جبمعت لنـبة السويس

كليت السيبحت والفنبدق

أمبنت جملس الكليت ىىىىىىىىىى

جملس الكليت رقم () 134

املوافك يوم االثنني املوافك 2012/ 12/ 24م
=======================ى

اجتمع مجمس الكمية بجمستو الرابع والثالثون بعد المائة وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظي ار يوم
االثنين الموافق  2012/12/24م بإدارة الكمية برئاسة :
السيدة األستاذ الدكتور  /مفيدة حسن الوشاحي

عميد الكمية

وحبضور كل من السادة :
أ.د /جمال عمي عبدالعال

وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث

أ.د /غادة عبداهلل محمد

وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

د /فاتن حمدي العميمي

وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

أ.د /محمد سيد أحمد صالح الزغبى

رئيس قسم الدراسات الفندقية

أ.د/ىبة اهلل محمد فتحي

رئيس قسم اإلرشاد السياحي

د /نيفين جالل عيد

رئيس قسم الدراسات السياحية

أ.د /سعيد سالمة إبراىيم

أستاذ بقسم الدراسات الفندقية

أ.د /عبدالرحمن عبدالفتاح محمد

أستاذ بقسم الدراسات الفندقية

د /أسماء سعيد سالمة

مدرس بقسم الدراسات السياحية

وقد اعتذر عن عدم احلضور :
أعضاء من الداخل  -:أ.د  /سعاد عمران

أعضاء من اخلارج  :السيد األستاذ  /سميم السيد البحطيطي مدير عام فندق بالما أبوسمطان

أفتتحت السيدة األستاذ الدكتور  /عميد الكمية ورئيس المجمس الجمسة بسم اهلل الرمحن الرحيم
واستـي ــمت سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادتيا المجم ــس بالتــرحـ ــيب بالس ـ ـ ـ ـ ـ ــادة األساتذة أعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء المجمس والتينئة بمناسبة
العام الميالدي الجديد والدعاء بأن يحفظ اهلل مصر ،ثم توجيت سيادتيا بالشكر لمسادة أعضاء ىيئة

التدريس في قسم الدراسات الفندقية لمتعاون والمتابعة في القرية التدريبية بشرم الشيخ والمطبخ

التعميمي والشكر لمسادة األساتذة أعضاء ىيئة التدريس في قسم الدراسات السياحية واإلرشاد السياحي
لمعمل لصالح الكمية ثم تناولت سيادتيا جدول األعمال عمي النحو التالي -:

أوال:املصبدلبث :

 -1املوضوع  :المصادقة عمي محضر مجمس الكمية بتاريخ  2012/11/25م
المـــرار :

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمصادقة

 -2املوضوع:ىىاإلحاطة بما تم بجمسة مجمس الجامعة رقم (  ) 312بتاريخ 2012/11/26م
المـــرار :

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاإلحاطةى

ثبنيب :شئون أعضبء هيئت التدريس:
 -3املوضوع

 :كتاب السيدة الدكتور  /رئيس قسم الدراسات السياحية بموافقة مجمس قسم

الدراسات السياحية رقم (  )86بتاريخ 2012/12/12م عمي إنتداب السيدة الدكتور /مروة
مجدي غانم لمتدريس بشعبة الدراسة بالمغة االنجميزية بكمية التجارة باالسماعيمية لمفصل

الدراسي األول 2013/2012م بواقع  6ساعات اسبوعيا .ى
المـــرار :

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالموافقةىى
ى
 -4املوضوع

 :كتاب السيدة الدكتور /رئيس قسم الدراسات السياحية بموافقة مجمس قسم

الدراسات السياحية رقم (  )86بتاريخ 2012/12/12م عمي الطمب المقدم من السيدة الدكتور/

نرمين الشحات نصر -بشأن تحويل التأمين الصحي الخاص بسيادتيا من منطقة القناة
وسيناء إلي القاىرة نظ ار لظروفيا الصحية .ى
المـــرار :

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالموافقةىمعىادتفاءىاإلجراءاتىالخاصةىبكذاىالذأنىىى

 -5املوضوع  :كتاب السيدة األستاذ الدكتور /عميد الكمية بالموافقة والعرض عمي مجمس الكمية
بشأن ضم السيد األستاذ الدكتور  /محمود عبدالرازق حسين عوض االستاذ بقسم االرشاد

السياحي لتشكيل مجمس كمية السياحة والفنادق لمعام  2013/2012م  .وذلك بناء عمي موافقة
مجمس قسم اإلرشاد الطارئ بتاريخ  2012 / 12 / 17م
المـــرار :

ىىىىىىىىىىىىىىالموافقةى
ى

آيـه ـعزت عبدالطيف بخصـ ـوص تعينيا مدرسة لغة صينية
المق ـدم م ـ ـ ـن  /ـ
 -6املـوضـوع  -:الطمب ـ ـ

بكمية السياحة والفنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ادق حيث أنو ـا حاصـ ـ ـلة عمي ليس ـ ـانس آداب قس ـ ـ ـم المغ ـ ـة الصينية دفعـ ـ ـة

ادسة عمي الكمية وتم تعينيا طبقًا ألوائل الخر يجين بالجامعة عممًا بأنيا تكمل
الس ـ ـ
تيبىا ـ ـ
 2011م وتر ـ ـ
دراسة ماجستير لغة صينية بجامعة القاىرة .
المـــرار :

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالموافقةىىمعىإردالىخطابىلذئونىالعاملونىلمخاطبةىجكازىالتنظومىواإلدارةى.ىى

ى
بخص ـوص تعينيا مدرسة لغة صينية
ـ
المق ـدم م ـ ـ ـن  /رضوي عالء الدين
 -7املـوضـوع  -:الطمب ـ ـ
بكمية السياحة والفنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ادق حيث أنو ـا حاصـ ـ ـلة عمي ليس ـ ـانس آداب قس ـ ـ ـم المغ ـ ـة الصينية دفع ـ ـ ـة

تيبىا الثالثة عمي الكمية وتم تعينيا طبقاً ألوائل الخريجين بالجامعة عمماً بأنيا تكمل دراسة
 2011وتر ـ ـ
ماجستير لغة صينية بجامعة القاىرة .
المـــرار :

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالموافقةىىمعىإردالىخطابىلذئونىالعاملونىلمخاطبةىجكازىالتنظومىواإلدارةى.ى

ً
ثبلثب  :شئون الطالة

 -8املوضوع كتاب السيدة الدكتور  /وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب بموافقة لجنة شئون التعميم
والطالب رقم ( )110في اجتماعيا بتاريخ  2012/12/16م عمي الطمب المقدم من الطالبة  /الخنساء
محمد حممي عبد اهلل  -المقيدة بالفرقة الثالثة قسم الدراسات السياحية والتي ترغب في تأجيل
امتحانات الفصل الدراسي األول لمعام الجامعي  2013/2012م وذلك ألسباب مرضية .
المـــرار :

ىىىىىىىىىىىىالموافقةىمعىإخطارىالكنترولىالمختصىى
 -9املوضوع كتاب السيدة الدكتور  /وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب بموافقة لجنة شئون التعميم
والطالب رقم (  )110في اجتماعيا بتاريخ  2012/12/16م عمي الطمب المقدم من الطالب  /عمر

فيمي خميفة القاسم  -المقيد بالفرقة الثالثة قسم الدراسات الفندقية والذي يرغب في تأجيل امتحانات
الفصل الدراسي األول لمعام الجامعي  2013/2012م وذلك ألسباب مرضية .
المـــرار :

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىالموافقةىمعىإخطارىالكنترولىالمختصى
ى

ً
رابعب  :الدراسبث العليب :-

 -10املوضوع  :كتاب السيد االستاذ الدكتور /وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث بموافقة لجنة
الدراسات العميا رقم (  )119في اجتماعيا بتاريخ  2012/12/19م عمي لجان المصححين والممتحنين
الخاصو بالفصل الدراسي االول  2013/2012م لألقسام العممية الثالث.
المـــرار :

ىىىىىىىىىىىىالموافقة

 -11املوضوع  :كتاب المكتب الثقافي لسفارة دولة الكويت بالقاىرة بشأن جداول امتحانات دور
يناير لمعام الجامعي  2013 /2012م بمراحل الدراسات العميا .ى
المـــرار :

ىىىىىىىىاإلحاطةىى
 -12املوضوع  :كتاب السيد االستاذ الدكتور /وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث بموافقة
لجنة الدراسات العميا والبحوث رقم (  )119بتاريخ 2012/12/19م وبناءاً عمي موافقة مجمس قسم

الدراسات السياحية بتاريخ  2012/12/12م عمي تشكيل لجنة الحكم ومناقشة لمطالبة  /رشا احمد
محمد خميل المسجل لدرجة الدكتوراه بقسم الدراسات السياحية بالكمية بناءًا عمي تقرير الصالحية
واإلطار العام لمرسالة المقدمة من الطالبة عمي أن تكون المجنة كالتالي -:

أ.د/نيرفانا حراز

أستاذ بمعيد سيناء العالي لمسياحة والفنادق (مناقشا)

د /سوزان بكري

أستاذ مساعد بقسم الدراسات السياحية – جامعو الفيوم(مناقشا)

أ.د /عبدالعظيم بسيوني
أ.د /غاده عبداهلل
د /نيفين جالل عيد
المـــرار :ىىالموافقة

أستاذ بمعيد سيناء العالي لسياحة والفنادق(مشرفا ومناقشا)
أستاذ بقسم الدراسات السياحية بالكمية(مشرفا ومناقشا)
أستاذ مساعد بقسم الدراسات السياحية بالكمية(مشرفا ومناقشا)

 -13املوضوع  :كتاب السيد االستاذ الدكتور /وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث بموافقة
لجنة الدراسات العميا والبحوث رقم (  )119بتاريخ 2012/12/19م وبناءاً عمي موافقة مجمس قسم

الدراسات السياحية بتاريخ 2012/12/12م عمي منح الطالب /مياب حسين شفيق  -المسجل لدرجة
الماجستير بقسم الدراسات السياحية وذلك بناءًا عمي التقارير الفردية والتقرير الجماعي لمجنة الحكم و
المناقشة والتي تبين أن الطالب قد إجتاز االمتحان بنجاح .
المـــرار :

الموافقة
 -14املوضوع  :كتاب السيد االستاذ الدكتور /وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث بموافقة
لجنة الدراسات العميا والبحوث رقم (  )119بتاريخ 2012/12/19م وبناءًا عمي موافقة مجمس قسم

االرشاد السياحي بتاريخ  2012/12 / 4م عمي منح الطالبة /نيى محمد حافظ  -المسجمو لدرجة
الدكتوراه بقسم اإلرشاد السياحي وذلك بناءاً عمي التقارير الفردية والتقرير الجماعي لمجنة الحكم و
المناقشة والتي تبين أن الطالبة قد إجتازت االمتحان بنجاح .
المـــرار :

الموافقةى
 -15املوضوع  :كتاب السيد االستاذ الدكتور /وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث بموافقة لجنة

الدراسات العميا رقم (  )119في اجتماعيا بتاريخ 2012/12/19م وبناءاً عمي موافقة مجمس قسم

اإلرشاد السياحي بتاريخ  2012 /12 /4م بشأن مد فتره التسجيل لمطالبة  /سارة عبدالوىاب المسجمة
لدرجة الماجستير بالقسم وذلك لمده عام ابتداء من

 2013/1/22حتى  2014/1/22م وذلك في

نطاق العام الخامس.
المـــرار :

الموافقة
 -16املوضوع  :كتاب السيد االستاذ الدكتور /وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث بموافقة لجنة

الدراسات العميا رقم (  )119في اجتماعيا بتاريخ 2012/12/19م وبناءًا عمي موافقة مجمس قسم
اإلرشاد السياحي بتاريخ  2012 /12 /4م بشأن مد فتره التسجيل لمطالب  /صبري عمى ابراىيم

المسجل لدرجة الماجستير بالقسم وذلك لمده عام ابتداءا من  2013/1/22حتي  2014/1/22م و
ذلك في نطاق العام الخامس.
المـــرار :

الموافقة
 -17املوضوع  :كتاب السيد االستاذ الدكتور /وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث بموافقة لجنة
الدراسات العميا رقم (  ) 119في اجتماعيا بتاريخ 2012/12/19م وبناءًا عمي موافقة مجمس قسم
اإلرشاد السياحي بتاريخ  2012 /12 /4م بشأن مد فتره التسجيل لمطالبة  /أميره المرسي عبدالغني

المسجمة لدرجة الماجستير بالقسم وذلك لمده عام ابتداء من  2013/1/22م حتى  2014/1/22م و

ذلك في نطاق العام الخامس.
المـــرار :

الموافقة
 -18املوضوع  :كتاب السيد االستاذ الدكتور /وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث بموافقة لجنة

الدراسات العميا رقم (  )119في اجتماعيا بتاريخ 2012/12/19م وبناءاً عمي موافقة مجمس قسم

اإلرشاد السياحي بتاريخ  2012 /12 /4م بشأن إلغاء تسجيل الطالب  /سامح ىشام أحمد  -المسجل
لدرجو الماجستير بالقسم وذلك بناءا عن الطمب المقدم من الطالب .
المـــرار :

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالموافقةىبناءاًىرليىطلبةى
 -19املوضوع  :كتاب السيد االستاذ الدكتور /وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث بموافقة لجنة
الدراسات العميا رقم (  )119في اجتماعيا بتاريخ 2012/12/19م وبناءًا عمي موافقة مجمس قسم

الد ارس ـ ــات السياحية بتــاريخ  2012/12 / 12م بشأن االعتـ ـ ــذار المقــدم من السيدة االست ـ ـ ـ ـ ـ ــاذ الدكتور/
سعاد عمران منصور عن االشراف عمي الطالبة  /االء ابراىيم صديق  -المسجمة لدرجة الماجستير

وذلك لظروف خاصة بيا و احالل الدكتور  /رانيا عبدالرحمن مصطفي بدال منيا لالشراف عمي
الطالبة لتكون لجنة اإلشراف كاألتي-:

قبل التعديل :أ.د /سعاد عمران منصور

بعد التعديل :د /رانيا مصطفي عبدالرحمن
المـــرار :

الموافقة

د /أسماء سعيد سالمة
د /أسماء سعيد سالمة

 -20املوضوع  :كتاب السيد االستاذ الدكتور /وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث بموافقة لجنة
الدراسات العميا رقم (  )119في اجتماعيا بتاريخ 2012/12/19م وبناءاً عمي موافقة مجمس قسم

الدراسات الفندقية بتاريخ  2012/12 / 17م بشأن الطمب المقدم من الطالب /سعيد عبدالعزيز إمام -

بشأن إضافة مقرر(اإلرشاد والتوعية الغذائية) لتعزيز المجموع الخاص بو لمناقشة درجة الدكتوراه .
المـــرار :

الموافقة
 -21املوضوع  :كتاب السيد االستاذ الدكتور /وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث بموافقة لجنة
الدراسات العميا رقم (  )119في اجتماعيا بتاريخ 2012/12/19م وبناءًا عمي موافقة مجمس قسم
الدراسات السياحية بتاريخ  2012/12 / 12م بشأن استئناف تسجيل الطالبة  /االء محمد شاكر
المدرس المساعد بقسم الدراسات السياحية اعتبا ار من 2012/8/8م.
المـــرار :

الموافقة
 -22املوضوع  :كتاب السيد االستاذ الدكتور /وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث بموافقة

لجنة الدراسات العميا والبحوث رقم (  )119بتاريخ 2012/12/19م وبناءاً عمي موافقة مجمس قسم
الدراسات الفندقية عمي تشكيل لجنة الحكم ومناقشة لمطالب  /حكم سالم عواد شطناوي المسجل

لدرجة الدكتوراه بقسم الدراسات الفندقية بالكمية بناءاً عمي تقرير الصالحية واإلطار العام لمرسالة
المقدمة من الطالب عمي أن تكون المجنة كالتالي -:

 -1أ.د  /محمد سيد أحمد الزغبي

أستاذ بقسم الدراسات الفندقية بالكمية ( مناقشا )

 -2أ.د  /عمي عبدالعال بكر السيد

أستاذ بقسم الدراسات الفندقية كمية السياحة و

 -3أ.د  /سعيد سالمة إبراىيم
المـــرار :

الموافقةى

الفنادق جامعة المنوفية ( مناقشا )

أستاذ بقسم الدراسات الفندقية بالكمية ( مناقشا ومشرفا )

 -23املوضوع  :كتاب السيد االستاذ الدكتور /وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث بموافقة
لجنة الدراسات العميا والبحوث بتاريخ  2012/12/19م عمي جداول امتحانات الفصل الدراسي األول

لمعام الجامعي  2013/2012م لطمبة الدراسات العميا وتحديد االمتحان بتاريخ 2013/2/12
المـــرار :

الموافقة
 -24املوضوع  :كتاب السيد االستاذ الدكتور /وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث بموافقة
لجنة الدراسات العميا والبحوث بتاريخ

 2012/12/19م عمي خطاب المجمس األعمي لمجامعات

بشأن الضوابط الخاصة ببدء الدراسات العميا بالجامعات الخاصة .
المـــرار :

الموافقة
 -25املوضوع  :كتاب السيد االستاذ الدكتور /وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث بموافقة
لجنة الدراسات العميا والبحوث بتاريخ  2012/12/19م عمي قرار المجمس األعمي لمجامعات بجمستو
بتاريخ  2012/11/10م والذي ينص عمي " قبول الطالب المصريين الحاصمين عمي تقدير مقبول

بالتسجيل لمدراسات العميا في الكميات الجامعية بشرط دراسة بعض المواد التي يقترحيا القسم العممي

ويعتمدىا مجمس الكمية وتقرىا الجامعة
المـــرار :

ىىىىىىىىىىىىىىىىىاإلحاطةىوااللتزامىبالقواردىالمنصوصىرلوكاىفيىقانونىتنظومىالجامعاتى

ً
خبمسب  :عاللبث ثمبفيت
 -26املوضوع  :كتاب السيد االستاذ الدكتور /وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث بموافقة لجنة

العالقات العممية والثقافية رقم (  )113بتاريخ  2012/12/19م بموافقة قسم الدراسات الفندقية بتاريخ

 2012/12/17م بشأن ماورد من أمانة المجمس االعمي لمجامعات بشأن رغبة الجانب اإليطالي في
توقيع البرنامج التنفيذي الجديد وموافقة مجمس الدراسات الفندقية عمي :

 -1التبادل الطالبي واالساتذة

 -2المشاركة في عقد المؤتمرات

 -3اجراء البحوث والمشاريع المشتركة
المـــرار :

الموافقةىطبقاىللقواردىالمتبعةىفيىهذاىالذأنى.

 -27املوضوع  :كتاب السيد االستاذ الدكتور /وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث بموافقة لجنة
العالقات العممية والثقافية رقم (  )113بتاريخ  2012/12/19م عمي ترشيح كال من :

 -1أ.د  /سعيد سالمة إبراىيم

 -2أ.د  /عبدالرحمن عبدالفتاح محمد
لجوائز الدولة التقديرية لعام  2013م
المـــرار :

الموافقةىمعىالتمنواتىبالتوفوقىلدوادتكماى

 - 28املوضوع  :كتاب السيد األستاذ الدكتور /وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث بموافقة لجنة
العالقات العممية والثقافية رقم (  )113بتاريخ  2012/12/19م عمي إشتراك أ.د /سعاد عمران
منصور في المؤتمر الدولي الذي تعقدة جامعة تشيجماي تايالند في الفترة من

 3فبراير الي

 2013/2/6م تحت عنوان البحث " " Risk and Uncertainty Associated With Health
المرار :

الموافقةىطبقاىللقواردىالمتبعةىفيىهذاىالذأنى

ً
سبدسب  :جلنت شئون خدمت اجملتمع وتنميت البيئت
 -29املوضوع  :كتاب السيد األستاذ الدكتور /وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بموافقة
لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتاريخ  2012/12/19م عمي تقرير األنشطة البيئة بالكمية

في األسبوع البيئي لمجامعة
المرار

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاإلحاطةىى
 -30املوضوع  :كتاب السيد األستاذ الدكتور /وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بموافقة
لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتاريخ  2012/12/19م عمي خطاب األستاذ الدكتور  /نائب
رئيس الجامعة لشئوم خدمة المجتمع وتنمية البيئة بخصوص " قبول المشروعات البحثية خالل
شيري أكتوبر ونوفبر من كل عام عمي أن يتم دعم ثالثة مشروعات بحثية في السنة ويشترط

مشاركة الجيات المستفيدة في دعم المشروع "
المرار

ىىىىىىىىىىىىاإلحاطةىوتوزوعكاىرليىاألقدامىالعلموةىىىى

ً
سببعب  :موضوعبث عبمت

 -31املوضوع  :كتاب السيد االستاذ الدكتور /رئيس الجامعة بخصوص عدد

 2نسخة من كتيب "

جامعة قناة السويس – بالمغتين العربية واإلنجميزية " والمتضمن تعريف بكميات الجامعة وبرامجيا

العممية والدراسية المقدمة ومراكز ووحدات الجامعة في مختمف المحافظات  .ى

المـــرار :

ىىىىىىىىىىىىىىىاإلحاطةىوتوزوعكاىرليىرؤداءىاألقدامىالعلموةىىىى
ى

ى
ى
ى

ى
 -32املوضوع  :كتاب السيد االستاذ الدكتور /أمين عام المجمس األعمي لمجامعات المتضمن موافقة
المجمس األعمي لمجامعات بجمستو بتاريخ

 2012/9/22عمي ما جاء بمحضر اجتماع المجنة

المشكمة بين و ازرة المالية والجامعات الحكومية المصرية بشأن تطبيق تحصيل نسبة

 %20من

ايرادات الصناديق والحسابات الخاصة من الجامعات  .ى
المـــرار :
ىىىىىىىىىىى االحاطةى

ى
ى
ىىىىىأمونىالمجلسىى
ى
ى

د/ىفاتنىالعلوميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرمودىالكلوةىورئوسىالمجلسىى

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأ.د/ىمفودةىحدنىالوذاحيىى

