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باالضافة الى رسوم (استخدام المختبر  )Bench Feesلطلبة الدراسات التقنية والطبية ،لمرة واحدة طوال فترة الدراسة ( الماجستير  1500د.ب .والدكتوراة  2000د.ب،).
كما يتحمل الطالب أو الجهة المبتعثة كلفة جميع المواد المختبرية للبحث واالجهزة التى يتم تامينها لصالح بحث الطالب.

* رسوم مختبرية بقيمة ( 500د.ب) لبرنامجي “اضطراب التوحد” و “علوم البيئة والموارد الطبيعية” وذلك في الفصل الدراسي الثاني فقط.

رسوم السكن اجلامعي
غرفة جامعية  100دينار شهرياً

غرفة ستوديو  130دينار شهرياً

شقة ( غرفة)  150دينار شهرياً

شقة ( غرفتين )  225دينار شهرياً

تقدم الطلبات والوثائق بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي
إلى وزارات التربية والتعليم أو وزارات التعليم العالي
في دولهم حسب االختصاص ،أما بنسبة ألبناء الدول العربية المقيمين في
دول مجلس التعاون فيرجى تقديم الطلبات مباشرة إلى:
جامعة الخليج العربي – وحدة القبول والتسجيل
ص.ب  – 26671العدلية – مملكة البحرين
ولمزيد من االستفسار يرجى االتصال على)+973( 17239999 :
أو الفاكس رقم)+973( 17239555 :
أو الدخول إلى صفحة الجامعةwww.agu.edu.bh :

الهدف السياسي :وهو التقاء شباب
دول مجلس التعاون الخليجي تحت
سقف واحد ببرامج مشتركة وتأهيلهم
فكرياً وتربوياً وعلمياً ،وتنمية شعور
االنتماء إلى منطقتهم وأمتهم.
الهدف التنموي :الذي يتصل
بالتنمية الشاملة بمعناها الحديث وما
يقتضيه من توثيق الجهود وتكاملها
في تنمية الثروة البشرية والمادية
وحسن استثمارها وجعل اإلنسان
أداة وغاية.

2018 - 2019

الهدف الحضاري :وهو المساهمة في
إحياء الحضارة العربية واإلسالمية
وجالء مزاياها ،واالستناد إلى ما
في اإلسالم من قيم إنسانية سامية
ومواقف عقالنية رشـيدة.

املســـتندات املطلــــوبة

نسخة أصلية من كشـف الدرجات؛
نسخة أصلية من شهادة التخرج؛
على خريجي المدارس الخاصة
او الجامعات األجنبیة او الخاصة،
معادلة الشهادة من وزارة التعليم او
التعليم العالي في دولهم؛
صورة من جواز السفر؛
 4صور فوتوغرافية؛
شهادة لياقة صحية حديثة (نموذج في
صفحة الجامعة اإللكترونية)؛
شهادة حسن سير وسلوك.

جامعة خليجية مشتركة لدول مجلس
التعاون لمنطقة الخليج العربي،
تأسست في 1400هـ الموافق
1980م ،مقرها مملكة البحرين.
استهدف المسئولون والمخططون
من إنشاء هذه الجامعة وبرامجها
أن تكون جامعة نوعية وليست
جامعة أعداد ،وأن تكون برامجها
مكملة لبرامج شقيقاتها الجامعات
الخليجية في الدول األعضاء وليست
نموذجاً مكرراً منها ،بحيث تعمل
على استحداث برامج مبتكرة تلبي
احتياجات خطط التنمية الحالية
والمستقبلية بالمنطقة.
وقد بنيت أهداف هذه الجامعة على
ركائز ثالث هي:

الشـروط العــامة للقبـــول:

وحــدة القبــول والتســـجيل

ً
سنويا.
 7350د.ب .على أن تزداد 5%

التقنيـــــة

شــروط القبـول يف اجلامعـة

مــدة الدراسة
الدبلوم :سنة واحدة
املاجستري :سنتان
الدكتوراة 4 :سنوات
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i

G u l f Univ
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رسوم دخول امتحانات القبول واملقابالت الشخصية جلميع برامج اجلامعة هي ( 100دينار حبريين)

أن يكون الطالب من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومرشحاً
من قبل وزارات التربية والتعليم أو التعليم العالي .كما ويمكن لمواطني دول
المجلس الراغبين في الدراسة على نفقتهم الخاصة التقدم بطلباتهم إلى الجامعة
مصطحبين موافقة الوزارات (عدم ممانعة) من الجهات المشار إليها بدولهم.
ويمكن قبول طالب من أبناء الدول العربية األخرى ،المقيمين بدول المجلس
وفق نسبة معينة وذلك على مقاعد الرسوم ويتقدم هؤالء مباشرة إلى الجامعة.
أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية وأية امتحانات أو متطلبات أكاديمية يحددها
برنامجه وتقرها الجامعة.
أن يقوم بتسديد الرسوم الدراسیة المقررة في حالة قبوله على مقاعد الرسوم.
أن يقدم شهادة حسن سيرة وسلوك من المدرسة  /الكلية التي تخرج منها.
أن يكون الئقاً صحيـــاً.

شــروط تقديم الطلب (بكالوريوس الطب):
باإلضافة إلى الشروط العامة للقبول بالجامعة يشترط للقبول للدراسة بكلية
الطب أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة (القسم العلمي) أو ما
يعادلها هذا العام أو العام السابق على األكثر وعلى أن تكون الشهادة معتمدة من
وزارة التربية والتعليم في دولته ،وبمعدل عام ال يقل عن  95%أو ( 3.75من
سلم الدرجات األربع) وأن ال يزيد عمر المتقدم عن  20سنة ميالدية.

شــروط تقديم الطلب (دبلوم ،ماجستري):
باإلضافة إلى الشروط العامة للقبول بالجامعة يشترط للقبول للدراسة لبرامج
الدراسات العليا ما يلي:
يجب أن ال يقل التقدير العام للطالب في البكالوريوس عن جيد جداً في حالة
التقدم لبرامج الماجستير؛
وأن ال يقل عن جيد في حالة التقدم لبرامج دبلوم الدراسات العليا.

شــروط تقديم الطلب (دكتوراة):
باإلضافة إلى الشروط العامة للقبول بالجامعة يشترط للقبول للدراسة لدرجة
الدكتوراه ما يلي:
أن يكون الطالب حاصل على درجة الماجستير في التخصص بمعدل ال يقل
( 3.00من  4.00نقاط)
ً
أن يكون الطالب حاصال على المعدل المطلوب من القسم المختص في اختبار
“ ”IELTSللمجلس البريطاني ،أو ما يعادله في اختبار “ ”TOEFLاألمريكي؛
أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية أمام لجنة من أعضاء هيئة التدريس
بالبرنامج؛
أن يتقدم الطالب بتصور مبدئي لموضوع بحثي ينوي أن ينجزه خالل مرحلة
الدكتوراة؛
األولوية في القبول للطلبة الحاصلين على درجة الماجستير في نفس التخصص
المطلوب دراسته في جامعة الخليج العربي.

التخصصات املطروحة

البيئية ووضع مرجعيات أطر استدامتها ،واستخدام التقنيات احلديثة وأدوات
رسم سياسات ووضع اسرتاتيجيات اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية يف دول
جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

ً
أوال :كليــة الطــب والعلوم الطبيــة

 - 1الدراسات اجلامعية
متنح الكلية درجة (دكتور يف الطب) ومدة الدراسة 6 :سنوات.

تتميز كلية الطب بأنها تتبع املنهج الطيب التكاملي اإلبداعي  Self Directed, Problem Based Learningوهو أحدث مناهج
ً
نظرا ملا ثبت من فعاليته وكفاءته العالية يف إعداد األطباء وتنمية قدراتهم أثناء
التعليم الطيب وتتبعه عدة جامعات عريقة
ً
الدراسة وبعد التخرج وذلك ملواجهة ظاهرة التفجر املعريف املتواصل وتقنيات املعلومات فضال عن تفوقه يف إعداد الطبيب املعاصر
ملواجهة التطورات املستقبلية.

 - 2الدراسات العليا:
متنح كلية الطب والعلوم الطبية درجات الدبلوم  ،املاجستريوالدكتوراة يف التخصصات التالية:
دكتـوراة الفلسفة يف الطب اجلـزيئي:

ويهدف إىل اكتساب اخللفية النظرية والعملية وتطبيقات الطب اجلزيئي يف دراسة اجلينات وعالقتها بالوظائف الطبيعية
جلسم اإلنسان وآليات األمراض الوراثية واملكتسبة ،وكذلك إجراء حبوث علمية متقدمة تدرس بعمق املشاكل الطبية من
الناحية اجلـزيئية.

ختصص علوم طب املختربات (دبلوم  ,ماجستري) :يهدف هذا الربنامج إىل إعداد العاملني يف جمال التشخيص املختربي
وتطوير القدرات اخلاصة بالتخصص يف جمال طب املختربات.

ختصص الطب الشخصي:
يهدف الربنامج اىل تدريب و تأهيل الطلبة ألمتالك القدرة على الفهم الدقيق ألساسيات علم اجلينات و الصيدلة ،الربوتيوميات
و االيض و تطبيقاتهم السريرية و الشخصية ،و كذلك اداء االختبار الوراثي السريري مع معرفة التكنولوجيا و إجراء البحوث
األصلية يف جمال الطب الشخصي اليت من شأنها ان تؤثر على االحتياجات اإلقليمية ،مع تقديم املخاطر الوراثية و فهم اخالقيات
و القوانني املتعلقة بهذه القضايا.

شـروط القبول للدراسـات العليا يف كلية الطب
باإلضافة إىل الشروط العامة و القبول باجلامعة أن يكون املتقدم حاصل على:
 1درجة البكالوريوس أو ما يعادهلا (طب ،متريض ،علوم ،علوم طبية مساعدة)؛ وبتقدير ال يقل عن جيد للدبلوم العالي
ً
جدا للماجستري؛
وتقدير جيد
 2خربة سنتني إىل ثالث سنوات يف جمال ذات الصلة.
 3الكفـــاءة يف اللغــة اإلجنليــزية؛
 4اجتيـاز املقابلـة الشــخصية.

شــروط القبول :أنظر شروط القبول للدكتوراة ( صفحة .)1

ً
ثانيــا :كليــة الدراســات العليـــا

علوم البيئة ،العلوم الطبيعية ،العلوم البحرية،
علوم األرض ،العلوم الزراعية ،التخطيط احلضري،
اجلغرافيا ،األرصاد ،واملوارد الطبيعية.

ختصص االستزراع الصحراوي والزراعة بدون تربة (دبلوم ،ماجستري )
يهدف الربنامج إىل إعداد وتأهيل كادر خمتص يف اجملال الزراعي بشقيه النباتي
واحليواني من خالل تزويده باملعارف واملهارات والقدرات اليت متكنه من التغلب على
معوقات اإلنتاج الزراعي ووضع احللول املناسبة هلا عرب إجراء البحوث التطبيقية
الستنباط وتوطني التقانات احلديثة واليت تضمن استدامة وتعظيم اإلنتاج وزيادة
األمن الغذائي مع احلفاظ على البيئة واملوارد الطبيعية .كما يعمل الربنامج من
خالل تكامل اجلهود والتعاون مع التخصصات األخرى ذات الصلة على جتسري
الفجوة املعلوماتية املصاحبة لتطبيق التقانات عرب التدريب ورفع الكفاءات.

ً
حاصال على درجة
أن يكون املتقدم
البكالوريوس من جامعة معرتف بها يف أحد
اجملاالت التالية :العلوم الزراعية ،اهلندسة
الزراعية ،وقاية النبات ،األرصاد الزراعي ،الري
احلقلي ،اإلرشاد الزراعي ،اإلنتاج احليواني،
املقننات املائية ،إدارة الرتبة واملياه أو منذجة
إنتاج احملاصيل.

ختصص اهليدروجيولوجيا(دبلوم ،ماجستري )
يهدف الربنامج إىل إكساب املختصني العاملني يف جمال املياه الطبيعية (اجلوفية
والسطحية) باملعارف واملهارات اليت جتعلهم قادرين على حتقيق اإلدارة الكفؤة
واملتكاملة ملوارد املياه الطبيعية حتت الظروف القاحلة يف منطقة اخلليج
العربي ،وختريج خرباء مؤهلني ومتمرسني يف املنهجيات املعاصرة يف هذا اجملال
وقادرين على استخدام التقنيات احلديثة وتطبيق مناذج احملاكاة الرياضية،
وتقنيات نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد وتصميم قواعد البيانات
كأدوات هامة لتقييم ومراقبة وإدارة وختطيط موارد املياه الطبيعية.

ً
حاصال على درجة
أن يكون املتقدم
البكالوريوس أو ما يعادهلا يف جماالت العلوم
(اجليولوجيا ،اهليدروجيولوجيا ،الرياضيات
والفيزياء) ،اهلندسة (اهليدرولوجيا ،الري
والصرف ،املنشئات املائية ،والتخطيط الطبيعي)،
الزراعة (األراضي واملياه ،واهلندسة الزراعية)،
واجلغرافيا واألرصاد واخلرائط واملوارد الطبيعية
ذات الصلة بالربنامج.

ختصص اإلدارة البيئية (دبلوم ،ماجستري)
يهدف الربنامج إىل تطوير قدرات وكفاءات الكوادر البشرية يف جماالت
اإلدارة البيئية احلديثة والتنمية املستدامة ،وخيتص باملعارف واملهارات اخلاصة
بتحليل اآلثار البيئية للتنمية وإجياد حلول للحد من املشاكل البيئية استخدم
نظم األدارة البيئية يف حتسني القدرة التنافسية ملؤسسات االعمال و تطوير
وحتسني القدرة على صنع السياسات البيئية على مستوى الدولة مبا يتواكب
مع متطلبات التنمية املستدامة والتطورات العاملية يف جماالت البيئة.

ختصص إدارة املوارد املائية (دبلوم ،ماجستري)
يهدف الربنامج إىل تأهيل وتنمية التفكري اإلداري املتكامل للمختصني
العاملني يف جماالت املياه املختلفة حلل مشكالت تنمية وإدارة وختطيط
موارد املياه والتعامل مع خمتلف جوانب موارد املياه والقضايا املتعلقة بها
مبنطقة اخلليج العربي ،وختريج خرباء مؤهلني يف ختطيط وإدارة موارد
املياه بأسلوب املعاجلة متعددة التخصصات ،وقادرين على استخدام التقنيات
احلديثة املساندة الختاذ القرار وتطبيق مناذج احملاكاة الطبيعية واإلدارية
يف عملية ختطيط وإدارة املوارد املائية.

ً
حاصال على درجة
أن يكون املتقدم
البكالوريوس أو ما يعادهلا يف مجيع التخصصات
العلمية ،وتكون األولوية للعاملني يف أحد
جماالت اإلدارة البيئية باألجهزة احلكومية
ومؤسسات األعمال.

أوال :الدراسات التقنية
التخصص
ختصص علوم البيئة واملوارد الطبيعية ( دبلوم ،ماجستري ،دكتوراة )
يهدف الربنامج إىل إعداد املختصني يف جماالت علوم البيئة واملوارد الطبيعية
وتزويدهم باملعارف العلمية واملهارات اليت متكنهم من القيام بأحباث أصيلة تغين
املعرفة العلمية يف جمال التخصص ،وحتليل بيئة وديناميكية مكونات النظم

شروط القبول
ً
حاصال على درجة البكالوريوس
أن يكون املتقدم
(لاللتحاق بربنامج الدبلوم العالي أو املاجستري)
ودرجة املاجستري (لاللتحاق بربنامج الدكتوراة)
من جامعة معرتف بها يف أحد اجملاالت التالية:

ختصص التقنية احليوية ( دبلوم ،ماجستري ،دكتوراة )
يهدف الربنامج إىل اإلعداد املتقدم للمتخصصني واخلرباء يف أحدث جماالت التقنية احليوية
الصحيه والبيئية أو الزراعيه من خالل تقديم دراسات أكادميية وتطبيقية مؤدية للحصول
على شهادات عليا يف هذا اجملال العلمي والتقين ذو األبعاد اإلسرتاجتية يف امليادين االقتصادية
واالجتماعية .كما يهدف الربنامج إىل تدريب العاملني يف جماالت التقنية احليوية وتنمية
قدراتهم وتزويدهم باخلربات املتقدمة مبا ميكنهم من املساهمة الفعالة واالستغالل األفضل ألحدث
التقنيات يف مشاريع التنمية الطبية والبيئية والصناعية اليت تليب حاجات الدول املؤسسة للجامعة.
ويقوم الربنامج بتطوير التطبيقات احلالية للتقنيات احليوية وإجراء الدراسات والبحوث الالزمة
حلل بعض املشكالت القائمة حاليا بأساليب متقدمة علميا من خالل االستفادة من اهلندسة
الوراثية واالستخدام األفضل لبعض الكائنات احلية الدقيقة وغريها من األساليب.

ً
حاصال على درجة
أن يكون املتقدم
البكالوريوس (لاللتحاق بربنامج الدبلوم العالي
أو املاجستري) ودرجة املاجستري (لاللتحاق
بربنامج الدكتوراة) من جامعة معرتف بها
يف أحد اجملاالت التالية :عــلوم (بيولوجيا
– كيمياء حيوية – تقنية حيوية –
بيئـة) ،تقنية املختربات الطبيـة ،الصيدلــة
بتخصصـاتها ،العلوم الطبية األسـاسية ،الطب
البيطري بتخصصــاته.

ثانيا :الدراسات الرتبوية
ختصص االعاقات التعلمية

ختصص االعاقات و التوحد (دبلوم ،ماجستري)

يهدف الربنامج إىل إعداد وتأهيل املتخصصني يف جمال صعوبات التعلم وفق
معايري مهنية رفيعة املستوى ،ويتوقع أن يكون اخلريج قادرا على تشخيص
حاالت صعوبات التعلم وتصميم وتنفيذ اخلطط والربامج الرتبوية العالجية
املالئمة هلم وتقييمها ،وكذلك اكتساب خربة عملية يف التعامل مع هؤالء
األفراد ومتابعة ما يستجد من قضايا معاصرة يف هذا اجملال.

يهدف الربنامج إىل إعداد وتأهيل املتخصصني يف جماالت اإلعاقة
الذهنية وأضطراب طيف التوحد من خالل تزويدهم باملعارف واخلربات
واملهارات والكفايات ذات الطبيعة التخصصية يف جمال اإلعاقة
الذهنية وأضطراب التوحد .ومتابعة ما يستجد من قضايا معاصرة يف
جمال االعاقة الذهنية والتوحد.

ختصص تربية املوهوبني (دبلوم ،ماجستري ،دكتوراة )

ختصص التعليم والتدريب عن بعد (دبلوم ،ماجستري)

يهدف الربنامج إىل إعداد الكفاءات الرتبوية املتمكنة للعمل يف جمال
تربية املوهوبني واملؤهلة باملعارف واملهارات املتخصصة يف جمال نشط
يستدعي السرعة والتجديد لتلبية احتياجات املنطقة احلالية واملستقبلية.

يهدف الربنامج إىل إعداد وتأهيل الكوادر البشرية الالزمة لبناء
منظومة أكادميية وحبثية وتدريبية تكون مرجع يف اجملال
النظري والتطبيقي لتكنولوجيا التعليم والتدريب عن بعد والتعلم
اإللكرتوني ،مبا خيدم خطط التنمية التعليمية والتدريبية على
مستوى دول جملس التعاون اخلليجي.

شروط القبول للربامـج الرتبـوية

ً
حاصال على درجة
أن يكون املتقدم
البكالوريوس أو ما يعادهلا يف اجملاالت
التالية :العــلوم ،اهلندســـة ،الزراعـــة ،و أن
يكون املتقدم من العاملني يف جمال املوارد
املائية.

متنح الكلية درجات الدبلوم واملاجسـتري والدكتوراة يف التخصصات التالية:
ختصص نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد( دبلوم ،ماجستري )
يهدف الربنامج اىل تقديم برامج دراسات عليا ذات جودة يف علوم و
تقنيات اجليومعلوماتية (نظم املعلومات اجلغرافية ،االستشعار عن بعد،
الكارتوغرافيا ،اجليوديسيا ،الفوتوغرامرتي ،التحاليل املكانية ،االنظمة
املفتوحة املرتبطة بالشبكة العاملية  )..لتنمية املهارات املعرفية و العلمية
و التطبيقية و اإلنسانية لرفد سوق العمل يف دول جملس التعاون اخلليجي
بالقدرات و الكفاءات املؤهلة.

ختصص إدارة االبتكار و التقنية (دبلوم ،ماجستري ،دكتوراة)
يهدف الربنامج إىل ربط اجلوهر العملي للتقنية بالطرق احلديثة إلدارة التقنية ،وبناء وتطوير قدرات
العاملني يف اجملاالت املختلفة إلدارة التقنية واالبتكار التقين ،يف القيام باألنشطة واألعمال الالزمة
لتطوير املدخالت األساسية للعملية التقنية وذلك خلدمة االحتياجات املؤسسية والوطنية بفاعلية
وكفاءة .ويشمل ذلك التخطيط والتطوير والتنفيذ للقدرات التقنية لتشكيل وحتقيق األهداف
اإلسرتاتيجية والتشغيلية للمؤسسات اليت يعملون فيها والذي ينعكس مباشرة على دولتهم وعلى
دول جملس التعاون اخلليجي.

ً
حاصال على درجة
أن يكون املتقدم
البكالوريوس (لاللتحاق بربنامج الدبلوم العالي
أو املاجستري) ودرجة املاجستري (لاللتحاق
بربنامج الدكتوراة) من جامعة معرتف
بها يف أحد اجملاالت التالية :عــلوم اإلدارة
(إدارة األعمال) ،اهلندســـة بتخصصـاتها،
االقتصــاد ،علوم احلاسوب ونظم املعلومات.

ً
حاصال على درجة
أن يكون املتقدم
البكالوريوس أو ما يعادهلا يف نظم املعلومات
اجلغرافية ،االستشعار عن بعد ،علوم احلاسب
اآللي ،تقنية املعلومات ،اجلغرافيا ،الرياضيات،
والعلوم الطبيعية والبيئية واهلندسية جبميع
فروعها وختصصاتها.

ً
حاصال على درجة البكالوريوس  ،املاجستري (بالنسبة لربامج الدكتوراة) أو ما يعادهلا يف أحد اجملاالت التالية:
أن يكون املتقدم
الرتبيــة اخلاصــة؛
التـــــربية؛
علــم النفـــس؛
علم االجتماع ،اخلدمة االجتماعيــة؛
ُ
أما بالنسبة للمتقدمني لربنامج التعليم والتدريب عن بعد ،فيقبل حاملي البكالوريوس يف أي من التخصصات األكادميية وتكون األولوية ملن
جييدون مهارات الكمبيـوتر واللغــة اإلجنلــيزية.

ً
ثالثا :املعهد العربي الفرنسي للدراسات االدارية واملالية
 - 1برنامج املاجستري يف إدارة األعمال ( )MBAبالتعاون مع جامعة إيسك الفرنسية واليت تعترب من ابرز اجلامعات األوروبية يف جمال إدارة األعمال ،و يهدف
الربنامج إلعداد كوادر متخصصة يف القطاع العام واخلاص وإدارة املرافق لتلبية احتياجات سوق العمل اخلليجي..
شروط القبول:
ً
حاصال على شهادة البكالوريوس يف اختصاصات إدارة األعمال وفروعها (مثل املالية  ،احملاسبة  ،االقتصاد ،اإلدارة ..،اخل)
أن يكون املتقدم
 - 2برنامج املاجستري يف إدارة الطريان و ميثل هذا األختصاص يف إدارة الطريان مزجيا فريدا سوف يسمح للطلبة يف التطور يف بيئة دولية حقيقية ,و
يوفر هلم كفاءات ملواصلة التحديات اليت توجه قطاع الطريان اليوم .مت تصميم هذا اإلختصاص لتطبيق مفاهيم اإلدارة احلديثة و األساليب و األدوات يف قطاع
الطريان .حيث أنه يهدف إىل دراسة األساسيات مثل اسرتاتيجية الطريان و ختطيط األعمال ,منظمات الطريان و إدارة املوارد البشرية و الطريان  ,عمليات الطريان
و إدارة الطاقم ,و كذالك نظم إدارة السالمة يف الطريان.
هذا التخصص موجه إىل املوظفني يف قطاع الطريان الراغبني يف تطوير مهارتهم يف جمال إدارة الطريان.

