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  :املؤهالت 

     بمرتبـة الـشرف األولـى       االجتمـاعي لتخطـيط   ا الخدمة االجتماعية تخـصص      في دكتوراه 
)٤/٢٠١١.(  
   ٩/٢٠٠٦(بتقدير ممتاز التخطيط االجتماعي  الخدمة االجتماعية تخصص في ماجستير(  
     األول علـى     مع مرتبة الـشرف األولـى        جيد جدا ( الخدمة االجتماعية بتقدير     في بكالوريوس 

  )٢٠٠٠الدفعة
  

  :شهادة التفوق العلمي
   أكتوبر٦علمي من جامعة وق شهادة تف٢ .  
   شهادة تفوق علمي من جامعة أسيوط٢    

  في الملتقى الطألبى الثالث لطالب الجامعات المصرية بجامعة المنوفية كرائد فوج شهادة تقدير
١٩/٩/٢٠١٤  

  :الوظيفيالتدرج 
      
  ٢٠٠١ ديسمبر أسيوط، جامعة االجتماعية،معيد بكلية الخدمة  



 ٢

    تخطيط االجتماعي بكلية الخدمة االجتماعية ، جامعـة أسـيوط سـبتمبر            البقسم  مدرس مساعد
٢٠٠٦  

  ٢٠١١  ابريلمدرس بقسم التخطيط االجتماعي بكلية الخدمة االجتماعية جامعة أسيوط.  

 ٢٠١٦ ابريل  جامعة أسيوط– بكلية الخدمة االجتماعية  المساعد التخطيط االجتماعيأستاذ  
  

   التعليم والتعلم:اوأل
  لتدريسيةاملهام ا

  : مرحلة البكالوريوس يف
    االجتماعيالتخطيط .  
    التنمية االجتماعية.   
    باللغة اإلنجليزيةنصوص .  
    الخدمة االجتماعية في مجال الدفاع اإلجتماعى.  
    السياسة االجتماعية.   
   االجتماعيث  البح.   
    المؤسسات االجتماعيةإدارة .  
    لعامة في الخدمة االجتماعيةالممارسة ا.   
   دراسات سكانية وبيئية .  
   أسيوطبكلية التربية جامعة .االجتماعية الخدمة فيقدمة  م  

  ٢٠١٣-٢٠١٢( قسم علم النفس –منتدب للتدريس في كلية التربية جامعة أسيوط.( 

  التعليم املفتوح يف
    ٢٠١٢/٢٠١٣/٢٠١٣/٢٠١٤وح التشريعات االجتماعية المستوى الثاني التعليم المفت  

  ٢٠١٤/٢٠١٥   مناهج البحث األجتماعى  

  أدارة المؤسسات االجتماعية    

  
  : مرحلة الدراسات العليايف
  

 ٢٠١١/٢٠١٢التخطيط االجتماعي أولى ماجستير  
  ٢٠١٢/٢٠١٣مقرر االتجاهات الحديثة في الخدمة االجتماعية أولى ماجستير  
 ٢٠١١/٢٠١٢ماجستير االجتماعية ثانية جتقويم البرام  



 ٣

  ٢٠١١/٢٠١٢تقويم الممارسة المهنية لطالب دبلومتى المجال التعليمي واألسرة والطفولة  
 ٢٠١٢/٢٠١٣تقويم الممارسة المهنية لطالب دبلومتى األسرة والطفولة والمعاقين  
 والمؤسسات التعليمية تقويم الممارسة المهنية لطالب دبلومتى األسرة والطفولة والمعاقين 

 ٢٠١٣/٢٠١٤ية الشبابورعا

  تقويم الممارسة المهنية لطالب دبلومات األسرة والطفولة والمعاقين والمؤسسات التعليمية
 ٢٠١٤/٢٠١٥ورعاية الشباب والمؤسسات األهلية

  ٢٠١٥/٢٠١٦البحث االجتماعي ثانية ماجستير 
  

  الكتب املنشورة بدار الفكر بعمان
 طلعت مصطفى / د. مشترك مع أ"  نموذجاالمجتمع السعودي" كتاب السياسة االجتماعية

 عميد كلية الخدمة االجتماعية األسبق جامعة حلوان منشور بدار الفكر بعمان/السروجي 

  
   :اآليل جمال احلاسب يفاخلربة 

  للكمبيوترICTP دورة  اآللئالحاسب حاصل على دورات 
 - Typing 
- Microsoft Office Word  
- Microsoft Office Access  
- spreadsheets  
- using computer and managing files 
- Hardware  

 Information's Technology-  
-introduction to PC maintenance and protection  

 على استخدام برنامج القدرة SPSS. 

   :األجنبيةاللغات 
        التويفل( اللغة اإلنجليزية فيشهادة حاصل على (TOEFL  

  :ية احلاصل عليهاالدورات التدريب
  :دورات عامة 

     وشهادة نشاط ملحوظ وتميز بمعهد إعداد القادة بحلوان مـن وزارة التعلـيم        دورة إعداد القادة 
  العالي بمصر

          دورة إعداد القادة وشهادة نشاط ملحوظ وتميز بمعهد إعداد القادة بالمنوفية من وزارة التعلـيم
 العالي بمصر



 ٤

 الفتـرة  في باألقصر  التابعة لوزارة الشباب والرياضة لقيادات التنفيذية عداد ا أل  التمهيدية دورةال 
 ١٤/٥/٢٠١٥ حتى ٩/٥/٢٠١٥ من

 ــيوط دورة أعداد القيادات التنفيذية والمحلية للمجلس المصري للقيادات الشبابية   باس
 ـ      واإلدارية رفيعة المستوى   عداد القيادات التنفيذية  أل  التأسيسية دورةال شباب  التابعة لـوزارة ال

 ٧/١١/٢٠١٥ حتى ١/١١/٢٠١٥ الفترة من في  باإلسكندريةوالرياضة
 التابعـة لـوزارة الـشباب        واإلدارية رفيعة المستوى   عداد القيادات التنفيذية  أل لنهائية ا دورةال 

 ١٠/٣/٢٠١٦ حتى ١/٣/٢٠١٦ في الفترة من  بالمعادى القاهرة االوليمبيمركز  بالوالرياضة
   التابعـة لـوزارة الـشباب     واإلدارية رفيعة المستوىالقيادات التنفيذيةعداد  الدبلومة المهنية أل 

  بتقدير ممتاز والرياضة
  

  :أكادمييةدورات 
  )جامعة أسيوط: (أوال 
 دورة التدريس باستخدام التكنولوجيا  
 دورة الجوانب القانونية للجامعات.  
 دورة العرض الفعال. 

 دورة آداب وأخالقيات المهنة  
  التفكيردورة تنمية مهارات.  
 دورة التدريس الفعال. 

 دورة االتصال الفعال .  
 دورة إعداد المعلم  
 دورة الساعات المعتمدة  
 دورة النشر العلمي  
 الجودة في العملية التدريسيةردورة معايي  

  نظم االمتحانات وتقويم الطالبدورة 

 دورة اخألقيات البحث العلمي 

  ٢دورة معايير الجودة 

  حثية المشروعات البأدارةدورة 

  االلكترونيدورة التعليم 

 دورة التخطيط االستراتيجى 



 ٥

 التفكير التحليلى االبداعى 
 

 األمريكية  يف اخلدمة االجتماعية تابعة للجمعية القوميةدورات متخصصة دولية:ثانيا
  N A S W  ( National Association of Social Workers(    لألخصائيني االجتماعيني

 
 Understanding Cancer Caregiving: The Social Worker’s Role  From  

National Association of Social Workers(N A S W)  December 5 .2012 
 
 Understanding Malpractice Risk: What Social Workers Can Do”  

From  National Association of Social Workers  (N A S W) December 
5 .2012 

 Understanding Adolescent Health: The Social Worker's Role" From  
National Association of Social Workers  (N A S W)  (N A S W)  
December 20 .2012 

 
 Promoting Adherence to Cancer Oral medications : the  Social 

worker's Role '' From  National Association of Social Workers  (N A 
S W)  December 21.2012 

 
 Understanding HIV/AIDS: the  Social Worker’s Role ''  From  

National Association of Social Workers  (N A S W) December 
20.2012  

 ثانيا: البحث العلمي
  :األحباث املنشورة أو التي حتت النشر

  
 Study “Policies of Government organizations and mitigation 

Domestic violence against rural women “ in XXXI Annual National 
Conference of Indian Society of Professional Social Work Manipal, 
Karnataka, India   2011 (الهند) 

 
 CERTIFICATE OF ATTENDANCE online conferences for the 

Social Sciences/Humanities Community Wiley-Blackwell Exchanges 
online conference, ‘Migration in a Changing World: Where Do We 
Go Now?’ 

  أساليب منظمات المجتمع المدني في مناهضة االستبعاد االجتماعي في سياسات          "بحث بعنوان
لي للخدمـة االجتماعيـة     بمجلة القاهرة للخدمة االجتماعية بالمعهـد العـا       "الرعاية الصحية 
 ٢٠١٢ ديسمبر األول الجزء )٢٤(بالقاهرة العدد 



 ٦

  المـرأة  الموجه ضـد  االجتماعيدور الجمعيات األهلية في الحد من التهميش         "بحث بعنوان 
الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية كلية الخدمـة االجتماعيـة         دراسات في   بمجلة  " المعاقة

 ٢٠١٢  أكتوبر٣٣جامعة حلوان العدد 

          بحث بعنوان إشباع حاجات المتسولين كمدخل في التخطيط لتحسين نوعية حيـاتهم بمجلـة
الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية كلية الخدمة االجتماعية جامعـة حلـوان            فيدراسات  

 ٢٠١٣  أكتوبر٣٥العدد

            تماعية بحث بعنوان رأس المال االجتماعي كمتغير في التخطيط لتطوير خدمات الرعاية االج
ألخـصائيين  ل  الخدمة االجتماعية التي تصدرها الجمعيـة المـصرية        لفقراء الحضر بمجلة  

 ٢٠١٤ يونيو األول الجزء) ٥٢(العدد  االجتماعيين

         دراسات في  بمجلة   الحوكمة الرشيدة كمدخل لمشاركة الشباب في صنع القرارات التخطيطية
) ٣٨(االجتماعية جامعة حلـوان العـدد       الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية كلية الخدمة       

 ٢٠١٥ ابريل

              األسـباب   "ورقة بحثية عن االستبعاد اإلجتماعى االنتهاك الـصارخ لحقـوق المواطنـة- 
المجلة العلمية للخدمة االجتماعيـة ، كليـة الخدمـة          "  آليـــات المواجهة  -األبعـــاد  

  ٢٠١٥االجتماعية جامعة أسيوط، العدد األول، يوليو 
   لتفعيل التكامل بين المؤسسات الحكومية واألهلية لتحقيق األمن االجتماعي لألطفال          التخطيط

الخدمة االجتماعية والعلـوم اإلنـسانية      دراسات في   األيتام في المؤسسات اإليوائية، بمجلة      
 ٢٠١٥ أكتوبر) ٣٩(كلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان العدد 

  راسات العالمية الستخدام نظريـات ونمـاذج   عرض تحليلي ألحدث الد    بعنوان    بحث مرجعي
بحث   التخطيط اإلجتماعى لتحقيق األمن اإلجتماعى لألطفال األيتام في المؤسسات اإليوائية          

  ٢٠١٦ ابريل  األساتذة المساعدينلترقية مية للجنة العلمقدم
  

   على الرسائلاألشراف
 أساليب وحدات اإلدارة ن بتقدير ممتاز بعنوا االنتهاء من االشراف على  رسالة ماجستير

  بالمجتمع الريفي المحلية في تقدير الحاجات المجتمعية
    فقـراء فـي   األشراف على رسالة ماجستير بعنوان ثقافة الالمركزية ومشاركة الاالنتھاء من

 .بتقدیر ممتاز  التخطيطيةتاتخاذ القرارا

               األشراف على رسالة ماجستير بعنوان شبكات االمان االجتماعى كمدخل فى التخفيـف مـن
 بتقدیر ممتاز االستبعاد االجتماعى للفقراء



 ٧

              األشراف على رسالة ماجستير بعنوان فعالية خدمات الرعاية االجتماعية فى تدعيم قـدرات
 االطفال العاملين بالمدارس الصديقة

  التقنيات االجتماعية وتطوير السياسات االجتماعية فى  بعنوان دكتوراهاألشراف على رسالة 
 مصر

    بعنوان متطلبات تطبيق الحوكمة الرشيدة بمراكز دعم واتخاذ        األشراف على رسالة ماجستير 
 القرار

    سنين مرضى الـسرطان بمعهـد      م تقدير احتياجات ال    بعناون األشراف على رسالة ماجستير
 جنوب مصر لالورام

تمعثالثا خدمة ا  
  :يدانية املشروعات املشاركة يف امل

         في مشروع الفئات األولى بالرعايـة التـابع        قائد مساعد فريق مركز ابنوب بمحافظة أسيوط
 .لوزارة التضامن االجتماعي

  مدرب في دورة لتنمية قدرات األخصائيين االجتماعيين بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد بكلية
 سيوطالخدمة االجتماعية جامعة أ

     برنـامج التوجيـه واإلرشـاد الجمعـي بمديريـة التربيـة والتعلـيم بأسـيوط                مدرب فـي
 )محاضر(٢١/٢/٢٠١٣

    دورة تدريبية لألخصائيين االجتماعيين في المجال المدرسي بنقابـة االجتمـاعيين           مدرب في
 )محاضر(بأسيوط

     وط برنـامج التوجيـه واإلرشـاد الجمعـي بمديريـة التربيـة والتعلـيم بأسـي               مدرب فـي
 )محاضر(١٤/١٢/٢٠١٤

    برنامج التعليم المدني والمواطنة التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط          مدرب في
 )محاضر(١٦/٣/٢٠١٥

              مدرب بدورة أعداد القيادات التنفيذية والمحلية التابعة للمجلس المصري للقيـادات الـشبابية
یوط     ٢٠١٥ /٢٤/٢٥/٧ الم باس ل لالع ركز النی  )محاضر(بم

             مدرب بدورة أعداد القيادات التنفيذية والمحلية التابعة للمجلس المصري للقيادات الـشبابية
 ٨/٩/٢٠١٥بالمجلس المحلى لمركز أبو تيج محافظة أسيوط 

   المتضررة من قنطرة اسيوط التـى       لألسرة واالقتصادي االجتماعيمشروع المسح   مسئول 
بالتعاون لخدمة االجتماعية جامعة أسيوط     بكلية ا يجريه مركز البحوث االجتماعية والتدريب      

 مع الهيئة االلمانية المسئولة عن بناء قنطرة اسيوط الكهربائية
 



 ٨

  العمل اتمعي واخلربات امليدانية
 ٢٠٠٨/٢٠٠٩ الطالبية بالكلية ةشهادة تقدير للمشاركة الفعالة والمتميزة في نجاح األنشط 

    ٢٠١١ حتى ٢٠٠١منذ  سنوات ١٠مشرف تدريب ميداني لمده 

  ٢٠١٥ وحتى -٢٠٠١مشرف على معسكرات طالب الخدمة االجتماعية من  
 من قبل رئيس الجامعة وعميد الكلية كمشرف تدريب ومراقب امتحانات على الطالب            مسئول 

  ٢٠١٠حتى٢٠٠٧المسجونين بسجن أسيوط العمومي مدة أربع سنوات
 ٢٠٠٩وصية محاضر ندوة في برامج رعاية وتأهيل المعاقين في مركز الق  
  عن القيم والسلوكيات بين دعائم الشخصية لتالميذ المرحلة االبتدائية بمدرسة           ةمحاضر ندو 

  الجامعة اإلعدادية
              محاضر بندوة بعنوان المشكالت السلبية في التعليم الفني بمدرسة عبد المنعم رياض للتعليم

  الفني نظام الخمس سنوات
 ٢٠٠٩/ ٣٠/٣درسة الجامعة االبتدائية بتاريخ محاضر بندوة بعنوان القيم االجتماعية بم    
              محاضر في ندوة بعنوان فكر وثقافة المشاركة المجتمعية بمدرسة خديجة يوسف الثانويـة

  ٢٠١٠بنات 
              محاضر بندوة لجمعية كفالة اليتيم وتنمية المجتمع بقرية البورة بعنوان تنمية ثقافة التطوع

  ٢٠١٠لجمعية لدى الشباب والمشاركة في الحفل السنوي ل
               محاضر بندوة بعنوان دور المدرسة في المشاركة المجتمعية بمدرسـة إسـماعيل القبـاني

  بأسيوطاإلعدادية

            محاضرة للمعيدين والمدرسين المساعدين عن الطريق الناجح للتدريب الميداني في الخدمة
 ٢٠١١االجتماعية مارس 

 الغنايممحاضر بندوة عن المشاركة السياسية للشباب بمركز شباب   
           يناير بمدرسـة عبـد      ٢٥محاضر بندوة بعنوان قيم المواطنة الحقوق والواجبات بعد ثورة 

  المنعم رياض للتعليم الفني نظام الخمس سنوات
 ث األخالقية لدى الشباب بالوحدة الشاملة لرعاية األحداتمحاضرة بندوة عن المشكال  
        كة بإدارة المجاهـدين بمجمـع      محاضر بندوة عن أطفال الشوارع مسئولية مجتمعية مشتر

 ٢٠١٢المصالح بمديرية التضامن االجتماعي مارس 

                رائد وفد جامعة أسيوط المشارك في الملتقى الطألبى الثالث لطـالب الجامعـات المـصرية
 ١٩/٩/٢٠١٤بجامعة المنوفية 



 ٩

      وحاصل على المركز األول علـى مـستوى جامعـة           ٢٠١٤مشرف الندوات الذاتية للكلية 
 أسيوط

 ضمن برنامج اإلرشاد الجمعي التابع لمديريـة التربيـة          االبتدائيةر بمدرسة الجامعة    محاض 
 ٢٠١٤ والتعليم بحافظة أسيوط

  األطفال عند ةالسلبيمحاضر بروضة الجامعة عن السلوكيات 

             والخـدمات  محاضر بندوة عن مشاركة الرجل للمرأة في األعمال المنزلية بجمعية األبحاث
 ١٠/٨/٢٠١٥ بأسيوطاالجتماعية 

       والخـدمات  بجمعية األبحـاث  في مصر ةمحاضر بندوة عن اثر الزيادة السكانية على التنمي 
  ١٦/٩/٢٠١٥ بأسيوطاالجتماعية 

 ٢١/١١/٢٠١٥ محاضر عن تأثير وسائل االعألم على فكر الشباب 

 ١٩/١٢/٢٠١٥التجارية بنات مواطنة الفعالة بمدرسة الثانوية محاضرعن ال 

     االجتماعية والتخفيف من المشكألت االجتماعية تابع لوزارة التربيـة       محاضر ببرنامج القيم
 ٧/١٢/٢٠١٥) القيادات التربوية مديري المدارس(والتعليم مطبق البرنامج على 

 ٣/٢٠١٦المواطنة بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات  محاضر عن 

 ٢٨/٣/٢٠١٦ط بأسيوم األسرة ظمحاضرة عن الصحة اإلنجابية ومشاركة المرأة بجمعية تن 

                محاضر ببرنامج دور المرأة في التنمية المستدامة بمركز شباب البـدارى التـابع لمدريـة
 ١/٤/٢٠١٦ أسيوطالشباب والرياضة بمحافظة 

  : جمال تطوير التعليم يفاجلهود 
  
 جامعه أسيوط   - الجتماعيه الخدمة لكلية توصيف المقررات    إعداد على   واإلشراف في المشاركة 

  . واالعتمادالجودة مجال في الدولية طبقا للنماذج

            والثاني عـام    ٢٠٠٨االشتراك في تنظيم مؤتمري كلية الخدمة االجتماعية جامعة أسيوط األول 
 .م٢٠١٠

 جامعه أسيوط - الجتماعيهالخدمة لكلية الدراسي البرنامج إعداد  

 االجتماعية الخدمة بكلية واالعتماد الجودة في فريق ضمان المشاركة  

 كلية ل لاإلستراتيجية الخطة البحثية مة في وضعالمساه 

     الجودة بالكلية منذ وأنا معيد تـم         ضمن فريق  كليةال أهدافرؤية و االشتراك في إعداد رسالة و
  معيدين فقط على مستوى الكلية٣إختيارى من ضمن 



 ١٠

  تـم تحديـد    بالكليـة فقـد    إطار التطور المستمر لوحدة توكيد الجودة واالعتماد         المشاركة في 
 وتوزيع الفرق الدراسية على أعـضاء        من خالل مدير الوحدة    اختصاصات مجلس إدارة الوحدة   

 هيئة التدريس

 والحصول على المركز   ٢٠١٢ مسئول الندوات الذاتية بكلية الخدمة االجتماعية جامعة أسيوط
 الثاني على مستوى الجامعة

 ٢٠١١حتى٢٠٠٧ذ عاممشرف علمي للرحلة العلمية بالكلية على مدار أربع سنوات من 

  ٢٠١٠/٢٠١١مسئول التدريب الميداني للفرقة الرابعة على مستوى الكلية عام 

          مسئول جماعة البحث العلمي بمعسكر لطالب الفرق الثالثة بكلية الخدمـة االجتماعيـة جامعـة
 أسيوط

 والحصول على المركز  ٢٠١٤ مسئول الندوات الذاتية بكلية الخدمة االجتماعية جامعة أسيوط 
  على مستوى الجامعةاألول

  ٢٠١٠/٢٠١١مستشار لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي بالكلية 

  ٢٠١١/٢٠١٢/٢٠١٢/٢٠١٣/٢٠١٣/٢٠١٤مستشار اللجنة الرياضية بالكلية 

  ٣/٢٠١٥شهادة تقدير في احتفال الكلية باليوم العالمي للخدمة االجتماعية 

  ٢٠١٤/٢٠١٥شهادة تقدير في حفل تخرج دفعة 

 ٢٠١٥/٢٠١٦ اللجنة الرياضية بالكلية مستشار 

  :عضوية االس 
  

  بكلية الخدمة االجتماعية جامعة أسيوطوالتدريب مدير مركز البحوث االجتماعية 

    مسئول لجنـة   و لمجلس المصري للقيادات الشبابية أمانة محافظة أسيوط      نائب المنسق العام ل
 واستشاري تدريب بالمجلس المصري  الشباب

 يذي لمؤسسة القادة بمحافظة أسيوطالمدير التنف  
  ٢٠١٣/٢٠١٤عضو فريق اإلشراف على المدن الجامعية للطالب من قبل رئيس الجامعة   
 اختيار العميد (ةعضو اللجنة المشرفة على اختيار القيادات الجامعية بالكلي(  
 ٢٠١٣/٢٠١٤ نعضو وحدة تؤكيد الجودة بالكلية منذ التدرج الوظيفي من معيد حتى اآل  
 و مجلس إدارة جمعية التنمية االقتصادية  بأسيوطعض  
  ٢٠١٠/٢٠١١عضو لجنة التكافل اإلجتماعى للطالب غير المقتدرين بالكلية  
 ٢٠٠٨ أسيوط بمحافظة عضو مجلس إدارة مركز شباب بانوب  
 ٢٠١١/٢٠١٢عضو لجنة الدراسات العليا بالكلية  



 ١١

  ٢٠١٢/٢٠١٣عضو لجنة شئون البيئة وتنمية المجتمع بالكلية  
  ٢٠١٣/٢٠١٤عضو لجنة العالقات الثقافية بالكلية  

  ٢٠١٤/٢٠١٥عضو لجنة شئون الطالب بالكلية  

  ٢٠١٥/٢٠١٦عضو لجنة العالقات الثقافية بالكلية 

 والثانية دكتوراه والتعليم المفتوح المستوى الثانيى واألولة بالكليىعضو كنترول الفرقة األول  

 ٢٠١٤/٢٠١٥عية عضو كنترول دبلومات الخدمة االجتما 

 ٢٠١٥/٢٠١٦ الفرقة الرابعة الكلية  اتحاد الطالبعضو اللجنة المشرفة على انتخابات 

 ٣/١ - ٢/٢ والتعليم المفتوح مستوى ة بالكليىعضو كنترول الفرقة األول 

  ٢٠١٤/٢٠١٥عضو كنترول دبلومات الخدمة االجتماعية 

  ٢٠١٤/٢٠١٥عضو كنترول دبلومات الخدمة االجتماعية 

 ٢٠١٥/٢٠١٦عام  ٣/٢-٣/١نترول التعليم المفتوح المستوى الثالث مستوىعضو ك 

  ٢٠١٥/٢٠١٦عام  ٣/٢-٣/١المفتوح المستوى الثالث مستوىالتعليم رئيس كنترول 


