منشورات عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
2020-1980
المؤلف /المؤلفون

السنة

التسلسل
.1

العنوان
المؤتمر التربوي نحو نظرية تربوية اسﻼمية

.2

التكملة وشرح اﻻبيات للمتنبي الجزء الرابع

.3

ملخصات أعمال هيئة التدريس 1994 -1986م

.4

فهرس مطبوعات جامعة اليرموك 1999 -1980م

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

.5

أبحاث مركز الدراسات اﻷردنية
 (1صنع القرار السياسي في إسرائيل
 (2أثر العوامل الشخصية والتنظيمية في بناء الوﻻء
التنظيمي

الدكتور محمد الطعامنة
الدكتور أحمد عبدالحليم

.6

دليل المعلم في تدريس الرياضيات للمرحلة اﻻعدادية مركز
البحث والتطوير التربوي

مركز البحث والتطوير الحضري وبعض العاملين في
مديرية التربية – اربد

.7

الصورة الفنية في شعر ابي تمام

الدكتور عبدالقادر الرباعي

1980

.8

فاتحة اﻹعراب في إعراب الفاتحة لﻼسفرايني

تحقيق الدكتور غفيف عبد الرحمن

1981

.9

مللك النحاة ،حياته وشعره ومسائله العشر

الدكتور حنا حداد

1982

.10

أدب الفكاهة اﻷندلسي

الدكتور حسين خريوش

1982

.11

مورفولوجية المنحدرات في مناطق مختارة من وسط اﻷردن

الدكتور يحي الفرحان

1982

.12

تطوير مناهج وطرق تدريس الجغرافيا

الدكتور جودت سعاده

1983

.13

دراسات في القضايا العربية

الدكتور سعد ابو ديه

1984

.14

جوانب من الحضارة اﻹسﻼمية

تحرير الدكتور يوسف بكار

1984

.15

عفوية الموسيقى في الشعر العربي

الدكتور عبدالفتاح نافع

1985

.16

دراسات إسﻼمية

تحرير الدكتور محمد البطاينة

1985

.17

تاريخ تراث العلوم الطبية عند العرب والمسلمين

الدكتور سامي حمارنه

1986

.18

أساسيات التثقيف الصحي ،دورة حياة المرأة

الدكتور باربرا كﻼين وناجي أبو ارميله

1986

.19

الموسم الثقافي لموسم دراسي .1986 -1985

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

1986

.20

التشخيص المخبري للطفيليات

الدكتور سامي عبدالحافظ

1986

.21

المساجد اﻹسﻼمية القديمة في عجلون

الدكتور يوسف غوانمه

1986

.22

مدينة اربد في العصر اﻹسﻼمي

الدكتور يوسف غوانمه

1986

.23

أضرحة الصحابة في غور اﻻردن

الدكتور يوسف غوانمه

1986

.24

الشعراء المتيمون في الجاهلية واﻹسﻼم

الدكتور عبدالفتاح نافع

1986

.25

وثائق المسرح اﻷردني الجزء اﻷول

الدكتور مفيد حوامده

1986

.26

اﻷدب المنشور في صحيفة الجزيرة الصادرة في عمان من عام
.1954 – 1939

الدكتور رسﻼن بني ياسين

1986

.27

فهرس اﻷدباء اﻷردنيين وأعمالهم اﻷدبية المنشورة في
الصحف لعام 1983

مركز الدراسات اﻷردنية

1986

.28

فهرس سجﻼت المحكمة الشرعية في عجلون عام – 1927
1940

مركز الدراسات اﻷردنية

1986

.29

فهرس الشعراء اﻷردنيين وأعمالهم الشعرية المنشورة في
الصحف المحلية لﻸعوام 1982 – 1979

يوسف الرباعي وزمﻼئه

1986

.30

فهرس النقاد والدارسين اﻷردنيين وكتاباتهم في الصحف
المحلية لﻸعوام 1982-1979

الدكتور وليد الرشيد

1986

.31

دليل تدريس التربية اﻹسﻼمية للصف اﻷول الثانوي

رافع عبيدات

1986

الدكتور ماجد جعافرة  ،تحقيق الدكتور انور بو سليم

.32

أنماط من الغموض في الشعر العربي الحر

الدكتور خالد سليمان

1987

.33

مقدمة في علم الميكانيكا لطلبة العلوم والهندسة

د .نبيل اللحام ،الدكتور منير دبابنه ،الدكتور نبيل ايوب

1987

.34

النباتات السامة في اﻻردن

الدكتور فوزي كريم وفالح القرعان

1987

.35

وثائق المسرح اﻷردني الجزء الثاني

الدكتور مفيد حوامده

1987

.36

فهرس اﻷدب اﻷردني المنشور في الصحف المحلية للعام
 /1985مركز الدراسات اﻷردنية

يوسف الرباعي

1987

.37

Mustfa Journy: vers of Arar, poet of Jordan

الدكتور ريتشارد تيلور

1988

1

العنوان

المؤلف /المؤلفون
فوزي كريم وصالح القرعان

السنة
1988

التسلسل
.38

اﻷزهار البرية في اﻷردن

1988

.39

الطيور البرية في اﻷردن

درويش الشافعي وسهيل اسماعيل

.40

تحليل السلوك :الجزء اﻷول

الدكتور جيمس هوﻻند /ترجمة الدكتور شفيق حسان
والدكتور محمد الغزاوي والدكتور نصر العلي

1988

.41

فهرس القصة القصيرة

الدكتور خلف الخريشا

1988

.42

جهود المسرحيين اﻷردنيين

الدكتور مفيد حوامدة

1988

.43

العﻼقات العربية التركية )النموذج اﻷردني(

الدكتور سعد ابو ديه

1988

.44

وثائق المسرح اﻷردني الجزء الثالث

الدكتور مفيد حوامده

1988

.45

فهرس اﻷدب اﻷردني المنشور في الصحف المحلية
مركز الدراسات اﻷردنية

يوسف الرباعي

1988

.46

فهرس القاصين اﻷردنيين وأعمالهم القصصية المنشورة في
الصحف المحلية لﻸعوام 1982-1979

مركز الدراسات اﻷردنية

1988

.47

قاعدة المفردات المتغيرة في اللهجة اﻷردنية
مركز الدراسات اﻷردنية

الدكتور جوناثان أونز

1988

.48

المتغير اللهجية في ريف شمال اﻷردن

الدكتور رسﻼن بني ياسين
الدكتور جوناثان أونز

1988

.49

شعر مصطفى السكران

الدكتور رسﻼن بني ياسين والدكتور عبدالعزيز شحاده

1989

.50

النسق القرابي في اﻻردن :دراسة من خﻼل اﻷمثال الشعبية

الدكتورة امل حركة

1989

.51

التكملة وشرح اﻷبيات المشكلة من ديوان ابي الطيب المتنبي
– الجزء الثاني

الدكتور ماجد جعافرة
الدكتور أنور أبو سويلم
الدكتور علي الشوملي

1990

.52

اﻹشعاع المؤين

الدكتور احمد محمد خليل

1990

.53

التغير في الخصائص البنيوية لﻸسرة في شمال اﻷردن :دراسة
ميدانية

الدكتور علي الزغل

1990

.54

بحوث المؤتمر التربوي الجزء الثاني

الدكتور فتحي ملكاوي

1990

.55

البدايات اﻷولى للمستشفيات الطبية في شرق اﻷردن )-1883
(1946

الدكتور عادل زيادات

1990

.56

الصحافة اﻷمريكية والشرق اﻷوسط

الدكتور عبدالكريم أبو الكشك ترجمة الدكتور محمد عايش
والدكتور عاطف عضيبات

1991

.57

الواقع اﻻقتصادي واﻻجتماعي للوحدات التنموية في منطقتي
المفرق والبادية الشمالية.

الدكتور ياسر العدوان

1991

.58

ديوان الصرصري

الدكتور مخيمر صالح

1991

.59

التسمية ماهيتها وفلسفتها وخصائصها الدﻻلية

الدكتور حسن خريوش

1991

.60

الموسم الثقافي للعام الدراسي 1988 -86 /85

الدكتور عبدالرحمن عطيات

1991

.61

لغة الشعر العربي المعاصر في النقد العربي الحديث

الدكتور علي الشرع

1991

.62

جسم اﻹنسان ووقايته من اﻹصابة

الدكتور وجيه قاسم

1992

.63

الصوت والنغم

الدكتور خلف الخريشه

1992

.64

اﻻنتاج العلمي في جامعة اليرموك ببليوغرافيا

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

1992

.65

الحوالة في القانون المدني وقانون المعامﻼت المدنية

الدكتور محمد الجندي

1993

.66

الفكر البروميثي والشعر العربي الحديث

الدكتور علي الشرع

1993

.67

التاريخ :ظروبه وابعاده وفلسفته

الدكتور نقوﻻ زيادة

1993

الدكتور محمد الجمل والدكتور عمر علي

1993

.69

التكملة وشرح اﻻبيات المشكلة من ديوان ابي الطيب المتنبي
الجزء الثالث

الدكنور ماجد جعافره

1993

.70

دليل الدراسات اﻷردنية

الدكتور محمد خلف هزايمة

1993

.71

دراسات عربية وأسﻼمية /أعمال ندوة

الدكتور يوسف بكار

1994

.72

Selected Poems of Fadwa Tuqan

ترجمة الدكتور ابراهيم الداوود تأليف جيمس مونرو

1994

.73

اساسيات جيولوجيا البترول

ريتشارد روسلي والدكتور فاضل السعدوني

1994

.68

Early Southern Arabian Languages and
Classical Arabic

2

العنوان
اﻹنفاق العسكري واﻵثار اﻻقتصادية المحتملة لعملية السﻼم
على دول التوق  -مركز الدراسات اﻷردنية

المؤلف /المؤلفون
الدكتور فوزي الشايب

السنة
1994

التسلسل
.74
.75

التطوير اﻹداري في اﻷردن
مركز الدراسات اﻷردنية

الدكتور ياسر العدوان

1994

.76

اتجاهات بعض اﻷردنيين نحو بعض المهن وعﻼقتها بسوق
العمل  -مركز الدراسات اﻷردنية

الدكتور عبدالعزيز الخزاعلة

1994

.77

الرخصة في الغناء والطرب بشرطه

الدكتور صﻼح الشرع

1995

.78

مقامات بديع الزمان الهمذاني وقصص البيكاريك

ترجمة د .خليل ابو رحمة ،تأليف جيمس مونرو

1995

.79

اتجاهات مديري اﻹدارة الوسطى الحكوميين في اﻷردن نحو
التطوير اﻹداري -مركز الدراسات اﻷردنية

الدكتور بشير الخضراء
الدكتور رفعت الفاعوري

1995

.80

نشأة الزواحف عبر العصور الجيولوجية وانقراضها

الدكتور سعدالجسابي والدكتور يونس ابو غليون

1996

.81

الحاسوب واللغة العربية

الدكتور عبد ذياب العجيلي

1996

.82

اﻻشتراكية القومية في الشرق اﻷدنى العربي بين سنة -1933
1939

ترجمة الدكتور خليل أبو رحمة والدكتور خليل الشيخ

1996

.83

نشأت الزواحف عبر العصور الجيولوجية وانقراضها

الدكتور سعد الجسابي
الدكتور يونس أبو غليون

1996

.84

مشروع توثيق القرية اﻷردنية لواء الكورة كفر الماء

الدكتور رسﻼن بني ياسين

1996

.85

التراث الشعبي التشكيلي في اﻷردن

الدكتور خالد الحمزه

1997

.86

نقش الجص اﻵرامي من دير عﻼ

الدكتور ادوارد لنسكي /ترجمة الدكتور عمر الغول

1997

.87

Variation in Rural Northern of Jordanian
Arabic

الدكتور رسﻼن بني ياسين

1997

.88

مسح واحتياجات العمال في اﻷردن
أبحاث مركز الدراسات اﻷردنية

الدكتور زهير الصباغ
الدكتور حسين طﻼفحة
الدكتور رفعت الفاعوري

1997

.89

المجتمع اﻷردني وقانون اﻻنتخابات النيابية
أعمال ندوة

الدكتور رسﻼن بني ياسين
الدكتور نظام عساف

1997

.90

أبحاث مركز الدراسات اﻷردنية
 -1الواسطة في القطاع الحكومي
 -2مستقبل الفكر الصهيوني

مركز الدراسات اﻷردنية

1997

.91

دور مؤسسات المجتمع المدني في وصول المرأة للبرلمان
أعمال ندوة  -مركز الدراسات اﻷردنية

الدكتور رسﻼن بني ياسين
الدكتور نظام عساف

1997

.92

الطيور البرية في اﻷردن ملحق 1

السيد درويش الشافي وسهيل اسماعيل

1998

.93

بيئة اﻻنسان من منظور الثقافة والمجتمع

الدكتور قيس النوري

1998

.94

أجهزة العﻼقات العامة في اﻷردن :التنظيم ،الوظائف واﻷدوات

الدكتور محمد ناجي الجوهر والدكتور امجد القاضي

1998

.95

اﻷحزاب اﻷردنية وحقوق اﻹنسان

الدكتور نظام بركات

1998

.96

تأنيس الغريب نظم وشرح بشرى الكئيب بلقاء الحبيب لﻼمام
السيوفي

الدكتور اسماعيل أبو شريعة تأليف محمد الغساني

1998

.97

الندوة الوطنية لحقوق اﻻنسان
أعمال ندوة  -مركز الدراسات اﻷردنية

الدكتور رسﻼن بني ياسين
الدكتور نظام عساف

1998

.98

دراسة تحليلية لمشكلة البطالة في اﻻقتصاد اﻷردني خﻼل
الفترة  - 1996-1968مركز الدراسات اﻷردنية

الدكتور حسين طﻼفحة
الدكتور خميس الفهداوي

1998

.99

The Atal- Nasib in Early Arabic Poetry

الدكتور إبراهيم السنجﻼوي .تحرير ناصر عثامنه

1999

.100

التنافس السلجوقي الفاطمي على بﻼد الحجاز وإمرة الحج

الدكتور سليمان الخرابشة

1999

.101

الدراسات المستقبلية في المدارس اﻻردنية

الدكتور وليد عبد الحي

1999

.102

تحليل مستوى اﻻفصاح في الشركات اﻷردنية م.م.

الدكتور عبدالفتاح الخشارمة

1999

.103

السياسة الخارجية اﻷردنية وتعبئة الموارد اﻻقتصادية -1987
1997

الدكتور عبدالفتاح الرشدان

1999

.104

Early Arabic Poetry

الدكتور ابراهيم السنجﻼوي
الدكتور ناصر حسن عثامنة

1999

.105

نظرية المنظمة

الدكتور عادل الرشيد

2000

3

المؤلف /المؤلفون
الدكتور عبدالسﻼم غيث

السنة
2000

التسلسل
.106

العنوان

.107

اللون في شعر ابن زيدون

الدكتور يوسف شنوان

2000

.108

كمال البغية في احاديث الحلية جزء 1

الدكتور مخيمر صالح

2000

علم الفلك

.109

كمال البغية في أحاديث الحلية جزء 2

الدكتور مخيمر صالح

2000

.110

معجم العبارات الريفية في شمال اﻷردن

الدكتور عبدﷲ الشناق والدكتور فايز العكش

2000

.111

ذكرى الملك الراحل

الدكتور يوسف غوانمة والدكتور رسﻼن بني ياسين

2000

.112

دليل الرسائل الجامعية

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

2000

.113

المرأة العربية ودﻻﻻتها في مجمع اﻷمثال للميداني

الدكتور رسﻼن بني ياسين والدكتور حسن ربابعه

2001

.114

دليل اعضاء هيئة التدريس

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

2001

.115

دليل أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

2001

.116

دليل الرسائل الجامعية في جامعة اليرموك 2001-1994

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

2001

.117

دليل اﻹنتاج العلمي والرسائل الجامعية ﻷعضاء هيئة التدريس
في جامعة اليرموك .2001 -1994

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

2002

.118

شعر آل أبى أمية

اﻷستاذ الدكتور عبد القادر الرباعي

2002

.119

نقوش صفوية من بيار الغصين )مدونة النقوش اﻷردنية(ٍ

الدكتور فواز الخريشه

2002

.120

دليل البحث العلمي ﻷعضاء هيئة التدريس والرسائل الجامعية
في جامعة اليرموك

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

2002

.121

Social Life in Jordan Badia

أ.د .علي الزغل

2002

.122

دليل كتابة الرسائل واﻻطروحات الجامعية في جامعة اليرموك
2003-2002

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

2002

.123

الحماية القانونية من التلوث البيئي في اﻷردن

الدكتور كريم كشاكش

2003

.124

الضواري في اﻷردن

درويش الشافعي

2003

.125

أسرة بني رزيق ودورهم في تاريخ الدولة الفاطمية

الدكتور سليمان الخرابشة

2003

.126

البوابة الغربية  /الوهم الواقعي

الدكتور خالد الحمزة

2003

.127

دليل البحث العلمي ﻷعضاء هيئة التدريس والرسائل الجامعية
في جامعة اليرموك 2002

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

2003

مجموعة مؤلفين ،تحرير:
Jerome Rose and Dolores Burke

2004

Sa'ad: A Late Roman/Byzantine Site in North
Jordan

.128

التمييز اﻷجري بين الذكور واﻻناث في سوق العمل اﻷردني

أ.د .حسين طﻼفحة وابتهال الرواشدة

2004

.129

دليل البحث العلمي ﻷعضاء هيئة التدريس والرسائل الجامعية
في جامعة اليرموك 2003

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

2004

.130

دليل الدراسات العليا في جامعة اليرموك :برامج الدكتوراة
والماجستير ،التعليمات والخطط الدراسية – دليل عام وأدلة
منفصلة لكل كلية

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

2004

.131

دوافع تعاطي المخدرات ودور اﻷسرة في الوقاية منها )من
منظور إسﻼمي(

د .مصطفى القضاه

2004

.132

العدسات السينمائية والتلفزيونية :تقنياتها وقوانينها

د .سمير كامل جبر

2004

.133

الهجرة الداخلية في اﻷردن :دراسة في نمو السكان

الدكتور عبدﷲ حمادة الطرزي

2004

.134

الواقع اﻻجتماعي اﻻقتصادي للقوى العاملة في مخيمي اربد
والشهيد عزمي المفتي

أ.د .علي الزغل و السيد عبدالباسط عثامنة

2004

.135

وقائع مؤتمر التجديد في الفكر اﻹسﻼمي )وقائع مؤتمر
محكمة(

مجموعة مؤلفين ،تحرير عمادة البحث العلمي والدراسات
العليا

2004

.136

الماضي الصعب والمستقبل الغامض
الظروف المعيشية لﻼجئين الفلسطينيين في المخيمات
والتجمعات في لبنان

أول فز أوجﻼند :ترجمة د .علي شتيوي الزغل

2005

4

التسلسل
.137

كشاف الدراسات القرآنية

.138

دليل أعضاء هيئة التدريس

المؤلف /المؤلفون

العنوان
د .عبدﷲ الجيوسي

السنة
2005
2005

.139

كشاف الدراسات القرآنية

د .عبدﷲ الجيوسي

2005

.140

الماضي الصعب والمستقبل الغامض :الظروف المعيشية
لﻼجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات في لبنان

أول فز أوجﻼند :ترجمة أ.د .علي شتيوي الزغل

2005

.141

دليل أعضاء هيئة التدريس

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

2005

القضايا اﻻقليمية المعاصرة في الخطاب السياسي اﻷردني

د .محمد كنوش الشرعــة
أ.د .نظام بركات

2005

اتجاهات أعضاء مجلس اﻷمة اﻷردني نحو التنمية السياسية

د .محمد كنوش الشرعــة

2005

أسباب وتبعات اللجوء والنزوح

تحرير:أسرة مركز دراسات الﻼجئين والنازحين والهجرة
القسرية

2005

.145

على الهامش :الهجرة واﻷوضاع المعيشية لﻼجئي المخيمات
الفلسطينية في اﻷردن

مروان خواجا
آجا تلتنز

2005

.146

أنباء كلية اﻵثار واﻷنثروبولوجيا

ريئس التحرير :الدكتور زيدون المحيسن

2005

.147

وقائع ملتقى اليرموك السنوي الثاني لدراسة النقوش
والدراسات القديمة

الدكتور عمر الغول

.142
.143
.144

2005

.148

نظرية اﻷصوات الدائرة

د.خلف خازرالخريشة

2006

.149

المرأة والهجرة وحقوق اﻻنسان

د .علي الزغل و د .خلف الطعاني وعبدالباسط عثامنة

2006

.150

عوامل جنوح اﻷحداث في اﻷردن

د .عبدالخالق ختاتنة

2006

.151

دليل الدراسات العليا في جامعة اليرموك 2007/2006

.152

2006
د .محمد الشرعة
د .عبد الباسط عثامنة

2007

.153

The Archaeothanatology of Jordan

الدكتور عبدﷲ الشرمان

2007

.154

New Epigraphical Material from Wadi Salma

الدكتور محمود الروسان

2007

.155

البعد الوطني في اﻷغنية الشعبية اﻷردنية

الدكتور محمود الديكي

2008

.156

معجم مصطلحات ما قبل التاريخ

الدكتور خالد أبوغنيمية

2009

.157

مخطوطات البحر الميت

محمود العابدي

2010

.158
.159
.160
.161
.162
.163
.164
.165

تمكين المرأة الﻼجئة بين الواقع والطموح

Ya'mun : An Archaeological Site in Nortern
Jordan
نقوش نبطية من جزيرة العرب
Papers and Studies in Arabic Translation

تحرير:محمود النجار

2011

تأليف :يوليوس أويتنغ ،تعريب عمخر الغول وصﻼح سعيد

2011

د .عبدﷲ الشناق

2012

دروس في اللغة العربية )(099

د.مخيمر صالح ،د.مصطفى حيادرة ،د.صفاء الشريدة،
د.سحر جادﷲ

2012

اﻹنتاج العلمي ﻷعضاء هيئة التدريس والرسائل الجامعية في
جامعة اليرموك للسنوات 2010-2008

قسم النشر العلمي

2012

دروس في اللغة العربية )ع (101

د .عبد الحميد اﻷقطش ،د .أحمد أبو دلو ،د .محمود
خريسات ،د .خالد بني دومي ،د .ليندا عبيد

2012

فن الكتابة الوظيفية )ع (107

د .قاسم المومني ،د .ماجد جعافرة ،د .فايز القرعان ،د .حامد
كساب ،والسيد فخري كتاني

2012

د .عبد ﷲ الشرمان

2012

The Chemistry of Archaeological Human
Bones

.166

المساحة والرسم في اﻵثار

علي محمد العقلة العمري

2012

.167

التعلم اﻻلكتروني وتقنياته الحديثة

د .محمد عبد القادر العمري

2014

.168

خامات وتقنيات النسيج والمﻼبس

د .محمد متولي عامر

2015

.169

تخطيط وتنمية الموارد البشرية

أ.د .محمد محمود الطعامنة

2018

.170

حوار الشمال والجنوب والنظام العالمي الجديد

د .أيمن "محمد زين" هياجنة و أ.د .نظام بركات

2019

.171

محددات السلوك التصويتي للناخب الشاب اﻷردني :دراسة
حالة اﻻنتخابات البلدية ومجالس المحافظات في اﻷردن لعام
2017

أ.د .محمد تركي بني سﻼمة و د .وصفي محمد عقيل و د.
خالد عيسى العدوان د .خالد مفضي الدباس و د .أيمن "محمد
زين هياجنة" و د .عماد مصطفى الشدوح

2019

.172

الميسر في العقيدة اﻹسﻼمية في ضوء القرآن والسنة

أ.د .حسين بني خالد والدكتور رائد بني عبدالرحمن و د.

2020

5

المؤلف /المؤلفون
يوسف الزيوت )رحمه ﷲ( و د .سميرة طاهر

التسلسل

العنوان

.173

اتجاهات الرأي العام اﻷردني نحو دور الهيئة المستقلة
لﻼنتخاب في اﻹشراف على اﻻنتخابات في اﻷردن :دراسة
ميدانية

6

أ.د .محمد تركي بني سﻼمة و د .محمد حسن المومني و د.
عماد مصطفى الشدوح

السنة

2020

