمني عامة تناسب

 البالد مجيع يف القرآنية واهليئات املؤسسات بني التنسيق رضورة -11

 بينها. فيام والتكامل الشمول لتحقق سالمية،اإل
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 ندوة

 واإلشكاالت القضايا: الكريم القرآن تدبر
 بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالجديدة )المغرب( ةالمنعقد

 م2015أكتوبر  31-30يومي في 
كلية اآلداب والعلوم   -شعيب الدكاليبجامعة  تنظيم: مختبر األبحاث والدراسات الحضارية

 اإلنسانية: الجديدة، بتعاون مع أساتذة من الجامعات األردنية

 الندوة بحوث
كلية  -األستاذ الدكتور أمحد شكري /مفاتيح التعامل مع القرآن الكريم -1

 .اجلامعة األردنية: الرشيعة
أمحد األستاذ الدكتور  /مفهوم التدبر ومستويات التلقي عن اهلل تعاىل -2

 .بزوي الضاوي

كلية -األستاذ الدكتور مجال أبو حسان  /يف علوم القرآن مسائل مشكلة -3

 .األردن :جامعة العلوم اإلسالمية العاملية :الدعوة وأصول الدين

 .خدجية إيكر األستاذة الدكتورة /القراءة املقاصدية للقرآن الكريم -4

كلية الرشيعة  -اويالدكتور حييى شطن األستاذ /القرآن الكريم اإلنسان يف -5

 .األردن: جامعة الريموك  :والدراسات اإلسالمية

 .إبراهيم عقييل األستاذ الدكتور /التدبر العرفاين للقرآن الكريم -6

كلية  -سليامن الدقور األستاذ الدكتور /بناء اإلنسان يف القرآن الكريم -7

 .األردنية اجلامعة :الرشيعة

 .عبد اهلادي دحاين الدكتور األستاذ /التدبر البياين للقرآن الكريم -8

                            



 (ه1437جمادى اآلخرة)الحادي والعشرون       العدد بي للدراسات القرآنية    لشاطمجلة معهد اإلمام ا

 423 

 الندوة الدولية األوىل يف موضوع

 وتأويله القرآني اخلطاب فهم يف البيان أصول
 بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان ةالمنعقد

لمحمدية تنظيم: مركز ابن أبي الربيع السبتي للدراسات اللغوية واألدبية، التابع للرابطة ا
 للعلماء، بتعاون مع فرقة البحث األدبي والسيميائي بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان

 هـ1437ربيع األول  6و 5في يومي األربعاء والخميس  
 م2015من ديسمبر  17و16الموافق 

 النحوي الدرس فيه يسهم رتصو إعداد إطار يف الدولية الندوة هذه تنظيم يأيت

 السليم الفهم حتقيق تكفل وقواعد أصول   وضع يف والبالغي عجميوامل والرصيف

 وخطاب   سليم   تفسريي خطاب   إنتاج وتضمن الكريم، للقرآن السليمة والقراءة

 يتعلق مرشوع   أسئلة عن الندوة هذه جتيب أن يمكن مدًى  أي وإىل سليم، تأوييل

 .مؤصالً  كلياً  اً بيان الكريم القرآن معاين بيان يف العربية علوم إسهام بمدى

 القراءة عمليات تضبط التي والقواعد األصول استخراج إىل ترمي أسئلة   وهي

 واألصول القواعد هذه فتكون القرآين، للخطاب والتأويل والتفسري والفهم

 .والتنزيل الفهم سوء ومن التأويل يف الشطط زلل من العمليات لتلك عاصمةً 

 البحث رضورات من ملحةً  رةً رضو واألصول القواعد هذه أصبحت ولقد

، جامع   شامل   تأوييل تفسريي خطاب   إنتاج ميدان يف العلمي  صعيد عىل متكامل 

 والضوابط القواعد هذه استخالص عىل العمل أن يف شك وال. والتطبيق التنظري

 وقوانني القرآين البيان خصائص الستخالص كبرية   علمية   جهود   بذل يْقتيض

 ومنحْتها العربية أغنت التي والبيان الفصاحة مظاهر أعىل متثل األهن القرآين التعبري

 نزول بعد العربية غدت حتى والتوليد، والتهذيب والتعديل التشذيب من ألواناً 

 به رفدها ما بفضل اللغوي، التطور مراحل وأعىل البياين النضج قمة يف القرآن
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 بيانية بالغية وظالل   تركيبي ًى وغن اشتقاقية   وتنمية   داليل توليد من الكريم القرآن

 .وارفة  

 :الندوة أهداف
 العربية علوم تبلغه أن يمكن الذي املدى فحص عىل الدولية الندوة هذه تركز

 مرحلة من االنتقال إىل يرمي مرشوع   صياغة إىل وهتدف القرآين، اخلطاب فهم يف

 التفسري يف وطاقتها حدودها بيان مرحلة إىل العربية علوم يف املنجز استعراض

 اللغوي الدرس آفاق هبا تسترشف وقواعد ألصول   التأسيس وإىل والتأويل،

 :ييل فيام وإمجاهلا األهداف اختصار ويمكن. والتأويل التفسري حول والبالغي

 .مؤصالً  كلياً  بياناً  الكريم القرآن معاين بيان يف والبالغة اللغة علوم إسهام -أ

 استثامر إىل القرآين بالدرس العربية علوم عالقة استعراض مرحلة جتاوز -ب

 .والغايات املقاصد

 فهم يف والبالغي اللغوي للدرس قواعد وتْقعيد أصول   تأصيل عىل العمل -ج

 . وتأويله وتفسريه الكريم القرآن

 الشاملة االستفادة سبيل يف وتكافلها، العلوم لتكامل آفاق   استرشاف -د

 املعرفة أنساق تطور يناسب مما ،"املطروحة" العلمية لإلشكاالت حلول   وإجياد

 .االتصال ووسائط والعلوم

 :الندوة محاور
 والتفسري والنص واخلطاب البيان: واملصطلحات األولية املفاهيم ضبط -أ

 ...والتأويل

 اخلطاب فهم يف ومنتهاها والرصفية النحوية العلوم حدود: األول األصل -ب

 وتفسريه القرآين
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 فهم يف ومنتهاها واإلعجاز والبيان البالغة علوم حدود: الثاين األصل -ج

 .وتفسريه القرآين اخلطاب

 .والتفسري الفهم يف وحدودها والغريب اللغة معاجم: الثالث األصل -د

 الفهم يف واالنسجام التناسب وقضايا النص علوم: الرابع األصل -هـ

 القرآين. للخطاب والتأويل، والتفسري

 بحوث الندوة
دي البيان واخلطاب والنص والتفسري والتأويل: نحو ضبط أويل بني أي -1

لدكتور عبد القادر سالمي، األستاذ بجامعة تلمسان /اللمفاهيم واملصطلحات

 باجلزائر.

 /حدود اللغة العربية وعلومها يف فهم لسان القرآن الكريم وتأويله -2

نية التابع للرابطة الدكتورة فاطمة الزهراء النارصي، الباحثة بمركز الدراسات القرآ

 .املحمدية للعلامء

الدكتورة سعاد النارص، األستاذة بجامعة عبد  /بالغة القّص يف سورة طه -3

 املالك السعدي بتطوان.

التأثري والتأثر بني املعنى والصنعة النحوية عند ابن جرير الطربي يف  -4

امعة القصيم لدكتور عبد اهلل بن حممد بن جار اهلل النغيميش، األستاذ بج/ اتفسريه

 .باململكة العربية السعودية

الدكتور  /النحو العريب والقرآن الكريم، قراءة يف حدود العالقة وآفاقها -5

 .عدنان أجانة، األستاذ الباحث بأكاديمية الرتبية والتعليم بكلميم

األصول النحوية والرصفية يف تأويل القرآن: معاين القرآن وإعرابه  -6

  بن رسحان القرين من جامعة أم القرى بمكة املكرمة.الدكتور عبد اهلل /اأنموذًج 
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كتب الغريب وأثرها يف فهم القرآن، تفسري غريب القرآن البن قتيبة  -7

لدكتور راشد بن محود بن راشد الثنيان، من كلية الزلفى باململكة / ااأنموذًج 

 العربية السعودية.

 الدين وهايب، الدكتور نرص /التوجيه النحوي للشاذ يف لغة القرآن الكريم -8

 .األستاذ بجامعة الشهيد مّحه خلرض، الوادي باجلزائر

لدكتور عبد / االنسق والبنية يف دراسة النص القرآين واستجالء بيانه -9

 الرمحن بودرع، األستاذ بجامعة عبد املالك السعدي بتطوان.

ا يف التفسري اللغوي بالغرب اإلسالمي، البحر ا دالليً السياق موجهً   -11

لدكتور حممد الفرجي، األستاذ بكلية اللغة / اايب حيان األندليس أنموذًج املحيط أل

 .العربية بمراكش

 الندوة توصيات
 بأصول املهتمة املؤلفات من ن رشج  أو ط بع ملا شامل دليل بوضع العناية   -1

 القرآين. البيان

زائن يف املنترشة املجخطوطجة التفاسري ي طبجعْ  مل ملا شامل جرد -2  املكتبات خج

 لعاملجية.ا

د بحث خلية   تأسيس يف التفكري -3  يضطلع من اختيار يف النظر إلْيها ي عهج

 القرآنية. للدراسات بالتأصيل

ل -4 ْقد والتعاق د التواص  ن الرشاكات بعج  ذات ومراكز مؤسسات مع والتعاو 

ك، اهتامم  .بيانه وأصول القرآين باخلطاب مشرتج

 الكريم بالقرآن مرتبطة ساتدرا من مؤلفات من ون رشج  ط بع ما مجيع رقمنة -5

 البيانية. الناحية من

ة تداوهلا لتيسري ونرشها الندوة بحوث طجْبع عىل احلرص   -6  .منها واإلفادج
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ة الدكتوراه طالب من للمتفوقني السامح -7 كج  علمية، بورقات باملشارج

 .للناس وتقديمها لتطويرها املبكرة البحثية مواهبهم واكتشاف قدراهتم الستطالع

قد ىلع احلرص -8  .سنة كل يف مرة ولغته القرآن بالغة يف دولية ندوة عج

 يف علمية مشاريع إلعداد للندوة مصاحبة ورشات تنظيم عىل احلرص -9

 .ندوة كل حماور

 حول مشاريع أو برامج من قدموه ما ملعرفة املتخصصني مع التواصل  -11

 القرآن. فهم يف البيان أصول

 يف به، تتصل كتب أو البيان، صولأ يف مستقباًل، املتميزة الب حوث تكريم  -11

 العريب. الوطن

 

 

 

 

                            

 


