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 : مقدمة

والتميز ىما شعر العصر ففى عصر الفضاءات المفتوحة وتالشى  الجودةأن ضمان 
الحدود أصبحت المنافسة فى تحقيق الجودة ىى طابع ىذا العصر، وأصبح العالم المعاصر 
يحمل بين طياتو العديد من التغيرات والتحديات الحضارية المتسارعة التى جاءت سريعة وشاممة 

يتوقف نجاح تطوير التعميم فى أى مجتمع عمى نجاحو فى إعداد المعمم الذي يمتمك وعميقة، و 
"الكفايات" المتميزة والمعارف والميارات واألخالقيات التى تمكنو من التعامل مع متغيرات القرن 
الواحد والعشرين والمتمثمة فى ثورة العمم والمعرفة والثقافة والتكنولوجيا، وذلك بما يتطمبو من 

تجاىات أخالقية وثقافية متميزة، ترتبط بتغيير الواقع وترتفع إلى مستوى التنافسية وتيار ا
الكوكبية، ذلك التيار الجارف الذى ال يقدر عمى التعامل معو، واالستفادة من فرصو وتجنب 
مخاطره، إال القادرون الذين يمتمكون مفاتيح متغيرات الحضارة الكوكبية التى نعيشيا، حضارة لن 

 نصنعيا ولكننا مطالبون بالتعامل معيا . 
وبناًءا عمى ما فرضتو اآلونة األخيرة من ظيور كثير من االتجاىات المتطورة في مجال 
نظم وبرامج إعداد المعمم التي تؤكد عمى ضرورة مالحقة التطورات العممية والتربوية والتكنولوجية 

 أىميا:  من التساؤالتىذه االتجاىات من خالل مجموعة  وتنطمقوتمبية احتياجات المجتمع، 
 ما ىي الشروط الواجب توافرىا في الطالب المرشح لاللتحاق بكمية التربية؟ 
 برامج إعداد المعمم؟أثناء  ما الذي ينبغي أن يدرسو الطالب 
  .ما ىي الفترات المناسبة لمتربية العممية لمتمكن من أداء الوظائف والميام المينية؟ 
 .كم عدد خريجي كميات التربية غير المعينين في أي جية حالًيا؟ 
 .ما الذي يثبت نجاح المعمم في ىذه المينة؟، وما ىي آليو إعتماده؟ 
 .ىل اعتماد الكمية وفًقا لمعايير ثابتة يعتبر اعتماًدا ضمنًيا لممعمم ؟   

من  تعد برامجياواعتماد التربية  ةكميضمان جودة قضية  وفى ضوء ىذه التساؤالت فأن
إذ يعتبر المعمم أحد العوامل اليامة والمحرك الرئيس لتحقيق  المجتمع،بيا  ييتمأىم القضايا التى 

، وال يمكن أن يتحقق ذلك إال من خالل الحد من الفقد أىداف السياسة التعميمية بكافة وسائميا
 .مستوى جودة مؤسسات إعداد المعمم ورفع

بنيا من وظائف تتصل بمجاالت العمل المختمفة، فإن وفى ظل ما تقوم بيا جامعة 
إسيامات كمية التربية جامعة بنيا تتعدد وتتنوع فى إطار تمك الوظائف، حيث تعمل الكمية عمى 
إعداد المعممين األكفاء لمختمف التخصصات، وقادرين عمى ممارسة البحث العممى ممتزمين 

والدراسات العممي، كما أنيا تعد بيتًا لمخبرة فى بأخالق المينة، باإلضافة إلى القيام بالبحوث 
الميدان التربوى والتعميمى من خالل ماتقدمو من استشارات ودراسات ودورات تدريبية، وما تسيم 

 من مشاركة حقيقية فى حل مشكالت المجتمع المحيط.
 أ.د/ ضالمُ عبد العظيه حطني            مياٌ ذلند عبد احلقاأ.د/       
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 ىبرة عً الللية

كإحدى كميات جامعة الزقازيق فرع بنيا،  م1976أنشئت كمية التربية فى بنيا عام   
صدر قرار  م2005عام  وفى، 1977/1978وبدأت الدراسة الفعمية بيا فى العام الجامعى 

جميورى باستقالل جامعة بنيا عن جامعة الزقازيق، فأصبحت كمية التربية إحدى كميات جامعة 
( 2م انتقمت الكمية الى مبنى خاص بيا) المبنى الحالى( ويتكون من عدد )2013وفى عام بنيا. 

والثانى ، ( طوابق إضافة الى الدور االرضى والبدروم4مبنى األول: المبنى اإلدارى ويتكون من )
الطاق األرضى  ى( مدرجات باإلضافة ال4مبنى المدرجات ويتكون من طابقين فى كل طابق )

 والذى يحتوى عمى مكاتب لموحدات اإلدارية ومكتبة الكمية.
 

وعدد  (،62وعدد الييئة المعونة) ،( عضواً 154بالكمية)ويبمغ عدد أعضاء ىيئة التدريس 
، (29( مدرس لغة، وكذلك عدد العمال )20موظفًا، باإلضافة الى) ( 96 افراد الجياز اإلدارة )

، ( برامج لمتعميم االبتدائى4لمتعميم العام، ) ى المرحمة الجامعية األولى( برامج ف8وتقدم الكمية )
م 2017/2018من العام الجامعى  وذلك اعتباراً  االنجميزية غةمبرامج متميزة تدرس بال (4وكذلك)

    .م19/8/2017بتاريخ  (166)رقم بالقرار لمجمس االعمى لمجامعات اوذلك بعد موافقة 

 

 بياىات عً الللية
 جامعة بنها –كمية التربية  اضه الللية

 جامعة بنها اضه اجلامعة
 بنها -كفر سعد -مبنى الجامعة الجديد املوقع اجلغسافى
 م6976 تازيخ التأضيظ
 سنوات 4 مدة الدزاضة 
 العربيةالمغة  لغة الدزاضة
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 القيادات األكادميية

 أ.د/ ايمان محمد عبد الحق الللية عنيد 1
 أ.د/ مجدى محمد أحمد الشحات وكيل الللية لػئوٌ التعليه والطالب 2
 أ.د/عمى جودة محمد  وكيل الللية للدزاضات العليا والبحوث 3
4 

وكيل الللية لػئوٌ خدمة اجملتنع وتينية 

 البيئة

 زعزعأ.د/ منى سالم 
 

 

 

 األقطاو العلنية بالللية:

 ىى: عممية وتضم الكمية خمسة أقسام
 زئيظ القطه القطه العلنى و

 أ.د/ فاطمة صادق محمد وتليولوجيا التعليه املياٍج وطسق التدزيظ 1
 أ.د/ سالمه عبد العظيم حسين الرتبية املقازىة واإلدازة التعلينية 2
 ربيع عبد اهللأ.د/ مسعد  بو عله اليفظ الرت 3
 رضوان أحمد أ.د/ حنان  .أصول الرتبية 4
 أ.د/ صالح الدين عراقى الصحة اليفطية 5

  

 

 

 مديس عاو الللية

 الدرجة الوظيفة و
 االضه

 السيد مغاوري محمد عرفه مدير عام مديس عاو الللية 1
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 تػليل دللظ إدازة وحدة ضناٌ اجلودة 

 جامعة بيَا –الرتبية  بللية

 رئيساً  أ.د/ أيمان محمد عبد الحق عنيد الللية 1
2 

 عضواً  أ.د/ مجدى محمد  الشحات وكيل الللية لػئوٌ التعليه والطالب                     
3 

 عضواً  أ.د/عمى جودة محمد  وكيل الللية للدزاضات العليا والبحوث              

4 

وكيل الللية لػئوٌ خدمة اجملتنع 

 عضواً  أ.د/ منى سالم زعزع  وتينية البيئة

5 
 عضواً  أ.د/ سالمه عبد العظيم حسين املديس  التيفير  لوحدة ضناٌ اجلودة

6 

ىائب املديسالتيفير   لوحدة ضناٌ 

 اجلودة

 عضواً  م.د/ حسناء صبرى عبد الحميد .أ

7 
 عضواً  أ.د/ فاطمة محمد صادق زئيظ قطه املياٍج وطسق التدزيظ

8 
 عضواً  أ.د/ صالح الدين عراقى اليفطيةزئيظ قطه الصحة 

9 
 عضواً  د/ نسرين أحمد احمد عمى مدزع بقطه املياٍج

10 
 عضواً  د/ سمر مصطفى محمد  مدزع بقطه الرتبية املقازىة

11 
 عضواً  أ / أميرة محمد زكى  مدزع مطاعد بقطه املياٍج

12 
 عضواً  أ/ غادة سعد محمود يوسف معيدة بقطه الرتبية املقازىة

13 
 عضواً  مروى عبد الرازق عبد العزيز ./ أ إداز  الوحدة 

 عضواً  ابراهيم عال اشرف فتحى   انجليزى -الثانية  بالفرقة  ةطالب 14

 عضواً  أحمد مجدى عطية مصطفى تاريخ -االولى طالب بالفرقة 15
 

 ميطقى الربامج األكادميية  بالللية:

 اضه ميطق الربىامج الربىامج و

 أ.د./ عمى سعد عمى جاب اهلل معله اللغة العسبية والدزاضات اإلضالمية إعداد 1
 أ.م.د./ حسناء صبرى عبد الحميد إعداد معله اللغة اإلجنليصية  2
 أ.م.د./ ميساء محمد مصطفى إعداد معله الفلطفة واالجتناع 3
 أ.م.د/ هالة الشحات عطية إعداد معله التازيخ 4
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 فى املسحلة اجلامعية األوىل: الدزجات العلنية التى متيحَا الللية 
 الػعب الدزجات العلنية و

 األدبية اللطياىظ فى األداب والرتبية 1
 العممية البلالوزيوع فى العلوو والرتبية 2
 

 :فى الربامج التعلينية التى تقدمَا الللية

 :  اللطياىظأو البلالوزيوعمسحلة  -1

 الػعب الربامج التعلينيةأمساء  و

 تعميم عام اللغة العسبية والدزاضات االضالمية 1
 تعميم عام اللغة االجنليصية 2

 تعميم عام التازيخ 3

 تعميم عام الفلطفة واالحتناع 4

 تعميم عام السياضيات 5

 تعميم عام الفيصياء 6

 تعميم عام اللينياء 7

 تعميم عام العلوو البيولوجية 8

 تعميم ابتدائى اللغة العسبية  9
 تعميم ابتدائى السياضيات 10

 تعميم ابتدائى العلوو 11

 تعميم ابتدائى الدزاضات االجتناعية 12

 برنامج 61 العدد اإلمجاىل
 برنامج 61 عدد الربامج املطبقة بالفعل    
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  ىامجربل  رقررات يشب املبو بأعداد الشاعات الدراسية  اتإحصائي
 اللغة العربية والدراسات اإلسالميةإعداد معله 

 

 الفسقة

  املقسزاتوىطب الدزاضية عدد الطاعات 

   *الجرقافية تدريب ميداىى التخصصية الرتبوية اجملنوع
ترو 

 أول
ترو 
 ثاىي

ترو 
 أول

ترو 
 ثاىي

ترو 
 أول

ترو 
 ثاىي

ترو 
 أول

ترو 
 ثاىي

 57 5 6 - - 68 12 4 4 األوىل

 53 -  - - 12 12 6 7 الجاىية

 71 - - 6 6 14 12 9 7 الجالجة

 65 - - 6 6 12 12 7 6 الرابعة

 147 5 6 61 61 81 82 16 14 اإلمجاىل
52 661 14 66 

 %622 %4.5 %9.7 %65.6 %12.1 اليشبة
 

 : * املقسزات الثقافية

   
 عدد الطاعات املقسز و

 1 مقرر ثقافى أختيارى 6
 1 الحاسب اآللى 1
 6  حقوق االنسان 3
 1 المغة العربية  4
 4 المغة االنجميزية  5
 66 االجمالى  

 

 ملحوظة: 

 التدزيب امليداىى بالفسقة الثالثة والسابعة ملدة يوو كل أضبوع طوال         

 .الفصل الدزاضى الثاىىالعاو الدزاضى , وأضبوعني كاملني فى ىَاية      

 ضاعة تدزيبية   60ضاعات اليوو الواحد =  6   ×اياو     10أ  مبعدل             

 مبعيى

 ضاعة تدزيبية للفسقة السابعة 60ضاعة تدزيبية للفسقة الثالثة +  60 
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  ىامجربل  رقررات يشب املببأعداد الشاعات الدراسية و  اتإحصائي
 اللغة  االجنليزية إعداد معله

 

 الفسقة

  املقسزاتوىطب الدزاضية عدد الطاعات 

 الجرقافية تدريب ميداىى التخصصية الرتبوية اجملنوع
ترو 

 أول
ترو 
 ثاىي

ترو 
 أول

ترو 
 ثاىي

ترو 
 أول

ترو 
 ثاىي

ترو 
 أول

ترو 
 ثاىي

 55 5 6 - - 68 68 4 4 األوىل

 49 - - - - 68 68 6 7 الجاىية

 73 - - 6 6 14 16 9 7 الجالجة

 67 - - 6 6 14 68 7 6 الرابعة

 144 5 6 61 61 84 75 16 14 اإلمجاىل
52 659 14 66 

 %622 %4.5 %9.8 %65.1 %12.5 اليشبة
 

 : * املقسزات الثقافية

   
 عدد الطاعات املقسز و

 1 مقرر ثقافى أختيارى 6
 1 الحاسب اآللى 1
 6  حقوق االنسان 3
 1 المغة العربية  4
 4 المغة االنجميزية  5
  66 

 

 ملحوظة: 

 التدزيب امليداىى بالفسقة الثالثة والسابعة ملدة يوو كل أضبوع طوال         

 العاو الدزاضى , وأضبوعني كاملني فى ىَاية الفصل الدزاضى الثاىى.     

 ضاعة تدزيبية  60ضاعات اليوو الواحد =  6   ×اياو     10أ  مبعدل             

 مبعيى

 ضاعة تدزيبية للفسقة السابعة 60ضاعة تدزيبية للفسقة الثالثة +  60 
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  ىامجربل  رقررات يشب املببأعداد الشاعات الدراسية و  اتإحصائي
 الفلشفة واالجتناعإعداد معله 

 

 الفسقة

  املقسزاتوىطب الدزاضية عدد الطاعات 

   *الجرقافية تدريب ميداىى التخصصية الرتبوية اجملنوع
ترو 

 أول
ترو 
 ثاىي

ترو 
 أول

ترو 
 ثاىي

ترو 
 أول

ترو 
 ثاىي

ترو 
 أول

ترو 
 ثاىي

 55 5 6 - - 68 68 4 4 األوىل

 49 - - - - 68 68 6 7 الجاىية

 64 - - 6 6 68 68 9 7 الجالجة

 63 - - 6 6 12 68 7 6 الرابعة

 136 5 6 61 61 74 71 16 14 اإلمجاىل
52 646 14 66 

 %622 %4.8 %62.4 %63.1 %16.6 اليشبة
 : * املقسزات الثقافية

   
 عدد الطاعات املقسز و

 1 مقرر ثقافى أختيارى 6
 1 الحاسب اآللى 1
 6  حقوق االنسان 3
 1 المغة العربية  4
 4 المغة االنجميزية  5
  66 

 

  جامعة بيَا -( مً االئحة الداخلية لللية الرتبية12مادة ) ملحوظة:

   , العاو الدزاضى   والسابعة ملدة يوو كل أضبوع طوالالتدزيب امليداىى بالفسقة الثالثة       

 .أضبوعني كاملني فى ىَاية الفصل الدزاضى الثاىى                     

 ضاعة تدزيبية   60ضاعات اليوو الواحد =  6   ×اياو     10أ  مبعدل             

 مبعيى

  ضاعة تدزيبية للفسقة السابعة 60ضاعة تدزيبية للفسقة الثالثة + 60 
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  ىامجربل  رقررات يشب املببأعداد الشاعات الدراسية و  اتإحصائي
 التاريخ إعداد معله 

 

 الفسقة

  املقسزاتوىطب الدزاضية عدد الطاعات 

 الجرقافية تدريب ميداىى التخصصية لرتبويةا اجملنوع
ترو 

 أول
ترو 
 ثاىي

ترو 
 أول

ترو 
 ثاىي

ترو 
 أول

ترو 
 ثاىي

ترو 
 أول

ترو 
 ثاىي

 66 5 6 - - 11 12 4 4 األوىل

 49 - - - - 68 68 6 7 الجاىية

 65 - - 6 6 68 69 9 7 الجالجة

 75 - - 6 6 14 16 7 6 الرابعة

 152 5 6 61 61 81 83 16 14 اإلمجاىل
52 665 14 66 

 %622 %4.4 %9.6 %66 %12 اليشبة
 : املقسزات الثقافية *

   
 عدد الطاعات املقسز و

 1 مقرر ثقافى أختيارى 6
 1 الحاسب اآللى 1
 6  حقوق االنسان 3
 1 المغة العربية  4
 4 المغة االنجميزية  5
  66 

 

 ملحوظة: 

 التدزيب امليداىى بالفسقة الثالثة والسابعة ملدة يوو كل أضبوع طوال         

 العاو الدزاضى , وأضبوعني كاملني فى ىَاية الفصل الدزاضى الثاىى.     

 ضاعة تدزيبية   60ضاعات اليوو الواحد =  6   ×اياو     10أ  مبعدل             

 مبعيى

 ضاعة تدزيبية للفسقة السابعة 60ضاعة تدزيبية للفسقة الثالثة +  60 
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 الرتبية ببيَا  كليةامجاىل أعداد طالب 

 و2019/2020 – 2018/2019العاو اجلامعى مً

  التعليه العاو: -1

 الربىامج و

 العاو اجلامعى

2018/2019 2019/2020 

 443 417 اللغة العسبية والدزاضات االضالمية 1
 935 784 اللغة االجنليصية 2
 869 766 التازيخ 3
 167 329 الفلطفة واالحتناع 4
 867 794 السياضيات 5
 95 698 الفيصياء 6
 466 489 اللينياء 7
 527 563 العلوو البيولوجية 8

 4394 3895 العدد اإلمجاىل
 

  التعليه االبتدائى:  -2

 

 الربىامج و

 العاو اجلامعى

2018/2019 2019/2020 

 6683 6268 اللغة العسبية  1
 663 666 السياضيات 2
 6748 6755 العلوو 3
 6145 6367 االجتناعيةالدزاضات  4

 4189 4326 العدد اإلمجاىل
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 الرتبية ببيَا كليةأعداد طالب 

 و2019/2020للعاو اجلامعى  

  التعليه العاو: -1

 الربىامج و

 الفسقة

 االمجاىل

 السابعة الثالثة الثاىية االوىل 

1 

اللغة العسبية والدزاضات 

 االضالمية
126 72 100 145 443 

 935 229 236 228 242 االجنليصيةاللغة  2
 869 142 235 257 235 التازيخ 3
 267 132 42 52 40 الفلطفة واالحتناع 4
 817 213 229 206 169 السياضيات 5
 95 33 24 22 16 الفيصياء 6
 461 136 95 132 98 اللينياء 7
 507 165 119 152 71 العلوو البيولوجية 8

 4394 1195 1081 1121 997 العدد اإلمجاىل
 

 

 

 

 

 

 

  التعليه االبتدائى:  -2

 الربىامج و

 الفسقة

 االمجاىل

 السابعة الثالثة الثاىية االوىل 

 1183 247 244 322 370 اللغة العسبية  1
 113 41 27 38 7 السياضيات 2
 1748 585 395 394 374 العلوو 3
 1245 383 362 276 224 الدزاضات االجتناعية 4

 4289 1256 1028 1030 975 العدد اإلمجاىل
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 ةاملنيص الربامج -3

 لغة الدزاضة الػعب أمساء الربامج التعلينية و

 المغة االنجميزية تعميم عام  بسىامج إعداد معله السياضيات  1
 المغة االنجميزية تعميم عام بسىامج إعداد معله اللينياء  2

 المغة االنجميزية تعميم عام بسىامج إعداد معله الفيصياء 3

 المغة االنجميزية تعميم عام بسىامج إعداد معله العلوو البيولوجية 4

 المغة االنجميزية ابتدائىتعميم  بسىامج إعداد معله السياضيات  5

 المغة االنجميزية ابتدائىتعميم  بسىامج إعداد معله العلوو 6

 برامج 6 العدد اإلمجاىل                    
 برامج 4 عدد الربامج املطبقة بالفعل                 
 و2019/2020 – 2017/2018مً العاو اجلامعى التعليه املنيص  -3

 

 الربىامج و

 العاو اجلامعى

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

 663 666 53 بسىامج إعداد معله السياضيات     ) عاو( 1
 666 65 36 اللينياء          ) عاو(بسىامج إعداد معله  2
3 

بسىامج إعداد معله العلوو البيولوجية                

 ) عاو( 

66 89 661 
 462 196 663 بسىامج إعداد معله العلوو       ) ابتدائى( 4

 856 566 328 العدد اإلمجاىل
  و2019/2020للعاو اجلامعى  التعليه املنيص  -3

 الربىامج و

 الفسقة

 االمجاىل

 السابعة الثالثة الثاىية االوىل 

1 

بسىامج إعداد معله 

 ) عاو(                 السياضيات

76 69 13 - 663 
2 

بسىامج إعداد معله 

 ) عاو(                   اللينياء 

56 34 16 - 666 

3 

بسىامج إعداد معله العلوو 

 ( ) عاو              البيولوجية

32 33 49 - 661 

4 

            بسىامج إعداد معله العلوو 

 ) ابتدائى(                            

676 664 612 - 462 
 856 - 168 322 333 العدد اإلمجاىل
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 أعداد أعضاء ٍيئة التدزيظ بالللية:

 الوظيفة

  العدد

 اإلمجاىل أجاشة خاصة ازـــمع على زأع العنل

 61 - 11 50 أضتاذ

 26 - 6 20 مطاعد أضتاذ

 67 - 12 55 مدزع

 154  29 125 اإلمجاىل

 

 :)على زأع العنل( ألقطاو العلنيةد أعضاء ٍيئة التدزيظ بااعدأ

 مدزع أضتاذ مطاعد أضتاذ القطه العلنى و

 إمجاىل

  
 عامل متفسغ عامل متفسغ عامل متفسغ

  املياٍج وطسق التدزيظ 1
15 6 2 5 5 11 44 

2 

املقازىة واإلدازة الرتبية 

 التعلينية

2 1 1 - - 7 11 

 بو عله اليفظ الرت 3
3 3 2 2 2 9 21 

 25 8 3 4 1 3 6 .أصول الرتبية 4

 24 6 4 2 1 4 7 الصحة اليفطية 5

 اإلمجاىل              

33 17 7 13 14 41 

125 

50 20 55 

  

 عضاء ٍيئة التدزيظ بالللية:اهليئة املعاوىة ألد اعدأ

 إمجاىل معيد مدزع مطاعد القطه العلنى و

 31 17 14  املياٍج وطسق التدزيظ 1

 1 1 - الرتبية املقازىة واإلدازة التعلينية 2

 بو عله اليفظ الرت 3
1 11 12 

 .أصول الرتبية 4
6 4 10 

 8 4 4 الصحة اليفطية 5

 62 37 25 اإلمجاىل
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 أعداد العاملني باجلَاش اإلداز  بالللية:

 زئيظ القطه اإلدازة و

عدد 

املوظفني 

 بلل إدازة

 15 حمد عبد الحميد سميمانأ  إدازة غئوٌ الطالب 1

 3 اماني عبد المؤمن عراقي  إدازة غئوٌ اخلسجيني 2

3 
 3 السيد مغاوري محمد عرفه ادازة الرتبية العنلية 

4 
 8 أبو هريرة عفيفي عبد العال والبحوث الدزاضات العليا 

5 
 3 عمم الدين محمد صالح امللتبة 

6 
 1 سناء عبيد عثمان ادازة امليصاىية 

7 
 4 تامر محمد عمي شحاته ادازة زعاية الػباب 

8 
 8 حنان  مدبولي محمد البنداري ادازة االضتحقاقات 

9 
 4 حمد عبد الواحدأمصطفي  ادازة غئوٌ العاملني 

10 
 1 صالح  محمد ابراهيم شعبان ادازة الصياىة 

11 
 6 مصطفي عباس  حسين ادازة املػرتيات واملخاشٌ

12 
 2 ابراهيم محمد عبد الحميد ملتب العنيد 

13 
 15 الفت حسني ابراهيم ادازة احلطابات 

14 

 ادازة العالقات الثقافية  

 و العالقات العامة
 1 نبيمة عصمت امين

15 
 2 نجالء محمد زكى األزغيف 

16 
 3 الشحات رجب محمد إدازة الػئوٌ العامة

17 
 13 ابراهيم محمد عبد الحميد الطلستازية 

18 
 4  املعامل 

 96 إمجاىل املوظفني بالللية                                        

 

 

عدد 

 املدزضني 

 20 االجنليصية مدزضى اللغة 
 

 ( عامل29) عدد العنال بالللية

 


