
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط  –جامعة المجمعة  هـ  1444-1443 الثانيات النهائية للفصل الدراسي االختبار   

 
 
 

والمراقبات  النهائية جدول االختبارات  

 

 لجنة سير االختبارات النهائية 

 هـ 1443- 10- 17  ءاألربعا
 ( 10:30 – 8:30)  الفترة األولى

 

 رقم العمود خاص بالمقرر  م

  أستاذ المقرر  اسم المقرر  المقرر الشعبة 

1 165 413 FIN 1,2,3 بابكر  احمد  محمد  عبدالعزيز المالية المخاطر وإدارة  التأمين مبادئ 

2 114 413 FIN 5,6,7,8 الصقعبي  سليمان عبدالرحمن مشاعل المالية المخاطر وإدارة  التأمين مبادئ 

3 44 111 MGT 10,11,12,13 الدخيل  عبدهللا علي  منيره األعمال  إدارة مباديء 

 17 الصقعبي  سليمان عبدالرحمن مشاعل والتأمين  الخطر إدارة أساسيات  231 مال 130 4

5 16 ENGL 225  14 محمد  ابراهيم عبدالكريم سماح الثانية  اللغة اكتساب 

6 75 314 MIS 15,16 حموده  احمد  نصر حسان اإلمداد سلسلة إدارة 

7 6 ENGL 123 9 الخليوي  خليفه محمد  هيا 2 المفردات  وبناء القراءة 

8 99 310 MGT قاعة  الزرلي  عبدهللا هيام األعمال ادارة في البحث  منهج 

22-2-12-0 

9 80 401 MIS قاعة  المطيرى  حبيليص  بندر رحاب  البيانات  وتنقيب  المعرفة إدارة 

23-2-12-0 
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والمراقبات  النهائية جدول االختبارات  

 

 لجنة سير االختبارات النهائية 

 

 

 

 

 هـ 1443- 10- 17  ءاألربعا
 ( 1:00  – 11:00الثانية )الفترة 

 

 رقم العمود خاص بالمقرر  م

 أستاذ المقرر  اسم المقرر  المقرر الشعبة 

1 55 212 ECO 1,2 الدخيل  عبدهللا علي  منيره الكلي االقتصاد  مباديء 

2 54 212 ECO 5,6,7 الصقعبي  سليمان عبدالرحمن مشاعل الكلي االقتصاد  مباديء 

3 36 ENGL 421  3 محمد  عبدالعزيز فوزي ايناس المتقدم  األدبي النقد 

 

 

 

 

 

 

 



كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط  –جامعة المجمعة  هـ  1444-1443 الثانيات النهائية للفصل الدراسي االختبار   

 
 
 

والمراقبات  النهائية جدول االختبارات  

 

 لجنة سير االختبارات النهائية 

 

 

 

 هـ 1443- 10- 18 الخميس 
 

 (   10:30-8:30)   األولىالفترة 

 
 رقم العمود خاص بالمقرر  م

 أستاذ المقرر   اسم المقرر  المقرر الشعبة 

1 66 221 QUA 1,2,3 حمد  محمد  علي عبدالمنعم 2  اإلداري اإلحصاء 

2 65 221 QUA 5,6,7,8 حمد  محمد  علي عبدالمنعم 2  اإلداري اإلحصاء 

3 105 411 HRM 10,11 حجوج  مقداد  الشيخ نهله والتعويضات  االداء إدارة 

4 159 411 HRM  13,14,15 هاشم عبدالمجيد خالد  إدارة االداء والتعويضات 

5 23 ENGL 316  12 الزبن  عبدالمحسن محمد  ديمه اللغة تعلم استراتيجيات 

6 32 ENGL 413 9 الزبن  عبدالمحسن محمد  ديمه النحو  علم 
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والمراقبات  النهائية جدول االختبارات  

 

 لجنة سير االختبارات النهائية 

 
 هـ 1443- 10- 18 الخميس 

 

 (  01:00-11:00الثانية  )الفترة 

 
 رقم العمود خاص بالمقرر  م

  أستاذ المقرر   المقرر اسم  المقرر الشعبة 

1 49 121 MGT  1,2,3 الزرلي  عبدهللا هيام 1  األعمال إدارة في إنجليزية قراءات 

2 48 121 MGT  5,6 الدخيل  عبدهللا علي  منيره 1  األعمال إدارة في إنجليزية قراءات 

3 81 261 CSI  7 التركي محمد  عبدالكريم ابرار البيانات  قواعد  أساسيات 

4 166 311 HRM  9,10,11 عادل حميدان محمد الشمري  نظريات التنظيم وتصميم المنظمات 

5 102 311 HRM  15-14-13 الحسين  علي عبدالحميد  مصعب  المنظمات  وتصميم التنظيم نظريات 

6 7 ENGL 211 8 السكران ناصر عبدالعزيز حصه األدب  إلى مقدمة 

7 27 ENGL 324 5معمل الخليوي  خليفه محمد  هيا اآللي  الحاسب  بمساعدة الترجمة 
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والمراقبات  النهائية جدول االختبارات  

 

 لجنة سير االختبارات النهائية 

 

 

 هـ 1443- 10- 21  األحد
 ( 10:30 – 8:30)  الفترة األولى

 

 رقم العمود خاص بالمقرر  م

 أستاذ المقرر  اسم المقرر  المقرر الشعبة 

1 85 426 ACC1 1 الباز  مصطفى ماجد  المالية  التقارير تحليل 

2 123 404 MGT 3,4,5,6 حجوج  مقداد  الشيخ نهله الشاملة  الجودة إدارة 

3 31 ENGL 412  2 سماح عبدالكريم ابراهيم محمد  علم الداللة والتداولية 

4 12 ENGL 221 7 محمد  فاروق رحاب  األدبي  النقد  مبادئ 

5 20 ENGL 313  9 الزبن  عبدالمحسن محمد  ديمه التطبيقية  اللغويات 

6 5 ENGL 122  7قاعة   العلي  سليمان عبدهللا أريج العملية  الصوتيات 
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والمراقبات  النهائية جدول االختبارات  

 

 لجنة سير االختبارات النهائية 

 

 

 

 هـ 1443- 10- 21 األحد 

 
 (  01:00-11:00الثانية  )الفترة 

 
 رقم العمود خاص بالمقرر  م

 أستاذ المقرر  اسم المقرر  المقرر الشعبة 

1 37 ENGL 422  1 محمد  ابراهيم عبدالكريم سماح والمقارنة   التاريخية اللغويات 

2 29 NS 101  2 منى جابر احمد عبدالحافظ  عددية مهارات 

3      

4      

5      
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والمراقبات  النهائية جدول االختبارات  

 

 لجنة سير االختبارات النهائية 

 

 

 هـ 1443- 10- 22  االثنين
 ( 10:30 – 8:30)  الفترة األولى

 

 رقم العمود خاص بالمقرر  م

  أستاذ المقرر  اسم المقرر  المقرر الشعبة 

1 98 230 MGT 1,2,3,4 الزرلي  عبدهللا هيام العمليات إدارة 

2 76 311 MIS 7,8,9 رحاب بندر حبيليص المطيرى  والبرمجة الخوارزميات  أسس 

 5 الزرلي  عبدهللا هيام العمليات إدارة 320 نما 127 3

4      
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والمراقبات  النهائية جدول االختبارات  

 

 لجنة سير االختبارات النهائية 

 

 

 هـ 1443- 10- 22 االثنين 
 

 (  01:00-11:00)  الثانيةالفترة 

 
 رقم العمود خاص بالمقرر  م

 المقرر أستاذ  اسم المقرر  المقرر الشعبة 

1 63 212 QUA محمد  علي عبدالمنعم 1  اإلداري اإلحصاء  

 حمد 

1,2 

2 62 212 QUA عبدالمنعم علي محمد   1  اإلداري اإلحصاء

 حمد 

4,5,6 

3 113 423 HRM 7,8,9 حجوج  مقداد  الشيخ نهله التنظيمي  والتطوير  التغيير 

4 164 423 HRM 13-12-11 حسان نصر احمد حموده  التنظيمي  والتطوير  التغيير 

  علي  حسن جيهان المعلومات  أمن 430 تال 93 5

 المجدوبي 

14 -15 

 8 ENGL 212 ناصر عبدالعزيز حصه 2  والمحادثة حصةال  

 السكران

 قاعة 

9-2-12 -0 

 

 



كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط  –جامعة المجمعة  هـ  1444-1443 الثانيات النهائية للفصل الدراسي االختبار   

 
 
 

والمراقبات  النهائية جدول االختبارات  

 

 لجنة سير االختبارات النهائية 

 

 
 هـ  1443-10- 23 ثالثاءال

 ( 10:30 – 8:30)  الفترة األولى

 
 رقم العمود  خاص بالمقرر  م

 أستاذ المقرر  اسم المقرر  المقرر الشعبة 

1 70 210 FIN 1,2,3,4 السعدون  علي  عبدهللا المالية  مباديء 

2 69 210 FIN 6,7,8 السعدون  علي  عبدهللا المالية  مباديء 

3 107 412 HRM 9,10,11 الدخيل  عبدهللا علي  منيره المدنية  والخدمة العمل نظام 

4 14 ENGL 223 5 الخليوي  خليفه محمد  هيا التعاونية  الكتابة 

5 18 ENGL 311 12 محمد  فاروق رحاب  األمريكيتان  والمسرحية الرواية 

6 30 ENGL 411 13 عبدالحافظ  احمد  جابر منى البحث  مناهج 

 

 

 



كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط  –جامعة المجمعة  هـ  1444-1443 الثانيات النهائية للفصل الدراسي االختبار   

 
 
 

والمراقبات  النهائية جدول االختبارات  

 

 لجنة سير االختبارات النهائية 

 
 

 

 هـ  1443-10- 23 ثالثاءال
 (  01:00-11:00الثانية  )الفترة 

 
 رقم العمود خاص بالمقرر  م

 أستاذ المقرر  اسم المقرر  المقرر الشعبة 

1 46 110 ECO 1,2 الزرلي  عبدهللا هيام الجزئي  االقتصاد  مبايء 

2 47 110 ECO 4,5,6 الزرلي  عبدهللا هيام الجزئي  االقتصاد  مبايء 

3 103 321 MGT  7,8 ابراهيم  سعيد  محمد  هناء اإلجتماعية   والمسؤولية العمل أخالقيات 

4 84 321 MGT  10,11,12,13 ابراهيم  سعيد  محمد  هناء اإلجتماعية   والمسؤولية العمل أخالقيات 

 9 محمد  فاروق رحاب  الكتابة  163  نجم 125 5

6 26 ENGL 

323 

 3 عبدالحافظ  احمد  جابر منى والمجتمع  الثقافة

 41 ENGL 

426 

 14 عبدالحافظ  احمد  جابر منى االنجليزية  اللغة تدريس  واستراتيجيات  مناهج
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والمراقبات  النهائية جدول االختبارات  

 

 لجنة سير االختبارات النهائية 

 هـ 1443- 10- 28االحد  
 ( 10:30 – 8:30)  الفترة األولى

 

 رقم العمود خاص بالمقرر  م

  أستاذ المقرر  اسم المقرر  المقرر الشعبة 

1 45 111 MET  1,2,3,4 الدخيل  عبدهللا علي  منيره والبحث   والتفكير التعليم مهارات 

2 74 312 MIS 6,7,8 التركي محمد  عبدالكريم ابرار النظم  وتصميم تحليل 

3 100 313 MGT  10,11,12,13, العتيق  عبدهللا صالح سلطان اإلدارية المهارات 

4 88 411 MIS 5 ابراهيم  سعيد  محمد  هناء المعلومات  تقنية مشروعات  إدارة 

 9 الصعب  صالح بشرى 2(  الرياضيات  ( 143 ريض  126 5

6 4 ENGL 121  15 الزبن  عبدالمحسن محمد  ديمه التواصل  سياق في القواعد 

7 21 ENGL 314 16 السكران ناصر عبدالعزيز حصه الصرف  علم 

8 35 ENGL 416  14 العلي  سليمان عبدهللا أريج البيئية  اللغويات 

9      
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والمراقبات  النهائية جدول االختبارات  

 

 لجنة سير االختبارات النهائية 

 

 

 

 

 هـ 1443- 10- 28االحد  
 ( 1:00  – 11:00الثانية )الفترة 

 

 رقم العمود خاص بالمقرر  م

  أستاذ المقرر  اسم المقرر  المقرر الشعبة 

1 60 213 MGT  1,2 الصقعبي  سليمان عبدالرحمن مشاعل 2  األعمال إدارة في إنجليزية قراءات 

2 61 213 MGT  5,6 العتيق  عبدهللا صالح سلطان 2  األعمال إدارة في إنجليزية قراءات 

3 94 330 MGT 7,8,9,10,11,12,13 حجوج  مقداد  الشيخ نهله االستراتيجية  االدارة 

4 11 ENGL 215 3 العلي  سليمان عبدهللا أريج اللغويات  في مقدمة 

5 39 ENGL 424 4 العلي  سليمان عبدهللا أريج اللغوي  التقويم 
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والمراقبات  النهائية جدول االختبارات  

 

 لجنة سير االختبارات النهائية 

 

 

 هـ 1443- 10- 29االثنين  
 (   10:30-8:30)   األولىالفترة 

 
 رقم العمود خاص بالمقرر  م

 أستاذ المقرر   المقرر اسم  المقرر الشعبة 

1 72 221 MIS محمد  عبدالكريم ابرار اإلدارية  المعلومات  نظم 

 التركي 
1,2 

2 71 221 MIS 4,5,6,7 المجدوبي  علي  حسن جيهان اإلدارية  المعلومات  نظم 

3 79 402 MIS 8,9,10 المجدوبي  علي  حسن جيهان الويب  تطبيقات  تطوير 

4 109 402 MIS 12,13,14 المجدوبي  علي  حسن جيهان الويب  تطبيقات  تطوير 

5 13 ENGL 222 ناصر عبدالعزيز حصه البريطانيتان  والمسرحية الرواية  

 السكران
15 

6 2 ENGL 112 قاعة  محمد  فاروق رحاب  1 والمحادثة االستماع 
12-2-12-0 
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والمراقبات  النهائية جدول االختبارات  

 

 لجنة سير االختبارات النهائية 

 هـ 1443- 10- 29االثنين  
 (  01:00-11:00الثانية  )الفترة 

 
 رقم العمود بالمقرر خاص  م

 أستاذ المقرر   اسم المقرر  المقرر الشعبة 

1 50 110 MAT 1,2 الصعب  صالح بشرى الرياضيات  في مقدمة 

2 51 110 MAT 4,5,6 الصعب  صالح بشرى الرياضيات  في مقدمة 

3 28 ENGL 325  3 محمد  عبدالعزيز فوزي ايناس االجتماعية  اللغويات 
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والمراقبات  النهائية جدول االختبارات  

 

 لجنة سير االختبارات النهائية 

 

 

 هـ 1443-11-1الثالثاء  
 ( 10:30 – 8:30)  الفترة األولى

 

 رقم العمود خاص بالمقرر  م

 أستاذ المقرر  اسم المقرر  المقرر الشعبة 

 1 التركي محمد  عبدالكريم فرح اإلدارة  علم 231 نما 131 1

2 78 320 MGT 2,3,4,5,6 الزرلي  عبدهللا هيام التنظيمي  السلوك 

3 19 ENGL 312  7 العلي  سليمان عبدهللا أريج والصواتة  الصوتيات 

4 33 ENGL 414 8 محمد  عبدالعزيز فوزي ايناس الخطاب  تحليل 
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والمراقبات  النهائية جدول االختبارات  

 

 لجنة سير االختبارات النهائية 

 

 هـ 1443-11-1الثالثاء  
 (  01:00-11:00الثانية  )الفترة 

 
 رقم العمود خاص بالمقرر  م

 أستاذ المقرر  اسم المقرر  المقرر الشعبة 

1 95 422 MIS  1 التركي محمد  عبدالكريم ابرار اإلدارة في اآللي الحاسب  تطبيقات 

2 9 ENGL 213 2 الزبن  عبدالمحسن محمد  ديمه 3 المفردات  وبناء القراءة 

3 38 ENGL 423 3 محمد  عبدالعزيز فوزي ايناس والدبلوماسية  اللغة 
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والمراقبات  النهائية جدول االختبارات  

 

 لجنة سير االختبارات النهائية 

 

 

 هـ1443-11- 2االربعاء  
 ( 10:30 – 8:30)  الفترة األولى

 

 رقم العمود خاص بالمقرر  م

  أستاذ المقرر  اسم المقرر  المقرر الشعبة 

1 87 412 MIS  1,2 ابراهيم  سعيد  محمد  هناء اإلدارية  المعلومات  نظم في متخصصة قراءات 

2 162 421 HRM 3,4,5 ابراهيم  سعيد  محمد  هناء اإلبتكار  وإدارة القيادة 

3 112 421 HRM 7,8,9 الصقعبي  سليمان عبدالرحمن مشاعل اإلبتكار  وإدارة القيادة 

4 121 ENG 101 10,11,12 السكران ناصر عبدالعزيز حصه االنجليزية  اللغة 

 

 

 

 

 

 

 



كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط  –جامعة المجمعة  هـ  1444-1443 الثانيات النهائية للفصل الدراسي االختبار   

 
 
 

والمراقبات  النهائية جدول االختبارات  

 

 لجنة سير االختبارات النهائية 

 

 هـ1443-11- 2االربعاء  
 (  01:00-11:00)  الثانيةالفترة 

 
 رقم العمود خاص بالمقرر  م

 أستاذ المقرر  اسم المقرر  المقرر الشعبة 

1 58 210 MKT سليمان عبدالرحمن مشاعل التسويق  مباديء  

 الصقعبي 

1,2,3 

2 59 210 MKT 5,6 السعدون  علي  عبدهللا التسويق  مباديء 

3 82 321 MIS 4 المطيرى  حبيليص  بندر رحاب  واإلتصاالت  الشبكات  إدارة 

4 104 420 MGT 8,9,10 الزرلي  عبدهللا هيام والمتوسطة  الصغيرة المشاريع ادراة 

5 158 420 MGT 14- 13- 12 الحسين  علي عبدالحميد  مصعب  والمتوسطة  الصغيرة المشاريع ادراة 

6 25 ENGL 322 7 محمد  فاروق رحاب  االنجليزية  اللغة تاريخ 

 

 

 

 
 



كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط  –جامعة المجمعة  هـ  1444-1443 الثانيات النهائية للفصل الدراسي االختبار   

 
 
 

والمراقبات  النهائية جدول االختبارات  

 

 لجنة سير االختبارات النهائية 

 هـ   1443- 11 -3الخميس 
 ( 10:30 – 8:30)  الفترة األولى

 رقم العمود خاص بالمقرر  م

 أستاذ المقرر  المقرر اسم  المقرر الشعبة 

1 67 230 ACC 9-8-7 الباز  مصطفى ماجد  اإلدارية   والمحاسبة  التكاليف مباديء 

2 68 230 ACC 4-3-2-1 الباز  مصطفى ماجد  اإلدارية   والمحاسبة  التكاليف مباديء 

3 22 ENGL 315 14 الخليوي  خليفه محمد  هيا المتقدمة  الترجمة 

4 101 402 HRM 6-5 حجوج  مقداد  الشيخ نهله الدولية البشرية الموارد  إدارة 

5 108 414 HRM 17-16-15 حجوج  مقداد  الشيخ نهله البشرية  الموارد  وتوظيف تخطيط 

6 161 414 HRM 13-12-11-10 عبدالمجيد  الرسول جاه طارق البشرية  الموارد  وتوظيف تخطيط 

7 73 311 MGT  قاعة  الشمري  محمد  حميدان عادل العمليات  بحوث 
22-2-12-0 

8 17 CS 101  قاعة  السكران ناصر عبدالعزيز حصه التواصل  مهارات 
22-2-12-0 

9 34 ENGL 415  5معمل الخليوي  خليفه محمد  هيا الترجمة في خاصة موضوعات 

 
 



كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط  –جامعة المجمعة  هـ  1444-1443 الثانيات النهائية للفصل الدراسي االختبار   

 
 
 

والمراقبات  النهائية جدول االختبارات  

 

 لجنة سير االختبارات النهائية 

 هـ   1443- 11 -3الخميس 
 (  01:00-11:00الثانية  )الفترة 

 
 رقم العمود خاص بالمقرر  م

 أستاذ المقرر  اسم المقرر  المقرر الشعبة 

 4 ابراهيم  سعيد  محمد  هناء اإللكترونية  التعامالت  315 نما 128 1

2 96 423 MIS 8 ابراهيم  سعيد  محمد  هناء اإللكترونية  األعمال 

3 52 110 LAW الزهراني  عبدهللا طالل سميه القانون  مباديء 

 
5,6,7 

4 53 110 LAW 1,2,3 الزهراني  عبدهللا طالل سميه القانون  مباديء 

5 10 ENGL 214 9 الزبن  عبدالمحسن محمد  ديمه 2  الكتابة 

6 40 ENGL 425 10 محمد  ابراهيم عبدالكريم سماح اللغويات  في خاصة قضايا 

      

 



العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط كلية  –جامعة المجمعة  هـ  4144-3144 الثانيات النهائية للفصل الدراسي االختبار   

 
 
 

والمراقبات  النهائية جدول االختبارات  

 

 لجنة سير االختبارات النهائية 

 هـ 1443-11-6 االحد 
 ( 10:30 – 8:30)  الفترة األولى

 

 رقم العمود خاص بالمقرر  م

 أستاذ المقرر  اسم المقرر  المقرر الشعبة 

1 64 221 HRM 1,2,3,4,5,6,7 الجمعه علي  عبدهللا  عبدالسالم البشرية  الموارد  إدارة 

2 83 322 MIS 11 التركي محمد  عبدالكريم ابرار القرار  دعم نظم 

3 106 413 HRM 12,13,14 ابراهيم  سعيد  محمد  هناء المشكالت  وحل القرارات  صنع 

4 160 413 HRM 8,9,10 الحسين  علي عبدالحميد  مصعب  المشكالت  وحل القرارات  صنع 

5 122 326 LAW 15,16,17 البراك  عبدهللا احمد  هدى التجاري  القانون 

 18 عبدالحافظ  احمد  جابر منى القراءة 162  نجم 124 6

7 77 326 LAW قاعة  الزهراني  عبدهللا طالل سميه التجاري  القانون 

22-2-12-0 

8 15 ENGL 224 قاعة  الخليوي  خليفه محمد  هيا الترجمة إلى مدخل 

22-2-12-0 

 

 

 

 



العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط كلية  –جامعة المجمعة  هـ  4144-3144 الثانيات النهائية للفصل الدراسي االختبار   

 
 
 

والمراقبات  النهائية جدول االختبارات  

 

 لجنة سير االختبارات النهائية 

 

 هـ 1443-11-6 االحد 
 ( 1:00  – 11:00الثانية )الفترة 

 

 العمودرقم  خاص بالمقرر  م

  أستاذ المقرر  اسم المقرر  المقرر الشعبة 

1 57 111 ACC 1,2 الباز  مصطفى ماجد  المالي والتقرير المحاسبة مبادئ 

2 56 111 ACC 4,5,6 الباز  مصطفى ماجد  المالي والتقرير المحاسبة مبادئ 

3 86 404 MIS 7 المجدوبي  علي  حسن جيهان المنشأة  موارد  تخطيط 

4 24 ENGL 321 8 محمد  عبدالعزيز فوزي ايناس االنجليزي  للشعر شامل مسح 

5 42 ENGL 427  3 محمد  ابراهيم عبدالكريم سماح النفسية  اللغويات 

6 167 LHR 101 9,10 الزهراني  عبدهللا طالل سميه االنسان  وحقوق  األنظمة 

      

 

 

 

 



العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط كلية  –جامعة المجمعة  هـ  4144-3144 الثانيات النهائية للفصل الدراسي االختبار   

 
 
 

والمراقبات  النهائية جدول االختبارات  

 

 لجنة سير االختبارات النهائية 

 

 

 

 هـ 1443-11- 7 االثنين 
 (   10:30-8:30)   األولىالفترة 

 
 رقم العمود خاص بالمقرر  م

 أستاذ المقرر   اسم المقرر  المقرر الشعبة 

1 163 321 HRM 1,2,3 عبدالمجيد  الرسول جاه طارق البشرية  الموارد  وتدريب  تنمية 

2 111 321 HRM 5,6 حجوج  مقداد  الشيخ نهله البشرية  الموارد  وتدريب  تنمية 

3      

 

 
 

 

 

 


