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٣٧٧١ : دورو مرت يتيبرت مولع_١١ : يشزومآ هورگ
٣٨۶١ : نوناق لامعا مرتيناتسبد و يناتسبد شيپ شرورپ و شزومآ شيارگ يتيبرت مولع_١٠ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٨:٣٢ - ١٣٩٧/١١/٠٢ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
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فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
.دوش هعلاطم موس شخب۴٧٣يروهط١٣٩۵هداز بيقن نيسحلادبعريمهفسلف هب يدمآردباتك١١٠٢۵يتست٢٠١٢هفسلف تايلك١٣٩٧٢١٢١١٠٠٩
--رون مايپ١٣٩١يدابآ يلع هجيدخيشزومآ يژولونكت تامدقم يشيامزآ۵۶١٩يتست٢١١٢١۶يشزومآ يژولونكت تامدقم٢٣٩٧٢١٢١١٠١١
 مولع و يسانشناور رد يفيصوت رامآ يشيامزآ۵۵٨۶يتست٢٠١۶يتيبرت مولعرد يرامآ ياهشور٣٣٩٧٢١٢١١٠١٢

يتيبرت
.دوش فذح ٨ لصف۶۶٩رون مايپ١٣٩٢روپ نيما نسح

--رون مايپ١٣٨٢ريهظ روپ يقت يلعشرورپ و شزومآ ينابم و لوصا يشيامزآ۵٠۶۴يتست٣٠١٨شرورپو شزومآ ينابمو لوصا۴٣٩٧٢١٢١١٠١٣
--رون مايپ١٣٩٠نايليكو رهچونمسيردت نونف و اهشور يشيامزآ۵٢٢٠يتست٣٠١٨سيردت نونفواهشور۵٣٩٧٢١٢١١٠١۴
 مولعرد يريگ هزادناو شجنس۶٣٩٧٢١٢١١٠١۵

يتيبرت
--رون مايپ١٣٩٧ناراكمھ و عراز نيسحيريگ هزادنا و شجنس يشيامزآ١١٣۴۶يتست٢١١٢١۶

--رون مايپ١٣٩٢نايليكو رهچونم - يسابرك هژينمهرواشم و ييامنھار تامدقم يشيامزآ۵٣٠٠يتست٣٠١٨ييامنھارو هرواشم تامدقم٧٣٩٧٢١٢١١٠١٨
 مولعرد قيقحت شور تامدقم٨٣٩٧٢١٢١١٠١٩

يتيبرت
 و يسانشناور رد قيقحت ياھ شور يشيامزآ۵٢٠٣يتست٢١١٢١۶

يتيبرت مولع
.دوش فذح ١٣ لصف۶١٨رون مايپ١٣٩٢روالد يلع

 لوصاو هناخباتكاب ييانشآ٩٣٩٧٢١٢١١٠٢٠
يرادباتك

 حيحص هويش - هناخباتك اب ييانشآ يشيامزآ۵٣۶٧يتست٢٠١٢
يكينورتكلا و يپاچ عبانم زا هدافتسا

 كين هحيلم - مدقم فيرش يداھ
راك

--رون مايپ١٣٩٠

 يشزومآ يزير همانرب تامدقم١٠٣٩٧٢١٢١١٠٢٢
يسردو

--هاگآ١٣٩١ريهظ روپ يقتيسردو يشزومآ يزير همانرب تامدقمباتك۶٧٣٧يتست٢٠١٢

 مالسارد شرورپو شزومآ خيرات١١٣٩٧٢١٢١١٠٢٣
نارياو

--رون مايپ١٣٩٠نايليكو رهچونمناريا و مالسا رد شرورپ و شزومآ خيراتهمانسرد۵٠٣۶يتست٢٠١٢

--تمس١٣٩٢هدازاقآ دمحاناريا شرورپ و شزومآ لئاسمباتك٧۵١٢يتست٢٠١٢ناريارد شرورپو شزومآ لئاسم١٢٣٩٧٢١٢١١٠٢۶
 - يمشاھ ينب هلادبع ديسييانثتسا ناكدوك شرورپ و شزومآ يشيامزآ۵۴۵٨يتست٢١١٢١۶ييانثتسا ناكدوك شرورپو شزومآ١٣٣٩٧٢١٢١١٠٢٧

رافص هداز مالغ نيسح
--رون مايپ١٣٩٠

.دوش فذح ٢ لصف٢۴۴٨رون مايپ١٣٩٢هداز ميھاربا يسيعتيبرت هفسلفيعطق۵١۴۴يتست٣٠١٨شرورپو شزومآ هفسلف١۴٣٩٧٢١٢١١٠٣٨
--رون مايپ١٣٨۶هشيپ لد ليعامساسرادم تشادهب يشيامزآ۵٠٨٨يتست٢٠١٢سرادم تشادهب١۵٣٩٧٢١٢١١٠۴١
 يم فذح)ناتسلگنا رد شرورپ و شزومآ( مود شخب٢۵٧٠رون مايپ١٣٨٩هدازاقآ دمحايقيبطت شرورپ و شزومآ يشيامزآ۵٣٠۴يتست٢٠١٢يقيبطت شرورپو شزومآ١۶٣٩٧٢١٢١١٠۵٧

.دشاب
 ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠٩رون مايپ١٣٩١دنب هقالع يلعيشزومآ تيريدم تامدقميعطق۶٩٧٣يتست٢٠١٢يشزومآ تيريدم تامدقم١٧٣٩٧٢١٢١١٠۶٠

.دوش هعلاطم ١۵ و ١۴
 يناتسبد شيپ شرورپو شزومآ١٨٣٩٧٢١٢١١٠۶١

يناتسبدو
 و يناتسبد شيپ شرورپ و شزومآ يشيامزآ۴٨٢۵يتست٢٠١٢

يناتسبد
--رون مايپ١٣٩١يديفم هدنخرف

--رون مايپ١٣٩٢رادتشپ دمحم يلعقالخ شيامن و ييوگ هصق يشيامزآ۵٣٠۶يتست٢٠١٢قالخ شيامنو ييوگ هصق١٩٣٩٧٢١٢١١٠۶٢
 يبرجت مولع سيردت شور٢٠٣٩٧٢١٢١١٠۶٣

يعامتجاو
.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۶ ياھ لصف١١۴۵رون مايپ١٣٩۵ديعس ميسن-عراز نيسحيعامتجا تاعلاطم شزومآ ينابم يشيامزآ١٠٠٨٢يتست١١۶١۶

 يبرجت مولع سيردت شور٣٩٧٢١٢١١٠۶٣
يعامتجاو

 رد يعامتجا و يبرجت مولع سيردت شور يشيامزآ۵۵٨٢يتست
ييادتبا سرادم

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ياھ لصف١١۴٠رون مايپ١٣٩٢هاوختزع ميرك

--رون مايپ١٣٩٢يقثاو ونيمرنھ شزومآهمانسرد۵۵٩١يتست١١۶١۶يتسدراكو يشاقنرنھ شزومآ٢١٣٩٧٢١٢١١٠۶۴
 سيردت شورو ميھافماب ييانشآ٢٢٣٩٧٢١٢١١٠۶۵

تايضاير
 سيردت شور و ميھافم اب ييانشآيعطق۵٠۵۶يتست٢٠١٢

تايضاير
.دوش فذح ١ لصف۵٩۴رون مايپ١٣٩٠هاوختزع ميرك

 يتيبرت ياهتيلاعفاب ييانشآ٢٣٣٩٧٢١٢١١٠۶۶
يعامتجاو

 يعامتجا و يتيبرت ياهتيلاعف اب ييانشآ يشيامزآ۵١١٣يتست٢٠١٢
)مود تساريو(

--رون مايپ١٣٩٧روجهم -دنودمحا يلع دمحم

 صاخ ياھدورسو يشزرو تاكرح٢۴٣٩٧٢١٢١١٠۶٧
ناكدوك

 ياھ هشيدنا١٣٨٩-يناھارف و ينابعشنالاهنون و ناكدوك يارب شزروباتك٧۵٨٧يتست١١۶١۶
- يقوقح
 يملع نمجنا
يندب تيبرت

--

--تمس١٣٩١يدنز نمهبيزومآ نابزباتك٧۴۵٠يتست٢٠١٢يزومآ نابز٢۵٣٩٧٢١٢١١٠۶٨
--رون مايپ١٣٨۵بيجم هتشرف١ يلمعراك يامنھارهمانسرد۴٨۴٨يحيرشت١٠٢٣٢ يلمعراك٢۶٣٩٧٢١٢١١٠۶٩
 ليعامسا -تشرس ملح شويرپهيلوا ياهكمك و تشادهب لوصايعطق۵٠۴٣يتست٢٠١٢هيلوا ياهكمكو تشادهب لوصا٢٧٣٩٧٢١٢١١٠٧٠

هشيپ لد
--رون مايپ١٣٨٩

 ليعامسا -تشرس ملح شويرپكدوك و ردام هيذغت و تشادهبيعطق۴٩٨٣يتست٢٠١٢كدوكوردام هيذغتو تشادهب٢٨٣٩٧٢١٢١١٠٧١
هشيپ لد

--رون مايپ١٣٨٧

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠٣۴٨ يلمعراك٢٩٣٩٧٢١٢١١٠٧٢
 و ميھافم( كدوك هرواشم و ييامنھارباتك٧۴٣١يتست٢٠١٢كدوك هرواشم٣٠٣٩٧٢١٢١١٠٧٣

)اھدربراك
.دوش هعلاطم ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۵٧تمس١٣٩۵يدابآ عيفش هللادبع

 ياهيزابو شزرو( يندب تيبرت٣١٣٩٧٢١٢١١٠٧۴
) يناتسبد

 ياھ يزاب و شزرو ،يندب تيبرت يشيامزآ۵٣٢٠يتست١١۶١۶
يناتسبد

--رون مايپ١٣٨۶دسا اضر دمحم -يزرمارف دمحم
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فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 ياهيزابو شزرو( يندب تيبرت٣٩٧٢١٢١١٠٧۴

) يناتسبد
 يملع نمجنا١٣٨٩ناراكمھ و ينابعشيسردنت و ينامسج يگدامآباتك۶٣٣۶يتست

 -يندب تيبرت
ريذپشناد

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ياھ لصف١٠۴۵

--رون مايپ١٣٨٧نايدحا دمحميشزوم آداوم و لياسو دربراك و هيهت يشيامزآ۴٨۶٧يتست٢١١٢١۶يشزومآ لياسووداومدربراكو هيهت٣٢٣٩٧٢١٢١١٠٧۵
 يناتسبد شيپزكارم تيريدم٣٣٣٩٧٢١٢١١٠٧۶

يناتسبدو
--رون مايپ١٣٩٠هاوخ تزع ميرك -يزورون شويراديناتسبد و يناتسبد شيپ زكارم تيريدمهمانسرد۴٩٢٢يتست٢٠١٢

---١٣٠٠--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٣٠٣۴٨ يلمعراك٣۴٣٩٧٢١٢١١٠٧٧
 مركا - هداز يقت ناسحا دمحميمالسا قالخا يشيامزآ۵٢۵۴يتست٢٠١٢)يلصا( يمالسا قالخا٣۵٣٩٧٢١٢١١٠٧٨

هداز نيسح
--رون مايپ١٣٩٣

 ثحابم رب هيكت اب( قالخا هفسلف٣۶٣٩٧٢١٢١١۴١١
)يتيبرت

 هعلق ينيسح ربكا -صاوخريماقالخا هفسلف يشيامزآ٨١۶۴يتست٢٠١٢
 نيسح دمحا -يريبد دمحا -نمهب

روپكاپ يلع -يفيرش

--رون مايپ١٣٩٢

 شيپ يصصخت نابز نوتم٣٧٣٩٧٢١٢١٢٠۴٢
يناتسبدو يناتسبد

.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٣ ياھ لصف١٠٧٨ژييآ١٣٨٧نانيئان -عراز نيسحيسيلگنا نابز هب يسانشناور نوتمباتك۶۶٧٢يتست٢٠١٢

 شيپ يصصخت نابز نوتم٣٩٧٢١٢١٢٠۴٢
يناتسبدو يناتسبد

 و يناتسبد شيپ يصصخت نوتم يشيامزآ٩٣۶٣يتست
يناتسبد

.دوش هعلاطم ٢٢ و ١۴ ،١٠ ،۵ ،١ ياھ سرد١٩۴۴رون مايپ١٣٩٣بايماك يليل - هداز شاداد ميرم

 نسح -يدمحميلع دومحميمومع يسيلگنا نابز يشيامزآ۵٠٢٧يتست٣٠١٨يجراخ نابز٣٨٣٩٧٢١٢١٢٢۵۶
يليلخ

--رون مايپ١٣٩٢

 ،دار يفوص ،ناشخدب ميھارباينمكرت تايبدا و نابزباتك١٠٩١۶يتست٢٠١٢ينمكرت نابز اب ييانشآ٣٩٣٩٧٢١٢١٢۴١١
ناشخدب تحص نابرق ،يرصنع

.دوش هعلاطم ١٢۴ هحفص ات ادتبا زا٢٨٨۶شناد ارحص١٣٩۶

--رون مايپ١٣٩۵نايلق رفعج هرھاط)هدش رظن ديدجت(ناكدوك تايبدا يشيامزآ۵۶۴٨يتست٢٠١٢ناكدوك تايبدا۴٠٣٩٧٢١٢١٣١١٢
 بتكم سرد هب طوبرم بتاكم ناگدنسيون صاخ يماسا۵۴رون مايپ١٣٩٢نافلوم هورگيمومع يسرافهمانسرد۴٩۶٧يتست٣٠١٨يسراف۴١٣٩٧٢١٢١٣٢١٠

.دوش فذح ٢ و ١ يبدا ياھ
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶يندب تيبرت۴٢٣٩٧٢١٢١۵۴٢٧
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست١٠١١۶ شزرو۴٣٣٩٧٢١٢١۵۴٢٨
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا١ يمومع يندب تيبرت يشيامزآ۵٠٧٧يتست٠١١۶هژيو يندب تيبرت۴۴٣٩٧٢١٢١۵۴٢٩
--رون مايپ١٣٩٢يناھارف لضفلاوبا٢ يمومع يندب تيبرتيعطق۴٩٨٢يتست٠١١۶هژيو شزرو۴۵٣٩٧٢١٢١۵۴٣٠
.دوش هعلاطم ٨ و ٧ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف١٨٢۵رون مايپ١٣٩١نافلوم هورگيمومع يسانشناور يشيامزآ۵٣۵۶يتست٣٠١٨يمومع- يسانشناور۴۶٣٩٧٢١٢١٧٠٩۵
.دوش فذح ١۴ و ١٣ ،١٢ ،١١ ،٨ ياھ لصف٢۵٩١رون مايپ١٣٩١فيس ربكا يلعيتيبرت يسانش ناوريعطق۵۶۵٨يتست٣٠١٨يتيبرت يسانشناور۴٧٣٩٧٢١٢١٧٠٩۶
.دوش فذح ١۵ و ١٣ ،١٢ ،١٠ ،٩ ،٨ ،۶ ،۵ ،۴ ياھ لصف٢۵٨۵رون مايپ١٣٩١يسابرك هژينم١ دشر يسانشناور يشيامزآ۵۴۵۵يتست٢٠١٢)يكدوك(١دشر يسانشناور۴٨٣٩٧٢١٢١٧٠٩٧
.دوش فذح ۶ و ۵ ياھ لصف١١١۶رون مايپ١٣٩٢نيرزرمك ديمح٢ دشر يسانشناور يشيامزآ۵۵٧٩يتست٢٠١٢)يناوجون(٢دشر يسانشناور۴٩٣٩٧٢١٢١٧٠٩٨
--رون مايپ١٣٩١داژن ييالوك نيدلا لامجندناوخ شزومآ يسانشناورهمانسرد۵۶۴۵يتست٢٠١٢ندناوخ شزومآ يسانشناور۵٠٣٩٧٢١٢١٧١٠٣
--رون مايپ١٣٩٢دنودمحا يلعدمحميزاب يسانشناوريعطق۵۶۶۴يتست٢٠١٢يزاب يسانشناور۵١٣٩٧٢١٢١٧١٠۴
.دوش فذح١۴ و ١٣ ،١٢ ،٨ ،٧ ياھ لصف٢٢٠۴رون مايپ١٣٩٢يميرك فسوييعامتجا يسانشناور يشيامزآ۵١۶٨يتست٢٠١٢يعامتجا يسانشناور۵٢٣٩٧٢١٢١٧١٠۵
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۴رون مايپ١٣٩٣شيورد نسح - يدمحاربكا يلعينيرفآراك ينابم يشيامزآ۵٣۶٩يتست٢٠١٢ينيرفآراك۵٣٣٩٧٢١٢١٨٨٠٨
) يدربراك قالخا( يگدنز نييآ۵۴٣٩٧٢١٢٢٠۴٣٣

يناسنا مولع
--رون مايپ١٣٩٢يفيرش نيسح دمحايدربراك قالخا - يگدنز نييآ يشيامزآ۵۶٧٣يتست٢٠١٢

 مولع( ناريا يمالسا بالقنا۵۵٣٩٧٢١٢٢٠۴٣۴
) يناسنا

 داوج دمحم -يضويع ميحر دمحمناريا يمالسا بالقنا رب يليلحت يدمآرد يشيامزآ۵۶٧۵يتست٢٠١٢
يتارھ

--رون مايپ١٣٩٢

 رشن رتفد١٣٨٨ضيف و يزوف ييحيينيمخ ماما يسايس هشيدناباتك٧۵۵٧يتست٢٠١٢ينيمخ ماما يسايس هشيدنا۵۶٣٩٧٢١٢٢٠۴٧٩
 داهن( فراعم
ماقم يگدنيامن
)يربھر مظعم

--

--دوجوم پاچ١٣٠٠-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست٢٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح۵٧٣٩٧٢١٢٢٠۶۵٧
--تمس١٣٩٢يتبرش يبتجم -يريپ دارم يداھسدقم عافد فراعم و مولع اب ييانشآباتك٧٢٧١يتست٢٠١٢سدقم عافد ياهشزرا۵٨٣٩٧٢١٢٢٠٨٨٩
.دوش هعلاطم ١١ و ٩ ،٨ ،٧ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨۴٣رون مايپ١٣٩٠يدركھد لامك هناورپداصتقا تايلكهمانسرد۵٢٣۴يتست٢٠١٢داصتقا تايلك۵٩٣٩٧٢١٢٢١٠١۴
 داهج١٣٨٨هدازدامع يفطصمشرورپ و شزومآ داصتقاباتك۶٢١٢يتست٣٠١٨شرورپو شزومآداصتقا۶٠٣٩٧٢١٢٢١٠١٧

 يھاگشناد
 هاگشناد
ناهفصا

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩٩

 - يلسوت سابعمالغنئوك سوربيسانش هعماج ينابمباتك٧۴١٧يتست٣٠١٨يمومع يسانش هعماج۶١٣٩٧٢١٢٢٢٠۶٧
لضافاضر

 ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠٩تمس١٣٩٣
.دوش هعلاطم ١۵ و ١۴
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اھ هرود يمامت : هروديسانشراك - ۵ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيناسنا مولع_١٢ : هدکشناد
٣٧٧١ : دورو مرت يتيبرت مولع_١١ : يشزومآ هورگ
٣٨۶١ : نوناق لامعا مرتيناتسبد و يناتسبد شيپ شرورپ و شزومآ شيارگ يتيبرت مولع_١٠ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٨:٣٢ - ١٣٩٧/١١/٠٢ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٣ زا ٣ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
رشانراشتنا

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
--ناور١٣٩۴دنب هقالع يلعشرورپ و شزومآ يسانش هعماجباتك۶١۴٢يتست٣٠١٨شرورپو شزومآ يسانش هعماج۶٢٣٩٧٢١٢٢٢٠۶٨
 يساسا نوناقاب ييانشآ۶٣٣٩٧٢١٢٢٣١٧۵

ناريا يمالسا يروهمج
 يروهمج يساسا نوناق اب ييانشآ يشيامزآ۵۶۶٨يتست٢٠١٢

ناريا يمالسا
--رون مايپ١٣٩٢روپ رظن يدهم

دوش فذح ١٧۶ هحفص ات ١٢۵ هحفص زا ۴ شخب٣٢۴٢فراعم رشن١٣٩٣يدمحا ناج همطافيمالسا ندمت و گنھرف خيراتباتك٩٢٣٢يتست٢٠١٢ناريا و مالسا ندمتو گنھرف۶۴٣٩٧٢١٢٢٩١٢٨
 مولع(١ يمالسا هشيدنا۶۵٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٠

) يناسنا
 دمحم دمحم - يناحبس رفعج١ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶۶يتست٢٠١٢

يياضر
--رون مايپ١٣٩٢

 مولع(٢ يمالسا هشيدنا۶۶٣٩٧٢١٢٣٣٠٣١
) يناسنا

 دمحم دمحم - يناحبس رفعج٢ يمالسا هشيدنا يشيامزآ۵۶۶٧يتست٢٠١٢
يياضر

--رون مايپ١٣٩١

 مولع( نآرق يعوضومريسفت۶٧٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٢
) يناسنا

 اضريلع -يزاريش مراكم رصانميرك نآرق يعوضوم ريسفت يشيامزآ٨٢۴٨يتست٢٠١٢
يلامك

--رون مايپ١٣٩٢

 ينابم( يمالسا قالخا۶٨٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٣
) ميھافمو

--رون مايپ١٣٩٢يدواد دمحمميھافم و ينابم - يمالسا قالخا يشيامزآ۵۶۶۵يتست٢٠١٢

--رون مايپ١٣٩٢ينارهت داشلد يفطصمهغالبلا جهن يعوضوم ريسفت يشيامزآ۵۶٧٧يتست٢٠١٢هغالبلا جهن يعوضومريسفت۶٩٣٩٧٢١٢٣٣٠٣٨
 يگدنيامن داهن١٣٩۵ناگدنسيون زا يعمج)مود تساريو( تيعمج و هداوناخ شنادباتك٩٨۶٩يتست٢٠١٢تيعمج و هداوناخ شناد٧٠٣٩٧٢١٢٣٣٠۴٣

 مظعم ماقم
 رشن(يربھر
)فراعم

--
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