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:المحتویات
.نبذه عن لغھ الجافا-١
.البرامج المستخدمھ وكیفیھ تنصیبھا-٢
.مكونات لغھ الجافا-٣
.ھم االوامر المستخدمھ ا-٤
.تطبیقات بسیطھ-٥

:التعریف بلغھ الجافا
١٩٩٥،

.قلب برمجة اإلنترنت بما توفره من إمكانیات اإلنترنت حیث أصبحت
==========

:مواصفات لغھ الجافا
.غة برمجیة تدعم مبادئ الكائنیةل-١
.  لھا بیئة تشغیل خاصة بھا-٢
++C.وCتقوم على لغة -٣
.تعمل على معظم نظم التشغیل-٤

==========
:اھم ممیزات لغھ الجافا

.إضافة الحركة والصوت إلى صفحات الویب-١
.كتابة األلعاب والبرامج المساعدة-٢
.تخدم رسومیةإنشاء برامج ذات واجھة مس-٣



.تصمیم برمجیات تستفید من كل ممیزات االنترنت-٤
كتابة برامج تعلیمیة لإلنترنت عبر برمجیات المحاكاة الحاسوبیة للتجارب العلمیة وبرمجیات الفصول -٥

.االفتراضیة للتعلیم اإللكتروني والتعلیم عن بعد
==========

:مالحظات خاصھ بھذه اللغھ
.حرف الصغیره والكبیرهلالحساسھاللغھ-١
.فى البرمجھال تؤثر حیث انھا اسطر فارغھیمكن استخدام -٢
.javaیجب حفظ الملف الخاص بالبرنامج بامتداد -٣

==========
:المراحل التى یمر بھا بناء اى برنامج بالجافا

١-Writingیقصد كتابھ البرنامج.
٢-Compiling بھ من اخطاءیقصد بھا معاینھ البرنامج وتصحیح ما.
٣-Executingتنفیذ البرنامج.
٤-Outputاظھار المخرجات.

==========
:البرنامج المستخدم وملحقاتھ

:وھما كالتالى،بد من تنصیب ما یلى من برامجال
:اوال

NetBeans IDE 6.9.1
:ثانیا

JDK
==========

:مكونات لغھ الجافا
.الرموز الخاصھ-١
.االختصارات المسانده-٢
.الكلمات المحجوزه-٣
.الحروف االبجدیھ-٤
.االرقام العددیھ-٥

:الحروف االبجدیھ:اوال
.zحتى aوایضا الحروف الصغیره من ،Zحتى Aوھى الحروف الكبیره من 

:االرقام العددیھ:ثانیا
.9حتى 0وھى االرقام من 

:الرموز الخاصھ:ثالثا
وعالمھ ،–وعالمھ الطرح ،+او حروف كعالمھ الجمعوھى العالمات او الرموز التى لیست بارقام 

.الخ.....=وعالمھ المساواه ،/وعالمھ القسمھ ،*الضرب 
:االختصارات المسانده:رابعا

:ونذكر منھا على سبیل المثال ال الحصر
\nسطر جدید.
\tالتقدم سبع مسافات.
\bالعوده مسافھ للخلف.



:الكلمات المحجوزه:خامسا
ونذكر منھا على ، وال یجوز ان تكون اسماء لمتغیرات،ترط ان ال نستخدمھا اال لوظیفتھا المخصصھویش

:سبیل المثال ال الحصر
Return ،void ،for ،short ،if.........الخ

==========
:انواع المتغیرات

:integerالمتغیر الصحیح:اوال
, 4بھ وال یحتوى على نقطھ عشریھ او اسیھ ومثال لھ متغیرات عددیھ صحیحھ وقد تكون موجبھ او سال 70 ,

.الخ,..…6-
:floatالمتغیر العشرى :ثانیا

, 0.1-ومثال لھ ھعائممتغیرات عددیھ عشرات ذات الفاصلھ ال 4.0 , .الخ......,-5.0,0.8
:Charالمتغیر الحرفى :ثالثا

, a ..…ومثال لھ ' 'تباس مفرده متغیرات عباره عن حرف واحد فقط وبین اشارتى اق b , cالخ.
:string متغیر السلسلھ :رابعا

" یحتوى ھذا النوع من البیانات على اى عدد من الرموز او الفراغات وتكون محصوره بین عالمتى تنصیص 
".

:Booleanوالخطأ متغیر الصواب:خامسا
.falseاو الخطأ trueویأخذ قیمتین اما الصواب 

:Doubleالمزدوج المتغیر :ساساد
اى ان قیم ھذا النوع تكون ،خانھعشرخمسةلى إتمثیلھایمكنولكنالعشریةالعددیةالمتغیراتنفسھي

,  13.4055.98مثال floatاكبر بكثیر من قیم النوع  13.15 , الخ......, 77.987-
==========

-:الصیغھ العامھ لتعریف متغیر ما 
Datatype variable_name = value

-:حیث
Datatype نوع المتغیر سواء كانint اوfloat اوchar اوdouble..

name_Variable اسم المتغیر وذلك یخضع لنوع المتغیر السابق ادخالھ..
Valueالقیمھ المراد تخزینھا بالمتغیر..

-:امثلھ
Bollean x = true
long z = 123432l

float y = 1.23f
char z = 'A'

وبالمثل عند تعریف متغیر من النوع ،بعد قیمتھlقمنا بكتابھ الحرف longالحظ عند تعریف متغیر من النوع 
float قمنا بكتابھ الحرفfبعد قیمتھ.

==========
:التعلیقات

:وھما كالتالىاذا اردت كتابھ تعلیق على اى سطر من سطر البرنامج ھناك طریقتین
:االولى

// Your Comment
:والثانیھ

/*
Your comment

*/
.ولن یلتفت الیھ البرنامج او یضعھ فى حساباتھ

===========
:الحلقات التكراریھ والجمل الشرطیھ

:الصیغھ االولى



:الصیغھ الثانیھ

:الصیغھ الثالثھ

:الصیغھ الرابعھ

:الصیغھ الخامسھ



:الصیغھ السادسھ

:لسابعھالصیغھ ا

===========
-:اوامر قد تفیدك

system.out.println( )
.فیطبعھ ثم ینزل سطر،تخدم ھذا االمر لطباعھ شئ ما یس

system.out.print( )
.فیطبعھ بدون ان ینزل سطر،تخدم ھذا االمر لطباعھ شئ ما یس

system.exit(0)
.یستخدم ھذا االمر للخروج من التطبیق

===========
:فتح مشروع جدیدطریقھ

:غھ الجافا كالتالىلم بالضغط مرتین على ایقونھ محرر من على سطح المكتب نقو:اوال

:سوف تظھر لك النافذه التالیھ للمحرر بالشكل التالى:ثانیا



:كالتالىnew projectسوف نختار fileمن قائمھ :ثالثا

javaوكذلك نوع التطبیق ،Generalوع المشروع ومنھا نختار ن،سوف تظھر لك نافذه جدیده :رابعا
application،كالتالى:

:كالتالى،وموقعھ،ومنھا نختار اسم المشروع،سوف تظھر لك نافذه اخرى جدیده:خامسا



.finishثم الضغط على :سادسا

:سوف تظھر لك بیانات المشروع الجدید فى النافذه الرئیسیھ كالتالى:سابعا

===========
:جدید لبدأ عملیھ تصمیم المشروعformادراج 

:اوال

:ثانیا



:كالتالى،الذى قمت بكتابتھ وایضا اطار العمل علیھformسوف یظھر تبویب جدید باسم ال :ثالثا

===========
:تنفیذ البرنامج

:فاننا سوف نتبع احدى الطرق التالیھ،من اجل تنفیذ البرنامج الذى قمنا بتصمیمھ
.من لوحھ المفاتیحf5نضغط على الزر :االولى
.الموجود اعلى البرنامجrunنضغط على زر :الثانیھ

===========
:formتكبیر وتصغیر نافذه ال 

:كالتالىformعند النقر المزدوج على تبویب نافذه ال 

وایضا من ،formر بشكل ال واظھارھا بالكامل وذلك من اجل تحكم اكبformفانھ سوف یتم تكبیر نافذه ال 
:اجل الرجوع الى الوضعیھ االصغر یتم النقر المزدوج على التبویب نفسھ كالتالى



===========
:تغییر االسم الظاھرى الى كائن

:من اجل تغییر االسم الظاھرى الى كائن یتم النقر المزدوج علیھ وتغییر اسمھ كالتالى

===========
:التنقل بین النوافذ

:نقوم بالتالى) formواجھھ ال (من اجل التنقل بین نافذه االكواد ونافذه التصمیم 

===========
:اختیار حدث الى كائن وكتابھ الكود بداخلھ

:من اجل اختیار حدث لكائن ما وكتابھ الكود بداخلھ نتبع ما یلى
.نحدد الكائن المراد التعدیل او العمل علیھ-١
.من علیھننقر بزر الماوس االی-٢
.eventsسوف تظھر لنا قائمھ كبیره نختار كلمھ -٣
.mouseسوف تظھر لنا قائمھ اخرى كبیره نختار منھا تصنیف الحدث ولیكن -٤
.mouse clickedسوف تظھر لنا قائمھ اخرى كبیره نختار منھا الحدث المطلوب ولیكن -٥

:وكل ھذا موضح بالشكل التالى

===========
:formلبناء اى الشفرات الالزمھ 

:عند فتح نافذه الكود فاننا نالحظ بدایھ الكود بھذه السطور



===========
:تطبیقات بسیطھ

واظھار النتیجھجمع عددین تصمیم برنامج یقوم ب:التطبیق االول!!
:الكود

double No1 ;
double No2 ;
double Res ;
No1 = Double.parseDouble(jTextField1.getText( ) ) ;
No2 = Double.parseDouble(jTextField2.getText( ) ) ;
Res = No1 + No2 ;
jLabel1.setText("" + Res) ;

:موقع الكود
).جمع عددین(نكتب الكود السابق فى الكائن

:الشرح
.وھو یمثل الرقم االولNo1یدعى doubleقمنا بتعریف متغیر جدید من النوع :السطر االول
.وھو یمثل الرقم الثانىNo2یدعى doubleقمنا بتعریف متغیر جدید من النوع :السطر الثانى
.وھو یمثل الناتجResیدعى doubleقمنا بتعریف متغیر جدید من النوع :السطر الثالث
)getTextوذلك باستخدام الدالھjTextField1تم اخذ النص الذى سیدخلھ المستخدم ل :السطر الرابع

parseDoubleل البیانات او االرقام المدخلھ من نصیھ الى رقمیھ وذلك باستخدام الدالھ  ومن ثم تم تحوی،(
.No1ومن ثم ادراج الرقم المدخل داخل المتغیر ،

.No2بالمثل كما سبق ولكن فى النھایھ سیتم ادراج الرقم المدخل المتغیر :السطر الخامس
.Resمھ الجدیده فى المتغیر عملیھ جمع المتغییرین وادراج القی:السطر السادس

وذلك باستخدام الدالھ ،jLabel1 الى الكائن Resالمتغیرفيالموجودهالقیمةبادراجیقوم:السطر السابع
setText.

:التصمیم

:البرنامج

==========
بحیث عندما یدخل المستخدم درجھ الطالب الظھار نتیجھ الطالبتصمیم برنامج :ثانىالتطبیق ال

!!یكون الخرج اما ناجح او راسب



:الكود
float m;
m = Float.parseFloat(jTextField1.getText( ) );
if (m>=0 & m<50)

}{jLabel1.setText("failed";
else if (m>50 & m<=100)

}{jLabel1.setText("passed";
else if (m==50)

}{jLabel1.setText("passed";
else

}{jLabel1.setText("Error!!";
:موقع الكود

). اظھر النتیجھ(نكتب الكود السابق فى الكائن
:الشرح

.درجھ١٠٠فرضنا ان الدرجھ النھائیھ لالختبار ھى 
واذا حصل الطالب على درجھ ،!!passedناجحیتعبر ١٠٠الى٥٠من وعلیھ فاذا حصل الطالب على درجھ 

خطأخل المستخدم قیم ما بخالف ما سبق یطبع البرنامج كلمھواذا اد،!!failedراسبیعتبر ٤٩الى١من 
Error!!.

.الشرطیھifوقد استخدما لتحقیق ما سبق من شروط جملھ 
.وھو یمثل الدرجھ التى سیدخلھا المستخدمmیدعى floatقمنا بتعریف متغیر جدید من النوع :السطر االول
)getTextوذلك باستخدام الدالھjTextField1خدم ل تم اخذ النص الذى سیدخلھ المست:السطر الثانى

parseFloatومن ثم تم تحویل البیانات او االرقام المدخلھ من نصیھ الى رقمیھ وذلك باستخدام الدالھ  ،(
.mومن ثم ادراج الرقم المدخل داخل المتغیر ،

.الشرطیھifجملھ :من السطر الثالث حتى االخیر
:التصمیم

===========
حسب ) ضعیف(حتى) ممتاز(تصمیم برنامج یقوم بتحدید تقدیر الطالب من:التطبیق الثالث

!!الدرجھ المدخلھ الیھ من قبل المستخدم
:الكود

float m;
m = Float.parseFloat(jTextField1.getText( ) );
if (m>=0 & m<50)

}{jLabel1.setText("";
else if (m>=50 & m<65)

}{jLabel1.setText("";
else if (m>=65 & m<80)

}{jLabel1.setText("";
else if (m>=80 & m<90)

}{jLabel1.setText("";
else if (m>=90 & m<=100)

}{jLabel1.setText("";
else



}{jLabel1.setText("";
:موقع الكود

).اظھر النتیجھ(نكتب الكود السابق فى الكائن
:الشرح

.درجھ١٠٠ھ النھائیھ لالختبار ھى فرضنا ان الدرج
:وعلیھ

.ضعیفیكون تقدیره٥٠الى٠من فاذا حصل الطالب على درجھ 
.مقبولیكون تقدیره ٦٥الى٥٠من واذا حصل الطالب على درجھ 
.جیدیكون تقدیره٨٠الى٦٥من  واذا حصل الطالب على درجھ 
.جید جداقدیره یكون ت٩٠الى٨٠من واذا حصل الطالب على درجھ 
.ممتازیكون تقدیره١٠٠الى٩٠من واذا حصل الطالب على درجھ 

.خطأاذا ادخل المستخدم قیم ما بخالف ما سبق یطبع البرنامج كلمھ
.الشرطیھifوقد استخدما لتحقیق ما سبق من شروط جملھ 

.الدرجھ التى سیدخلھا المستخدموھو یمثل mیدعى floatقمنا بتعریف متغیر جدید من النوع :السطر االول
)getTextوذلك باستخدام الدالھjTextField1تم اخذ النص الذى سیدخلھ المستخدم ل :السطر الثانى

parseFloatومن ثم تم تحویل البیانات او االرقام المدخلھ من نصیھ الى رقمیھ وذلك باستخدام الدالھ  ،(
.mیر ومن ثم ادراج الرقم المدخل داخل المتغ،

.الشرطیھifجملھ :من السطر الثالث حتى االخیر
:التصمیم

===========
تصمیم برنامج الظھار االرقام بالحروف عندما یقوم المستخدم بادخال رقم ما :التطبیق الرابع

:مثال
.oneیظھر لنا كلمھ ١رقم اذا ادخل المستخدم -١
.twoیظھر لنا كلمھ ٢رقماذا ادخل المستخدم -٢

!!فقط٥رقمولیكن حتى!!وھكذا
:الكود

int n ;
n = Integer.parseInt(jTextField1.getText( )) ;
switch (n)
{
case 1 :
jLabel1.setText("one") ;
break ;
case 2 :
jLabel1.setText("two") ;
break ;
case 3 :
jLabel1.setText("three") ;
break ;
case 4 :
jLabel1.setText("four") ;
break ;



case 5 :
jLabel1.setText("five") ;
break ;
default:
jLabel1.setText("enter the correct number!!") ;
break ;
}

:موقع الكود
).اظھر الرقم كتابھ(نكتب الكود السابق فى الكائن

:الشرح
.وھو یمثل الدرجھ التى سیدخلھا المستخدمnیدعى intقمنا بتعریف متغیر جدید من النوع :السطر االول

)getTextوذلك باستخدام الدالھjTextField1تم اخذ النص الذى سیدخلھ المستخدم ل :لثانىالسطر ا
ومن ،parseIntومن ثم تم تحویل البیانات او االرقام المدخلھ من نصیھ الى رقمیھ وذلك باستخدام الدالھ  ،(

.nثم ادراج الرقم المدخل داخل المتغیر 
.الشرطیھswitchجملھ :من السطر الثالث حتى االخیر

:التصمیم

:البرنامج

============
تصمیم برنامج الضافھ االعداد من واحد الى عشره الى كائن من نوع :التطبیق الخامس

jComboBox!!
:الكود

jComboBox1.removeAllItems( ) ;
for (int i=1 ; i<=10 ; i++)
{
jComboBox1.addItem(i) ;
}

:الكودموقع
).ادرج االرقام(نكتب الكود السابق فى الكائن

:الشرح
من جمیع العناصر وقد تم ذلك باستخدام الدالھ jComboBox1یقوم بتفریغ الكائن :السطر االول

removeAllItems( ).
:والتى  تحتوى على ثالث اجزاءforالحلقھ التكراریھ :السطر الثانى
.int i=1فقط وھو ینفذ قبل اول لفھ :الجزء االول
.i<=10ینفذ قبل كل لفھ ویسمى الشرط وھو :الجزء الثانى



.++iینفذ بعد كل لفھ ویسمى الخطوه وھو :الجزء الثالث
.( )addItemوقد تم ذلك باستخدام الدالھ jComboBox1 یقوم باضافھ العناصر الى الكائن :السطر الرابع

:التصمیم

:البرنامج

============
واظھار النتیجھبضرب عددینتصمیم برنامج یقوم :التطبیق السادس!!

:الكود
double n1 ;
double n2 ;
double res ;
n1 = Double.parseDouble(jTextField1.getText( ) ) ;
n2 = Double.parseDouble(jTextField2.getText( ) ) ;
res = n1 * n2 ;
jLabel1.setText("" + res) ;

:الكودموقع
).ضرب عددین(نكتب الكود السابق فى الكائن

:الشرح
.وھو یمثل الرقم االولn1یدعى doubleقمنا بتعریف متغیر جدید من النوع :السطر االول
.وھو یمثل الرقم الثانىn2یدعى doubleقمنا بتعریف متغیر جدید من النوع :السطر الثانى
.وھو یمثل الناتجresیدعى doubleمن النوع قمنا بتعریف متغیر جدید :السطر الثالث
)getTextوذلك باستخدام الدالھjTextField1تم اخذ النص الذى سیدخلھ المستخدم ل :السطر الرابع

parseDoubleومن ثم تم تحویل البیانات او االرقام المدخلھ من نصیھ الى رقمیھ وذلك باستخدام الدالھ  ،(
.n1ل داخل المتغیر ومن ثم ادراج الرقم المدخ،

.n2بالمثل كما سبق ولكن فى النھایھ سیتم ادراج الرقم المدخل المتغیر :السطر الخامس
.resالمتغییرین وادراج القیمھ الجدیده فى المتغیر ضربعملیھ :السطر السادس

باستخدام الدالھ وذلك ،jLabel1 الى الكائن resالمتغیرفيالموجودهالقیمةبادراجیقوم:السطر السابع
setText.

:التصمیم



===========
من االكبر الى تنازلیااى ١٠حتى ٢٠تصمیم برنامج یقوم بادراج االعداد من :التطبیق السابع

!!jComboBoxنوع الاالصغر واضافتھا فى كائن من 
:الكود

jComboBox1.removeAllItems( ) ;
int x ;
x = 20 ;
while (x >= 10)
{
jComboBox1.addItem(x) ;
x-- ;
}

:موقع الكود
).ادرج االرقام(نكتب الكود السابق فى الكائن

:الشرح
من جمیع العناصر وقد تم ذلك باستخدام الدالھ jComboBox1یقوم بتفریغ الكائن :السطر االول

removeAllItems( ).
.xیدعى intتعریف متغیر جدید من النوع :السطر الثانى

.20تھیئھ المتغیر السابق تعریفھ بقیمھ قدرھا :لسطر الثالثا
یتم تنفیذ ١٠اكبر من او تساوى xحیث اذا كانت قیمھ ،التكراریھwhileحلقھ :من السطر الرابع حتى االخیر

!!ما بداخل الحلقھ والرجوع مره اخرى وتكرارھا حتى ال یتحقق ھذا الشرط
:وجسم تلك الحلقھ یحتوى على امرین

.( )addItemوقد تم ذلك باستخدام الدالھ jComboBox1 اضافھ العناصر الى الكائن : االمر االول
.x+1الجدیده ھىxلتكن قیمھ: االمر الثانى

:التصمیم

==========
وذلك الى كائن من ١حتى ٢٠تصمیم برنامج یقوم باضافھ االعداد الفردیھ من :التطبیق الثامن

!!jComboBoxالنوع 
:الكود

jComboBox1.removeAllItems( ) ;
int x ;
x = 19 ;
do
{
jComboBox1.addItem(x) ;



x = x – 2 ;
}
while ( x>=1 ) ;

:موقع الكود
).ادرج االرقام(نكتب الكود السابق فى الكائن

:الشرح
من جمیع العناصر وقد تم ذلك باستخدام الدالھ jComboBox1یقوم بتفریغ الكائن :السطر االول

removeAllItems( ).
.xیدعى intتعریف متغیر جدید من النوع :السطر الثانى
.19تھیئھ المتغیر السابق تعریفھ بقیمھ قدرھا :السطر الثالث

ھ سوف تنفذ فیھا حیث نالحظ ان ھذه الحلق،التكراریھwhileثم doحلقھ :من السطر الرابع حتى االخیر
:وھماdoاالوامر التى تلى كلمھ 

jComboBox1.addItem(x) ;
x = x – 2 ;

:وھوwhileثم نرى الشرط الذى یلى كلمھ 
( x>=1 ) ;

ھذه الحلقھ وبالتالى فان ،نخرج من الحلقھواذا لم یتحقق ،نعود ننفذ ما سبق من اوامر مره اخرىفاذا تحقق
.ى االقلسوف تنفذ مره واحده عل

:التصمیم

==========
تصمیم برنامج یتضمن كود برمجى یقوم باظھار رسالھ للمستخدم تخبره بانھ لم :التطبیق التاسع

!!jTextFieldیدخل القیمھ فى كائن من نوع 
:الكود

if (jTextField1.getText( ).length( ) == 0)
{
JOptionPane.showMessageDialog(null, "please insert the data ?", "worring", 2);
}

:موقع الكود
).تحقق من االدخال(نكتب الكود السابق فى الكائن

:الشرح
حیث ان البرنامج یتعرف ،تم استخدمناھا لعملیھ التحقق من وجود نص ام ال داخل الحقل:length( )الدالھ 

.علیھا كمسافھ ولیس كفراغ
JOptionPane:دیق الحوارمكتبھ استدعاء دوال صنا.

null:تشیر الى عدم وجود اضافات متقدمھ.
.تستخدم فى اظھار الرسالھ:showMessageDialog( )الدالھ 

:بالنسبھ للرسالھ التى سوف یتم اظھارھا
please insert the data:محتواھا-١ ?
worring:عنوانھا-٢
.3حتى  0وتشیر الى من 2الھ ولتكنسلرلتحدید االزرار التى نرید ظھورھا فى ا:شكل االیقونھ-٣
:برنامجال



==========
تصمیم برنامج یتضمن كود برمجى یقوم بعملیھ مسح نص مكتوب داخل كائن :التطبیق العاشر

بشرط عند تنفیذ امر المسح تظھر رسالھ تأكد من عملیھ المسح او jTextFieldمن نوع 
.الغاءه

:الكود
int sign ;
sign = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "do you want to delete ?",
"delete", 0,3) ;
if (sign == 0)
{
jTextField1.setText("") ;
}

:الشرح
ما قام یقوم باستقبال القیمھ الممرره والتى تمثل،intتم تعریفھ من النوع signمتغیر جدید :السطر االول

.cancelاو noاو yesالمستخدم بضغطھ من االزرار 
:تحتوى على عملیھ المقارنھ بین القیمھ الممرره والقیمھ المار التعامل معھا كالتالى:ifجملھ 

if (sign == 0)
:القیم الممرره وما ترمز لھ

Yes refer to 0
No refer to 1
Cancel refer to 2

JOptionPane:ستدعاء دوال صنادیق الحوارمكتبھ ا.
null:تشیر الى عدم وجود اضافات متقدمھ.
.تستخدم فى اظھار الرسالھ:showConfirmDialog( )الدالھ 

:بالنسبھ للرسالھ التى سوف یتم اظھارھا
do you want to delete:محتواھا-١ ?
delete:عنوانھا-٢
.2حتى  0الھ ولتكن  من سظھورھا فى الرلتحدید االزرار التى نرید:شكل االیقونھ-٣

:البرنامج



==========
تم بحمد اهللا

الكتاب قید االستكمال


