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Abstract 

Noise is any undesired information that contaminates an image. 

Noise appears in images from a variety of sources such as errors in  

transmission data or camera, etc.In typical images the noise can be 

modeled with either a Gaussian, salt-and – pepper, or uniform  

distribution, Image filtering is a technique to preserve important image 

elements such as edges, smoothing the details of the images to make 

images appear clear and sharpener. in proposed work, a simple, fast 

technique is given to remove Gaussian noise with (different values) of an 

gray image by using some spatial filters such as: Arithmetic Mean Filter, 

Geometric Mean filter, and Harmonic Mean filter. Matlab system 7.0 is 

used to programmed this research.         

 
 الملخص

تعرف الضوضاء على أنها معلومات غير مرغوب بها وبإمكانها أن تلوث الصور 
ة وتظهر الضوضاء من مصادر متنوعة منها عطل في أجهزة التصوير المستخدمة أو الرقمي

ومن أهم أنواع الضوضاء المنتظمة  ،أخرى  أسباب حصول خطا في عملية نقل البيانات و
(Gaussian Noise) وحبات الملح والفلفل ((Salt & pepper Noise و الضوضاء الطبيعية 
(Uniform Noise)، رشيح الرقمي من أهم التقنيات المستخدمة لتنعيم الصور وتعد عملية الت

 ،الرقمية والمحافظة على أهم مكونات الصورة وهي الحواف وبذلك تظهر خالية من الضوضاء
وبذلك تم استخدام ثالثة مرشحات مكانية إلزالة الضوضاء  المنتظمة منها المرشح المتوسط 
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 Geometric Meanمتوسط الهندسي ( والمرشح ال(Arithmetic Mean Filterالرياضي 

filter)المتوسط المتناسق  ( والمرشح(Harmonic Mean filter) بنظام  تمت برمجة البحث
 .السابع اإلصدارالماتالب 
 

 :المقدمة  -1  

الهدف من استخدام تقنيات التحسين للصور الرقمية هو معالجة صورة معينة بحيث  إن 
من الضوضاء  اليةوجعلها خ ،دلتطبيق محد األصليةورة مالئمة من الص أكثرتكون النتيجة 

Noise)) 1  [ والتي تعتبر معلومات غير مرغوب بها تفسد الصورة [ . 
 إشارةعملية تحويل الصورة من  إثناءهذه الضوضاء من مصادر مختلفة منها  وتظهر 
ظهور  إلىدي التي تؤ  األساسيةمن العمليات   تحويلرقمية حيث يعد هذا ال صورة إلىجيبية 

الضوضاء في الصورة ففي كل خطوة من خطوات هذا  التحويل هناك ترددات تضيف قيم 
 . [2]  من وحدات تكوين الصورة تعتبروالتي   (Pixel)الخلية الصورية  إضاءة إلىعشوائية 

 Digitization)ان مصادر الضوضاء تزداد خالل عملية استحصال الصورة  كما

Image) أثناءظروف بيئية  منهابعوامل مختلفة  تتأثرمتحسسات التصوير  ءأدا إن .ونقلها 
ودرجة حرارة  اإلضاءةعملية استحصال الصورة ونوعية المتحسسات نفسها ومستويات 

 اإلصابة إلىفيها قد تعرض الصورة  اإلضاءةقنوات نقل الصورة ودرجة  إنالمتحسسات كما 
 .[3]بالضوضاء

صنفين  إلى  (Smoothing Image)الرقمية تنعيم الصور أساليبتقسيم  ويمكن
وطرائق المجال الترددي  (Spatial Domain) المكاني المنطلقهما طرائق  أساسيين

(Frequency Domain)، مستوى الصورة  إلىتعود  األولالتي يتضمنها الصنف  األساليب أن
 أساليب أما ،(Pixels)على معالجة مباشرة لعناصر الصورة  األساليبنفسها وتعتمد هذه 

  [4] .تحويل فورير للصورة المطلوب معالجتها لالصنف الثاني فتكون مبنية على تعدي
 
 :السابقة الدراسات  -2

الضوضاء من الصور الرقمية  إلزالةطرائق ومرشحات  Gonzalesو   Umbaughقدم
 ( التي تشمل مرشحOrder filter) رتيبومرشحات الت (Mean) ضمنها مرشح المعدل ومن

Median))  مرشحو Minimum))  مرشحو (Maximum)  ومرشح(Alphatrimmed 

mean)  ومرشحMidpoint))  نياتالتق إحدىدون استخدام  أيالتي جميعها مرشحات تقليدية 
 . [5]  الذكية

 إلزالة( طريقة مؤلفة من طورين (Wahoو  (Chan)وعرض كل من الباحثين  كما
 وإحداثياتعملية اكتشاف مواقع  األولالطور في  تتضمنالضوضاء من الصور الرقمية 
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الضوضاء في الصورة التي تعرضت للضوضاء باستخدام طريقة المرشح الوسطي المكيف 
((Adaptive median filter باستخدام  ضوضاءالالطور الثاني تم  معالجة وإزالة  وفي

 .[ 6] مرشحات غير خطية 
الضوضاء من  إلزالة ريقةي بحثهم طوآخرون  ف ((Guptaو (Patidar) كل من وتناول 

تم  دهاوبع أولى( كخطوة Wavelet transform) الصور الرقمية باستخدام التحويل المويجي
 (Median ) والمرشح الوسطي ((Wiener معالجة الصور بمرشحات مختلفة منها  مرشح وينر

 .[7] (Mean filter)والمرشح المتوسط 
لمعالجة الصور الرقمية من الضوضاء  أسلوبا( Alvi) ( و(Gulhane الباحثين قدم 

 Random Function Selection Approximation)(  وهي RFST)باستخدام طريقة 

Technique) [8]. 
 
 :البحث هدف  -3

الضوضاء المنتظمة من الصور الرقمية الرمادية من  وإزالةتنعيم  إلىالبحث  يهدف 
 توسطالرياضي والمرشح الم توسطمرشح المخالل استخدام مرشحات مكانية مثل طريقة ال

 .الهندسي والمرشح المتوسط المتناسق
 
 :الضوضاء  في الصور الرقمية أنواع  -4

معلومررات غيررر مرغرروب بهررا فرري الصررورة الرقميررة وتظهررر نتيجررة  بأنهررا اءالضوضرر تعرررف 
نقررل  عمليررة أثنرراءبسرربب خطررا  وأخرررى التصرروير المسررتخدمة  أجهررزةمختلفررة منهررا عطررل فرري  أسررباب
 .[5]( Image acquisition) عملية اكتساب الصورة أثناء أوالبيانات   وإرسال
سرلبيا فري اسرتخالل المعلومرات  ترأثيراكران نوعهرا ترؤثر  أياعامة فان التشوهات  وبصورة 

 .[7] من الصورة لذا ينبغي التخلص منها  قبل تشخيص المعلومات في الصورة 
 :على الصور الرقمية تطرأالتي  الضوضاء أنواع ألهميلي عرض  وفيما

 
 : (Gaussian Noise) المنتظمة الضوضاء -4-1

 دالررررة كثافررررة ا حتمررررال وتعرررررف ،التصرررروير أجهررررزة وهرررري الترررري تحصررررل نتيجررررة عطررررل فرررري 
(p(z) )[3] (1) على المعادلة با عتمادالنوع  من الضوضاء  لهذا:  
 
 

 
 

 .المستوى الرمادي تمثل  :A. B. Z    :أن حيث

 (1) 
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 كثافة االحتمال للضوضاء المنتظمة دالة(: يمثل 1) شكل
 

   :(Salt & pepper Noise)من نوع حبات الملح والفلفل  الضوضاء -2 -4

 أونقل بيانات الصور الرقمية وتكون غامقة  ةالتي تحصل نتيجة خطا في عملي وهي 
 المعادلة على با عتماد تكون  الضوضاء من النوع لهذا( p(z)) ا حتمال كثافة دالة وان ،فاتحة

(2) [3]:   
 

     

 :أن حيث
  A، B، Z:  تمثل المستوى الرمادي. 

 
                                                    

                                  
 
 
 

                     
                                                                                                  

 

 
 

 تمثل دالة كثافة االحتمال للضوضاء من نوع حبات الفلفل والملح :(2شكل )
 
  :((Uniform Noise الطبيعية الضوضاء  -3 -4

يرتم  والرذي ،Image Acquisition)) لناتجة من نظام اكتسراب الصرورةاالضوضاء  هي 
دالررة كثافررة  إن .المسررتمرة إلررى الشرركل الرقمرري الررذي تتقبلررت الحاسرربة ةئيررفيررت تحويررل اإلشررارة الكهربا

   :[1] (3) تكون با عتماد على المعادلة من الضوضاء  (  لهذا النوعp(z))ا حتمال 
 

     

 (3)                               ------          
 :أن حيث

Z: المستوى الرمادي تمثل. 
 :ا نحراف المعياري  مثلت. 
2 :التباين يمثل. 
: الوسط الحسابي تمثل.  
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 للضوضاء الطبيعية حتماليمثل دالة كثافة اال :(3) شكل
 
 :العمل مراحل  -5

  :األولى المرحلة
 .الكاميرا أوماسح الضوئي قراءة الصورة بعدة طرق منها ال لةفي هذه المرح  تتم      

  :الثانية المرحلة

شركل مالئرم للمعالجرة داخرل  إلرىمرحلة تمثيل الصرور حيرث تحرول بيانرات الصرور  وتمثل 
فرري هررذا النرروع بقيمررة ثنائيررة  (Pixel)نقطررة صررورية  كررلتمثررل  إذ (BMP)تكررون  كررأن ،الحاسرربة

((Binary أي (Black and White) الصررورة ذات الترردرر الرمررادي أو (Gray scale) أي 
او صرررورة ملونرررة  ،تررردرجا (256)يمثرررل التررردرر فيهرررا  أنالصرررور ذات اللرررون الواحرررد والتررري يمكرررن 

(Color image) تمثل كل حزمة بلون واحرد  إذ األلوانمن ثالث حزم من  كونةوهي الصور الم
تمثرل شردة  ماألرقراهرذه  أرقامتخزن كبيانات للصورة بشكل  الحقيقةمن بيانات الصورة والمعلومات 

يمكن  وبذلك (Blue) واألزرق  (Green) واألخضر (Red) األحمروهي اللون  األساسية األلوان
 .] 6 [لون   (1677216) بر ةتمثيل الصور 

 
  :الثالثة المرحلة
فرري المراحررل السررابقة   المكتسرربةضوضرراء منتظمررة للصررور  إضررافةفرري هررذه المرحلررة  يررتم 

 .0.01،0.02وبقيم مختلفة وهي 

 
  :الرابعة رحلةالم

 المرشررح طريقررة باسررتخدام المنتظمررة الضوضرراء مررن الصررور وتنعرريم تحسررين مرحلررة وهرري 
  .المتناسق المتوسط والمرشح الهندسي المتوسط والمرشح الرياضي المتوسط

 
  :الخامسة المرحلة

 (4) والشرركل ،التحسررينات عليهررا إجررراءفرري هررذه المرحلررة عرررض الصررور الناتجرة بعررد  ويرتم 
 .راحل العمليمثل م
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 يمثل مراحل العمل في البحث :(4) الشكل
 
 

 : الرقمية الصور تنعيم طرائق  -6
 الترشيح عملية على يعتمد ما منها الرقمية الصور وتحسين تنعيم طرق  من العديد يوجد  

(Filtering) اآلتية الطرق  البحث في  منها استخدم والتي: 
 
 :(Arithmetic Mean Filter)سط الرياضي المرشح المتو  طريقة -6-1

 التي الصورية الخاليا لقيم الرياضي المجموع إيجاد على عملها في الطريقة هذه تعتمد 
 :[2] (4) المعادلة على وبا عتماد المرشح نافذة ضمن هي

= Arithmetic Mean 
Wcr

crd
N ),(

2
),(

1
      (4) ----------        

 :أن حيث
N2: المرشح نافذة ضمن الصورية الخاليا عدد تمثل. 
W :المرشح نافذة تمثل. 

c , r: المرشح نافذة ضمن الموجودة الصورية الخاليا تمثالن.  

 

 :(Geometric Mean Filter)المرشح الهندسي  ريقةط -6-2
سط من المرشح المتو  أفضلهذا المرشح على الحفاظ على تفاصيل الصورة بشكل  يعمل 

 : [1] (5)  الرياضي وبا عتماد على المعادلة
     

Geometric Mean =  
2

1

)],([
N

crI             ------- (5)   

 :أن حيث
N2 :المرشح نافذة ضمن الصورية الخاليا عدد تمثل. 

c , r :المرشح نافذة ضمن الموجودة الصورية الخاليا تمثالن . 

 
اكتساب  مرحلة

الصورة     
تمثيل  مرحلة

 الصور

  ضوضاء إضافة مرحلة

للصور منتظمة  

 وازالة التنعيم مرحلة

  ءالضوضا

 الصور عرض مرحلة

  الناتجة
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 :(Harmonic Mean Filter)المتناسق  متوسطال حالمرش -6-3
 [1] : (6) ادلةعمل هذا المرشح على المع يستند             

   Harmonic Mean = 

 wcr crd

N

),( ),(

1

2
             ----------- (6) 

 :أن حيث
N2تمثل عدد الخاليا الصورية ضمن نافذة المرشح :. 
Wلمرشح: تمثل نافذة ا. 

c , r تمثالن الخاليا الصورية الموجودة ضمن نافذة المرشح :.  
 

  :االسترجاع أداء مقاييس  -7
 حساب تم المسترجعة الصورة جودة وقياس التحسين في طريقة أفضل إلى للوصول 
 :[6] كاآلتي وهي  الناتجة للصور ا سترجاع أداء مقاييس

 

  :MSE (Mean Squares Error) الخطأ مربعات متوسط -7-1

 :[9]  (7)  عمل هذا المقياس على المعادلة يستند       
 

MSE = 

NXNY

1 ( ) ( )( )
2

1 1

,,
= =

−
NY

y

NX

x

YXgYXf        --------- (7) 

 حيث أن:
.      هما الصورة األصلية والمسترجعة :  f , g  

 
    PSNR (Peak Signal – to –Noise Ratio) :الضوضاء إلى اإلشارة نسبة -7-2

 .[9] (8) المقياس على المعادلة هذا عمل يستند 
 

 PSNR= 10 Log 10  
MSE

Fpeak2

      ---------   (8)  

 :أن حيث
Fpeak: 255 هي. 

 
 :العملي الجانب  -8

 : الرياضي المتوسط المرشح طريقة -8-1
الماتالب   مجبرناالبدء تم الحصول على ثالثة صور رمادية من عدة مصادر مثل  في 

معلومات الصور بشكل مصفوفات رياضية ثم  أصبحتثم قراءة الصور في البرنامج وبذلك 
  .(0.01)ضوضاء منتظمة على الصور الثالث بقيمة  أضيفت
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بعد ذلك  ،الضوضاء من الصور باستخدام المرشح المتوسط الرياضي إزالةعملية  تمت 
ولقياس جودة الصورة المسترجعة  (0.02)ضوضاء بقيمة  بإضافةنفس الخطوات ولكن  تكرر 

وبكلتا  حا سترجاع للصور الناتجة من المرش أداءتم حساب مقاييس  يقةالطر  أفضليةوبيان 
  :اآلتية (6( و)5) واألشكال( 2( و)1)الحالتين كما مبين في الجداول

 
 

 
 
 

 

( (0.01 اء بقيمة( في أدناه  تمثل الصور الخام بعد إضافة الضوضه ،ج ،أ  -5األشكال ) إن
 ،أ  -6األشكال ) .تمثل نتائج المرشح المتوسط الرياضي (و ،د ،ب  -5أما األشكال ) ،عليها
 ،ب  -6)أما األشكال  ،عليها  (0.02)( تمثل الصور الخام بعد إضافة الضوضاء بقيمةه ،ج
 .الرياضي المتوسطنتائج المرشح  تمثل (و  ،د
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  :الهندسي المتوسط رشحالم طريقة -8-2

ثم قراءة الصور فري  الماتالبالبدء تم الحصول على ثالثة صور رمادية مثل برنامج  في 
ومرن ثرم أضريفت ضوضراء  ،البرنامج وبذلك أصبحت معلومات الصور بشكل مصرفوفات رياضرية

 .(0.01)منتظمة على الصور الثالث بقيمة 

 PSNR MSE  الصورة اسم  الضوضاء نسبة

0.01 cam 66.7987 0.7439 

Eight 68.4701 0.5572 

moon 70.227 0.5083   

 

(: يمثل نتائج مقاييس اداء االسترجاع لطريقة 1جدول )

 (0.01) المرشح المتوسط الرياضي بقيمة ضوضاء
 PSNR MSE  الصورة اسم  الضوضاء نسبة

0.02 cam 66.7762 0.7376 

Eight 68.6098 0.5442 

moon 70.0627 0.5073 

 

(: يمثل نتائج مقاييس اداء االسترجاع لطريقة 2جدول )

 (0.02)المرشح المتوسط الرياضي بقيمة ضوضاء 

أ - 5 ب - 5   

ج - 5 د - 5   

ره - 5 و -5   

يمثل نتائج طريقة المرشح  :(5شكل )

 . 0.01الرياضي بنسبة ضوضاء  المتوسط 

أ - 6 ب - 6   

ج - 6 د - 6   

ره - 6  

 

  و – 6

يمثل نتائج طريقة المرشح  :(6شكل )

 . 0.02الرياضي بنسبة ضوضاء  المتوسط 
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بعد ذلرك ،ام المرشرح المتوسرط الهندسريإزالة الضوضاء من الصرور  باسرتخد عملية وتمت 
لقيرراس جررودة الصررورة المسررترجعة  .(0.02)كرررت نفررس الخطرروات ولكررن بإضررافة ضوضرراء بقيمررة 

 كلتررابو ا سررترجاع للصررور الناتجررة مررن المرشررح  أداءأفضررلية الطريقررة تررم حسرراب مقرراييس   بيررانو 
 :اآلتية (8( و )7)واألشكال ( 4( و)3)الحالتين كما مبين في الجداول

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 ،(0.01)ه( تمثل الصور الخام بعد إضافة الضوضاء عليها بقيمة  ،ج  أ، – 7)اإلشكال  إن
  .نتائج المرشح المتوسط الهندسي تمثل (و ،د ،ب – 7أما األشكال )

 ،(0.02) بقيمة عليها لضوضاءه( تمثل الصور الخام بعد إضافة ا  ،ج  أ، -8)األشكال 
 .تمثل نتائج المرشح المتوسط الهندسي (و ،د ،ب – 8) واألشكال

 PSNR MSE  الصورة اسم  الضوضاء نسبة

0.02 cam 63.9819 1 

Eight 66.2818 0.898 

moon 66.4711 0.9725 

 

 PSNR MSE  الصورة اسم  الضوضاء نسبة

0.01 cam 66.1614 1 

Eight 68.8465 0.5922 

moon 69.3043 0.7059 

 

(: يمثل نتائج مقاييس أداء االسترجاع لطريقة 3جدول )

 (0.01يمة ضوضاء )المرشح المتوسط الهندسي بق

(: يمثل نتائج مقاييس أداء االسترجاع لطريقة 4جدول )

 (0.02المرشح المتوسط الهندسي بقيمة ضوضاء )

ره - 7  و – 7 

 و

ره - 8  و – 8 

 و
   (: يمثل نتائج طريقة المرشح 7شكل )

 0.01المتوسط الهندسي بنسبة ضوضاء 

(: يمثل نتائج طريقة المرشح المتوسط 8كل )ش

 0.02الهندسي بنسبة ضوضاء 

أ – 7 أ – 8  ب – 8  ب – 7   

د – 7 جـ – 7  د – 8  جـ – 8   
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  :المتناسق المتوسط المرشح طريقة -8-3
ترم الحصررول علرى ثالثرة صررور رماديرة مرن عردة مصررادر مثرل برنرامج المرراتالب   دءالبر فري 

ومرن  ،ةبشركل مصرفوفات رياضري الصرورثم قراءة الصور فري البرنرامج وبرذلك أصربحت معلومرات 
 .(0.01)ثم أضيفت ضوضاء منتظمة على الصور الثالث بقيمة 

بعد ذلررك ،المتناسررق المتوسررطإزالررة الضوضرراء مررن الصررور باسررتخدام المرشررح  عمليررة تمررت
ولقيراس جررودة الصرورة المسررترجعة  (0.02)الخطرروات ولكرن بإضرافة ضوضرراء بقيمرة  نفرسكرررت 

ترجاع للصرررور الناتجرررة مرررن المرشرررح وبكلترررا الطريقرررة ترررم حسررراب مقررراييس أداء ا سررر يةوبيررران أفضرررل
  :اآلتية (10( و )9)واألشكال (6( و )5)الحالتين كما مبين في الجداول

 
 
 
 
 
 
 

أمرا  ،(0.01)ه( تمثل الصور الخام بعد إضرافة الضوضراء عليهرا بقيمرة ،ج ،أ – 9)اإلشكال  إن
 .اسقالمتن نتائج المرشح المتوسط تمثل (و ،د ،ب – 9األشكال )

 بعررررررررررد إضررررررررررافة الضوضرررررررررراء عليهررررررررررا لخررررررررررامه( تمثررررررررررل الصررررررررررور ا ،ج ،أ -10)األشرررررررررركال أمررررررررررا 
 .المتناسقتمثل نتائج المرشح المتوسط  (و ،د ،ب – 10األشكال )و  ،(0.02) بقيمة

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 PSNR MSE  الصورة اسم  الضوضاء نسبة

0.01 cam 66.3882 0.0824 

Eight 68.6521 0.6817 

moon 64.011 0.0555    

 

 PSNR MSE  الصورة اسم  الضوضاء نسبة

0.02. cam 64.4164 0.0235 

Eight 66.0402 0.891 

moon 62.2111 0.1323 

 

اع لطريقة المرشح يمثل نتائج مقاييس أداء االسترج :(5جدول )

 (0.01ضوضاء ) المتوسط المتناسق بقيمة
يمثل نتائج مقاييس أداء االسترجاع لطريقة المرشح  :(6جدول )

 (0.02ضوضاء ) المتوسط المتناسق بقيمة

يمثل نتائج طريقة المرشح المتوسط (: 9شكل )

 0.01المتناسق بنسبة ضوضاء 

(: يمثل نتائج طريقة المرشح المتوسط 10شكل )

 0.02المتناسق بنسبة ضوضاء 

ب - 10 أ - 10   

ج - 10 د - 10   

و – 10 ره - 10   

أ - 9 ب - 9   

ج - 9   د – 9 

و - 9 ره - 9   
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  :االستنتاجات  -9
 مررررن أكثررررر مررررن القادمررررة الضوضرررراء بسرررربب التشررررويت مررررن تعرررراني الترررري الرقميررررة الصررررور إن (1

 تقنيرررررات وباسرررررتخدام محسررررن بشررررركل الصررررور وعررررررض تأثيرهررررا مرررررن التقليررررل نيمكررررر مصرررردر
 الصررررررورة أجررررررزاء علررررررى بالمحافظررررررة تتميررررررز الترررررري الرقمرررررري الترشرررررريح عمليررررررة منهررررررا مختلفررررررة
 .الحواف أهمها من والتي الرقمية

 قرررررريم علررررررى با عتمرررررراد خطررررررا نسرررررربة اقررررررل  المتناسررررررق المتوسررررررط المرشررررررح طريقررررررة أعطررررررت (2
  .المستخدمة لثالثا الطرق  بين من( (MSE المقياس

 المسررررررترجعة الصررررررور جررررررودة توصررررررف الترررررري( PSNR) المقيرررررراس قرررررريم  علررررررى با عتمرررررراد (3
 الرياضررررري المتوسرررررط المرشرررررح طريقرررررة أن تبرررررين بالبحرررررث المسرررررتخدمة الثالثرررررة الطررررررق  مرررررن

 مقارنرررررة عاليرررررة جرررررودة لهرررررا صرررررورا أنتجرررررت أنهرررررا أي المقيررررراس لهرررررذا القررررريم أفضرررررل أعطرررررت
 .األخرى  بالطرق 

 
  :التوصيات  -10
  (Wavelet Transform)المررررويجي التحويررررل عمليررررة بررررإجراء البحررررث تطرررروير يمكررررن .1

 علررررررى سنحصررررررل وبررررررذلك الرقمرررررري الترشرررررريح عمليررررررة تطبيررررررق قبررررررل ا ختبررررررار صررررررور  علررررررى
 . أفضل نتائج

 مرررررن الناتجرررررة للصرررررور (Directional Smoothing) الموجرررررت التنعررررريم عمليرررررة إجرررررراء .2
  .المسترجعة الصور وضوح لزيادة البحث في المستخدمة الطرق  من طريقة كل
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