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يف إطـــار الســـعي العربـــي نحـــو تحقيـــق تكامـــل الجهـــود املشـــركة يف مجـــال مكافحـــة 

الجريمة والوقاية منها ودعم ميادين العدالة الجنائية وأجهزة إنفاذ القانون يف الدول 

العربيـــة، بـــرزت الحاجـــة املاســـة إىل إنشـــاء كيـــان علمـــي للعمـــل العربـــي األمنـــي املشـــرك.

وجـــاءت فكـــرة إنشـــاء جامعـــة نايـــف العربيـــة للعلـــوم األمنيـــة مـــع انعقـــاد أول مؤتمـــر 

عـــام  املتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة  العـــن  مدينـــة  يف  العـــرب  واألمـــن  الشـــرطة  لقـــادة 

1972م، ثم أصدر املؤتمر الثاين ملجلس وزراء الداخلية العرب الذي ُعقد يف مدينة بغداد 

عـــام 1978م، قـــراًرا بإنشـــاء املعهـــد العربـــي للتدريـــب.

ثـــم تـــم تغيـــر اســـم املعهـــد إىل املركـــز العربـــي لدراســـات الدفـــاع االجتماعـــي عـــام 1979م، 

ويف املؤتمر الثالث لوزراء الداخلية العرب الذي ُعقد يف مدينة الطائف عام 1980م، صدر 

قرار تغير االســـم إىل املركز العربي للدراســـات األمنية والتدريب.
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ويف الـــدورة الرابعـــة عشـــرة ملجلـــس وزراء الداخليـــة العـــرب التـــي ُعقـــدت يف تونـــس عـــام 

نايـــف  للدراســـات األمنيـــة والتدريـــب إىل »أكاديميـــة  العربـــي  املركـــز  اســـم  تغيـــر  تـــم  1997م، 

العربيـــة للعلـــوم األمنيـــة«؛ وذلـــك تقديـــًرا مـــن مجلـــس وزراء الداخلية العرب للجهود النبيلة 

التي بذلها صاحب السمو املليك األمر نايف بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - يف بناء 

وتطويـــر مســـرة العمـــل األمنـــي العربـــي املشـــرك.

تضمهـــا  التـــي  املعاهـــد  ارتقـــاء  يف  لـــت  تمثَّ تطويريـــة  مراحـــل  األكاديميـــة  شـــهدت  وقـــد 

األكاديميـــة  اســـم  يف  النظـــر  إعـــادة  ضـــرورة  اســـتدعى  الـــذي  األمـــر  كليـــات؛  إىل  األكاديميـــة 

ليواكـــب هـــذه التطـــورات؛ فصـــدر قـــرار مجلـــس وزراء الداخليـــة العـــرب رقـــم 704 يف دورتـــه 

الحاديـــة والعشـــرين التـــي ُعقـــدت يف تونـــس عـــام 2004م، متضمًنـــا تغيـــر اســـم األكاديميـــة 

العربيـــة للعلـــوم األمنيـــة.« نايـــف  »جامعـــة  ليصبـــح 
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حيـــز  إىل  العربـــي  العلمـــي  الصـــرح  هـــذا  بـــرز  1978م،  عـــام  يف  نشـــاطها  بدايـــات  ومنـــذ 

الوجـــود ليقـــدم رســـالة علميـــة أمنيـــة متخصصـــة لرجـــل األمـــن العربـــي، وُيســـهم يف تلبيـــة 

بـــوزارات الداخليـــة، وأجهـــزة العدالـــة الجنائيـــة  احتياجـــات املؤسســـات واألجهـــزة األمنيـــة 

الشـــامل. األمـــن  وفـــق مفهـــوم  العربيـــة  بالـــدول  والرعايـــة االجتماعيـــة 

وبمبادرة كريمة من حكومة اململكة العربية السعودية، ورعاية سامية من قيادتها، 

تمت استضافة مقر الجامعة يف مدينة الرياض.

وتحظـــى الجامعـــة منـــذ نشـــأتها حتـــى اآلن بالدعـــم املـــادي واملعنـــوي غـــر املحـــدود مـــن 

العزيـــز آل  بـــن عبـــد  امللـــك ســـلمان  الشـــريفن  الحرمـــن  بقيـــادة خـــادم  املقـــر  حكومـــة دولـــة 

ســـعود، وســـمو ويل عهـــده األمـــن صاحـــب الســـمو امللـــيك األمـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبـــد 

العزيز آل سعود ــ حفظهما الله،  وباملتابعة الدائمة من صاحب السمو املليك األمر عبد 

العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية رئيس املجلس األعىل للجامعة 

الرئيس الفخري ملجلس وزراء الداخلية العرب، وإخوانه أصحاب الســـمو واملعايل وزراء 

الداخليـــة العرب.

1972
إعداد قادة الشرطة واألمن العرب 
دراسة حول إنشاء معهد للشرطة 

عىل الصعيدين العربي والعاملي 

1997
تغيري اسم املركز إىل أكاديمية نايف 

العربية للعلوم األمنية

2021
تدشني الهوية الجديدة للجامعة

2004
نيل صفة الجامعة رسمًيا من 

مجلس وزراء الداخلية العرب، 
تغيري اسم األكاديمية إىل جامعة 

نايف العربية للعلوم األمنية

2006
بداية برنامج الدكتوراه

2019
إطالق إسراتيجية الجامعة 

الجديدة

1979
إنشاء املركز العربي لدراسات 

الدفاع االجتماعي

1980
تغيري اسم املركز إىل املركز العربي 

للدراسات األمنية والتدريب

1986
بداية برنامج املاجستري
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إستراتيجية الجامعة 2019 ــ 2023م

 2019 الجديـــدة  اإلســـراتيجية  خطتهـــا  األمنيـــة  للعلـــوم  العربيـــة  نايـــف  جامعـــة  ـــذ  وتنفِّ
واألهـــداف  والرســـالة  الرؤيـــة  فيهـــا  وتتبلـــور  للجامعـــة،  األعـــىل  املجلـــس  أقرهـــا  التـــي  2023م  ـــــ 

العـــرب. الداخليـــة  وزراء  ملجلـــس  العلمـــي  للجهـــاز  اإلســـراتيجية 

الرؤية: املؤسسة األوىل يف إعداد القادة والخرباء العرب يف املجاالت األمنية.
الرسالة: تطوير كوادر أمنية متخصصة من خالل تقديم برامج متميزة يف الدراسات العليا 

والتدريب والبحث العلمي يف العالم العربي.

القيم: الُهوية العربية: الركيز عىل العالم العربي بأكمله يف كل أعمالنا.
املستفيد: اإلصغاء واالستجابة ملتطلبات أصحاب العالقة والطالب والشركاء.

االبتكار: السعي إىل تطبيق أساليب تدريبية وتعليمية وبحثية مبتكرة.
يف  عملنـــا  مـــن  جـــزء  كل  يف  وخططنـــا  طموحنـــا  تحقيـــق  إىل  الســـعي  والكفـــاءة:  االلتـــزام 

الجامعـــة.

الجـــودة: تطبيـــق أعـــىل مســـتويات معايـــر وممارســـات الجـــودة يف التدريـــب والدراســـات العليـــا 
والبحـــث العلمي.
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ويتكون الهيكل التنظيمي لجامعة نايف العربية للعلوم 
األمنية من المكونات التالية:

1( وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية
العليـــا  الدراســـات  برامـــج  تطويـــر  عـــىل  والعمـــل  الكليـــات  عـــىل  اإلشـــراف  مهـــام  وتتـــوىل 

وتأهيل الكوادر املتخصصة يف املجاالت األمنية والعدلية من خالل تطوير وتحديث الربامج 

األكاديميـــة مـــن حيـــث املحتـــوى ومـــدة الدراســـة واســـتحداث تخصصـــات ذات صلـــة وثيقـــة 

بالعلوم األمنية وتنفيذ مبادرات نوعية وشراكات فاعلة مع جامعات عاملية، وتقوم الوكالة 

بمتابعـــة ســـر أعمـــال الكليـــات واملراكـــز واإلدارات املرتبطـــة بهـــا، وتوّجههـــا لتحقيـــق أهدافهـــا.

وتتكون الوكالة من:
1 - كلية العدالة الجنائية وتضم:

  قسم القانون الجنايئ.

  قسم علوم األدلة الجنائية.

  قسم العلوم الشرطية.

  قسم اإلدارة األمنية.

2 - كلية علوم الجريمة وتضم:

  قسم الوقاية من الجريمة.

  قسم علم اإلجرام.

3 - مركز اللغات.

4 - إدارة شؤون الطلبة.

5 - إدارة التخطيط وتطوير الربامج
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2( وكالـة الجامعـة للبحث العلمـي
تضطلع الوكالة بعدد من املهام أبرزها رصد املهددات والظواهر األمنية واالجتماعية 

وابتـــكار  الجنائيـــة،  العدالـــة  مجـــال  يف  البحثـــي  واإلســـهام  لهـــا  الناجعـــة  الحلـــول  وتقديـــم 

وســـبل  أســـبابها  ودراســـة  عليهـــا  الضـــوء  وتســـليط  واستشـــرافها،  بهـــا  التنبـــؤ  أســـاليب 

مواجهتهـــا مـــن خـــالل التعـــاون وتبـــادل الخـــربات واملعرفـــة عـــىل املســـتوين العربـــي والـــدويل، 

وكذلـــك إصـــدار الدوريـــات العلميـــة إثـــراًء للبحـــث العلمـــي األمنـــي واملكتبـــة األمنيـــة العربيـــة، 

بنمـــط مســـتحدث يأخـــذ بنظـــم مراكـــز البحـــوث العلميـــة ومعايرهـــا، ويتفاعـــل مع متطلبات 

العربيـــة. األمنيـــة  اإلســـراتيجيات 

وتتبع لوكالة الجامعة للبحث العلمي:
1 - مركز البحوث األمنية.                   2 - إدارة الدوريات العلمية.

3 - دار جامعة نايف للنشر.                4 - املكتبة األمنية.
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 3( وكالـة الجامعـة للتدريـب

هـــي الوكالـــة املختصـــة بتصميـــم الربامـــج التدريبيـــة وتنفيذهـــا لإلســـهام يف رفـــع كفـــاءة 

العاملـــن يف األجهـــزة األمنيـــة العربيـــة واملؤسســـات املدنيـــة واالقتصاديـــة وفـــق احتياجاتهـــم، 

لتكويـــن عناصـــر فاعلـــة ومؤثـــرة يف املســـرة األمنيـــة العربيـــة.

وقد أسهمت يف تدريب اآلالف من رجال األمن والعدالة الجنائية واإلعالم واملختصن 

يف الدول العربية.

وتضم الوكالة:
1 - إدارة تطوير األعمال.                  2 - إدارة تصميم الربامج التدريبية.

3 - إدارة عمليات التدريب.              4 - إدارة شؤون املدربن.

9



10

4( وكالة الجامعة للعالقات الخارجية

وتســـعى لتعزيـــز دور ومكانـــة الجامعـــة محلًيـــا وعربًيـــا ودولًيـــا، وتفعيـــل دورهـــا كجهـــاز 

علمـــي ملجلـــس وزراء الداخليـــة العـــرب، وبنـــاء وإدارة وتطويـــر عالقـــات وشـــراكات الجامعـــة 

العربيـــة والدوليـــة، كمـــا تقـــوم بتفعيـــل التواصـــل املؤســـي ورســـم اإلســـراتيجية اإلعالميـــة 

باإلضافـــة  األمنيـــة،  املعرفـــة  إثـــراء  الجامعـــة ودورهـــا يف  ُهويـــة  عـــىل  للجامعـــة، واملحافظـــة 

إىل تنفيـــذ برنامـــج عمـــل الجامعـــة الســـنوي واألنشـــطة العلميـــة والفعاليـــات التـــي تنفذهـــا 

الجامعـــة  بمـــا يتواكـــب مـــع اإلســـراتيجيات والخطـــط األمنيـــة العربيـــة التـــي يقرهـــا مجلـــس 

وزراء الداخليـــة العـــرب، وتضطلـــع الوكالـــة بتطويـــر الفـــرص االســـتثمارية للجامعـــة وإدارة 

رابطة الخريجن وتأصيل إجراءات املراســـم والربوتوكول يف أعمال الجامعة ومناشـــطها، 

وكذلـــك نشـــر الدراســـات واإلصـــدارات العلميـــة التـــي تصدرهـــا الجامعـــة.

وتضم الوكالة:
 إدارة املراسم.                                          إدارة الشراكات والتعاون الدويل.

 مركز اإلعالم والتواصل الرقمي.              إدارة االستثمار الجامعي.

 إدارة املجالس والعالقات العربية.           إدارة الفعاليات.
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التعاون والشراكات الدولية
لجامعة نايف العربية للعلوم األمنية

 إدراًكا من الجامعة ألهمية تعزيز التعاون الدويل لخدمة األمن واالستقرار ومكافحة 

الجريمـــة وتحقيـــق العدالـــة الجنائيـــة، فقـــد أولـــت الجامعـــة  اهتماًمـــا بالًغـــا بتوثيق العالقات 

العلميـــة مـــع املنظمـــات الدوليـــة واملؤسســـات العلميـــة واملراكـــز البحثيـــة واملؤسســـات األمنيـــة 

العربيـــة والدوليـــة مـــن أجـــل خدمـــة رســـالة الجامعـــة يف مجـــال الدراســـات العليـــا والتدريـــب 

وعلـــوم األدلـــة الجنائيـــة والبحـــث العلمـــي.
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وتبوأت الجامعة مكانة علمية رفيعة عىل الصعيد الدويل؛ حيث سعت بجهد حثيث 

متواصل إىل توفر أحدث املعارف والخربات العلمية من األنشطة والتجارب الرائدة بدول 

العالـــم يف مجـــال تخصصهـــا؛ وذلـــك بفتـــح قنـــوات التواصـــل وتوثيـــق الروابـــط مـــع الجامعات 

واملؤسســـات العلميـــة واملراكـــز واملنظمـــات مـــن خـــالل مذكـــرات التفاهـــم والتعـــاون التـــي بلغت 

حتـــى اآلن أكـــر مـــن  )120( مذكـــرة بمـــا يرســـخ آفـــاق التعـــاون العلمـــي مـــع  تلـــك الجهـــات؛ 

خدمـــًة للرســـالة واألهـــداف املشـــركة، وتنـــص هـــذه املذكـــرات عـــىل إجـــراء وتمويـــل البحـــوث 

ذات االهتمـــام املتبـــادل، إضافـــة إىل املشـــاركة يف املناشـــط العلميـــة التـــي ينظمهـــا كل طـــرف، 

وتبـــادل اإلصـــدارات والدوريـــات العلميـــة، وبرامـــج العمـــل والتقنيـــات والوســـائل التعليميـــة، 

وتبـــادل الخـــربات واالستشـــارات العلميـــة. وتســـعى الجامعـــة مـــن خـــالل هـــذه املذكـــرات إىل 

العدالـــة  الجريمـــة وتحقيـــق  مـــن  الوقايـــة  العلمـــي والتقنـــي يف مجـــال  التعـــاون  أوجـــه  دعـــم 

الجنائيـــة مـــع الجهـــات املختلفـــة، ومنهـــا هيئـــة األمـــم املتحـــدة واملعاهـــد اإلقليمية التابعة لها، 

والجامعـــات العربيـــة واإلســـالمية واألوروبيـــة واألمريكيـــة، وإيجـــاد ُمنـــاخ مشـــجع للتعـــاون 

التقنـــي العربـــي والـــدويل، وتعميـــم التجـــارب العربيـــة يف مجـــال األمـــن الشـــامل، كمـــا يتيـــح 

العدالـــة  الكبـــر يف ميـــدان  العربـــي  الـــدويل للجامعـــة فرصـــة تقديـــم اإلســـهام  التعـــاون  هـــذا 

ـــن هـــذه املذكـــرات الجامعـــَة مـــن االســـتفادة مـــن الخـــربة والتقنيـــات املتطـــورة  الجنائيـــة. وُتمكِّ

عـــىل مســـتوى العالـــم.

وتجـــدر اإلشـــارة هنـــا إىل أن الجامعـــة تتمتـــع بعضويـــة االتحـــادات الجامعيـــة الدوليـــة، 

مـــن  االتحـــادات  هـــذه  تحـــت  املنطويـــة  املؤسســـات  مـــع  بــــالتعاون  الجامعـــــة  نظمـــت  وقـــد 

والتدريبيـــة  العلميـــة  واألنشـــطة  الربامـــج  مـــن  العديـــد  الدوليـــة  واملؤسســـات  الجامعـــات 

املتخصصـــة. وإداراتهـــا  العلميـــة  ومراكزهـــا  الجامعـــة  كليـــات  عـــرب  البحثيـــة 

كما تم اختيار الجامعة عضًوا يف فريق اإلنربول االستشاري للشؤون اإلسراتيجية، 

لتكون بذلك الجهة الوحيدة يف العاملن العربي واإلسالمي التي حظيت بهذه العضوية، 

وهـــو مـــا يعكـــس املكانـــة العلميـــة املرموقـــة التـــي وصـــل إليها هذا الصرح العلمي العربي عىل 

املستوى الدويل.
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الجنائيـــة  للشـــرطة  الدوليـــة  املنظمـــة  مـــع  مشـــرك  تفاهـــم  بمذكـــرة  الجامعـــة  وترتبـــط 

واملعلومـــات. الخـــربات  وتبـــادل  التعـــاون  تعزيـــز  بهـــدف  )اإلنربـــول( 

العربيـــة  نايـــف  جامعـــة  بانضمـــام  اإلســـراتيجي  التعـــاون  هـــذا  تـــوج  2020م  عـــام  ويف 

تعليميـــة  مؤسســـات  تضـــم  شـــبكة  وهـــي  العامليـــة،  اإلنربـــول  ألكاديميـــة  األمنيـــة  للعلـــوم 

الجامعـــة مذكـــرة  عـــام 2019م وقعـــت  القانـــون. ويف  إعـــداد وإنفـــاذ  بهـــا يف مجـــال  موثوًقـــا 

تفاهـــم مـــع مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعنـــي باملخـــدرات والجريمـــة، واملنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة.

كما أن الجامعة تعد أحد مراكز شبكة األمم املتحدة للعدالة الجنائية ومنع الجريمة 

الـ )13( حول العالم، وتتكون هذه الشـــبكة من مركز األمم املتحدة ملنع الجريمة الدولية، 

العالـــم،  حـــول  اإلقليميـــة  املعاهـــد  مـــن  وعـــدد  األمنيـــة،  للعلـــوم  العربيـــة  نايـــف  وجامعـــة 

املراكـــز املتخصصـــة، وقـــد طـــورت هـــذه الشـــبكة ملعاونـــة برنامـــج األمـــم  باإلضافـــة إىل بعـــض 

املتحـــدة الخـــاص بالعدالـــة الجنائيـــة ومنـــع الجريمـــة، حيـــث تقـــدم هـــذه املجموعة من املعاهد 

اإلقليميـــة خدمـــات متنوعـــة تشـــمل تبـــادل املعلومـــات والبحـــوث والتدريـــب واالستشـــارات.
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مركزا )السالمة املرورية عىل الطرق(، و)الجرائم السيربانية 
واألدلة الرقمية(

أصدر املجلس األعىل للجامعة يف دورته الـ47 بتاريخ3 مارس 2021م املوافق 19 رجب 

1442هـ القرارين رقم 412/4/47/2 و413/5/47/2 بإنشاء املراكز التالية:

نايـــــف العربيـــــة  1( مركـــز الجرائـــم الســـيربانية واألدلـــة الرقميـــة يف جامعـــــة 
األمنيـــة. للعلـــــوم 

العربيـــة يف  الكفـــاءات  تمكـــن  األول يف  العربـــي  املرجـــع  يكـــون  أن  إىل  املركـــز  ويســـعى 

الجرائـــم  مجـــاالت  يف  موثوًقـــا  ومرجًعـــا  الرقميـــة  واألدلـــة  الســـيربانية  الجرائـــم  مجـــاالت 

الســـيربانية واألدلـــة الجنائيـــة الرقميـــة مـــن خـــالل دعـــم وإعـــداد البحـــوث وتطويـــر الربامـــج 

األكاديميـــة والتدريبيـــة وتقديـــم استشـــارات وخدمـــات توعويـــة مجتمعيـــة نوعيـــة، وتوفـــر 

بيئـــة تقنيـــة حديثـــة تســـاعد عـــىل إيجـــاد الحلـــول ألبـــرز التحديـــات األمنيـــة الرقميـــة.

 ويقـــدم املركـــز أربعـــة مســـارات تدريبيـــة يف املجـــاالت التاليـــة: األدلـــة الجنائيــــة الرقميــــة 

الرقميــــة  الجنائيــــة  واألدلـــة  للشــــبكات،  الرقميــــة  الجنائيــــة  واألدلـــة  املتعــــددة،  للوســــائط 

الدرونـــز. وطائـــرات  للجـــوال  الرقميـــة  الجنائيـــة  واألدلـــة  للحاســــب 

ويهدف املركز إىل تزويــد املتدربيــن باملهــارات املطلوبة فــي مجــال األدلة الرقميــة، بحيــث 

يتمكنـــــون مـــــن جمـــــع األدلة وتحريزهـــــا واملحافظـــــة عليهـــــا وتحليلهـــــا وإعـــــداد التقاريـــــر الفنيـــــة 

وفقــًـــا ألفضـــــل املمارســـــات الدوليـــــة. وليكونـــــوا قادريـــــن علـــــى ممارســـــة املهـــــارات املكتســـــبة فـــــي 

عملهــــم للعثــــور علــــى األدلــــة الرقميــــة وكيفيـة التعامـل معهـا.
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2( مركز السالمة املرورية عىل الطرق يف جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
 ويســـعى املركـــز إىل تطويـــر وتنفيـــذ برامـــج شـــاملة للتأهيـــل وتطويـــر القـــدرات يف كافـــة 

مجـــاالت الســـالمة املروريـــة يف الـــدول العربيـــة والتـــي تهـــدف إىل الحـــد مـــن حـــوادث املـــرور 

املـــرور  قطـــاع  العاملـــن يف  قـــدرات  لرفـــع  تدريبيـــة  برامـــج  وتقديـــم  والوفيـــات،  واإلصابـــات 

والجهـــات ذات العالقـــة يف الـــدول العربيـــة، وتوفـــر منصـــة بحثيـــة إلجـــراء بحـــوث تطبيقيـــة 

باملشاركة مع املراكز البحثية الدولية املتميزة يف هذا املجال، باإلضافة إىل تعزيز املشاركة 

املجتمعيـــة مـــن خـــالل الرســـائل االتصاليـــة وحمـــالت التوعيـــة املروريـــة.

ة  ويقـــدم املركـــز عـــدًدا مـــن برامـــج الدبلومـــات ترتكـــز  عـــىل حزمـــة من املـــواد العلمية املعَدّ

تحـــت إشـــراف نخبـــة مـــن الخـــرباء بهـــدف تعزيـــز املهـــارات التقنيـــة والفنيـــة الالزمـــة للعاملـــن 

بقطاع املرور واملختصن يف مجال السر والحوادث املرورية ومراكز العمليات باتباع نهج 

تحليـــي وتدريبـــي شـــامل، وهـــذه الربامـــج هي:

 ١-برنامج دبلوم التحقيق يف الحوادث املرورية عىل الطرق.

٢-برنامج دبلوم استخدام التقنيات الحديثة لتعزيز السالمة املرورية.
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كما يقدم املركز الربامج البحثية التالية:

برنامج »تعزيز السالمة املرورية يف الدول العربية«.	 

عـــىل 	  املروريـــة  التحكـــم  نظـــم  إلدارة  االصطناعـــي  والـــذكاء  الحديثـــة  »التقنيـــات  برنامـــج 

القيـــادة(. ذاتيـــة  واملركبـــات  الذكيـــة  )املـــدن  الطـــرق 

برنامج »تحديات شبكات قطارات املرو: التحديات األمنية ملشروعات النقل الجماعي«.	 

ويّقـــدم املركـــز العديـــد مـــن الـــدورات التدريبيـــة االحرافيـــة يف مجـــال الســـالمة املروريـــة 

واملجـــاالت ذات العالقـــة، وتهـــدف هـــذه الـــدورات إىل إعـــداد كـــوادر عربيـــة مؤهلـــة يف مجـــال 

لتعزيـــز  الحديثـــة  التقنيـــات  اســـتخدام  يف  تنافســـية  بميـــزات  وتزويدهـــم  املروريـــة  الســـالمة 

الســـالمة املروريـــة عـــىل الطـــرق.
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