
ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

www.alraddadi.me

** I

\

C-9Yl a-rJ+Jl

lY.\1 --6\[fA

&tiiJ,grg1G*:

**r #4" 9.uA,



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

www.alraddadi.me

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

www.alraddadi.me

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Ibn-Jammal@hotmail.com 

  

  
 

 



 

 
 

 
 

    

 ح

 
 



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

www.alraddadi.me

 

 

 

 



 

      
    

     
       


       

    
     

        


        
     


 



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

www.alraddadi.me

 

 

 

 
       


  

      
     

     


       
 

       
       

      


       
     

    




ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

www.alraddadi.me

 

 

 


 





         

        
        

          
        

      
      

          
 


        

          
 

 
 

 



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

www.alraddadi.me

 

 

 

 
      

       
     

 
        


 

 
       

   
   


       


    
      
       





ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

www.alraddadi.me

 

 

 

        
 

     
   
       


      

      
       

 
 

   
       
       


 
  



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

www.alraddadi.me

 

 

 

 
       

      
  
       

         
         

        


        

       
   

        



         

                                                 
 
 



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

www.alraddadi.me

 

 

 

         
 

      

         
        


          
 


 

        
       
        
        
      

         



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

www.alraddadi.me

 

 

 


  

 


        


 
        


        

  

                                                 
         
        

 


 
   




 



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

www.alraddadi.me

 

 

 


        

      
     

       
         

   
       

 
        

        
        

      
  

                                                 
         


           

 


          
 



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

www.alraddadi.me

 

 

 


        



         

      



        

         



  

  
 

  
  

                                                 


 



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

www.alraddadi.me

 

 

 


       




         
   

         
         




       
        

         


 
       



                                                 


       
 



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

www.alraddadi.me

 

 

 


       

     
         
         


       

     


         
        

      


        





       
        



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

www.alraddadi.me

 

 

 

         
 


         
         

         


        
        


      
 

        


       
      

                                                 
 

http://www.alwatan.com.sa/culture/news 
  https://youtu.be/Sd-rJ_lE9FI 
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