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 الشخصية المعلومات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 عضو هيئة تدريس :المسمى الوظيفي

 استاذ مساعد في القياس والتقويم التربوي :الرتبة األكاديمية

 10/10/1977جرش  ها:ومكان تاريخ الوالدة

 األردنية :الجنسية

 ظهر السرو –جرش  :وانالعن

 00962777732397 :رقم الهاتف

 Babufoudeh@meu.edu.jo  &basel963591@yahoo.com :البريد اإللكتروني

 

 

 العلمية المؤهالت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة
 الى(-)من

 البلد الجامعة

 األردن جامعة اليرموك ثالث سنوات القياس والتقويم دكتوراة

 األردن جامعة اليرموك أربع سنوات القياس والتقويم ماجستير

 مجال الرياضيات بكالوريوس
ثالث سنوات 

 ونصف
 األردن الجامعة األردنية

 سنة دراسية الفرع العلمي  الثانوية العامـة
مدرسـة جرش 

 الثانوية للبنين
 األردن
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 :التدريسية اتالخبر
 امع من - الرياض – الرحمن عبد بنت نورة األميرة جامعة – التربوي والتقويم القياس في مساعد استاذ -

 .م2017 لغاية م2010
 لىع زلت ماو  م2017 عام من - عمان – األوسط الشرق ةجامع – التربوي والتقويم القياس في مساعد استاذ -

 عملي. رأس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 الرتبة مدة العمل
 األكاديمية

 البلد القسم/الكلية المؤسسة

 استاذ مساعد سنوات 3
جامعة الشرق 

 األوسط

العلوم األساسية/ كلية 

 اآلداب والعلوم
 عمان/ األردن

 ساعداستاذ م سنوات 7

جامعة األميرة 

نورة بنت عبد 

 الرحمن

علم النفس/ كلية 

 التربية

السعودية/ 

 الرياض

 

 

 :أخرى خبرات
 قالشر جامعة والمعلومات، والجودة االعتماد عمادة – االحصائي والتحليل والتقويم القياس شعبة رئيس .1

 األوسط.

ية التخصصات، باستخدام البرامج اإلحصائ تحليل البيانات الخاصة بطلبة الماجستير والدكتوراة لجميع .2
 .، وتقديم المشورة اإلحصائية للباحثينالتقارير العلميةوكتابة  ،المتنوعة، مع قراءة لنتائج التحليل

وذلك لتقديم المشورة  -لجنة االعتماد المؤسسي  –عضو لجنة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي  .3
 وتحسينها.ولمساعدة اللجنة العليا وضمان جودتها 

ت عبد األميرة نورة بن جامعة -مقرر لجنة الجودة في مكتب وكيلة كلية التربية للتطوير والجودة الشاملة  .4
 .الرياض –الرحمن 

 .جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن –كلية التربية  –عضو لجنة الجداول في قسم علم النفس  .5

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 البلد القسم/الكلية المؤسسة لرتبةا مدة العمل

1. (7 )

 سنوات
 استاذ مساعد

جامعة األميرة 

نورة بنت عبد 

 الرحمن

علم النفس/ كلية 

 التربية

السعودية/ 

 الرياض
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 والمؤلفات المنشورات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 المجالت
 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 شرسنة الن العدد المجلة العنوان

 باسل خميس أبوفودة

A Training 

Program Based on 

the Quality 

Standards of 

Achievement 

Tests to Improve 

the Competence of 

Teaching Staff in 

Constructing Tests 

at Middle East 

University in 

Jordan 

Universal 

Journal of 

Educational 

Research, 

SCOPUS. 

 

 شرمقبول للن
Vol. 8, NO (3), 

2020 

 

 م2019/2020

 أ.د.محمد الحيلة
 د.باسل أبوفودة 

Students 

attitudes towards 

the assessment 

based on the 

alphabets 

grading system. 

Journal 
OPCION, 
SCOPUS 

Vol. 35, NO 
(24), 2019 

pp. 1023-
1043 

 منشور
Vol. 35, NO 

(24), 2019 

 

 م2019/2020

 خميس أبوفودة باسل

Developing a 

scale of 

satisfaction with 

the quality of 

student services 

at Middle East 

University in 

Jordan. 

مجلة دراسات 
العلوم التربوية، 
 الجامعة األردنية

 م208/2019 النشر مقبول

 باسل خميس أبوفودة

القلق اإلحصائي 
واالتجاه نحوه في 

لبة طالتنبؤ بتحصيل 
الشرق األوسط جامعة 

مادة األردن في في 
 مبادىء اإلحصاء.

مجلة جامعة 
النجاح لألبحاث 

)العلوم 
اإلنسانية(، 

نابلس. المجلد 

(، 2، العدد )34

 م2020شباط 

 النشر مقبول

، 34المجلد 
(، 2العدد )
 م.2020شباط 

 م2018

 باسل خميس أبوفودة

بناء مقياس إلتجاهات 
أعضاء هيئة التدريس 

جامعة الشرق  في
األوسط في األردن 
نحو االختبارات 

مجلة جامعة ابن 
رشد في هولندا. 

(، 32العدد )

 م2019مايو 

 م2019 منشور
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الجامعية وفقاً إلسلوب 
 .ثيرستون

باسل خميس أبوفودة، 
 وآخرون

نتائج تقييم لجان 
الخبراء لمدى تطبيق 
جامعة الشرق األوسط 

وكلية الحقوق فيها 
لمعايير ضمان 

جودة: دراسة ال
 مقارنة.

المؤتمر العربي 
الدولي التاسع 
لضمان جودة 
التعليم العالي 

IACQA’2019 ،

المنعقد في 
الجامعة اللبنانية 
الدولية، فرع 

بيروت، لبنان. 

 م.2019

 م2019 منشور

 باسل خميس أبوفودة

استخدام النموذج 
اللوجستي ثالثي 
المعلمة في تحليل 

فقرات اختبار مقرر 
 التقويم لدىالتقييم و

عينة من طالبات 
جامعة األميرة نورة 

 بنت عبد الرحمن

المجلة العلمية 
لجامعة الملك 
فيصل )العلوم 

اإلنسانية 
واإلدارية(، 

المملكة العربية 
السعودية، المجلد 

الثالث عشر، 

(، 2العدد)

. ص: 2013

287 - 327 

 منشور

المجلد الثالث 
عشر، 
(، 2العدد)
. ص: 2013
287 – 327 

 م2013

 باسل خميس أبوفودة

تقدير الثبات للدرجات 
الجامعية في عينة من 

المواد في جامعة 
األميرة نورة بنت عبد 

الرحمن في ضوء 
بعض المتغيرات. 

مجلة العلوم التربوية، 
جامعة الملك سعود، 

المملكة العربية 
 السعودية

مجلة العلوم 
التربوية، جامعة 
الملك سعود، 

المملكة العربية 
ة. المجلد السعودي

(، 1، العدد )28

 42-19ص: 

، 28المجلد 
(، 1العدد )
 42-19ص: 

 م2016

 باسل خميس أبوفودة

التوافق بين النظرية 
التقليدية في القياس 
ونظرية استجابة 
الفقرة في مطابقة 

فقرات اختبار محكي 
المرجع في وحدة 
 الهندسة التحليلية

دراسات مجلة 
عربية في 

التربية وعلم 

 (ASEP)النفس

رابطة  –
التربويين 

العرب. العدد 

(، مايو 73)

م. ص: 2016

187 - 213 

(، 73العدد )
م. 2016مايو 
 - 187ص: 

213 

 م2016

 باسل خميس أبوفودة
درجة استخدام أعضاء 
هيئة التدريس في كلية 
التربية بجامعة األميرة 

المجلة الدولية 
التربوية 

 المتخصصة

، العدد 4المجلد 
تموز  –( 7)

 م2015
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نورة بنت عبد 
الرحمن ألنواع 

وطرق التقويم من 
وجهة نظر الطالبات 

 لديهن ةضلوالمف

، ص: 2015
151-167 

 باسل خميس أبوفودة

مستوى معرفة معلمي 
الصف األول االبتدائي 

في مدارس إدارة 
 التربية والتعليم بمنطقة

الرياض بأدوات 
 التقويم التربوي

مجلة جامعة ابن 
رشد في هولندا. 

(، 17)العدد 

تشرين أول، 

م. 2015

 290 -254ص:

 م2015 (.17العدد)

 باسل خميس أبوفودة

مخالفة قواعد أثر 
صياغة فقرات 

االختيار من متعدد 
على الخصائص 

السيكومترية لالختبار 
 وفقراته

مجلة جامعة 
دمشق للعلوم 
التربوية، جامعة 
دمشق، المجلد 

28 ، 

، 28المجلد 
(، 1العدد )
م. ص: 2010
419 - 443 

 م2012

 د. باسل خميس أبوفودة وآخرون

فاعلية برنامج تدريبي 
مستند إلى أسلوب 

القصص االجتماعية 
متعددة الوسائط في 

تنمية السلوكات 
االجتماعية لدى عينة 

من الطلبة ذوي 
االعاقة العقلية 

 البسيطة في األردن

مجلة اتحاد 
الجامعات العربية 
للتربية وعلم 
النفس، جامعة 

 دمشق.

 ر منشو 
جامعة دمشق، 
كلية التربية، 

م. 2012
 .30- 1ص:

 م2012

     

 :لمؤتمراتا

المشاااركة فااي مااؤتمر علمااي ببحااث علمااي بعنااوان: نتااائج تقياايم لجااان الخبااراء لمااد  تطبيااق جامعااة الشاار   .1
األوسط وكلية الحقو  فيها لمعايير ضامان الجاودة: دراساة مقارناة . الماؤتمر العرباي الادولي التاساع لضامان 

 م. 2019، المنعقد في الجامعة اللبنانية الدولية، فرع بيروت، لبنان. IACQA’2019دة التعليم العالي جو 

جامعاة األميارة  –الريااض  –المشاركة في المؤتمر الدولي الثاني للقياس والتقويم بعنوان: قياس نواتج التعلم  .2
هااااا 1437/صاااافر/21غايااااة هااااا ل1437/صاااافر/19الفتاااارة ماااان  خاااا ل -الرياااااض  –نااااورة بناااات عبااااد الاااارحمن 

 م(.3/12/2015م لغاية 1/12/2015)

 –المشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي للتدريب والتطوير المنعقاد بجامعاة األميارة ناورة بنات عباد الارحمن  .3
م لغاياااااااة 19/10/2015هاااااااا )1437/محااااااارم/8هاااااااا لغاياااااااة 1437/محااااااارم/6خااااااا ل الفتااااااارة مااااااان  –الريااااااااض 

 م(.21/10/2015
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 – Early Childhood International Conferenceر الادولي للطفولاة المبكارة المشااركة فاي الماؤتم .4
ه ا 1433/ذو الحجاة/ 27خا ل الفتارة مان  –الريااض  –المنعقد في جامعة األميرة ناورة بنات عباد الارحمن 

 م(.15/11/2012م لغاية 12/11/2012ها )1434/محرم/1لغاية 

 4th international Conference onوالتأهياال حضااور فعاليااات المااؤتمر الاادولي الرابااع ل عاقااة  .5

Disability and Rehabilitation–  م.2014/ 21/10 – 19خ ل الفترة من  –المنعقد في الرياض 

المنعقااد فااي مدينااة الملااك عبااد الع ياا  للعلااوم  –المشاااركة فااي المااؤتمر السااعودد األول لاادعم البحااث العلمااي .6
 م.11/2014/ 4 – 2ها. الموافق: 1436/ 11/1 – 9خ ل الفترة من  –الرياض  - KACSTوالتقنية 

المنعقد في جامعة األميرة  –المشاركة في مؤتمر التطورات الحديثة في المكتبات: التطلعات والتجارب الرائدة .7
هااااا 1436/صاااافر/26هااااا لغايااااة 1436/صاااافر/25خاااا ل الفتاااارة ماااان  –الرياااااض  –نااااورة بناااات عبااااد الاااارحمن 

 م(.18/12/2014ية م لغا17/12/2014)

المشاركة في اللقاء العلمي المنعقد في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بعنوان: " البحث العلماي مفهاوم  .8
 م.21/11/2013ها ، الموافق: 18/1/1435ومهارات". المنعقد بتاريخ: 

: " ملتقى الدراسات العليا المشاركة في اللقاء العلمي المنعقد في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بعنوان .9
وكالااة الجامعااة للدراسااات العليااا والبحااث العلمااي، عمااادة البحااث  -األول: رؤ  مسااتقبلية وتجااارب عالميااة " 

 م.19/12/2013ها ، الموافق: 16/2/1435العلمي. المنعقد بتاريخ: 
 
 
 

 

 

 
 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ البلد/المدينة المؤتمر العنوان

 . محمد الحيلة.أ.د
 د. تمارا ناصر الدين.

 د. أحمد اللوزي.

 د. باسل أبوفودة.

 نتائج تقييم لجان الخبراء لمد 
 تطبيق جامعة الشر  األوسط وكلية الحقو   
 فيها لمعايير ضمان الجودة: دراسة مقارنة 

 المؤتمر 
 العربي

 الدولي التاسع 
 لضمان 
 جودة التعليم 

 العالي 
 IACQA’2019 

 بيروت
 لبنان
 

 م2019
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 :الكتب

 .أسس بناؤها وتكوينها، وحكمتها، وتطبيقات ميدانيةو كيفية إعدادها، و مفهومها، االختبارات التحصيلية:   
 
 

 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ الطبعة الناشر العنوان

د.باسل أبوفودة & د.نجاتي 
 بني يونس

 االختبارات التحصيلية

دار المسيرة 
للنشر 

والتوزيع 
 الطباعةو

 م2015 ولىاأل

 

 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الممكلة العربية السعودية/ الرياض. –عضو في الجمعية العلمية السعودية لإلرشاد النفسي 
 

 

 
 

 

 بها التحق التي التدريبية الدورات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

  الموافق: -جامعة الشاااااااااااااار  األوسااااااااااااااط  –ورشاااااااااااااااة عمل بعنوان: بناء االختبارات التحصاااااااااااااايلية 
 م.27/9/2018م إلى 2017/ 18/9

  2017دورات تدريبية تم عقدها في جامعة الشاااااااااااااار  األوسااااااااااااااط، عمان، األردن، خ ل الفترة – 
 م2019

 بي اإللكتروني للتااادرياااب عن بعاااد على ن اااام إدارة التعلم " الب   بورد اجتيااااز البرناااامج التااادري
Blackboard  "–  أحااد ن م التعلم اإللكتروني. المنعقااد في جااامعااة  -بناااء المقرر اإللكتروني

هااااااااااا. 9/4/1435هااااااااااا وحتى 2/4/1435الرياض. في الفترة من:  –األميرة نورة بنت عبد الرحمن 
 م.9/2/2014م وحتى 2/2/2014الموافق: 

  :هااااااااااااااااااااا ، الموافق 1433/ 29/12ورشاااااااة عمل بعنوان: تصاااااااميم االساااااااتبانات اإللكترونية. بتاريخ
 م.14/11/2012

  :ورشة عمل بعنوان: وضع اإلطار االستراتيجي للبرنامج ووضع الرؤية والرسالة. المنعقدة بتاريخ
 م.3/3/2013م إلى 2/3/2013ها، الموافق 21/4/1434ها إلى 1434/ 20/4

  ها إلى 1434/ 4/5عمل بعنوان: متطلبات ضمان جودة البرامج التعليمية. المنعقدة بتاريخ: ورشة
 م.17/3/2013م إلى 16/3/2013ها ، الموافق 5/5/1434

  :هااااااااااااااااااااا إلى 1434/ 10/6ورشااااااة عمل بعنوان: المؤشاااااارات والمقارنات المرجةية. المنعقدة بتاريخ
 م.22/4/2013م إلى 20/4/2013ها ، الموافق 12/6/1434
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  :هاااااااااااااااا إلى 1434/ 24/6ورشة عمل بعنوان: توصيف البرامج وتوصيف المقرر. المنعقدة بتاريخ
 م.5/5/2013م إلى 4/5/2013ها ، الموافق 25/6/1434

 

 

 عليها شرفأ التي التدريبية الدورات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

  الموافق: -شاااااااااااااار  األوسااااااااااااااط جامعة ال –ورشااااااااااااااة عمل بعنوان: بناء االختبارات التحصاااااااااااااايلية 
 م.27/9/2018م إلى 2017/ 18/9

  2017دورات تدريبية تم عقدها في جامعة الشاااااااااااااار  األوسااااااااااااااط، عمان، األردن، خ ل الفترة – 
 ."م. بعنوان: " جدول مواصفات االختبار " و "التوزيع الطبيعي2019

 

 
 

 

 البحثية االهتمامات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لك سيكية في القياس الن رية اCTT. 

  ن رية استجابة الفقرةIRT. 

  التحلياااال اإلحصاااااااااااااااااائي باااااسااااااااااااااتخاااادام البرامج االحصاااااااااااااااااائيااااة المختلفااااة مثاااال: برنااااامجSPSS ،
PARSCALE 4 ،STATISTICA ،WinGen2 ،AMOS ،LISREL ،Smart PLS. 

 القياس والتقويم التربود في التعليم العام والعالي. 

 القرارات التربوية قضايا القياس ومعايير اتخاذ. 

 .مؤشرات قياس األداء 

  الن رية الحديثة في القياس.بناء االختبارات والمقاييس باستخدام  

 .التطبيقات البحثية في القياس واإلحصاء النفسي والتربود 
 

 

 

 االنجليزية. اللغة :اللغات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أخرى نشاطات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  اء هيئة )الماجستير والدكتوراة وأعضتقديم المشورة اإلحصائية لعدد كبير من طلبة الدراسات العليا
 والعالمية. العربيةالمحلية و في مختلف الجامعات التدريس( 

  إرشاد الطلبة الستخدام برنامجSPSS .وبرامج أخر ، وكيفية إجراء بعض االختبارات االحصائية 

  والمتعلقة بكيفية بناء وتصااااحيم المقاييس النفسااااية ورصااااد الدرجات، لبة الجامعات لطتقديم الخبرة
 .واتخاذ القرارات المتعلقة بذلك وكتابة التقرير النفسي

 :خدمة المجتمع المحلي 

" لجميااااااااع أعضاااااااااء  SPSSماااااااادرب للورشااااااااة التدريبيااااااااة " إدارة البيانااااااااات باسااااااااتخدام برنااااااااامج  -
المنعقاااااااااادة بتاااااااااااريخ  –عمااااااااااان/األردن  –دة الدوليااااااااااة الهيئااااااااااة التدريسااااااااااية فااااااااااي أكاديميااااااااااة القااااااااااا

 م.30/8/2018
االختبااااااارات التحصاااااايلية: مفهومهااااااا، وكيفيااااااة إعاااااادادها، وأسااااااس ماااااادرب للورشااااااة التدريبيااااااة "  -

" لجمياااااع أعضااااااء الهيئاااااة التدريساااااية فاااااي جامعاااااة البتاااااراء  بنائهاااااا وتكوينهاااااا، وتطبيقاااااات ميدانياااااة
 م.20/9/2018المنعقدة بتاريخ  –عمان/األردن  –الخاصة 

ماااااااادرب للورشااااااااة التدريبيااااااااة " أدوات القياااااااااس والتقااااااااويم: بنااااااااو  األساااااااائلة " لجميااااااااع أعضاااااااااء  -
مديريااااااة التربيااااااة والتعلاااااايم  –الهيئااااااة التدريسااااااية فااااااي مدرسااااااة أم انجاصااااااة األساسااااااية المختلطااااااة 

 م.2/10/2018المنعقدة بتاريخ  –عمان/األردن  –في لواء عين الباشا
 

 يوجد ال :عليها حصل التي الجوائز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العليا الدراسات طلبة على اإلشراف

. الجامعةالدراسات العليا في لطلبة تقديم المشورة اإلحصائية التحليل االحصائي و  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 
 

 المعرفون
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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