
abeb  جامعت ديالى -كليت التزبيت البدنيت وعلوم الزياضت  –السيزة الذاتيت 

 0203 / 0200 –دٌالى  جامعة - الرٌاضة وعلوم البدنٌة التربٌة كلٌة – الذاتٌة السٌرة

 

                         

 السٌرة الذاتٌة                                 

 

 

 الدلٌمً حاتم شوكت ابراهٌم رشٌد االسم الرباعً :

 23/2723/ 32 تارٌخ الوالدة:

 33/8/3124 تارٌخ الحصول علٌها : /    الدكتوراهالشهادة :  

 كرة الٌد –التعلم الحركً قٌق :التخصص الد / التخصص العام :فلسفة التربٌة الرٌاضٌة

 33/8/3132 تارٌخ الحصول علٌه : /       دكتوراستاذ  اللقب العلمً :

 ( عشر سنة اربعة) عدد سنوات الخدمة فً التعلٌم العالً :

 ال ٌوجد عدد سنوات الخدمة خارج التعلٌم العالً :

  hatam.hatam93@gmail.com  البرٌد االلكترونً :

 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة االساسٌة : البكالورٌوسالجهة المانحة للشهادة 

 2778تارٌخ الحصول علٌها : 

 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة االساسٌة الجهة المانحة لشهادة الماجستٌر :

 3112تارٌخ الحصول علٌها : 

 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة االساسٌة : الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه

 33/8/3124تارٌخ الحصول علٌها : 

حصل على العدٌد من كتب الشكر والتقدٌر من السٌد وزٌر التعلم العالً والبحث 

 العلمً.. المحترم .

رئٌس جامعة دٌالى...  السٌد من والتقدٌر الشكر كتب من العدٌد على حصل

 المحترم

السادة عمداء الكلٌات المحترمون فً  من والتقدٌر الشكر كتب من العدٌد على حصل

 اغلب الجامعات العراقٌة.

السادة عمداء كلٌة التربٌة البدنٌة  من والتقدٌر الشكر كتب من العدٌد على حصل

 وعلوم الرٌاضة /جامعة دٌالى ... المحترمون .

 

التضمين في استثمار تأثير أستخدام أسموبي التدريس األمري و  :عنوان رسالت الماجستيز 
 لطالب األول المتوسط  بكرة اليد وقت درس التربية الرياضية وأكتساب بعض المهارات األساسية

 

 

 

mailto:hatam.hatam93@gmail.com
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 – والتأملً المرونة – التصلب لذوي التدرٌبً االسلوب فاعلٌة عنوان رسالة الدكتوراه :

 .الٌد بكرة االساسٌة المهارات بعض تعلم فً االندفاعً

 

 ها :الوظائف التً شغل

 

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

مسؤول شعبة الدراسات  1
 والمتابعة والتخطٌط

     11/12/0212من   كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
 32/8/0212الى 

مسؤول شعبة  0
 التسجٌل

 0218 – 32/8/0212 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

معاون العمٌد  3
ٌة للشؤون االدار

 والمالٌة

 وعلوم البدنٌة التربٌة كلٌة
 الرٌاضة

الى  11/1/0218
00/1/0201 

 

 

 درٌس فٌهاقام بالتاو المعاهد التً  جامعاتال

 

 المقررات الدراسٌة التً قام بتدرٌسها

 

 

 المقررات الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها 

 المالحظات الى –الفترة من  الجهة ) الجامعة / الكلٌة / المعهد ( ت

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم جامعة دٌالى/  1
 الرٌاضة

  لحد االن – 0228

0    

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت
كلٌة التربٌة البدنٌة  جامعة دٌالى 1

 وعلوم الرٌاضة
العلوم 
 النظرٌة

طرائق تدرٌس 
 التربٌة الرٌاضٌة

0228-0212 

كلٌة التربٌة البدنٌة  جامعة دٌالى 0
 وعلوم الرٌاضة

االلعاب 
 الفرقٌة

 لم الحركًالتع
 وكرة الٌد

0211- 0212 

كلٌة التربٌة البدنٌة  جامعة دٌالى 3
 وعلوم الرٌاضة

االلعاب 
 الفرقٌة

 التعلم الحركً
 وكرة الٌد

 لحد االن – 0212

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

كلٌة التربٌة البدنٌة  جامعة دٌالى 1
 وعلوم الرٌاضة

العلوم 
 النظرٌة

طرائق تدرٌس 
 التربٌة الرٌاضٌة

0228-0212 

كلٌة التربٌة البدنٌة  جامعة دٌالى 0
 وعلوم الرٌاضة

االلعاب 
 الفرقٌة

 لحد االن -0211 كرة الٌد
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 واالطارٌحعلى الرسائل  األشراف

 

 

 المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التً شارك فٌها 

 البدنٌة التربٌة كلٌة دٌالى جامعة 3

 الرٌاضة وعلوم

 االن لحد-0218 ًالتعلم الحرك النظرٌة العلوم

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

كلٌة التربٌة البدنٌة  دٌالى 1
 وعلوم الرٌاضة

 3128-3122 االلعاب الفرقٌة

 عنوان  الرسالة 
 االطروحة   أو  

 بعض علموت االبداعً التفكٌر تنمٌة فً التعلم انماط وفق تعلٌمً منهج فاعلٌه
 الٌد بالكرة الهجومٌة المهارات

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 البدنٌة التربٌة كلٌة دٌالى 0

 الرٌاضة وعلوم

 0202 الفرقٌة االلعاب

      عنوان  الرسالة 
 األطروحةاو     

 وتعلم الحركٌة القدرات بعض تنمٌة فً وأثره مهاري_  حركً مٌدان تصمٌم
 متوسط الثانً الصف لطالب الصاالت القدم بكرة االساسٌة المهارات

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 البدنٌة التربٌة كلٌة دٌالى 3

 الرٌاضة وعلوم

 0201 الفرقٌة االلعاب

 عنوان  الرسالة      
 او   األطروحة  

فٌة لطالب كلٌة تاثٌر منهج تعلٌمً فً الصورة الذهنٌة وتعلم بعض المهارات الكش
 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 السنة الدراسٌة القسم الكلٌة الجامعة ت

 البدنٌة التربٌة كلٌة دٌالى 2

 الرٌاضة وعلوم

 0200 الفرقٌة االلعاب

 عنوان  الرسالة      
 او   األطروحة  

نافسً التحصٌن النفسً واالرهاق االنفعالً وعالقتهما باستراتٌجٌة الصراع الت
 لالعبً اندٌة الدوري الممتاز بكرة الٌد

اثر استخدام األسموب التعاوني وفق إستراتيجية )تدريس اإلقران ( بطريقة التمرين الموزع  العنوان 
 والمكثف في تعمم بعض المهارات األساسية بكرة اليد

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 0211-0212 -          الجمهورٌة التونسٌة /قفصة 1
اثر التعمم التعاوني في تعمم بعض المهارات االساسية بكرة اليد وتنمية حالة الطالقة النفسية  العنوان 
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 لدى طالب المرحمة الثانية لكمية التربية الرياضية
 

 ت
 

 كان االنعقادم
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 0211-0212 -          مالٌزٌا /جامعة كواللمبور 0
تاثير استراتيجية خرائط المفاهيم بين افراد المجموعة في مستوى تعمم رفعة النتر والوقت  العنوان 

 المستثمر خالل درس رفع االثقال
 

 ت
 

 ادمكان االنعق
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 العراق/ جامعة بابل 3
 
 
 

         - 0211-0212 

مهارتي المناولة في تعلم عشىائي وال متسلسلاثز تمزينات التدريب الذهني  بأسلىبي التمزين ال العنوان 

 واالحتفاظ بها  بكزة اليد والتصىيب
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة لقسما
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 0212-0211 -          العراق / جامعة الكوفة 2
 اليد بكرة والتصويب الطبطبة مهارتي تعمم في البنائي التعمم استخدام أنموذج تأثير العنوان 

 بها واالحتفاظ
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

  القسم
 

 السنة الدراسٌة

عة دٌالى امالعراق /ج 1
 /كلٌة التربٌة االساسٌة

         - 0211-0212 

 بها  واالحتفاظ اليد بكرة والتصويب المناولة مهارتي تعمم في بالفريق التدريس اسموب أثر العنوان 
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 0212-0211 -          العراق/جامعة االسراء 2
 و المالكمة ( لفعالٌتً خاصة تمرٌنات وفق التعاونً التعلم إستراتٌجٌة العنوان 

 التربٌة كلٌة طالب لدى اإلثقال برفع النتر رفعة تعلم فً )المصارعة

 الرٌاضة وعلوم البدنٌة
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 الدورات التً شارك بها والتً اقامها 

 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 0212-0212 -          جامعة البصرة–ق العرا 2
 واالحتفاظ الٌد بكرة والتصوٌب المناولة مهارتً تعلم فً والتبادلً التدرٌبً األسلوب تأثٌر العنوان 

 بها
 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 0212-0212 -          جامعة السلٌمانٌة -العراق 8
 تعلم فً الحسٌة النمذجة تفضٌل وفق على المركب التدرٌس أسلوب استخدام تأثٌر العنوان 

 الٌد بالكرة الهجومٌة رات المها بعض

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

 جامعة بابل –العراق  1
 

         - 0212-0218 

 كلٌة لالعبً الٌد بكرة التصوٌب  بدقة حركً -الحس واالدراك االنتباه تركٌز ةعالق العنوان 

 دٌالى جامعة/  الرٌاضة وعلوم البدنٌة التربٌة

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسٌة

كلٌة  -جامعة دٌالى –العراق  12
 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 

         - 0211-0202 

 ت
 

 الدفاع المدنً عنوان الدورة 

 

 0211 جامعة دٌالى /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مكان االنعقاد

 ت
 

 القادة التربوٌٌن عنوان الدورة 

1 

 0222 بغداد مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 حكٌمٌة بكرة السلةالدورة الت

0 

 0212 جامعة دٌالى /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مكان االنعقاد

 ت
 

 الدورة التحكٌمٌة بالكرة الٌد
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 تطوٌر التعلٌم أوالمشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع 

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

 

1 

تأثير األسموب التبادلي متداخال بالتمرين المتسمسل 
المهارات األساسية بكرة السمة _  والعشوائي لتعمم بعض

 .بحث تجريبي عمى طالبات الصف الرابع اإلعدادي

جامعة ديالى /كمية التربية 
 االساسية / مجمة الفتح

 24-عدد 

0221 

 

0 

استخدام األسموب التبادلي واألسموب االمري عمى 
مستوى التعمم والوقت المستثمر خالل درس رفع 

 األثقال

تربية جامعة ديالى /كمية ال
البدنية وعموم الرياضة 
 /مجمة عموم الرياضة

 1 -/عدد

0212 

 

3 

اثر األسموب التبادلي وفق األسموب المعرفي ) 
االندفاعي( في تعمم مهارة التصويب من  -التأممي

 مستوى الرأس بكرة اليد.

جامعة بابل / كمية التربية 
البدنية وعموم الرياضة 
/مجمة عموم التربية 

-/عدد 6-د/مجمالرياضية
1 

0213 

 

2 
اثر أسموب التضمين )االحتواء(وفق األسموب 

المرونة(في تعمم مهارة  -المعرفي )التصمب
 المناولة واالستالم بكرة اليد.

جامعة ديالى /كمية التربية 
البدنية وعموم الرياضة 

/عدد  /مجمة عموم الرياضة
2 

0213 

 0212مجمة المعهد العالي اثر استخدام األسموب التعاوني وفق إستراتيجية  1

 عنوان الدورة  3

 0212 جامعة دٌالى /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 السلة دورة االحصاء الرٌاضً بالكرة

2 

 0212 الرٌاضة وعلوم البدنٌة التربٌة كلٌة/ دٌالى جامعة مكان االنعقاد
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تدريس اإلقران ( بطريقة التمرين الموزع والمكثف )
 في تعمم بعض المهارات األساسية بكرة اليد

لمرياضة والتربية البدنية / 
الجمهورية التونسية /جامعة 

مجمة عصر  – قفصة
الماليزية /ا تشرين االول 

 1/مجمد  2/عدد

هارات اثر التعمم التعاوني في تعمم بعض الم 2
االساسية بكرة اليد وتنمية حالة الطالقة النفسية 
 لدى طالب المرحمة الثانية لكمية التربية الرياضية

(  ASSRمجمة ) 
جامعة كوااللمبور / 

/ 3-/عدد4-/مجمدماليزيا
september  

0212 

تاثير استراتيجية خرائط المفاهيم بين افراد  2
ت المجموعة في مستوى تعمم رفعة النتر والوق

 المستثمر خالل درس رفع االثقال

جامعة بابل/كمية التربية 
الرياضية / المؤتمر العممي 

الدولي لعموم التربية 
/عدد خاص  الرياضية

 لمنشر

0212 

اثر استخدام الرزم التعميمية المبرمجة باالسموب  8
التنافسي )الجماعي ( في تعمم واحتفاظ ببعض 

 المهارات االساسية بكرة اليد

كربالء/ مجمة جامعة 
كربالء لعموم التربية 

-/عدد 4-/ مجمدالرياضية
3  

0211 

اثر تمرينات التدريب الذهني باسموبي التمرين  1
الثابت والمتغير في تعمم بعض المهارات االساسية 

 بكرة اليد

جامعة بغداد/كمية التربية 
الرياضية لمبنات / مجمة 

-/ مجمد العموم المعاصرة
 4-/عدد 12

0211 

أثر دمج أسموب متعدد المستويات باألقران  12
والتطبيق الذاتي في الوقت المستثمر لتعمم بعض 

 0211 4 -/مجمد المجمة السويدية
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 February/  4-/عدد المهارات األساسية بكرة السمة

اثز تمزينات التدريب الذهني  بأسلىبي التمزين  11

مهارتي المناولة في تعلم عشىائي وال متسلسلال

 واالحتفاظ بها  بكزة اليد ىيبوالتص

المؤتمر العممي االول 
جامعة الكوفة/كمية التربية 
 البدنية وعموم الرياضة /

 الماليزية(  عصر) مجمة
/ 1 -العدد/ 3 -مجمد/

April  

0212 

لذوي االستقالل مقابل  تاثير االسموب التدريبي 10
االعتماد عمى المجال االدراكي في تعمم مهارتي 

 بها واالحتفاظ اليد التصويب بكرةالمناولة و 

جامعة ديالى/مجمة عموم 
 الرياضة

 قبول نشر

 

0212 

 بعض تنمية في التعيينات اسموب استخدام اثر 13
 مهارتي وتعمم حركي – الحس االدراك متغيرات
 بها واالحتفاظ اليد بكرة والتصويب المناولة

جامعة ديالى/مجمة عموم 
 الرياضة

 قبول نشر

0212 

 تعمم في البنائي التعمم استخدام أنموذج يرتأث 12
 واالحتفاظ اليد بكرة والتصويب الطبطبة مهارتي

 بها

مؤتمر التربية 
 االساسية/جامعة ديالى

0212 

اثر اسموب التدريس بالفريق في تعمم مهارتي  11
 المناولة والتصويب بكرة اليد واالحتفاظ بها

 0212 مؤتمر جامعة االسراء

تدريبي باستخدام لتمرينات المنافسة ) تاثير منهج  12
مشابهة لمعب ( في تطوير مهارتي المناولة 

 والتصويب لالعبين الشباب بكرة اليد

 جامعة(  ASSR)  مجمة
 ماليزيا/  كوااللمبور

/  2 -/ عدد1-مجمد 

0212 
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march 

مركز السيطرة وعالقته باداء مهارتي المناولة  12
 والطبطبة بكرة اليد

الماليزية  مجمة )عصر (
  1 -/العدد 3 -/مجمد

January 

0212 

 قدرتً تنمٌة فً وأثره( مهاري_  حركً) مٌدان تصمٌم 18

 والتهدٌف المناولة مهارتً وتعلم الحركٌة والرشاقة االستجابة

 الصف الثانً متوسط لطالب الصاالت قدم بكرة

 0202 مجمة عموم الرياضة

11 The effect of an educational curriculum on 

developing some creative motor abilities and 

learning the skill of handball reception 

International Journal of 

psychosocial Rehabilition 

0202 

02 The effect of kinetic prediction on some mental 

and physical abilities of handball goalkeepers 

International Journal of 

psychosocial Rehabilition 
0202 

01 The effect of using complex teaching on sensory 

modeling to learn some offensive handball skills 

 

International Journal of 

psychosocial Rehabilition 

0202 

00 The effect of using the (K.W.L.H) strategy on creative 

thinking and learning some offensive skills in basketball 

International Journal of 

psychosocial Rehabilition 
0202 

 اثر تمرٌنات تعلٌمٌة باستخدام بعض الوسائل المساعدة  03

 فً تعلم مهارة التصوٌب بكرة الٌد لطالب االول متوسط

الرٌاضٌة مجلة دراسات وبحوث التربٌة 

جامعة البصرة –  

0201 

بناء مقٌاس الصورة الذهنٌة الكشفٌة لطالب المرحلة اولى لكلٌة التربٌة  02

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة
جامعة دٌالى –مجلة علوم الرٌاضة   0200 

 

 

 

 ( التً قام بالنشر فٌها impact factorsالمجالت العالمٌة ومجلة ) 

 ت

1 

 ة علوم التربٌة الرٌاضٌةمجل -جامعة بابل اسم المجلة

االندفاعي( في  -اثر األسموب التبادلي وفق األسموب المعرفي ) التأممي عنوان البحث
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 تعمم مهارة التصويب من مستوى الرأس بكرة اليد.

  العراق الدولة / 

 ت

0 

 مجمة عصر )ماليزيا ( اسم المجلة

جية )تدريس اإلقران ( بطريقة اثر استخدام األسموب التعاوني وفق إستراتي عنوان البحث
 التمرين الموزع والمكثف في تعمم بعض المهارات األساسية بكرة اليد

  مالٌزٌا الدولة / 

 ت

3 

 (  ASSRمجمة ) اسم المجلة

اثر التعمم التعاوني في تعمم بعض المهارات االساسية بكرة اليد وتنمية  عنوان البحث
 مة الثانية لكمية التربية الرياضيةحالة الطالقة النفسية لدى طالب المرح

  مالٌزٌا الدولة / 

 ت

2 

 مجلة علوم التربٌة الرٌاضٌة -جامعة بابل اسم المجلة

تاثير استراتيجية خرائط المفاهيم بين افراد المجموعة في مستوى تعمم رفعة  عنوان البحث
 النتر والوقت المستثمر خالل درس رفع االثقال

  العراق الدولة / 

 ت

1 

 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة )لمبنات( -جامعة بغداد اسم المجلة

اثر تمرينات التدريب الذهني باسموبي التمرين الثابت والمتغير في تعمم  عنوان البحث
 بعض المهارات االساسية بكرة اليد
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  العراق الدولة / 

 ت

2 

 المجمة السويدية لعموم الرياضة اسم المجلة

أثر دمج أسموب متعدد المستويات باألقران والتطبيق الذاتي في الوقت  لبحثعنوان ا
 المستثمر لتعمم بعض المهارات األساسية بكرة السمة

  السوٌد الدولة / 

 ت

2 

 مجلة ) عصر ( المالٌزٌة اسم المجلة

في عشىائي وال متسلسلاثز تمزينات التدريب الذهني  بأسلىبي التمزين ال عنوان البحث

 واالحتفاظ بها  بكزة اليد مهارتي المناولة والتصىيبلم تع

  مالٌزٌا الدولة / 

 مجلة علوم الرٌاضة –جامعة دٌالى  اسم المجلة 8 ت

 

لذوي االستقالل مقابل االعتماد عمى المجال  تاثير االسموب التدريبي عنوان البحث
 بها تفاظواالح اليد االدراكي في تعمم مهارتي المناولة والتصويب بكرة

  العراق الدولة / 

 مجلة علوم الرٌاضة –جامعة دٌالى  اسم المجلة 1ت

 

 – الحس االدراك متغيرات بعض تنمية في التعيينات اسموب استخدام اثر عنوان البحث
 بها واالحتفاظ اليد بكرة والتصويب المناولة مهارتي وتعمم حركي

  العراق الدولة / 

 مجلة الفتح –الى جامعة دٌ اسم المجلة 12ت
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 والتصويب الطبطبة مهارتي تعمم في البنائي التعمم استخدام أنموذج تأثير عنوان البحث
 بها واالحتفاظ اليد بكرة

  العراق الدولة / 

 (  ASSRجامعة مالٌزٌا ) مجلة  اسم المجلة 11ت

عب ( في تاثير منهج تدريبي باستخدام لتمرينات المنافسة ) مشابهة لم عنوان البحث
 تطوير مهارتي المناولة والتصويب لالعبين الشباب بكرة اليد

  مالٌزٌا الدولة / 

 جامعة مالٌزٌا ) مجلة عصر ( اسم المجلة 10ت

 

 مركز السيطرة وعالقته باداء مهارتي المناولة والطبطبة بكرة اليد عنوان البحث

  مالٌزٌا الدولة / 

 علوم الرٌاضة اسم المجلة 13 ت

 الحركٌة والرشاقة االستجابة قدرتً تنمٌة فً وأثره( مهاري_  حركً) مٌدان تصمٌم وان البحثعن

 متوسط الثانً الصف لطالب الصاالت قدم بكرة والتهدٌف المناولة مهارتً وتعلم

  العراق الدولة / 

 International Journal of اسم المجلة 12 ت

psychosocial Rehabilition 

 The effect of an educational curriculum on developing some creative motor عنوان البحث

abilities and learning the skill of handball reception 

 

  المملكة المتحدة الدولة / 

 International Journal of اسم المجلة 11 ت

psychosocial Rehabilition 
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 The effect of kinetic prediction on some mental and physical abilities of عنوان البحث

handball goalkeepers 

  المتحدة المملكة الدولة / 

 International Journal of اسم المجلة مالٌزٌا 12 ت

psychosocial Rehabilition 

 The effect of using complex teaching on sensory modeling to learn some عنوان البحث

offensive handball skills 

  المتحدة المملكة الدولة / 

 International Journal of اسم المجلة 12 ت

psychosocial Rehabilition 

 The effect of using the (K.W.L.H) strategy on creative thinking and عنوان البحث

learning some offensive skills in basketball 

  المتحدة المملكة الدولة / 

 

 

 

 

 

 


