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  الذاتیة السیرة

  المحالوي أحمد نجالء: د
 التربیة كلیة – المساعد العربیة اللغة تدریس وطرق المناھج أستاذ 

  بالمجمعة
 بالمجمعة التربیة كلیة الطالبات ألقسام األكادیمي اإلرشاد وحدة رئیسة   
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  نجالء أحمد عبد القادر المحالوي./  د: االسم

   :المھنة
o جامعة اإلسكندریة –مدرس في قسم المناھج و طرق التدریس في كلیة التربیة   
  .المناھج و طرق التدریس  : التخصص العام

  .اللغة العربیة  : التخصص الدقیق
  .م ٣/٨/١٩٧٥ : تاریخ المیالد

  .مصریة  : الجنسیة
  ٢+ متزوجة  : الحالة االجتماعیة

   بنایة القمة – المندرة البحریة –جمال عبد الناصر ش  : العنوان
  dr_naglaa75@yahoo.com    البرید االلكتروني

                   ٥٥٦٨٨٥٩/٠٣:  منزل / ت 
 ٠١٠٩٠٨٠٠١٩٩: محمول     

   :فيالدرجات العلمیة و التدرج الوظی
  

   جامعة اإلسكندریة –تخرجت في كلیة التربیة   م١٩٩٦عام 
ً مع مرتبة الشرف    بتقدیر عام جید جدا

  )لیسانس اآلداب و التربیة ( 
  في وظیفة معید في قسم المناھج و طرق التدریسُعینّت   م١٩٩٧عام 

   جامعة اإلسكندریة –كلیة التربیة 
ً   م١٩٩٨عام    حصلت على الدبلوم الخاص في التربیة بتقدیر جید جدا

  نھایــــة 
  م٢٠٠١عام 

حصلت على الماجستیر في التربیة بتقدیر ممتاز مع التوصیة بتداول الرسالة بین 
  :لرسالة الجامعات ، و كان عنوان ا

تعلم : مستویات إدراك معلمي اللغة العربیة في المرحلة اإلعدادیة طبیعة عملیتي " 
  " .اللغة و تعلیمھا في ضوء التوجھات الحدیثة لعلم نفس التعرف 

 – كلیة التربیة - ُعینّت في وظیفة مدرس مساعد في قسم المناھج و طرق التدریس   م٢٠٠٢عام 
  جامعة اإلسكندریة

  ة نھایــــ
  م٢٠٠٦عام 

  : حصلت على دكتوراة الفلسفة في التربیة لرسالة عنوانھا
 تطویریة – دراسة تقویمیة –برنامج إعداد معلم اللغة العربیة في كلیات التربیة " 
  .وذلك في ضوء أصول الفكر اإلسالمي وثوابت الحضارة العربیة اإلسالمیة" 

   قسم المناھج و طرق التدریس ُعینّت في وظیفة مدرس في  م٢٠٠٧عام 
   جامعة اإلسكندریة– كلیة التربیة - 
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   :برامج النمو المھني
  

o " TOEFL Program " ًمن مركز خدمة المجتمع بتقدیر جید جدا . 
o  و ذلك في البرامج اآلتیة ) مدرس مساعد(المصفوفة التدریبیة لفئة: 
  استخدام التكنولوجیا في التدریس 
 الحدیثة في التدریس االتجاھات  
 أخالقیات و آداب المھنة 
  مھارات العرض الفعال 

  (FLDP)  و ذلك من مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس و القیادات    
o  برامج تدریبیة أخرى ضمن مشروع(FOEP) : 

  ب(و ) أ(التدریس الجامعي ( 
 مصادر التعلم الجامعي 
 التعلم الفعال 
 عي تقویم أداء الطالب الجام 
 اإلدارة المدرسیة 
 البحث العلمي في التربیة 
 أسالیب البحث العلمي 
 التدریس الفعال 
 استخدام التكنولوجیا في التعلیم 

o عدة دورات في مھارات استخدام الحاسوب. 
o  عدة دورات للنمو المھني بجامعة المجمعة وھي: 

 
  ھـ ١٤٣٢/ ١٦/١البرنامج التأھیلي ألعضاء ھیئة التدریس الجدد بتاریخ  
  ھـ ١٤٣٢ / ١٢/٦ورشة عمل بعنوان واقع التحصیل العلمي وتطویره بتاریخ 
  ھـ١٤٣٣/ ٢٢/٣البرنامج التأھیلي للمرشدات األكادیمیات بتاریخ 
  ھـ ١٤٣٣ /٢١/١٢بتاریخ " تحقیق الجودة في التقویم الجامعي " ورشة عمل بعنوان 
  قاعدة البیانات التربویة والخدمات المتاحة بھا وكیفیة البحث فیھا " ورشة عمل بعنوان

Edusearch  ھـ١/١/١٤٣٣ بتاریخ 
  ھـ١١/٥/١٤٣٣بتاریخ " الجودة الشاملة في التدریس " حلقة علمیة عنوانھا  
  ساعة ١٢واقع ھـ  ب١٤٣٣/ ٣/٥بتاریخ "بناء الخطط الدراسیة وتطویرھا "دورة تدریبیة في 

 .تدریبیة 
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  ھـ  ٢٢/٥/١٤٣٣بتاریخ " المكتبة الرقمیة السعودیة :" ورشة عمل بعنوان 
  ھـ بواقع ٥/١٤٣٣/ ٢٩بتاریخ " االتجاھات الحدیثة في التدریس والتقویم :"دورة تدریبیة في

  ساعة تدریبیة ١٢
  ھـ٣/٦/١٤٣٣طریقك إلى التدریس اإلبداعي بتاریخ : ورشة عمل بعنوان 
  ھـ١/٢/١٤٣٤أسرار الریاضیات الذھنیة بتاریخ : ورشة عمل بعنوان 
  ساعات ٨ھـ بواقع ١٤٣٤ /١ /٤- ٣نظام التعلم االلكتروني وأدواتھ  من " دورة تدریبیة بعنوان 

 تدریبیة
  ھـ٢٧/١٢/١٤٣٤السبورات التفاعلیة الذكیة بتاریخ : ورشة عمل بعنوان 
  ھـ  ٢٥/١/١٤٣٤لیمي في التعلیم االلكتروني  بتاریخ معاییر التصمیم التع: ورشة عمل  بعنوان 
  القضایا والتطلعات   بتاریخ : التعلم االلكتروني في الجامعات الناشئة : ورشة عمل  بعنوان

 ھـ  ٢٥/١/١٤٣٤
  ساعات ١٠ھـ بواقع ٢٥/٢/١٤٣٤بتاریخ " مھارات اإلرشاد األكادیمي " برنامج تدریبي في 

 .تدریبیة 
  ھـ١٧/٣/١٤٣٤بتاریخ " التدریس لتحقیق التعلم القائم على المعنى  " :ورشة عمل بعنوان  
  ھـ ٢١/٣/١٤٣٤بتاریخ "معاییر جودة البرنامج ومؤشرات األداء :"ورشة عمل بعنوان  
  تصمیم مقرر الكتروني باستخدام برنامج : دورة تدریبیة فيCourse Lab    ١٦/٤  بتاریخ 

 . ساعة تدریبیة١٢ھـ  بواقع ١٤٣٤/
  ھـ٢٨/١٢/١٤٣٥التجھیزات التعلیمیة  بتاریخ : ورشة عمل بعنوان 
  بتاریخ " التألیف والترجمة والنشر العلمي بجامعة المجمعة : " ورشة عمل بعنوان

 ھـ١/١/١٤٣٥
  التخصصات العلمیة بالجامعات الناشئة ( فعالیات المؤتمر الدولي األول لجامعة المجمعة "

  ھـ١/١٤٣٥ /٥- ٤ة من في الفتر"  التحدیات والحلول 
  ھـ٢/٤/١٤٣٥بتاریخ " جودة التدریس من التخطیط للتقویم "  ورشة عمل بعنوان  
  ھـ١٢/٤/١٤٣٥: فعالیات الملتقى العلمي لإلرشاد األكادیمي بتاریخ  
  ھـ١٩/٤/١٤٣٥" دمج مھارات التفكیر في التدریس :" ورشة عمل بعنوان 
  ھـ٢٧/٤/١٤٣٥وتطویرا بتاریخ الخطط الدراسیة بناء : ورشة عمل بعنوان  
  ٥ ھـ بواقع ٢/٦/١٤٣٥دورة تدریبیة في صناعة االختبارات وأنظمتھا االلكترونیة بتاریخ 

 .ساعات تدریبیة 
   حضور دورة تدریبیة في "D2L  "  ھـ ١٥/٦/١٤٣٥- ١٣بتاریخ  
  ٨واقع  ھـ  ب٦/١٤٣٥/ ٢٩بتاریخ " بناء نواتج التعلم ومھارات قیاسھا " دورة تدریبیة في 

 ساعات تدریبیة
  ساعات ١٠ بواقع ١١/١٤٣٥/ ٢١-  ٢٠بتاریخ " الكشف عن الموھوبین " دورة تدریبیة في 

 .تدریبیة 



 ٥

   بتاریخ " السبورات والمنصات الذكیة : التجھیزات التعلیمیة "ورشة عمل بعنوان
 ھـ٢١/٥/١٤٣٦
  ساعات تدریبیة٨بواقع  ھـ  ١/٢/١٤٣٦القراءة البحثیة السریعة بتاریخ : دورة تدریبیة في  
  ساعات ٨  بواقع    ھـ٢١/٤/١٤٣٦أنماط التعلم وفق نموذج كولب بتاریخ   :دورة تدریبیة في 

 تدریبیة 

  ھـ١١/٧/١٤٣٦بتاریخ " العادات العشر للشخصیة الناجحة" ورشة" ورشة عمل بعنوان  
  

  :خبرات في المشاریع العلمیة وخدمة المجتمع 
  
 برنامج تطویر التعلیم شاركت في ( ERP ) معاییر "  ، حیث كانت عضواً في فریق مھمتھ وضع

 " .أداء الطالب المعلم في كلیات التربیة 
  جامعة اإلسكندریة ، و ذلك ضمن –شاركت في تطویر برنامج التربیة العملیة في كلیة التربیة 

من أسھموا في تصمیم دلیل التربیة الخطة اإلستراتیجیة لتطویر كلیات التربیة ، و كانت أحد  
 .العملیة الخاص بالكلیة 

  دّرست في برنامج تأھیل معلمي المدارس الخاصة من غیر التربویین بمحافظة اإلسكندریة ،وذلك
التخطیط للتدریس ومواجھة المشكالت،واستراتیجیات التدریس الحدیثة والتعلم :في موضوعات

 النشط
 الكادر الخاص للمعلمین(ن شاركت في مشروع تسكین المعلمی.( 
  تصمیم وتقدیم  یوم التھیئة لطالبات جامعة المجمعة  المستجدات عن أنظمة الدراسة واالختبارات

  ھـ ١٤٣٦ -١٤٣٥& ھـ ١٤٣٥ -١٤٣٤: في العامین الجامعیین 
  تصمیم وتقدیم  ورشة عمل للمرشدات األكادیمیات حول عن أنظمة الدراسة واالختبارات وفقا

 ھـ ، ضمن فعالیات برنامج ١٤٣٦ - ١٤٣٥ جامعة المجمعة  في العام الدراسي الجامعي للوائح
 المرشدة والطالبة 

  في العام الدراسي الجامعي "  كوني قائدة خادمة " تصمیم وتقدیم  ورشة عمل للطالبات عنوانھا
 . ھـ ، ضمن فعالیات برنامج المرشدة والطالبة١٤٣٦ - ١٤٣٥

 في نھایة  العام "  التعلم باستخدام المخططات "  للطالبات عنوانھا تصمیم وتقدیم  ورشة عمل
طرق المذاكرة الفاعلة الذي أقامتھ " ھـ ، ضمن فعالیات نشاط ١٤٣٦ -١٤٣٥الدراسي الجامعي 

 .وحدة اإلرشاد األكادیمي 
 ء من المشاركة في فعالیات تھیئة الطالبات للتربیة العملیة التي نظمھا قسم العلوم التربویة بد

 ھـ ١٤٣٦ -١٤٣٥ھـ وحتى العام الجامعي ١٤٣٢- ١٤٣١العام الجامعي 
 

  :المھام اإلداریة  والتكلیفات وعضویة اللجان  



 ٦

 
  عضو في فریق التقییم الخارجي لمدارس محافظة اإلسكندریة ، و ذلك ضمن التجربة

 .االستطالعیة لالعتماد و الجودة
 نات الثانویة العامة للعام الدراسي عضو في لجنة ضبط جودة تقدیر الدرجات المتحا

 . بتكلیف من المركز القومي لالمتحانات والتقویم التربوي٢٠٠٩\٢٠٠٨
 و المنتدى ،االشتراك في حلقات المنتدى النوعي لتخصص مناھج و طرق تدریس اللغة العربیة

 .جامعة اإلسكندریة،العام  لقسم المناھج و طرق التدریس كلیة التربیة 
 ١٤٣٥& ھـ ١٤٣٥- ١٤٣٤إلرشاد األكادیمي في العامین الدراسیین الجامعیین رئیسة وحدة ا-

  ھـ١٤٣٦
  ١٤٣١عضو لجنة اإلرشاد األكادیمي بكلیة التربیة جامعة المجمعة من العام الدراسي الجامعي - 

  ھـ١٤٣٤- ١٤٣٣ھـ وحتى العام الدراسي الجامعي ١٤٣٢
 ھـ١٤٣٤-١٤٣٣ العام الدراسي الجامعي مسئولة اإلرشاد األكادیمي بقسم العلوم التربویة في. 
  ھـ١٢/٧/١٤٣٤المشرف األكادیمي على التخطیط وتنفیذ  أسبوع اإلرشاد األكادیمي بدء من  
   عضو لجنة رفع الجداول الدراسیة على بوابة النظام األكادیمي خالل العامین الدراسیین الجامعیین

  ھـ١٤٣٦- ١٤٣٥& ھـ ١٤٣٥- ١٤٣٤
 كلیة التربیة -ستوى المؤسسة  معیار عالقة المؤسسة بالمجتمع عضو لجنة الجودة على م   – 

 ھـ١٤٣٣-  ١٤٣٢جامعة  المجمعة،  بدایة من العام الدراسي الجامعي 
  ١٤٣٢رئیس لجنة دعم الجودة بقسم العلوم التربویة بدایة من العام الدراسي الجامعي  -

 ھـ١٤٣٣
 جامعة  المجمعة بدایة من – كلیة التربیة -عضو لجنة االعتماد األكادیمي بقسم العلوم التربویة 

 ھـ١٤٣٣-  ١٤٣٢العام الدراسي الجامعي 
  كلیة التربیة حتى بدایة الفصل الدراسي الثاني - مسئول معیار مصادر التعلم بقسم العلوم التربویة 

 لمجمعة جامعة  ا– ه ١٤٣٥ - ١٤٣٤من العام الجامعي 
   جامعة  المجمعة–  كلیة التربیة -عضو في وحدة المجتمع وتنمیة  البیئة  

 
  

 :خبرات تدریب المعلمین والموجھین وأعضاء ھیئة التدریس 
  

  شاركت في التأھیل التربوي لمعلمي المدارس االبتدائیة في وزارة التربیة    والتعلیم؛لتأھیلھم     
 .كندریةة ورشديللمستوى الجامعي ،في مركزى اإلس

 و،المنار : تدریب المعلمین في بعض المدارس الخاصة مثلEGC . 
  دربت مجموعة من معلمي اللغة العربیة وموجھیھا؛وذلك في دورات عقدت بمركز التدریب

أھدافھ وأسالیبھ والجدید في :صوغ األھداف التربویة،والتقویم:الرئیس ببولكلى في موضوعات
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الورقة االمتحانیة وأنواع األسئلة،وكذلك كیفیة تقویم الجانب التقویم وشروط صوغ أسئلة 
الوجداني عند المتعلمین،والمناشط التربویة في اللغة العربیة والتربیة الدینیة،واستراتیجیات 

 .تدریس األدب والنحو
   اشتركت مع مجموعة من أعضاء ھیئة التدریس بالجامعات المصریة في إعداد الحقیبة التدریبیة

 "مدخل لتخطیط الوحدة الدراسیة:التقویم الشامل والتعلم النشط " ة ببرنامج الخاص
 استشاري محلي ببرنامج تطویر التعلیم باإلسكندریة. 
 مدرب بالمجلس القومي لألمومة والطفولة. 
   
 EXTERNAL MASTER TRAINER في برنامج لتدریب الموجھین على كیفیة تطبیق 

 .یم الشامل في مدیریة التربیة والتعلیم باإلسكندریةإستراتیجیات التعلم النشط ،والتقو
 جامعة اإلسكندریة - مدرب في برنامج تحسین التعلیم في مرحلة الطفولة الذي نظمتھ كلیة التربیة 

 .؛حیث دربت عددا من موجھات ریاض األطفال ضمن فعالیات ھذا البرنامج
  جامعة المجمعة  ضمن برامج –تصمیم وتقدیم ورش عمل لعضوات ھیئة التدریس بكلیة التربیة 

التنمیة المھنیة التي أقامھا قسم العلوم التربویة منھا جودة التعلیم من منظور إسالمي ، و خرائط 
 ...التفكیر، والتعلم النشط وغیرھا

 ،  ضمن برامج تنمیة القدرات بمركز دربت مجموعة من أعضاء التدریس بالجامعات المصریة 
 .تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس 

  جامعة األزھر الشریف –شاركت بالتدریس  في برنامج التأھیل التربوي التابع لكلیة التربیة . 
 

  :المؤلفات 
 
 نور للطباعة : اإلسكندریة".محاضرات في تعلیم اللغة العربیة " االشتراك في تألیف كتاب 
  االشتراك في إعداد دلیل التربیة العملیة لطالب كلیة التربیة.  
 نور للطباعة : اإلسكندریة". المناشط التربویة وتحقیق التعلم النشط" االشتراك في تألیف كتاب  
  
  مكتبة الرشد: الریاض ".االتجاھات الحدیثة في التدریس" االشتراك في تألیف كتاب. 
   
  جامعة اإلسكندریة –كلیة التربیة ".ق تعلیم الطفل طرائ" االشتراك في تألیف كتاب . 

 

 
 :شھادات التقدیر ودروع التمیز 

  



 ٨

  حصلت على العدید من شھادات التقدیر من جامعة اإلسكندریة ومن مركز التدریب الرئیس
 .ببولكلي 

  شھادة شكر من سعادة عمید  كلیة التربیة  بالمجمعة ؛ لدورھا في دعم أنشطة الجودة بالكلیة. 
  من سعادة عمید  كلیة التربیة  بالمجمعة ؛ لمشاركتھا في استیفاء قسمي األحیاء واللغة

 .العربیة متطلبات التقدم لمسابقة األقسام األكثر جاھزیة لالعتماد 
 تحقیق الجودة : بیة  بالمجمعة ؛ إلعداد وتقدیم ورشة عمل بعنوان من سعادة عمید  كلیة التر

 " الجودة في التعلیم الجامعي " مطلب إسالمي في ورشة عمل 
  من سعادة عمید  كلیة التربیة  بالمجمعة على إقامة ورشة عمل التدریس باستخدام خرائط

 .التفكیر لتنمیة بعض مھارات نواتج التعلم 
 ئون التعلیمیة بكلیة التربیة بالمجمعة ؛ لإلنجازات التعلیمیة  التي تمت من  سعادة وكیلة الش

 ھـ ١٤٣٤ -١٤٣٣في الفصل الدراسي األول 
  من سعادة عمید كلیة التربیة لمشاركتھا في عملیات مراجعة توصیفات البرامج والمقررات

  ھـ١٤٣٥ -١٤٣٤وإعداد التقاریر لألقسام العلمیة بالكلیة خالل العام  الدراسي الجامعي  
  من سعادة عمید كلیة التربیة ؛ إلشرافھا  على تنفیذ أسبوع اإلرشاد األكادیمي للعام الجامعي

١٤٣٥ - ١٤٣٤. 
  درع تمیز وشھادة تقدیر من سعادة وكیلة الكلیة للشئون التعلیمیة؛ لدورھا في برنامج 

  ھـ١٤٣٦ – ١٤٣٥المرشدة والطالبة في بدایة الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
  طرق المذاكرة "شھادة تقدیر من سعادة وكیلة الكلیة للشئون التعلیمیة؛ لمشاركتھا في فعالیة

 "التعلم باستخدام المخططات : " بمحاضرة بعنوان " الفاعلة 
  درع تمیز من سعادة عمید كلیة التربیة بالمجمعة ؛ لدورھا في أثناء رئاسة وحدة اإلرشاد

  ھـ١٤٣٦- ١٤٣٥لعام الجامعي األكادیمي في نھایة ا

  
  :اإلشراف على الرسائل العلمیة

  
 : أشرفت على عدة رسائل في التخصص؛ ھي  

 
 " فاعلیة إستراتیجیة قائمة على عملیات ما وراء التعرف؛في تنمیة مھارات القراءة

 "التحلیلیة،والوعي ببنیة النص األدبي لدى طالب الصف األول الثانوي
 :"لى عملیات إنتاج النصوص؛في تنمیة الفھم عن النص األدبي؛لدى فاعلیة برنامج قائم ع

 "طالب الصف األول الثانوي
 " برنامج قائم على التعلم المستند إلى الدماغ لتنمیة مھارات تعلیم التفكیر الالزمة لتدریس

 "التربیة اإلسالمیة لدى معلمیھا في دولة الكویت 



 ٩

 "ل اللغوي ؛ لدى الطالب المعلمین غیر برنامج عبر المنھج ؛ لتنمیة كفایات التواص
 "المتخصصین في تدریس اللغة العربیة في كلیات التربیة 

فاعلیة برنامج في تنمیة مھارات التدریس لدى معلمي العلوم الشرعیة بالمرحلة الثانویة بالمملكة العربیة "
تحكیم العدید من أدوات البحث العلمي لطالب الماجستیر  "السعودیة في ضوء معاییر الجودة الشاملة 

 والدكتوراه
 لطالب الماجستیر والدكتوراهتحكیم عدة أدوات بحثیة  

  

 
  :األعمال التدریسیة

  
جامعة اإلسكندریة في مرحلة تدریس المقررات اآلتیة لطالب كلیة التربیة  .١

 .في فرع الكلیة بمطروحإضافة إلى التدریس : اللیسانس والبكالوریوس
 التدریس  المصغر 
  األنشطة التربویة 
 الوسائل التعلیمیة 
 طرق تدریس اللغة العربیة 
 صحة البیئة والطفل  
 استراتیجیات التدریس ومھاراتھ 
 مناھج المدرسة االبتدائیة 
 تصمیم المناھج 
  اإلشراف على التدریب المیداني لطالب الدبلوم العام في المدارس اإلعدادیة و الثانویة  في 

 .محافظة اإلسكندریة 
جامعة اإلسكندریة في مرحلة تدریس المقررات اآلتیة لطالب كلیة التربیة  .٢

 :الدراسات العلیا 
  االتجاھات الحدیثة للبحث في مجال التخصص لطالب الماجستیر

  .والدكتوراه
  الجمعیات العلمیة المحلیة والعالمیة لطالب الدكتوراه. 
  استراتیجیات التدریس المتقدمة لطالب الدبلوم الخاص. 
  طرق تدیس مادة التخصص لطالب الدبلوم الخاص. 
  مناھج وطرق تدریس الفائقین لطالب الدبلوم الخاص. 
  استراتیجیات تدریس مادة التخصص لطالب الدبلوم المھني. 
  طرق تدریس مادة التخصص لطالب الدبلوم العام. 



 ١٠

 :تدریس المقررات اآلتیة لطالبات كلیة التربیة بالمجمعة .٣
 طرق تدریس اللغة العربیة 
 طرق تدریس التربیة اإلسالمیة. 
 أصول التربیة اإلسالمیة. 
 مبادئ البحث التربوي. 
 العمل التطوعي 
 التوجھ اإلسالمي لعلم النفس. 
 طرق اإلرشاد ووسائلھ  
 استراتیجیات التدریس. 
  االتجاھات الحدیثة في استراتیجیات التدریس 
  اإلشراف على طالبات التربیة العملیة تخصص اللغة العربیة ، والدراسات

 .اإلسالمیة ، واللغة اإلنجلیزیة 

وطرق تدریس مادة التخصص لمعلمي اللغة العربیة  ضمن  تدریس مقرري طرائق التدریس العامة ، - ٤
 . جامعة األزھر الشریف - برامج مركز التأھیل التربوي التابع لكلیة التربیة  

  
   العلمیة عضویة الجمعیات

  
 عضو الجمعیة الدولیة للقراءة 
  عضو جمعیة  المصریة للمناھج وطرق التدریس. 
 عضو جمعیة القراءة والمعرفة. 
  التربویین العرب عضو رابطة.  

  
  

 
 


