
 جامعة طنطا

 كلية التمريض

 مكتب وكيل الكليه لشئون 

 خدمة المجتمع وتنمية البيئه

 

 

 

 

قوافل الطبيه لشئون خدمة المجتمع و التي تحققت للنجازات الأ
 تنمية البيئه

9102 
 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام

 

 

 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع                                                                           

 وتنمية البيئة                                                                  

 أم إبراهيم على الساعىأ.د/                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أسماء المرشحين التاريخ اليوم القافله مكان م

قرية صالحجر مركز بسيون   0
بمدرسة العيسوى فايد 

 االعداديه-الثانويه

 أ.م.د/سهام عبد الحى   92/0/9102 االحد
 أستاذ مساعد بقسم الباطنى و الجراحى

 د/أمانى كمال م
 درس بقسم تمريض الباطنى و الجراحى

قرية نواج مركز طنطا و  9
القرى و العزب المجاوره لها 
 بمدرسة سعيد القدح االبتدائيه 

 د/ايات سيف اليزل 09/9/9102 الثالثاء
 بقسم النفسيه و العقليه
 د/سالى عبد المنجى

 بقسم إدارة خدمات التمريض
 د/هاجر عبد الحميد 
 بقسم تمريض االطفال

قرية ميت حبيب مركز  3
سمنودو القرى و العزب 

 المجاوره 

 د/زينب فريد 2/3/9102 السبت
 بقسم الباطنى و الجراحى

 م/فاتن عبد الحميد 
 بقسم النساء و التوليد

مدرسة السالم الخاصه للغات  4
 بطنطا

 أ.م.د/سمر حسنى غديرى 09/3/9102 الثالثاء
 )وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه(        

 د/شيرين محمد عبد اللطيف
 )مدرس تمريض الباطنى و الجراحى (

 د/سميره السيد المزين
 )مدرس تمريض صحة مجتمع (

 د/هبه على زين العابدين
 )مدرس تمريض الحاالت الحرجه(
 م.م/ سمر الدسوقى محمد الدسوقى

 ألطفال()مدرس مساعد تمريض ا
 م.م/سالى عبد المنجى مصطفى

 )مدرس مساعد بقسم إدارة تمريض(
 

 

 أ.م.د/سمر حسنى غديرى                       02/3/9102 االحد مدرسة مصطفى حشمت 5
 )وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه(          

               أ.م.د/أمانى عبد العزيز لطفى                           
 )مدرس تمريض الباطنى و الجراحى (

د/سمر مبروك عبد السالم النحراوى                                    
 )  تمريض نفسيه و عقليه(

د/زينب محمد شعبان عايشه                                              
 )تمريض باطنى وجراحى(

                                         م.م/توحه على ابوحطب         
 ) قسم تمريض نساء وتوليد(

م.م/سمر الدسوقى محمد الدسوقى                                        
 )قسم تمريض األطفال(

م/ هاجر عبد الحميد عبد الحميد فرغلى                                  
 ) قسم تمريض الطفال(

 

.م.د/ زبيده عبد الجواد حسين الشريف                             أ 01/3/9102 االثنين الحويحىمدرسة  6

 )   قسم تمريض النفسيه و العقليه (
د/ربيعه عبد ربه محمد عبدربه                                             

 ) قسم تمريض الصحه العامه(
                                       م.م/دعاء عبد الفتاح موسى محمد     

 )قسم إدارة تمريض (
م.م/راندا يونس                                                        

 )قسم تمريض االطفل (



م/ايمان صالح المتولى                                                        
 )قسم تمريض األطفال (

حمود خليفه                                                      م.م/فايزه م
 )قسم النساء والتوليد(

 

م.م/ ايمان احمد الخولى                                             02/3/9102 الثالثاء مدرسة جعيصه 2
 )قسم تمريض النساء والتوليد(

 د/زينب عادل عبد الغنى
 والجراحى( ) قسم تمريض الباطنى

 م.م/امل احمد على جمال الدين
 )قسم تمريض االطفال(

 م.م/سمر الدسوقى
 )قسم تمريض االطفال(
 م/ منى محمد جمعه

 )قسم تمريض النساء والتوليد(
 

 د/ربيعه عبد ربه محمد عبدربه 91/3/9102 االربعاء مدرسة الحلوانى 1
 ) قسم تمريض صحة مجتمع(

 م.م/دعاء سمير الخواجه
 قسم النساء والتوليد()  

 د/نهله عبد النبى السيد
 )قسم تمريض األطفال(
 د/بسمه محمود داوود

 ) قسم تمريض األطفال(
 
 

 

قرية طنباره مركز المحله و  2
 القرى و العزب المجاوره

 /ربيعه عبد ربهد 6/4/9102 السبت

 ) قسم تمريض صحه المجتمع(
 د/زينب فريد

 الجراحى() قسم تمريض الباطنى و 
 

 
 قرية حانوت مركز زفتى و القرى و 01

 العزب المجاوره لها           
 بمدرسة حانوت االبتدائيه

 د/أمل حمدى أبو رمضان 03/6/9102 ا لخميس
 )بقسم إدارة خدمات التمريض(

 د/آية صبرى
 )بقسم التمريض الباطنى و الجراحى(

 

قرية ميت الليث مركز  00
العزب السنطه  و القرى و 

المجاوره بمدرسة عبد 
 الرحيم حمامه

 د/سمر الدسوقى               91/6/9102 الخميس
 ) مدرس مساعد بقسم تمريض األطفال (        

 م/والء احمد الصعيدى           
 )معيده بفسم النساء والتوليد(           

 

قرية المنشأة الجديده مركز  09
السنطه  و القرى و العزب 

 المجاوره

 د/سهر وصفى                   92/6/9102 الخميس
 ) مدرس مساعد بقسم تمريض األطفال (        

 م/ايمان عبد الكريم اللبودى             
 )معيده بفسم تمريض النساء والتوليد(         

 

 

قرية داكوده  مركز طنطا و  03
 القرى و العزب

 إبراهيم بركهم.م/ساميه  95/2/9102 الخميس

 )مدرس مساعد بقسم الصحه العامه(

 

قري مركز بركة السبع  04
بمحافظة المنوفيه  وذلك 

 بكفر الحماديه

 ممدوح                                         م/شيماء  91/1/9102 االربعاء

 معيده بقسم التمريض الباطنى و الجراحى       

 م/ايناس أحمد فؤاد مقاوى                                   

 معيده بقسم التمريض الباطنى و الجراحى     

 

للقافله الطبيه المتجهه الى  05
قرية سجين الكوم مركز 

 د/أحمد إبراهيم السعيد الالجهورى                               02/2/9102 الثالثاء
 معيد  بقسم تمريض النفسيه و العصبيه    

 د/أسماء مسعد محمد إبراهيم                                       



 معيده بقسم إدارة تمريض        قطور 

 

قرىة كفر المرازقه مركز  06
 قلين بمحافظة كفر الشيخ

 د/هند رضا 94/01/9102 الخميس 
 بقسم تمريض صحة مجتمع

 د/ايمان يوسف
 تمريض صحة مجتمعبقسم 

 ايمان عبد الهادى
 معبده بقسم النساء و التوليد

 

مدينة المحله الكبرى  02
 بمدرسة المحله االعداديه

د/ زينب عادل                                                    - 93/00/9102 السبت
 مدرس بقسم تمريض باطنى وجراحى

                          م/ايمان سامى                          -
 معيده بقسم تمريض األطفال

 
قرية الدلبشان مركز كفر  01

 الزيات
 م/أمل عبد اللطيف 90/09/9102 السبت

 معيده  بقسم تمريض النفسيه و العصبيه
 م/أسماء رضا

 معيده  بقسم تمريض النفسيه و العصبيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة طنطا

 كلية التمريض

 مكتب وكيل الكليه لشئون 

 خدمة المجتمع وتنمية البيئه

 

 

 

 التي تحققت لوحدة  شئون الخريجيننجازات الأ

 9102للعام الجامعى 
 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام

 

 

 

 مدير وحدة شئون الخريجين

 د/ شيرين عبداللطيف

 مدرس بقسم التمريض الباطنى والجراحى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تاريخ االنعقاد اسم المدرب التدريبيه أسم الدورة

 أ.م.د/ صفاء عيد مبادئ قرأة رسم القلب
 أستاذ مساعد بقسم تمريض الباطنى والجراحى

9/9/9102 

 أ.م.د/ رضا عبدالفتاح إدارة االزمات والكوارث
 أستاذ مساعد بقسم  إدارة الخدمات التمريضيه

 

4/9 /9102 

كيفيه تجنب والتعامل مع 
 المهنيهاالخطاء 

هيئه التمريض بالمشاركه مع منسق وحدة 
التدريب والتعليم المستمر إدارة الجودة والتحكم 
 بالعدوى  بمستشفى الجامعه والطوارئ والصدر

03/3/9102 

 أ.م.د/ صفاء الدمرداش إدارة الوقت وضغوط العمل
 التمريضيه ساعد بقسم  إدارة الخدمات      أستاذ م

 
 

31/3/9102 

العدوى داخل مكافحه 
الوحدات المتخصصه 
وكيفيه التخلص من 

 النفايات الطبيه

 د/ أمانى كمال
 مدرس بقسم التمريض الباطنى والجراحى

 

92/4/9102 

إدارة الجودة 
 بالمستشفيات

 التمريض

 أ.م.د/ هبه كمال عبيد
 أستاذ مساعد بقسم إدارة الخدمات التمريضيه

 

9/2 /9102 

 

 زينب عادل عالمد/  تصنيف مرضى الطوارئ
 مدرس بقسم تمريض الباطنى والجراحى

 

91/1/9102 

خطوات كتابه البحث 
 العلمى
 
 

 أ.م.د/ أمال الزفتاوى
 أستاذ مساعد بقسم تمريض صحه المجتمع

 العنايه باالطفال المبتسرين
 

2/2/9102 

تحت رعايه أ.د/ عميدالكليه ) أ.د/ لطيفه فودة  الملتقى التوظيفى االول
وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع وتنميه (  ، 

البيئه ) أ.د/ أم أبراهيم الساعى (، مدير وحدة 
الخريجين) د/ شرين عبداللطيف ( ، منسق 

 الملتقى ) د/ زينب شعبان (
 

94/2/9102 

 
 العنايه باالطفال المبتسرين

 

 د/ صباح شرشور
 مدرس بقسم تمريض االطفال

 

91/2/9102 



Basic life support 

Mechanical ventilation 

 ا.م. د/ جيهان عبد         الحكيم

 د/هبه علي زين العابدين

الثالثاء 

1/11/9112 

International patient 

safety goal 

Infection control in icu 

 م.م/عبير الفار

 م.م/ رقيه النجار

األربعاء 

9/11/9112 

ECG 

Drug calculation 

and administration 

 م.م/علياء الصعيدي

 م/ شيماء ممدوح

الخميس 

3/11/9112 

Basic life support 

 

Patient safety 

 د/ شرين محمد عبد اللطيف

 د/ زينب عادل عالم

األحد 

91/11/9112 

ECG 

DC shock 

االثنين  ا.م.د/صفاء عيد سيد احمد

91/11/9112 

Mechanical ventilation 

ABG 

 ا.م. د/ جيهان عبد  الحكيم

 د/هبه علي زين العابدين

الثالثاء 

99/11/9112 

Trauma Care د/ شيرين عبداللطيف 

 مدرس بقسم التمريض الباطنى والجراحى

 

 الثالثاء

19/11/9112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعة طنطا

 كلية التمريض

 مكتب وكيل الكليه لشئون 

 خدمة المجتمع وتنمية البيئه

 

 

 

التعليم التمريضى و التدريب التي تحققت لوحدة  نجازات الأ
 9102المستمر للعام الجامعى 

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام

 

 مدير وحدة التعليم التمريضى والتدريب المستمر

 أ.م.د/ أنتصار ابو الغيط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تاريخ االنعقاد أسم المدرب أسم الدورة التدريبيه

 (sPss) Comparing Mean 

Values 

 أ.د/ ابراهيم كباش     

 أستاذ الصحه العامه بكليه التمريض 

2/0/9102  

 أ.د/ إقبال فتح هللا الشافعى كيفيه كتابه الرسائل واالبحاث العلميه 

أستاذ متفرغ بقسم تمريض صحه         

 المجتمع

95/9/9102 

Editing & pelgarism سعيد أحمد جزر د / 

 مدرس بقسم اللغات االجنبيه بكليه 

  التربيه جامعه طنطا

01/3/9102 

 أ.م.د/ عفاف عبدالعزيز بصل الننشر الدولى 

 وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث

91/3/9102  

 د/ ياسر محمد عبدة أنتاج المقررات إلكترونيا 

 مدرس الفزياء كليه العلوم جامعه طنطا

06/4/9102  

Clinical Evaluation   أ.م.د/ هانم فتح هللا 

مدرس مساعد بقسم تمريض الباطنى 

 والجراحى

0/2/9102 

التعامل مع أنماط الشخصيات المختلفه 

 فى بيئه العمل 

 د/ ساميه حجازى 

 مدرس بقسم تمريض االطفال 

99/2/9102 

Metaanalysis and systematic 

review in research 

 

 خضرأ.م. د/ سحر 

 أستاذ مساعد تمريض االطفال

 كليه التمريض جامعه طنطا

92/2/9102 

 

 العـــــــرض الفعــــــــال

 

 أ.م.د/ لوله عبدالوهاب

أستاذ مساعد بقسم تمريض صحه 

 المجتمع

3/2/9102  

 

 فن الحوار والتواصل مع االخرين 

 

 أ.م.د/ ذبيدة الشريف  

أستاذ مساعد بقسم تمريض النفسى و 

 العقلى

00/2/9102 

 



 

 النشره البيئيه التي تم إنجازها خالل 

9102 

  م
 عنوان النشره    

 
 القائم بعملها

 
 لتاريخا           

 يناير د/امل صبرا التنمر 1

معا للحد من انتشار فيروس  2

 سى
 د/سهام عبد الحى

 د/امانى كمال
 فبراير

 مارس عبدربه د/ربيعه االلتهاب الكبدى الفيروسى 3

ادمان االنترنت عند طالب  4
 الجامعه وآثاره السلبيه

 ابرايل د/ميرفت شلبى

الضغوط النفسيه و القلق  5
التي تواجهه الطالب في 

 فترة االمتحانات

 مايو د/أمل صبرا

قلق االمتحان و الضغوط  6
 النفسيه للطالب الجامعى

 يونيه د/زبيده الشريف

 يوليو د/رضا عبد السالم السمنه و السكر 7

 اغسطس د/حنان أبو الجملن اعتالل الشبكيه السكرى 8

 

 الندوات و المؤتمرات

 التاريخ اليوم المحاضر عنوان  م

فيروس سى الخطر و  1
 المواجهه

 8/4/2112 االثنين أ.د/عبد المنعم شهاب

المراة و مسئوليتها في  2
 مواجهة التحديات الراهنه

 \2/11/2112 االربعاء أ.معتز صالح
 

 24/2/2112 الثالثاء  الملتقى التوظيفى 3

 31/3/2112 السبت  يوم األرض العالمى 4

 -البرتوكوالت:

تم عمل بروتكول تعاون مشترك بين مستشفى دار الفؤاد لجراحة القلب و االوعيه الدمويه و كلية  -0
 التمريض بجامعة طنطا

المستشفى السعودى  -الصحيه –تم عمل بروتكول تعاون بين الشركه المصريه السعوديه للرعايه  -9

 القاهره–االلمانى 

 برتكول تعاون مع مستشفى المنشاوى-3

 برتكول تعاون مع مديرية الصحه-4

 



 

 

2118/2112 
 

 مدير المركز

   يدــبه كمال عبــد/ ه



 

 الرؤية والرسالة الخاصة بالمركز

 : الرؤية 

الريادة والتميز فى مجال الخدمات التمريضية والصحية لخدمة 

 المجتمع وتنميه البيئة.

 :الرسالة 

يهدف المركز الى نقل الخبرات العلمية وتطبيقاتها عن طريق 

تقديم خدمات تثقيفية وتدريبيه متميزة فى كافه الخدمات 

التمريضية لتنمية قدرات ومهارات الفريق الصحى لمواكبه 

التكنولوجيا الحديثة . كما يهدف الى توعية الفئات المجتمعية 

المختلفة على الرعاية الصحية لتلبية احتياجات المجتمع وحل 

 مشاكلة الصحية.

 نبذة عن المركز 

تم انشاء المركز كوحدة ذات طابع خاص لها استقاللها الفنى 

لى واالدارى بناء على موافقة مجلس الجامعة بالقرار رقم  والما

( من 8فقرة اولى بند ) 703م . وفقا ألحكام المادة 52/6/5006

م  2435لسنة  94الآلئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 

. 

 



 

 أهداف المركز 

المساهمة فى اجراء البحوث وتقديم الخدمات التمريضية  .2

 واالسعافية.

ة فى قيام الجامعة بدورها فى مجال صحة المساهم .5

 وسالمة المجتمع.

المساهمة فى مجال التدريب على االساليب التمريضية  .7

 واالسعافية العاجلة .

تنمية قدرات ومهارات طالب الجامعة فى استخدام  .9

 تكنولوجيا العصر . األجهزة الحديثة واستيفاء 

توطيد الروابط والمساهمات والمشورات العلمية مع  .2

 الجامعات والمؤسسات العلمية

المساهمة فى تنفيذ البرامج والمشروعات العلمية  .6

 .بالجامعه

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 بيان بالدورات

 31/1/9102الى  0/0/9102الفترة من عن 

 

 اجمالى المتدربين الفترة اسم الدورة

الى  09/0/9102 امومه امنه 

93/9/9102 

 متدرب 526

الى  03/0/9102 مبادئ رعايه

94/9/9102 

 متدرب 523

الى  02/0/9102 اسعافات اوليه 

92/9/9102 

 متدرب 51

الى  93/0/9102 جليس مسن

91/9/9102 

 متدرب 641

الى  93/0/9102 سكرتاريه طبيه

91/9/9102 

 متدرب 649

الى  04/9/9102 جليس طفل

92/3/9102 

 متدرب 031

الى  3/3/9102 امومه امنه

05/4/9102 

 متدرب 640

الى  4/3/9102 مريض نفسي جليس

06/4/9102 

 متدرب455 



الى  2/4/9102 اسعافات اوليه

01/5/9102 

 متدرب 616

الى  2/4/9102 جليس طفل

05/5/9102 

 متدرب  562

الى  04/5/9102 تسجيل طبي

94/6/9102 

 متدرب 530

الى  00/2/9102 سكرتاريه طبيه

95/1/9102 

 متدرب 04

الى  01/2/9102 رعايه صحيه 

94/1/9102 

 متدرب 94

 
  



 
 
 

 

 دورات تدريبيه تم الموافقه عليها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدة الدورة الفئات المستهدفه اسم الدورة م
قيمة 
 الدورة

0 
أساسيات رعايه 

 الصحيه
الهيئات الصحيه و 

 التمريضية
 جنيه 411 ستة أسابيع

 مكافحة عدوي 9
الهيئات الصحيه و 

 التمريضية
 جنيه 511 ستة أسابيع

 الباروميتريك 3
الهيئات الصحيه و 

 التمريضية
 ستة أسابيع

0111 

 جنيه



 دورات تدريبيه تم الموافقه عليها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قيمة الدورة مدة الدورة الفئات المستهدفه اسم الدورة م

 جنيها 411 يوم 45 الفئات المجتمعية جلس طفل 0

 جنيها 411 يوم 45 الفئات المجتمعية جليس مسن 9

 جنيها 411 يوم 45 الفئات المجتمعية آمنهأمومه  3

 جنيها 411 يوم 45 الفئات المجتمعية سكرتاريه طبيه 4

 جنيها 411 يوم 45 الفئات المجتمعية ادارة الجوده الشامله 5

 جنيها 411 يوم 45 الفئات المجتمعية التسجيل الطبي 6

 جنيها 411 يوم 45 الفئات المجتمعية مهارات التواصل الفعال 2

 جنيها 411 يوم 45 الفئات المجتمعية مبادئ الرعاية الصحيه 1

 جنيها 411 يوم 45 الفئات المجتمعية االسعافات االوليه 2



 مساهمات مركز الخدمه الماليه

 31/6/9102حتي  0/2/9101في الفتره من  

 

 

 

 

 الفتره بيان المبلغ  بالجنيه

 6102يوليو  6102يومى يوليو اجور عاملين اجر نظير عمل  02461

 6102اغسطس 6102 اغسطساجور عاملين اجر نظير عمل يومى  01021

 9101اغسطس مكافاه اجاده للعاملين بالكليه والهيئه المعاونه 62061

 9101اغسطس مكافاه اشراف السيارات بالكليه 0111

 6102سبتمبر  6102 سبتمبراجور عاملين اجر نظير عمل يومى  61201

 9101سبتمبر  مكافاه اجاده للعاملين بالكليه والهيئه المعاونه 22261

 9101سبتمبر  مكافاه اشراف السيارات بالكليه 1050

66411 
دعم اجور العاملين باجر نظير عمل يومى عن شهور ابريل و مايو 

 ويونيو و يوليو
 9101سبتمبر 

 9101سبتمبر  6و6و 0شراء فالتر مراحل  4221

 9101سبتمبر  ملىء حبارات ماكينه التصوير كيوسيرا 224

6002 
 9101سبتمبر  

 شراء حبارات طابعات 

 9101سبتمبر  شهاده لمتدربي مركز الخدمه العامه 01111طباعه عدد  06111

 6102اكتوبر  6102ر اكتوباجور عاملين اجر نظير عمل يومى  60111

 9101اكتوبر  مكافاه اشراف السيارات بالكليه 1050

 9101اكتوبر  اجر نظير عمل العمال نجاره وسباكه والمشرف عليهما 1611

 6102نوفمبر  6102 نوفمبراجور عاملين اجر نظير عمل يومى  64161

 9101نوفمبر  مكافاه اشراف السيارات بالكليه 1050

 شراء اجهزه حاسب الى 06201

 9101نوفمبر 

 



المبلغ   انـــــــــــــبي الفتره

 بالجنيه

 96951 شراء اجهزة بصمه للحضور واالنصراف 9101نوفمبر 

 ديسمبراجور عاملين اجر نظير عمل يومى  9101ديسمبر 

9101 
96235 

 0151 مكافاه اشراف السيارات بالكليه 9101ديسمبر 

 21425 مكافاه اجاده للعاملين بالكليه والهيئه المعاونه 9101ديسمبر 

 ينايراجور عاملين اجر نظير عمل يومى  9102يناير 

9102 
93221 

 0151 مكافاه اشراف السيارات بالكليه 9102يناير 

 فبرايراجور عاملين اجر نظير عمل يومى  9102فبراير 

9102 
92091 

 0151 مكافاه اشراف السيارات بالكليه 9102فبراير 

 مارساجور عاملين اجر نظير عمل يومى  9102مارس 

9102 
96055 

 0151 مكافاه اشراف السيارات بالكليه 9102مارس 

 2611 شراء مستلزمات لمركز الخدمه العامه 9102مارس 

 9201 شراء ادوات كتابيه لمركز الخدمه 9102مارس 

 ابريلاجور عاملين اجر نظير عمل يومى  9102ابريل 

9102 
30141 

 0151 مكافاه اشراف السيارات بالكليه 9102ابريل 

شراء واصالح كابل الفايبر الخاص بشبكه  9102ابريل 

 الكليه
129195 

 96239 9102 مايواجور عاملين اجر نظير عمل يومى  9102مايو 

 0151 مكافاه اشراف السيارات بالكليه 9102مايو 

 31090 9102يونيواجور عاملين اجر نظير عمل يومى  9102يونيو 

 0151 مكافاه اشراف السيارات بالكليه 9102يونيو 

المبلغ   بيـــــــــــــان الفتره



 بالجنيه

 23212 مانيكان انعاش قلبي رئوى 4شراء  9102يونيو 

 62221 شراء ماكينه تصوير توشيبا 9102يونيو 

  



 

 


