ل اً:قسمًالغاباتًوالمراعيً
أو ً
ً
ً
رئيسًالقسم :د .لطيفة سليمان الصيفاط .
ً
الدرجةًالعلمية  :محاضر .
المقرراتًالتيًيقومًبتدريسهاًبالمرحلةًالجامعية:
ً
فسيولوجيا النبات – فسيولوجيا النباتات البيئية – الترويح الخلوي
ً
– الحدائق و المنتزهات  .بالدراسات العليا  :فسيولوجيا نبات متقدم
ً
مجالًالبحثً :فسيولوجيا النبات .
المؤلفاتًوًالبحوثًالمنشورةًً:
ً
تأثير الري بالماء المالح (مستويات مختلفة) مع المعاملة الميكورايزا
ً
على نمو شتالت الكايا .

ً

العنوانًالبريديًًًً LSSNS2009@yahoo.comًًًًًًً:

ً
الرؤيةً :يسعى القسم الى رفع مستوى مخرجات العملية التعليمية لتتماشى مع سوق العمل بحيث
تتناغم مع التطورات الهائلة والسريعة التي تشهدها قطاعات التنمية المختلفة .
الرسالةً :ايجاد حلول سريعة ودقيقة ومحددة لمشاكل الغابات والمراعي في ليبيا وذلك بتأهيل كوادر
متخصصة في هذا المجال
الهدافً:

 1ـ ترسيخ المعارف والعلوم الخاصة بالغابات والمراعي.
 2ـ التركيز على أهمية هذه العلوم و دورها في المحافظة على البيئة .
 3ـ تدريب الطالب على المحافظة على الغطاء النباتى بصفة عامة  .و دور التندمية المستدامة
في المحافظة على و تنمية الغابات و المراعى الطبيعية .
 4اإلهتمام بهذه الموارد الطبيعية بإعتبارها ثروة قومية وجب تنميتها و تطويرها.
 5ـ تدريب الطالب على تنمية الغابات و اإلستفادة من الغابات الطبيعية في إنتاج الحطب و
الفحم و إنتاج الشتول المختلفة و تربية النحل و اإلستفادة من النباتات الطبيعية و العطرية .
بإنشاء مشاريع خاصة بهم.
 6ـ تدريب الطالب على مسح أراضى المراعى و الغابات الطبيعية و المشجرات الصناعية و
تقييم إنتاجها.
 7ـ تطويرو تحسين المراعى الطبيعية و طرق المحافظة عليها
 -8تأهيل طالب قادرين على العمل و التخطيط طبقا لسياسات الجاماهيرية و سياسات دول
البحر المتوسط و السياسات العالمية فيما يخص اإلرث العالمى و اإلنسان و المحيط الحيوى و
التخطيط للمحميات الطبيعية و غيرها.

المهاراتًوالكفاءاتًلخريجًالقسمً:
 1ـ أن يكون الطالب قادرا على متابعة و إستيعاب ما يستجد من مهارات و تقنيات فى مجال
تخصصه و رغبته .
 2ـ أن يكون قادرا على تحمل المسؤلية فى إدارة المشاريع و الدراسات الخاصة و العامة.
 3ـ أن يكون قادرا على تخطيط المشاريع الصغيرة الخاصة به فى مجاالت الغابات و المراعى
 4ـ أن يكون قد تحصل على المعارف و المهارات الالزمة للحفاظ على البيئية الطبيعية لألشجار
و الشجيرات .
 5ـ أن يدرك أهمية الغطاء النباتى و يوصل هذه المعارف لألجيال القادمة.

رً.مً

السمً

التخصصً

ً1

د .عمر رمضان ألساعدي
د .لطيفة سليمان الصيفاط .

ً3

د .صالح عطية بوغرسة

بيئة محاصيل

ً4

د .مريم عبدالعزيز حمد

حشرات قشرية

ً3

د .زكية خليفة الحداد

ً5

أ .محمد علي خليفة عمر

ديناميكية الغابات

أ .عبد السالم محمد قويدر

المناخ واألرصاد الجوي

ً7

أ .أبوعجيلة سعد ابوعجيلة

مراعي ودراسة المناخ

ً8

أ .موسى جبريل محمد

الغابات

ً9

أ .عطية السنوسي عبدالكريم

الغابات

ً11

أ .انيس محمد محمود

الغابات

ً11

أ .حنان علي أدريس

ً12

أ .رحاب جاب هللا الغماري

ً2

ً6

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

مجتمعات الماكى
فسيولوجيا النبات .

العنوانًالبريديً
Assaady1@hotmail.com
LSSNS2009@yahoo.com

بيئة غابات
Mohamed.a.k.omar@gmail.com
Gador-2010-x@yahoo.com
sboagela@yahoo.com
Mousaharba@yahoo.com

فسيولوجيا أشجار الغابات
تكنولوجيا االخشاب

Rehab82@gmail.com

ً
ً
ً
ً

ًأعضاءًهيئةًالتدريسًبقسمًالغاباتًوالمراعيًً

مفرداتًًقسمًالغاباتًوًالمراعىً
ًً61211أساسياتًعلمًالمراعىًوًالغاباتً(ًًًً3ً)1-3

Principles of Range and
ًForest Sciences

المتطلب السابق  :النبات العام
مفاهيم عامة  .علوم المراعى و الغابات و تخصصاتها المختلفة .الغابات و المراعى و أنواعها و
تقسيماتها و أسس توزيعها على الكرة األرضية  .الغابات الطبيعية و الصناعية و أراضى الرعي الطبيعية
فى ليبيا  .بيئات و خصائص ترب الغابات و المراعى  .العوامل المسببة لتدهور أراضى الرعي و الغابات .
المحميات الطبيعية و الترويح بهذه األراضي  .التعاقب و التنوع الحيوي بالمراعى و الغابات .طرق
المحافظة على هذه الموارد الطبيعية المتجددة.

ًIntroduction to Entomology

ً61218علمًالحشراتًالعامًً(ً3ً)3-2
المتطلب السابق  :الحيوان العام
مقدمه عامة .الوصف و التركيب الداخلى للحشرة .وظائف األعضاء المختلفة .زوائد الجسم و وظائفها و
تحوراتها .دورة حياة الحشرة .رتب الحشرات .الحشرات و األحياء األخرى .أهم اآلفات الحشرية و
مكافحتها .الحشرات النافعة .تطبيقات أسبوعية .
ً 61263أساسياتًعلمًالمراعيًً(3ً)3-2
ًً
المتطلب السابق  :النبات العام  .البيئة العامة
المراعي وعالقته بالعلوم األخرى أهداف وأهمية علم المراعى  .تقسيمات خصائص األراضي الرعوية.
أنواع المراعى الطبيعية  .المراعى و البيئة .أصناف وأشكال أهم النباتات الرعوية .أسس إدارة
واستخدام أراضي الرعي .اإلنشاء و التجديد و الصيانة  .االستساغة .الحمولة الرعوية .المراعى فى
ليبيا.
Principles of Range Science

 ً61276أساسياتًعلمًالغاباتً(ًًً3ً)1-3
المتطلب السابق  :النبات العام  .البيئة العامة .

ًPrinciples of Forestry

مقدمة عامة .علم الغابات و عالقته بالعلوم األخرى .تقسيم علم الغابات .فوائد الغابات البيئية و
االقتصادية .تنمية الغابات .قياسات الغابات .حصاد و تسويق منتجات الغابات .الغابات فى العالم .غابات
البحر المتوسط .موارد الغابات فى ليبيا .
ًPlant Physiology

ً61282فسيولوجياًالنباتً(ً3ً)3-2
المتطلب السابق  :النبات العام .
مقدمه عامة .مقدمه على تركيب األنسجة .تركيب الخلية .االنتشار و الجهد المائى و األسموزية .النتح
و صعود العصارة .االمتصاص و انتقال األمالح .اإلنزيمات و البروتينات و األحماض األمينية .البناء الضوئى.
تثبيت ثانى أكسيد الكربون و بناء الهيدروكربونات .البناء الضوئى و العوامل البيئية و التنفس .نباتات  C3و
 C4و  CAMو العمليات الحيوية بها .قياس النشاطات الفسيولوجية المختلفة .تطبيقات اسبوعية
باستخدام تجارب مختلفة.

ًPrinciples of Biodiversity

 ً61312أسسًالتنوعًالحيويً(ً3ً)3-2
المتطلبات السابقة  :بيئة النبات
أنماط التنوع الحيوي والعوامل المرتبطة به  .االسس الوراثية له  .تكوين االنواع  .وعالقته بالزمان
والمكان تقييم تنوع االنواع  .نظريات تنوع االنواع  .اآلليات التي تتحكم بالتنوع على المستويات المكانية
و الزمانية  .التوطن وغزو االنواع  .النشؤ واالنقراض  .التنوع في االنظمة البحرية  .التنوع والحرائق .
التنوع في المناطق االستوائية و االنظمة البيئية االخرى  .اقتصاديات التنوع الحيوي  .سلوك االيثار
والعيش في جماعات سلوك التزاوج  .تقدير التنوع الحيوى و النظريات المختلفة  .مبادىء طرق قياس
التنوع الحيوى .

ًForest Protection

ً61331وقايةًالغاباتً (ًًً3ً)3-2
المتطلبات السابقة  :الحشرات العامة  .أمراض النبات .أساسيات علم الغابات
مقدمه عامة .أمراض و حشرات أشجار الغابات الهامة .المقاومة الحيوية و الكيميائية .أمراض و حشرات
األشجار االقتصادية بليبيا .أمراض البيئة الطبيعية .حرائق الغابات و أسبابها و أنواعها و مكافحتها و الحد
من تأثيرها ..الحرائق الطبيعية و دورها البيئى  .التلوث و الرعى و نشاطات اإلنسان السلبية و اثرها
البيئى  .يشمل العملى مسح الغابات و التعرف على المناطق المحروقة و دراسة الغطاء النباتى أثر
الحرائق.
مسح المناطق المصابة .
Range Ecology

ً61334بيئةًالمراعىً(ً3ً)3-2
المتطلبات السابقة  :بيئة النبات  .أساسيات علم المراعى
مقدمة عامة  .الصفات الفيزيائية ألراضى الرعى  .األنظمة البيئية  .التعاقب  .مفاهيم ظروف المراعى
مثل فسيولوجيا النبات و أنماط دورات الحياة و مجتمعات نباتات المراعى .مربى الحيوانات كجزء من
النظام البيئى  .تأثير اإلضطرابات مثل الرعى الجائر على المراعى .العملى يشمل التعرف على نباتات
المراعى جمع و تحليل بيانات المراعى  .دراسة منطقة رعوية و تشمل الدراسة التربة و الغطاء النباتى
.
ًًًًForest Dendrology

ً61341تصنيفًأشجارًالغاباتًًً(ً3ً)3-2
المتطلبات السابقة  :اساسيات علم الغابات  .تصنيف و تشريح النبات .
مقدمة عامة عن تطور األشجار عبر التاريخ الجيولوجى  .مقدمة عن تصنيف النبات و عالقته بتصنيف
األشجار .تركيب و وظيفة الشجرة  .؛ التكاثر ؛ النمو ؛ التشريح ؛ الوصف الظاهرى  .فسيولوجيا األشجار
 .بيئة و تطور األشجار  .دورة حياة المخروطيات و عريضة األوراق  .أهم األنواع بالجبل األخضر و كيفية
التمييز بينها ظاهريا و تشريحيا  .حلقات النمو و أهميتها  .يشمل العملي التصنيف و التعرف على
األنواع و دراسة حلقات النمو .

ً ًNatural Resources Measurements
ً61342قياساتًالمواردًالطبيعيةً(ً3ً)3-2
المتطلبات السابقة  :مبادىء اإلحصاء  .أساسيات علم الغابات  .أساسيات علم التربة.
مقدمة عن العينات اإلحصائية و التقديرات .القياسات األرضية و تحليل الصور الجوية .مفاهيم عامة عن
قياس األشجار .قياسات أراضى المراعى .قياسات الموارد البحرية .قياسات األحياء البرية .قياسات
الترويح الخلوى .قياسات موارد المياه .مسح التربة .تطبيقات معملية و حقلية.

ًParks and Recreation

ً61352الترويحًوًالمنتزهاتً(ً3ً)1-3
المتطلبات السابقة  :البيئة العامة  .أساسيات علم الغابات .
مفهوم الترويح  .المنتزهات الطبيعية  .المنتزهات داخل المدن  .تأثير الترويح على المنتزهات .تخطيط
أماكن الترويح  .الحدائق العامة و المحميات الطبيعية  .أهمية الترويح للمجتمعات البشرية  .القيم
المادية و المعنوية للترويح  .عوائد الترويح المادية .االعتبارات البيئية و االقتصادية و االجتماعية لتخطيط
المنتزهات و الترويح .التأثيرات اإليجابية و السلبية للترويح و المنتزهات.

ًForest Mensuration

ً61382قياساتًأشجارًالغاباتًً(ً3ً)3-2
المتطلبات السابقة  :قياسات الموارد الطبيعية .
مقدمه عامة .األهمية .األسس الرياضية لقياس األشجار .قياس القطر و االرتفاع و الشكل و الحجم.
قوانين قياس الخشب .قياس المحصول و يشمل العمر و احتماالت النمو و عدد األشجار و الحجم.
جداول الحجم و المحصول .دليل الموقع .استخدام االنحدار البسيط ببيانات الغابات .تطبيقات ميدانيه و
مسائل على األجهزة المستخدمه لقياس القطر و الطول و الحجم غيرها.

ًRange Management

ً61389إدارةًالمراعىًً(ً3)3-2
المتطلبات السابقة  :بيئة المراعى.
تاريخ أراضى المرعى  .حصر و مراقبة أراضى الرعى .إدارة حيوانات الرعى معدالت حيوانات الرعى
بأراضى الرعى المختلفة .توزيع الحيوانات  .أنظمة الرعى  .األعالف المروية  .القيمة الرعوية و العلفية و
االحتياجات البيئية ألهم األنواع السائدة  .تحسين و تنمية المراعى  .االستغالل المتكامل  .القوانين
ذات العالقة بأراضى الرعى  .كيفية بناء خطة رعى .

ًPrinciples of Silviculture

ً61391تنميةًالغاباتًً(ًً3ً)3-2
المتطلبات السابقة  :اساسيات علم الغابات  .قياسات الغابات .
مقدمة عامة مفاهيم هامة عن إنشاء و نمو و جودة المشجرات بالغابات  .أسس تحسين أشجار
الغابات  .طرق الجمع و التعامل مع البذور  .عمليات المشاتل و التكاثر الصناعى .التكاثر الطبيعى و طرق
االعتناء بالمشجرات مثل التخفيف و التقليم و التسميد و إعداد الموقع للتشجير  .نظم تنمية الغابات
المختلفة كطرق القطع المختلفة و اسبابها مثل التخفيف و القطع الكلى و القطع لإلكثار الطبيعى و
غيرها  .عالقة نظم تربية الغابات بالنواحى االقتصادية و الحياة البرية و التنوع الحيوى و التنمية
المستدامة  .العملى يشمل تدريبات حقلية بالمشجرات الطبيعية  .التعرف على العمليات المختلفة
بمشاتل الغابات .
ًSpring Field Practicum
ً61394تدريباتًحقليةً(ً2ً)4-1(ً)1
يقوم أعضاء هيئة التدريس بالقسم بإعداد برنامج تدريبى لمدة أسبوعين الى ثالثة أسابيع يشمل ما
درسه الطالب بالغابات و ما يدرسه بفصل الربيع.
ًًًWildlife Ecology

ً61418بيئةًالحياةًالبريةً(ًًً3ً)3-2
المتطلبات السابقة  :الحيوان العام  .البيئة العامة .
بيئة الحياة البرية و عالقتها ببيئة الحيوان .النظام البيئى و مكوناته و تأثيره .السلسلة الغذائية و
اإلنتاجية  .بيئة المجتمعات و الجماعات و عالقاتها .التكيف و التوزيع الجغرافى و البيئى .التأقلم .نشوء و
تطور الحيوانات عبر العصور الجيولوجية .مقدمة فى علم السلوك.

ًWatershed Management
ً61411إدارةًمساقطًالمياهً(ً3ً)3-2
المتطلبات السابقة  :اساسيات علم التربة  .البيئة العامة  .مبادىء علم األرصاد .
مقدمة عامة عن الدور الهيدرولوجى للتربة و للغطاء النباتى .دور معالم السطح و المناخ و الغطاء
النباتى على وظائف مساقط المياه  .تأثير استعماالت األراضى على كميات الجريان المائى  .تخزين
المياه و حركتها فى التربة .التبخر .النتح  .االنجراف و الترسيب .مصبات الجداول المائية .المصاطب و
السدود و المدرجات الجبلية .الموازنة المائية  .تخطيط مساقط المياه .التأثيرات الهيدرولوجية للحرائق.
إدارة الغطاء النباتى و المحصول المائى .الغابات و اثرها .إدارة مصادر أحواض األنهر .تخطيط إدارة أحواض
األنهر .الطرق المستخدمة فى مراقبة و تقييم تأثير إدارة األراضى على الموارد المائية .
ً61418فسيولوجياًاألشجارً(ً 3ً)3-2

ًTree Physiology

المتطلبات السابقة  :اساسيات علم الغابات  .فسيولوحيا النبات .
أهمية و دور الفسيولوجيا .أجزاء النباتات الخشبية .التركيب و ميزات نمو األشجار .أنواع النمو المختلفة.

الخاليا المختلفة و كيفية نمو الشجرة .التمثيل الضوئي و التنفس و العمليات المصاحبة .العمليات
الحيوية األخرى .آليات و مسارات انتقال الماء  .فسيولوجيا البذور و البادرات و أطوار النمو .الصنو بريات و
عريضة األوراق و كيفية نموها و دورات حياتها .منظمات النمو .العوامل الداخلية و الخارجية المؤثرة على
نمو و أشكال األشجار.
ً61421مقدمةًفىًبيئةًالغاباتً(ً3ً)1-3
ًIntroduction to Forest Ecology
المتطلبات السابقة  :أساسيات علم التربة  .مبادىء علم األرصاد  .بيئة النبات .
تركيب و وظائف النظام البيئى بالغابة  .تفاعل العوامل المختلفة  .تغير النظام البيئى مع الزمن  .التأثير
البيئى  .العمليات المختلفات على النظام البيئة بالغابة  .االختالفات المكانية بالنظام البيئى بالغابة و
طرق وصفها .التعرف على و تعليل وجود النباتات األرضية الدالة و عالقتها بالنظام البيئى بالغابة ..التبوء
باستجابة النظام البيئى لإلضطرابات الطبيعية و الصناعية  .النظم البيئية المختلفة بغابات الجبل األخضر
.
ًً61426تكنولوجياًاألخشابً(ً3)3-2
المتطلبات السابقة  :أساسيات علم الغابات  .تصنيف أشجار الغابات .
مقدمه عامة عن نمو الشجرة  .خصائص األخشاب و تركيبها  .التعرف على أهم أنواع األخشاب .
استعماالت األخشاب .عيوب األخشاب .الخواص الطبيعية و الميكانيكية لألخشاب .إنضاج و تأديم
األخشاب.التركيب الكيميائى للخشب .آالت النشر .لب الخشب و الورق.تطبيقات على تكوين واختبار
االخشاب .

ًWood Technology

ً61442نظمًالزراعةًبالغاباتً(ًًً3ً)1-3
المتطلبات السابقة  :تنمية الغابات .
مقدمه .مفاهيم و تعريفات عامة ,بدء و تطور نظام الزراعة بالغابات .خصائص و ميزات الزراعة بالغابات.
تقييم اإلنتاج  .واقع هذا النظام بالمناطق الجافة و دوره فى التنمية الريفية و األمن الغذائى و حماية
البيئة .أهميته فى الجبل األخضر.

ًAgroforestry

ً61445دراسةًخاصةً(ً2ً)4-1
ًًًIndependent Study
يقوم الطالب باختيار بحث يرغب فى دراسته ميدانيا أو معمليا و تحت إشراف احد أعضاء هيئة التدريس
المختصين و قد يمتد هذا البحث حتى نهاية فصل الربيع.
Technical Methods in Range
Management

ً61452طرقًفنيةًفيًإدارةًالمراعيً(ًً3-2
)ً3
المتطلبات السابقة :إدارة المراعى .
طرق دراسة النباتات الرعوية  .قياسات وصفية وكمية للنباتات الرعوية  .أخذ عينات المراعي  .تحليل
المراعي  .رسم خرائط المراعي  .تقديرات درجة االستفادة  .استعمال االسيجة و قطاعات الدراسة
الثابتة
ًWildlife Management

 61458إدارةًالحياةًالبريةً(ًً3)ً3-2
المتطلبات السابقة  :بيئة الحياة البرية
مقدمة عامة .تاريخ إدارة الحياة البرية  .استخدام النظريات و األسس اإليكولوجية إستراتيجيات إدارة
الحياة البرية كعمليات الصيد و العش البيئى ( )Habitatلألنواع المهددة  .حفظ التنوع الحيوى  .العالقة
بين الفريسة و المفترس . .بيولوجيا الحماية و الحفظ .المجتمعات البيولوجية  .خطر االنقراض  .أألسباب
وراء هذه السياسات  .تطبيق التقنيات الحقلية للتقييم الكمى و الكيفى لألحياء البرية و عشها البيئى .
طرق التعرف على األحياء البرية .المحميات الطبيعية  .جمع العينات و تحليل البيانات .
ً 61461تحسين ًأشجار ًالغابات ً(ً)1-3
ً3
المتطلبات السابقة  :تنمية الغابات  .الوراثة العامة .
تعريف الخلية و أقسامها .قوانين اإلرث .التكاثر.الوراثة المندلية و الكمية و الوراثة السكانية (الجماعية) .
اختيار الصفات الهامة و طرق إكثارها .الطرق المستخدمة فى تحسين الغابات .تأثير العوامل المؤثرة
على نشوء األنواع و األنماط البيئية و السالالت .كيفية التعرف على الصفات المرغوبة من المشجرات و

ًTree Improvement

إكثارها .مصادر االنتخاب .دورات حياة مغطاة و معراة البذور .طرق فى تربية الغابات .
Forest Management

ً61471إدارةًالغاباتًًً(ً3)3-2
المتطلبات السابقة  . :قياسات الغابات  .تنمية الغابات. .
فوائد الغابات ،اإلنتاج المستمر ،فترات إدارة الغابات ،التقسيم اإلدارى للغابات ،جودة الموقع .الزيادة
السنوية فى األخشاب .الجداول المختلفة .كميات األخشاب .وقاية المشجرات .خطة تربية
الغابات.خطة القطع .التقييم لخطة اإلدارة .االستثمار و العائد .اإلدارة لألغراض الترفيهية و المناطق
البرية. .تدريبات و تطبيقات على الحاسوب.

ًForest Products

ً61486منتجاتًأشجارًالغاباتً(ً3ً)3-2
المتطلبات السابقة  :تكنولوجيا األخشاب .
الخصائص العامة لألخشاب  .إنتاج األخشاب و المنتجات التقليدية األخرى  .استخالص و نقل األخشاب
.األخشاب المنشورة و المستديرة .طرق النشر .اإلنتاج و التجفيف .الخشب كمصدر للطاقة و صناعة
الفحم .صناعة الرقائق الخشبية و الخشب المعاكس .صناعة األلواح المركبة
( الخشب الليفى و المعاكس )  .صناعة لب الورق  .منتجات الغابات غير الخشبية .سياسة المحافظة
على الغابات .

ًSeminar
ً1ً)4-1(ًً61492حلقاتًدراسيةً
يقوم الطالب بإعداد موضوع يرغب فى دراسته و تحت اشراف احد اعضاء هيئة التدريس و يمكن أن
يكون مقرر الدراسة الخاصة  .الهدف من المقرر هو تدريب الطلبة على إعداد الحلقات و اإللقاء.
ًForest Sampling

ً61493جردًالغاباتًً(ً3)4-2
المتطلبات السابقة  :قياسات الغابات
مقدمه عامة .مفهوم جرد الغابات .مقدمه إحصائية .أنواع العينات .مشاكل عينات مجتمعات الموارد
الطبيعية .أنواع العينات و طرق جمعها و حساباتها المختلفة .تحليل و تفسير العينات .أسس استخدام
العينات بالغابات و المشجرات.التنبوء بالنمو و اإلنتاج  .استخدام االنحدار البسيط و المتعدد و تقنيات
العينات  .مسح التكاثر الطبيعى  .أسس حصر الموارد  .تطبيقات ميدانية.

ًSpring Field Practicum
ً61494تدريباتًحقليةً(ً2ً)4-1(ً)2
يقوم أعضاء هيئة التدريس بالقسم بإعداد برنامج تدريبى لمدة أسبوعين الى ثالثة أسابيع يشمل ما
درسه الطالب بالغابات و ما يدرسه بفصل الربيع و ما قد يحتاجه عند تخرجه .

