
 الحصول على درجة "بكالوريوس العلوم السياسية"متطلبات 

)مع أحد مجالي التركيز املتاحة: االقتصاد السياسية العالمي بكالوريوس في العلوم السياسية على درجة لكي يحصل الطالب 

البد من إكمال متطلبات التخرج والتي تشتمل على متطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية إضافة أو السياسة العامة والتنمية( 

 وذلك وفق ما يلي: وحدة دراسية.  128إلى متطلبات التخصص في القسم والتي تصبح في مجموعها 

 

 أربع سنوات(: –وحدة دراسية  128الهيكل العام للخطة الدراسية )

 

 المتطلبات
عدد الوحدات الدراسية 

 )الساعات(

)  35 *السنة التحضيرية( مقررات متطلبات الجامعة والكلية )بما فيها  )أوًلا

 58 إجبارية - (لنيل درجة البكالوريوس)اسية األس( مقررات القسم 1) متطلبات القسم: )ثانياا(

 

ويختار الطالب واحد من مجالين  - ( مقررات مجال التركيز2)

 التركيز التالية:

I. اًلقتصاد السياسي العالمي 

II. السياسة العامة والتنمية 

21 

  8 ( مقررات اختيارية3) 

 6 ( مقررات حرة )من خارج الكلية(4) 

 وحدة دراسية 128 المجموع

 واًلنساني(. مالحظة هامة: القسم يقبل طالب السنة التحضيرية بمساريها )العلمي، واإلداري * 

 

 

 تفصيل يبين قوائم بالمقررات )مرتبة وفق البنود السابقة(:الصفحات التالية  وفي
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)  وحدة دراسية(:  35قائمة متطلبات الجامعة والكلية ) )أوًلا
* ومقررات الجامعة )سواء المسار العلمي أو المسار االداري واالنساني( ضيريةوتشمل مقررات السنة التح

 في الثقافة االسالمية واللغة العربية.
 

 

 :متطلبات القسمقائمة  )ثانياا( 
 

 Department Requirements القسم اإلجبارية مقررات

 code Course متطلب سابق وحدة الرمز المقرر الدراسي

 وحدة دراسية(: 58برنامج األساسية )مقررات ال -( 1)
The Program’s Basic Requirements 

  The DepartmentRequirements  from: :وحدات دراسية( 50)القسم إجبارية من  مقررات

 PS 101 Introduction to political  3 101ساس  مبادئ العلوم السياسية 

Science  3 111ساس  النظام السياسي السعودي  PS 111 The  Saudi Political System 

 PS 212 Comparative Pol. Systems 101ساس  3 212ساس  نظم سياسية مقارنة

 PS 213 Political Sociology  3 213ساس  علم االجتماع السياسي

 PS 221 International Pol. Thoughts 101ساس  3 221ساس  تطور الفكر السياسي العالمي

 PS 231 International Relations 101ساس  3 231ساس  الدولية العالقات

 PS 233 Inter. Organizations 231ساس  3 233ساس  منظمات دولية

البحث الكمي وتطبيقاته في علم 

 السياسة 

 PS 300 Quantitative Pol. Research 101ساس  3 300ساس 

 PS 314 Public policy 212ساس  3 314ساس  السياسة العامة

 PS 315 Political Development 212ساس  3 315ساس  التنمية السياسية 

 & PS 316 Arab & Reg. pol. sys 212ساس  3 316ساس  نظم وسياسات عربية وإقليمية

Policies 101ساس  3 323ساس  الفكر والنظام السياسي اإلسالمي PS 323 Islamic Pol. System & Thoughts  

 PS 330 Diplomacy & Negotiation 231ساس  3 330ساس  اسية والمفاوضاتالدبلوم

 PS 334 Foreign Policy Analysis 231ساس  3 334ساس  تحليل السياسة الخارجية

 PS 336 International  Politics 231ساس  3 336ساس  السياسة الدولية

 PS 337 Arab International Relations 231ساس  3 337ساس  العالقات الدولية العربية

 PS 403 Pol. Concepts In English 101ساس  2 403ساس  مفاهيم سياسية باللغة اإلنجليزية

 Requirements  from Other :وحدات دراسية( 8إجبارية من أقسام أخري ) مقررات

Departments: 
 PAD 101 Principles of Public  3 101درع  مبادئ اإلدارة العامة

Adminstr. 3 102قصد  مبادئ االقتصاد الكلي  ECON 

102 
Intro to Macroeconomics  

 ECON 102قصد  2 312قصد  المالية العامة

312 
 Public Finance  

 Total 58 مجموع الوحدات الدراسية اإلجبارية العامة
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 لتركيز التالية:ا تأحد مجاًل)في الفصل الدراسي الرابع لدراسته( لب ايختار الط

 

 

 

 

 
 

 

 

 :وحدة دراسية( 21مقررات مجال التركيز ) -( 2)
Area of Concentration Requirements 

 

 * :( IPE -International Political Economy: مجال التركيز في اًلقتصاد السياسي العالمي ) Iخيار 
 336، ساس 102قصد  3 439ساس  اًلقتصاد السياسي العالمي

 

 

PS 439 International Political 

Economy  233ساس  3 432ساس  اًلتحاد األوربي PS 432 European Union 

 PS 335 Regional Organizations 231ساس  3 335ساس  منظمات إقليمية 

 ECON 102قصد  3 320قصد  اقتصاد دولي

320 
International Economy 

 PS 437 Globalization 231ساس  3 437ساس  العولمة

 PS 438 Oil Policies 231ساس  3 438ساس  سياسات نفط

   PS 491 Training& Research 336، 300ساس  3 491ساس  بحث وتدريب

 Total 21 مجموع مقررات مجال التركيز

 Total Required Units 79 اإلجبارية للبرنامج الوحدات الدراسية إجمالي

لعولمة جوانب ال التأثيرات السياسيةيدرس وبخاصة التفاعل المتبادل بين السياسة واالقتصاد على المستوى العالمي، تحليل  لىع * يركز هذا المجال
 العالم المعاصر. ديناميكيةلفهم وتفسير العلوم السياسية ة؛ ويعتبر من التوجهات الحديثة في الدولي العالقاتومؤسساتها علي الدولة، والتنمية، و

 

 * :( PP&D –Public Policy and Development) السياسة العامة والتنمية: مجال التركيز في  II خيار
 PS 414 Comparative Public Policy 314ساس  3 414ساس  سياسة عامة مقارنة

 PS 415 Models in  Political 315ساس  3 415ساس  نماذج في التنمية السياسية 

Development 314ساس  3 416ساس  وحضرية  تنمية محلية PS 416 Local & Urban 

Development  101درع  3 436درع  تقييم البرامج الحكومية PAD 436 Public Programs' 

Assessment 
 336ساس  3 437ساس  العولمة  

 

 

PS 437 Globalization 

 PS 438 Oil Policies 231ساس  3 438ساس  سياسات نفط

   PS 493 Training& Research 314، 300ساس  3 493س سا بحث وتدريب 

 Total 21 مجموع مقررات مجال التركيز

 Total Required Units 79 اإلجبارية للبرنامج الوحدات الدراسية إجمالي

 وعلىتيعاب عملية التنمية وأبعادها، اس وعلىتعميق معرفة الطالب بكيفية صنع السياسة العامة وتحليلها،  على مجال السياسة العامة والتنميةيركز  *

 توضيح دور السياسة العامة في نجاح التنمية، مع إلقاء الضوء علي أهم تجارب الدول في هذا المجال.

 

 (:Areas of Concentrationمجال التركيز )
 

wld 

I. االقتصاد السياسي العالمي 

International Political Economy (IPE) 

II. السياسة العامة والتنمية 

Public Policy and Development (PP&D) 



 Elective Courses (8 units) وحدات دراسية( 8اختيارية ) مقررات -(3(

 * المقررات اًلختيارية المتاحة حاليا

 code Course سابق متطلب دةوح الرمز المقرر الدراسي

 336، ساس 102قصد  3 439ساس  اًلقتصاد السياسي العالمي

 

 

PS 439 International Political 

Economy  231ساس  3 432ساس  اًلتحاد األوربي PS 432 European Union 

 PS 335 Regional Organizations 231ساس  3 335ساس  منظمات إقليمية 

 ECON 102قصد  3 320قصد  اقتصاد دولي

320 
International Economy 

 PS 414 Comparative Public Policy 314ساس  3 414ساس  سياسة عامة مقارنة

 PS 415 Models in  Political 315ساس  3 415ساس  نماذج في التنمية السياسية

Development 314ساس  3 416ساس  التنمية المحلية والحضرية PS 416 Local & Urban Development 

 PAD 436 Public Programs' Assessment 101درع  3 436درع  تقييم البرامج الحكومية

 BL 101 Introduction to Law  3 101نظم  مبادئ القانون

القانون الدولي العام والمنظمات 

 الدولية
 & BL 350 Public International Law 101نظم  3 350نظم 

Org  102قصد  3 202قصد  ليل اقتصادي كليتح ECON 202 Macroeconomic Analysis 

 ECON 370 Economic development 102قصد  3 370قصد  تنمية وتخطيط اقتصادي 

 PAD 201 Work Ethics  2 201درع  أخالقيات العمل

 GEOG 322 Political Geography  3 322جوغ  جغرافيا سياسية

 PSY 351 Social Psychology  3 351نفس  علم النفس االجتماعي

 ال يدخل فيها مقررات مجال التركيز الذي اختاره الطالب.مع مالحظة أن قائمة المقررات االختيارية تختلف بحسب مجال التركيز، حيث  *

تدريج مع توسع القسم في عرض مجاالت التركيز األخرى مقررات القسم االختيارية )أدناه( غير متاحة حالياً، وستفعل الحقا بال مالحظة:

 PS 222 Contemp. Political Ideologies 101ساس  3 222ساس  أيديولوجيات سياسية معاصر لبرنامج البكالوريوس.

الحكومة االلكترونية وتقنية 

 المعلومات
 .PS 419 E-Government & Info. Tech 212ساس  3 419ساس 

 PS 303 Political Communications 212ساس  3 303ساس  ياالتصال السياس

 PS 318 Political Socialization 212ساس  3 318ساس  التنشئة السياسية

 PS 404 Public Opinion & its Surveys 300ساس  3 404ساس  هالرأي العام وقياسات

 & PS 418 Electoral Systems 212ساس  3 418ساس  النظم والحمالت االنتخابية

Campaigns 231، ساس 212ساس  3 441ساس  أساسيات التحليل السياسي PS 441 Principles of Political 

Analysis  336، ساس 212ساس  3 442ساس  مقدمة في تقييم المخاطرة السياسية PS 442 Intro to Pol Risk Assessment 

 Total Elective Unites 8 الدراسية اًلختيارية الوحدات  إجمالي
 

 Free Courses (6 units) وحدات دراسية( 6مقررات حرة ) -(4)

 حرة من مقررات الجامعة بحسب اهتماماته. ساعات( 6وحدات دراسية ) 6يدرس الطالب ما يعادل 

 101نظم 

3 
BL 101 

Introduction to Law 

 Total Free Unites 6 الدراسية اًلختيارية )المطلوبة(الوحدات  إجمالي
 

 

 

 وفيما يلي إيضاح لتوزيع الخطة الدراسية )الجدول المعتمد للطالب( بحسب الفصول:
ترتيب دراسته لمقررات البرنامج )لضمان  المعتمدبالتسجيل وفق الجدول الدراسي ويوصي القسم الطالب بأهمية التزامه 

 وذلك وفق ما يلي.التخرج بسالسة وسرعة(، و
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 حسب الفصولالدراسية خطة التوزيع 
 مع مجال تركيز في اًلقتصاد السياسي العالمي –بكالوريوس العلوم السياسية 

وحدة دراسية( وانضمامه للقسم، يسجل المواد )ويتدرج في إنهاء متطلبات  26بعد انتهاء الطالب من السنة التحضيرية )

 البرنامج( وفق الترتيب التالي:

 القسم( فيدراسته ة لطالب في الجامعة وبدايل) السنة الثانية

 الفصل الرابع الفصل الثالث
 وحدات الرمز والرقم المقرر الدراسي وحدات الرمز والرقم المقرر الدراسي

 3 212ساس  نظم سياسية مقارنة 3 101ساس  مبادئ العلوم السياسية 

 3 231ساس  العالقات الدولية 3 111ساس  النظام السياسي السعودي 

 3 221ساس  تطور الفكر السياسي العالمي 3 213ساس  ياسيعلم اًلجتماع الس

البحث الكمي وتطبيقاته في علم  3 101درع  مبادئ اإلدارة العامة 

 السياسة 

 3 300 ساس

 2 201سلم  IIثقافة إسالمية    3 102قصد  مبادئ اًلقتصاد الكلي

 3  مقرر حر 3 201عرب  تحرير كتابي

      

 17 وع الوحداتمجم 18 مجموع الوحدات

 

 الثالثةالسنة 

 السادسالفصل  الخامسالفصل 
 وحدات الرمز والرقم المقرر الدراسي وحدات الرمز والرقم المقرر الدراسي

 3 314ساس  السياسة العامة 3 233ساس  منظمات دولية 

 3 316ساس  نظم وسياسات عربية وإقليمية 3 315ساس  التنمية السياسية 

 3 323ساس  الفكر والنظام السياسي اإلسالمي 3 334ساس  ارجيةتحليل سياسة خ

 3 330ساس  الدبلوماسية والمفاوضات 3 336ساس  السياسة الدولية 

 2 403ساس  مفاهيم سياسية باللغة اإلنجليزية 3 337ساس  عالقات دولية عربية

 3  مقرر اختياري 2 312قصد  المالية العامة

      

 17 مجموع الوحدات 17 مجموع الوحدات

 

 الرابعةالسنة 

 الثامنالفصل  السابعالفصل 
 وحدات الرمز والرقم المقرر الدراسي وحدات الرمز والرقم المقرر الدراسي

 3 432ساس  اًلتحاد األوربي 3  335ساس  منظمات إقليمية  

 3 439ساس  العولمة 3 439ساس  اًلقتصاد السياسي العالمي

 3 438ساس  سياسات نفط 3 491ساس  بحث وتدريب 

 2 401سلم  IVثقافة إسالمية   3 320قصد  اقتصاد دولي

 3  اختياري مقرر 2 301سلم   IIIثقافة إسالمية  

 2  حر مقرر 3  اختياري مقرر

      

 16 مجموع الوحدات 17 مجموع الوحدات

 

 

 

 

wld 



 حسب الفصولالدراسية خطة التوزيع 
 السياسة العامة والتنميةمع مجال تركيز في  –ية بكالوريوس العلوم السياس

 

وحدة دراسية( وانضمامه للقسم، يسجل المواد )ويتدرج في إنهاء متطلبات  26بعد انتهاء الطالب من السنة التحضيرية )

 البرنامج( وفق الترتيب التالي:

 القسم( فيدراسته لطالب في الجامعة وبداية ل) السنة الثانية

 لفصل الرابعا الفصل الثالث
 وحدات الرمز والرقم المقرر الدراسي وحدات الرمز والرقم المقرر الدراسي

 3 212ساس  نظم سياسية مقارنة 3 101ساس  مبادئ العلوم السياسية 

 3 231ساس  العالقات الدولية 3 111ساس  النظام السياسي السعودي 

 3 221ساس  العالميتطور الفكر السياسي  3 213ساس  علم اًلجتماع السياسي

البحث الكمي وتطبيقاته في علم  3 101درع  مبادئ اإلدارة العامة 

 السياسة 

 3 300 ساس

 2 201سلم  IIثقافة إسالمية    3 102قصد  مبادئ اًلقتصاد الكلي

 3  مقرر حر 3 201عرب  تحرير كتابي

      

 17 مجموع الوحدات 18 مجموع الوحدات

 

 الثالثةالسنة 

 السادسالفصل  الخامسصل الف
 وحدات الرمز والرقم المقرر الدراسي وحدات الرمز والرقم المقرر الدراسي

 3 314ساس  السياسة العامة 3 233ساس  منظمات دولية 

 3 316ساس  نظم وسياسات عربية وإقليمية 3 315ساس  التنمية السياسية 

 3 323ساس  اسي اإلسالميالفكر والنظام السي 3 334ساس  تحليل سياسة خارجية

 3 330ساس  الدبلوماسية والمفاوضات 3 336ساس  السياسة الدولية 

 2 403ساس  مفاهيم سياسية باللغة اإلنجليزية 3 337ساس  عالقات دولية عربية

 3  مقرر اختياري 2 312قصد  المالية العامة

      

 17 مجموع الوحدات 17 مجموع الوحدات

 

 الرابعةالسنة 

 الثامنالفصل  السابعالفصل 
 وحدات الرمز والرقم المقرر الدراسي وحدات الرمز والرقم المقرر الدراسي

 3 416ساس  تنمية محلية وحضرية 3 414ساس  سياسة عامة مقارنة 

 3 438ساس  سياسات نفط 3 415ساس  نماذج في التنمية السياسية 

 3 436درع  ةتقييم البرامج الحكومي 3 437ساس  العولمة  

 2 401سلم  IVثقافة إسالمية  3 493ساس  بحث وتدريب 

 3  اختياري مقرر 2 301سلم   IIIثقافة إسالمية 

 2  حر مقرر 3  اختياري مقرر

      

 16 مجموع الوحدات 17 مجموع الوحدات
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 الطالبي اإلرشاد -قسم العلوم السياسية 

ز
جا

الن
 اا

دد
ح

 

 كشف قائمة مقررات

 " *اًلقتصاد السياسي العالميمجال تركيز " –ريوس العلوم السياسية بكالو

ز
جا

الن
 اا

دد
ح

 

ح رمز مقرر
و

دة
 

متطلب 

 سابق
ح رمز مقرر

و
دة

 

متطلب 

 سابق

 √ وحدات دراسية( 8مقررات اختيارية ) وحدة دراسية( 58مقررات قسم إجبارية ) √
  314ساس  3 414ساس  سياسة عامة مقارنة  PS 101 3 مبادئ العلوم السياسية  

  315ساس  3 436ساس  نماذج في التنمية السياسية  PS 111 3 النظام السياسي السعودي  

  314ساس  3 416ساس  التنمية المحلية والحضرية 101ساس  PS 212 3 نظم سياسية مقارنة 

   BL 101 3 مبادئ القانون  PS 213 3 علم االجتماع السياسي 

  101نظم  BL 350 3 القانون الدولي العام والمنظمات الدولية 101ساس  PS 221 3 اسي العالميتطور الفكر السي 

  102قصد  ECON 202 3 تحليل اقتصادي كلي 101ساس  PS 231 3 العالقات الدولية 

  102قصد  ECON 370 3 تنمية وتخطيط اقتصادي  231ساس  PS 233 3 منظمات دولية 

   PAD 201 2 أخالقيات العمل 101ساس  PS 300 3 ه في البحث الكمي وتطبيقات 

  101درع  PAD 436 3 تقييم البرامج الحكومية 212ساس  PS 314 3 السياسة العامة 

   GEOG 322 3 جغرافيا سياسية 212ساس  PS 315 3 التنمية السياسية  

   PSY 351 3 علم النفس االجتماعي 212ساس  PS 316 3 نظم وسياسات عربية وإقليمية 

  وحدات دراسية( 6مقررات حرة ) 101ساس  PS 323 3 الفكر والنظام السياسي اإلسالمي 

      231ساس  PS 330 3 الدبلوماسية والمفاوضات 

      231ساس  PS 334 3 تحليل السياسة الخارجية 

      231ساس  PS 336 3 السياسة الدولية 

  وحدة دراسية( 35متطلبات )مقررات( الجامعة والكلية ) 231ساس  PS 337 3 العالقات الدولية العربية 

   2 101سلم  Iثقافة إسالمية  101ساس  PS 403 2 مفاهيم سياسية باللغة اإلنجليزية 

   2 201سلم  IIثقافة إسالمية   PAD 101 3 مبادئ اإلدارة العامة 

   2 301سلم  IIIثقافة إسالمية   ECON 102 3 مبادئ االقتصاد الكلي 

   2 401سلم  VIثقافة إسالمية  102قصد  ECON 312 3 مالية عامة 

   3   وحدة دراسية( 21)إجبارية مقررات مجال التركيز  

، 102قصد  PS 439 3 االقتصاد السياسي العالمي 

 336ساس 

 

 

  3   

   3   233ساس  PS 432 3 االتحاد األوربي  

   3   231ساس  PS 335 3 منظمات إقليمية  

 ECON اقتصاد دولي 

320 

   3   102قصد  3

   3   231ساس  PS 437 3 العولمة 

   3   231ساس  PS 438 3 سياسات نفط 

، 300ساس  PS 491 3 بحث وتدريب 

336 
  3   

       3   

  وحدة دراسية 128  الوحدات المطلوبة  

 

 

   

 

_____________________________________________ 

 التأثيرات السياسيةيدرس وبخاصة التفاعل المتبادل بين السياسة واالقتصاد على المستوى العالمي، تحليل  على مجالاليركز هذا * 
ر لفهم وتفسيالعلوم السياسية ة؛ ويعتبر من التوجهات الحديثة في الدولي العالقاتلعولمة ومؤسساتها علي الدولة، والتنمية، وجوانب ال

 العالم المعاصر. ديناميكية

 هـ1438 –اعداد:  د. وليد السديري 



   الطالبي اإلرشاد -قسم العلوم السياسية 
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ح

 

 كشف قائمة مقررات

 " *السياسة العامة والتنميةمجال تركيز " –بكالوريوس العلوم السياسية 
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 √ وحدات دراسية( 8مقررات اختيارية ) دة دراسية(وح 58مقررات قسم إجبارية ) √

، 102قصد  3 439ساس  االقتصاد السياسي العالمي  PS 101 3 مبادئ العلوم السياسية  
 336ساس 

 

 

 

  233ساس  3 432ساس  االتحاد األوربي   PS 111 3 النظام السياسي السعودي  

  231ساس  3 335ساس  مية منظمات إقلي 101ساس  PS 212 3 نظم سياسية مقارنة 

   BL 101 3 مبادئ القانون  PS 213 3 علم االجتماع السياسي 

  101نظم  BL 350 3 القانون الدولي العام والمنظمات الدولية 101ساس  PS 221 3 تطور الفكر السياسي العالمي 

  102قصد  ECON 202 3 تحليل اقتصادي كلي 101ساس  PS 231 3 العالقات الدولية 

  102قصد  ECON 320 3 اقتصاد دولي 231ساس  PS 233 3 منظمات دولية 

  102قصد  ECON 370 3 تنمية وتخطيط اقتصادي  101ساس  PS 300 3 البحث الكمي وتطبيقاته في  

   PAD 201 2 أخالقيات العمل 212ساس  PS 314 3 السياسة العامة 

   GEOG 322 3 فيا سياسيةجغرا 212ساس  PS 315 3 التنمية السياسية  

   PSY 351 3 علم النفس االجتماعي 212ساس  PS 316 3 نظم وسياسات عربية وإقليمية 

      101ساس  PS 323 3 الفكر والنظام السياسي اإلسالمي 

  وحدات دراسية( 6مقررات حرة ) 231ساس  PS 330 3 الدبلوماسية والمفاوضات 

      231ساس  PS 334 3 تحليل السياسة الخارجية 

      231ساس  PS 336 3 السياسة الدولية 

      231ساس  PS 337 3 العالقات الدولية العربية 

  وحدة دراسية( 35متطلبات )مقررات( الجامعة والكلية ) 101ساس  PS 403 2 مفاهيم سياسية باللغة اإلنجليزية 

   2 101سلم  Iة ثقافة إسالمي  PAD 101 3 مبادئ اإلدارة العامة 

   2 201سلم  IIثقافة إسالمية   ECON 102 3 مبادئ االقتصاد الكلي 

   2 201سلم  IIثقافة إسالمية  102قصد  ECON 312 3 مالية عامة 

2 401سلم  VIثقافة إسالمية  (وحدة دراسية 21)إجبارية مقررات مجال التركيز  
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   3   314ساس  3 414ساس  سياسة عامة مقارنة 

   3   315ساس  3 415ساس  نماذج في التنمية السياسية  

   3   314ساس  3 416ساس  تنمية محلية وحضرية  

   3   101درع  3 436درع  تقييم البرامج الحكومية  

 336ساس  3 437ساس  العولمة   

 

 

  3   

   3   231ساس  3 438ساس  سياسات نفط 

 3 493ساس   بحث وتدريب 
، 300ساس 
 314ساس 

  3   

       3   

     وحدة دراسية 128  الوحدات المطلوبة  

__________________ 
استيعاب عملية التنمية  وعلىتعميق معرفة الطالب بكيفية صنع السياسة العامة وتحليلها،  على مجال السياسة العامة والتنميةيركز * 

 السياسة العامة في نجاح التنمية، مع إلقاء الضوء علي أهم تجارب الدول في هذا المجال.توضيح دور  وعلىوأبعادها، 

 هـ1438 –اعداد:  د. وليد السديري 

 


