
  لسیرة الذاتیة والعلمیةا
    

  اسم التدریسي :ایناس یونس مصطفى العزو
  

  الشهادة، دكتوراه         اللقب:   استاذ
  قسم العلوم التربویة والنفسیة، كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة 

    جامعة الموصل، الموصل، العراق
  

  

  المعلومات الشخصیة
  د.ایناس یونس مصطفى یحیى العزو   االسم �
  ٢٥/١٢/١٩٦٦  الموالید �
  العراق  –الموصل   مكان الوالدة �
  انثى  الجنس �
  عراقیة  الجنسیة �
  متزوجة   الحالة الزوجیة �
  ----  عدد األطفال �
  ٠٧٧٠١٦٤٤٧١٧  رقم الهاتف الجّوال �

  

  المعلومات األكادیمیة
  استاذ  اللقب العلمي �
  للعلوم اإلنسانیة، جامعة الموصلقسم العلوم التربویة والنفسیة، كلیة التربیة   القسم العلمي �
  طرائق التدریس    التخصص العام �
  طرائق تدریس الریاضیات  التخصص الدقیق �
  d.enasalazwo@gmail.com  البرید األلكتروني �
  Dr.enasalazwo@uomosul.edu.iq  بوابة البحث العلمي �
  Dr.enasalazwo@uomosul.edu.iq  الباحث العلمي �
� ORCID  رقم الORCID  رقمًا:  ١٦(یتكون من????-????-????-????( 

  
  
  
  



  التحصیل الدراسي
  الجهة المانحة  التخصص  السنة  الشهادة

-ادبغد-ابن الهیثم-الصرفةكلیة التربیة   طرائق تدریس الریاضیات  ١٩٩٩  دكتوراه �
  العراق

  العراق -جامعة الموصل–كلیة التربیة   طرائق تدریس الحاسوب  ١٩٩٤  ماجستیر �
  العراق -جامعة الموصل–كلیة التربیة   حاسبات-ریاضیات  ١٩٨٨  بكالوریوس �

  

  األلقاب العلمیة
  ١٩٩٤مدرس مساعد   اللقب العلمي �
  ١٩٩٩مدرس   اللقب العلمي �
  ٢٠٠٣استاذ مساعد   اللقب العلمي �
   ٢٠١٣استاذ   اللقب العلمي �

  

  الخبرات العلمیة واإلداریة
مقررة القسم للفترة   المنصب �

٢٠١٢-٢٠٠٤ 
   

مقرر قسم العلوم التربویة والنفسیة /كلیة التربیة للعلوم االنسانیة 
  /جامعة الموصل /للدراسة الصباحیة 

  
عضو لجنة الترقیات -  الخبرة  �

منذ العلمیة في الكلیة 
  ولحد االن٢٠١٨

عضو لجنة اختبار -
صالحیة التدریس 

المركزیة لالختصاصات 
  ٢٠١٩االنسانیة منذ 

عضو لجنة الترقیات -
العلمیة المركزیة للعام 

٢٠١٨-٢٠١٩  
عضو في اللجنة -

االمتحانیة للفترة 
ثم ٢٠٠٩-١٩٩٩

رئیس اللجنة االمتحانیة 
  ٢٠١١-٢٠١٠للعامین 

  جامعة الموصل–كلیة التربیة للعلوم االنسانیة 
  
  

  جامعة الموصل
  
  
  

  جامعة الحمدانیة
  
  

  جامعة الموصل–كلیة التربیة -قسم العلوم التربویة والنفسیة
  
  
  
  

  جامعة الموصل



عضو مجلس ادارة -
تدریس مركز طرائق ال

والتطویر الجامعي للفترة 
ثم  ٢٠١٣-٢٠١١
٢٠١٧-٢٠١٦  

  

  الدراسة االولیة-األنشطة التدریسیة    ا
 الحاسوب للصفین االول والثاني القسام الریاضیات والفیزیاء واللغة االنكلیزیة والعلوم التربویة والنفسیةمادة  �
 مادة االحصاء  للصف الثاني قسم العلوم التربویة والنفسیة �
 مادة االحصاء الوصفي للصف الثاني قسم العلوم التربویة والنفسیة �
 العلوم التربویة والنفسیةمادة االحصاء االستداللي للصف الثالث قسم  �
 مادة طرائق التدریس للصف الثالث القسام الریاضیات، الحاسوب، التاریخ ،الجغرافیة ،اللغة العربیة �
 مادة التربیة العملیة للصف الرابع  القسام الریاضیات، الحاسوب، التاریخ ،الجغرافیة ،اللغة العربیة �
  التربویة والنفسیة االسس العامة للتربیة  للصف االول قسم العلوم  �

  الدراسات العلیا -ب
 قسم العلوم التربویة والنفسیة-طرائق التدریس –مادة االحصاء وتطبیقات الحاسوب لطلبة للدبلوم العالي  �
ربویة العلوم الت قسم -مادة االحصاء االستداللي لطلبة الماجستیر الختصاصات علم النفس التربوي وعلوم تربویة وطرائق تدریس  �

 والنفسیة
 قسم العلوم التربویة والنفسیة-مادة االحصاء المتقدم لطلبة الدكتوراه في اختصاص علم النفس التربوي  �
 ٢٠١٩مادة االحصاء المتقدم لطلبة قسم علم االجتماع في كلیة االداب للعام  �
 ي وعلوم تربویة وطرائق التدریس في قسم العلوم التربویةمادة التصامیم التجریبیة لطلبة  الدكتوراه في تخصص علم النفس التربو  �

 والنفسیة.
 مادة الحاسوب وتطبیقاته االحصائیة لطلبة الماجستیر تخصص علم النفس التربوي والعلوم التربویة واللغة االنكلیزیة. �
 جامعة الموصل.–مادة اتجاهات حدیثة في تدریس الریاضیات لطلبة الماجستیر في قسم الریاضیات  �
 جامعة الموصل.–مادة اتجاهات حدیثة في تدریس الریاضیات لطلبة الماجستیر في قسم العلوم التربویة والنفسیة �
 جامعة الموصل.–مادة اتجاهات معاصرة في تدریس الریاضیات لطلبة الدكتوراه في قسم العلوم التربویة والنفسیة �
 تعلیم التفكیر لطلبة الدكتوراه في تخصص طرائق التدریس قسم العلوم التربویة والنفسیة. مادة استراتیجبات �
 مادة التصمیم التعلیمي لطلبة الدكتوراه في تخصص طرائق التدریس قسم العلوم التربویة والنفسیة. �
 .٢٠٢٠لعاجامعة دهوك ل–مادة توجهات حدیثة في تدریس الریاضیات لطلبة الدكتوراه في قسم الریاضیات  �

  التدریس في دورات التعلیم المستمر -ج
 مهام التدریسي واالدارة الصفیة ....الدورات  التاهیلیة.(دوریة) �
 التفاعل الصفي ......دورات الترقیة( دوریة) �
 ٤-٢١/ قسم الدراسة السریانیة  تقدیم محاضرة بعنوان " اعداد الخطط التدریسیة" الدورة التطویریة التاسعة في مدیریة تربیة نینوى �

 ٢٠١٧/اذار/
 ٢٠١٩ spssلدورة نظام ال  spssتطبیقات االحصاء االستداللي لبرنامج  �



  
     

  اإلشراف على طلبة الدراسات العلیا
  ذكور  ٥اناث     ٧طلبة  بواقع    ١٢  الماجستیر �
  ذكور ٣اناث      ٢طلبة   بواقع    ٥  الدكتوراه �

  

  البحوث المنشورة
 مجلة التربیة /قاء المعلومات  لمادة  الحاسبات لدى طلبة الصف الخامس العلميبالمبرمجة في تحصیل و است اإلستراتیجیةاثر  �

  ٢٠٠٠  -  ٢٥والعلم العدد
 

نظر الطلبة المطبقین  من وجهةاالعداد في تحدید المهارات التدریسیة االزمة للطالب المطبق  ةیة  اثناء مدبفاعلیة الدروس التدری �
  ٢٠٠٠  -  ٢٢./ مجلة األستاذ العدد انفسهم

./ اها  و اتجاهاتهم نحو الریاضیات و طرائق تدریسهنمدى استیعاب معلمي /معلمات الدورات الخاصة  للمفاهیم الریاضیة التي یدرسو  �
    ٢٠٠١، ٣٢مجلة التربیة والعلم العدد

م مجلة التربیة والعل مشاركة مع ایمان فتحي احمد +ریم سعد علي.بربیة نحو الحاسوباتجاهات كلیة االقسام العلمیة في كلیة الت �
 ٢٠٠٢،   ٢العدد٩المجلد 

  رهم ظصعوبات دراسة مادة الحاسوب لدى طلبة قسم المیكانیك في المعهد التقني /الموصل  في وجهة ن 
  ٢٠٠٢،   ٤دالعد٩مشاركة مع الست انهارمحمد سعید    مجلة التربیة والعلم المجلد  �
اثر استخدام انموذج التحري الجماعي في التفكیر الریاضي و التحصیل لدى طالبات معهد اعداد المعلمات مشاركة مع رائدة نزارو  �

  ٢٠٠٢،  ٩مجلة التربیة والعلم مجلد احمد د.عبد العالي
التربیة  مجلةاتجاهاتهم نحو الریاضیات ثر استخدام برنامج تعلیمي لموضوع المشتقة في تحصیل طالبات الصف الخامس العلمي و أ �

 ٢٠٠٢،   ٤العدد١٢والعلم المجلد 

جلة م  مشاركة مع عبد الواحد لقمان.تقییم اسالیب حل المعادالت الریاضیة لدى كلیة الصف الرابع العام و عالقتها بالتفكیر المنطقي  �
  ٢٠٠٦التربیة والعلم المجلد العدد 

ارب محمد ممشاركة مع د.واثره في بعض المهارات التدریسیة    لعلمیة  على وقف اسلوب النظمتصمیم برنامج تدریبي في التربیة ا �
  ٢٠٠١   ١العدد١٣جامعة تكریت المجلد   احمد

مجلة  التربیة والعلم مجلد العدد    مشاركة مع ازهار  علي. لمهارات التدریسیة لدى مدرسي /مدرسات الریاضیات و طرائق تدریسها ا �
٢٠٠٥  

ة مجلة كلیة المعلمین الجامع    مشاركة مع د. جنان سعید.ر الریاضي لدى طلبة قسم الریاضیات  وعالقته بالثقة بأنفسهمالتفكی �
  ٢٠٠٥    ٣المستنصریة العدد

( منفرد )مجلة جامعة تكریت للعلوم الطرائق التدریسیة المستعملة في تدریس الریاضیات لدى مدرسي ومدرسات المرحلة الثانویة . �
  ٢٠٠٦ ٧العدد ١٢االنسانیة  المجلد 

اثر استخدام أنموذج التحري الجماعي في التفكیر الریاضي والتحصیل لدى طالبات معهد اعداد المعلمات ( مشترك مع رائدة نزار  �
  ٢٠٠٦ ٢العدد  ١٢المجلد  \مجلة التربیة والعلم   المختار ) .



ومعلمات الریاضیات من المفاهیم الریاضیة التي یدرسونها في المرحلة االبتدائیة  . منشورة في مجلة ابحاث كلیة تقویم تمكن معلمي  �
 مشترك مع دكتورة خولة مصطفى الحرباوي . ٢٠٠٧لسنة  ٣العدد ٦التربیة االساسیة المجلد 

ادة الریاضیات واتجاهاتهن نحوها. مشترك مع مقارنة نمطین للتعلم من اجل التمكن في تحصیل طالبات الصف الخامس االدبي لم �
 ٢٠٠٧لسنة  ٣العدد ٦عاصم احمد خلیل / ابحاث كلیة التربیة االساسیة المجلد 

تدریس الریاضیات بعملیات العلم واثره في تنمیة مهارات التفكیر الریاضي لدى طالبات الصف الرابع العلمي؟//مجلة العلوم التربویة  �
 ٢٠١٣لسنة  ١٠٠قیة للعلوم التربویة والنفسیة العدد الجمعیة العرا–والنفسیة 

التفكیر المحوري لدى طلبة الصف الخامس العلمي وعالقته بتواصلهم الریاضي مشترك مع احمد عبید / مجلة العلوم التربویة  �
 ٢٠١٣لسنة  ١٠٠الجمعیة العراقیة للعلوم التربویة والنفسیة العدد –والنفسیة 

 مشترك مع احمد عبید/ �

ى القوة الریاضیة ومكوناتها لدى طالبات الصف الرابع العلمي وعالقتها بتحصیلم الدراسي في مادة الریاضیات./مشترك مع مستو  �
 ٤المجلد  ٢٠١٣ایار ٨-٧شیماء حكمت /وقائع المؤتمر العلمي السنوي السادس (الدولي الثاني) لكلیة التربیة االساسیة الموافق 

 العلوم التربویة والنفسیة.

 ك مع عبد الواحد لقمان /مشتر  �

استراتیجیة تدریسیة قائمة على عملیات العلم واثرها في تنمیة دافعیة تعلم طالبات معهد الفنون الجمیلة لمادة التحصیل. مشترك     �
 ٢٠١٦لسنة  ١٢٤الجمعیة العراقیة للعلوم التربویة والنفسیة العدد –مع اطیاف وائل حازم /مجلة العلوم التربویة والنفسیة 

 

تصمیم استراتیجیة تدریسیة قائمة على مستویات الفهم واثرها في تنمیة التفكیر المركب لدى طلبة الصف الرابع العلمي مشترك مع  �
 ٢٠١٩نیسان -١١-١٠/ ٤عمر فاضل /مجلة ابحاث كلیة التربیة االساسیة جامعة الموصل المجلد

االتقاني واثرها في تحصیل مادة الحاسوب لدى طالبات الصف الرابع العلمي في استخدام استراتیجیة التساؤل الذاتي على وفق العلم  �
 ٢٠١٩-اذار– ٢العدد  ١٥مدینه الموصل.مشترك مع شفاءعامر غازي/مجلة ابحاث كلیة التربیة االساسیة جامعة المةصل المجلد

ة/ الرابع العلمي مهارات حل المسالة الریاضیتصمیم استراتیجیة تدریسیة قائمة على مستویات الفهم واثرها في اكساب طلبة الصف  �
 ٢٠١٩-٦-٢٠مشترك مع عمر فاضل /مجلة كلیة التربیة للعلوم االنسانیة قبول نش بتاریخ 

 مشترك مع عمر فاضل  �

 تصمیم برنامج تدریبي للطلبة /المدرسین بقسم الریاضیات على وفق استراتیجیات التدریس المتمایز واثره في تحصیل طلبتهم /مجلة �
 مشترك مع ازها محمد علي ٢٠١٥/ ٥/١١في ٢٤٤الدراسات التاریخیة والحضاریة العدد 

  
 

  تسلسل البحوث من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر
  
  

  الكتب المؤلفة   ال یوجد
 ١كتاب  �
 ٢كتاب  �
�  

  تسلسل الكتب من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر



  
  

  المؤتمرات والندوات العلمیة
 

 

 

 )٢٠٠٠،٢٠٠٦جامعة الموصل للسنوات (–ت التربیة المیدانیة كلیة التربیة واند �

  ٢٠٠١الجامعة المستنصریة -القطري االول للعلوم التربویة  المؤتمر �
  ٢٠٠١المؤتمر العلمي الثالث لكلیة المعلمین جامعة دیالى  �
  ٢٠٠٢المؤتمر العلمي االول لكلیة التربیة جامعة دیالى  �
 ٢٠٠٥لمعلمي الریاضیات في الجامعة االمریكیة في لبنان لعام المؤتمر التاسع  �

 .٢٤/٤/٢٠١١الندوة العلمیة االولى لقسم التربیة وعلم النفس العلوم التربویة والنفسیة في خدمة المؤسسات التعلیمیة والمجتمع" في  �

 .٢٠١٤/ ٣١/٣-٣٠ربیة االساسیة المؤتمر العلمي السابع(الدولي الثالث) "العلوم الصرفة في خدمة المجتمع لكلیة الت �

 ٢٠١٨دورة التعلیم المستمر "كیف ننمي االبداع لدى طلبة الجامعة ...." في كلیة التربیة االساسیة  �

ــان � ـــم العلوم التربویة والنفســـــیة نیســـ  الندوة العلمیة "ثقافة الســـــالم ...رؤیة بعد التحریر" المقامة في كلیة التربیة للعلوم االنســـــانیة قســ
٢٠١٨ 

ــة /كلیة التربیة  دورة � ـتمر "الرؤیة العلمیة في زیادة القدرة على اكتشــــاف متالزمة التوحد" المقامة في قســــم التربیة الخاصــ التعلیم المســـ
 ٢٠١٨االساسیة اذار 

الســاســیة االمؤتمر الدولي العلمي االول لنقابة االكادیمیین مركز التطویر االســتراتیجي االكادیمي بالتعاون مع جامعة دهو/كلیة التربیة  �
 .١٢/٢/٢٠١٩-١١"العلوم االنسانیة والصرفة رؤیة :نحو التربیة والتعلیم المعاصرة "یومي 

 .٢٠/٢/٢٠١٩المتطلبات والمعوقات" جامعة الحمدانیة  ٢٦/١/٢٠١٧في  ١٦٧ورشة عمل "قانون الترقیات الجدیدة  �

تربیة والتعلیم المعاصر" نقابة االكادیمین العراقیین /مركز تطویر المؤتمر العلمي الدولي االول "العلوم االنسانیة والصرفة رؤیة نحو ال   �
 ١٢/٢/٢٠١٩-١١االستراتیجي االكادیمي للفترة

المؤتمر العلمي الثالث ،تكامل العلوم نحو تحقیق اهداف التعلیم ،لجامعتي الموصل ودهوك وبالتعاون مع مركز نون للبحوث والدراسات  �
 ٢٠١٩نیسان ١١-١٠المتخصصة للفترة 

دورة تاهیلة في قســـم علوم الحیاة باشـــراف وحدة التاهیل والتوظیف والمتابعة "تدریب وتاهیل طلبة المرحلة الرابعة للعمل في المختبرات  �
 ٢١/٤/٢٠١٩الطبیة بعد التخرج"في 

ـیة/كلیة التربیة للعلوم ا � ــــــ ـــــــم العلوم التربویة والنفســ ــم ادراكنا للحیاة " قســ ـــــــم الثقافي االول "بالفن نرســـــــ ــــانیة  للفترةالموســ -٢٠النســـــ
٢٢/٥/٢٠١٩ 

 ١٧/٧/٢٠١٩المؤتمر العلمي الثاني للجودة" التعلم النشط " المدیریة العامة للتربیة في محافظة نینوى الموافق �

-٤الورشــة العلمیة الخاصــة بالمجلس العربي لدعم اخالقیات النشــر والنزاهة العلمیة "نزاهة" المنعقد في كلیة التربیة االســاســیة بتاریخ �
٢٠١٩-١٢ 

 2020ورشة عمل دولیة بالمشاركة مع جامعة االسكندریة عن بنوك االسئلة بتاریخ ایلول  �

 

  تسلسل المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة المشاركة



  

  النشاطات العلمیة األخرى
 ١٩٩٢دورة تطویر اللغة االنكلیزیة / كلیة االداب/جامعة الموصل  �
 ١٩٩٥في مركز طرائق التدریس والتطویر الجامعي /جامعة الموصل /  دورة تاهلیة �
 ٢٠٠١دورة تطویر اللغة العربیة في مركز طرائق التدریس والتطویر الجامعي /جامعة الموصل/ �
 ٢٠٢٠دورة التعلم االلكتروني في مركز التعلیم المستمر/جامعة الموصل لمدة ثالث ایام   �
  ٢٠٢٠تطویرها في مركز التعلیم المستمر /جامعة الموصل یومین دورة اعداد االسئلة االمتحانیة و  �

  

  عضویة الجمعیات   ال یوجد
 اسم الجمعیة �
�   

١ 

  كتب الشكر
  ١٩٨٩لحصولي على تقدیر امتیاز في االمتحان التاهیلياعدادیة التمریض مدیریة كتاب شكر من  �

للمشاركة في المساعدة الطبیة كمتدربات خالل فترة سنة تدریب في المستشفى وحدة العملیات الجراحیة  كتاب شـكر من دائرة صـحة نینوى �
 .١٩٨٩في دائرة صحة نینوى 

 ١٩٩٠كتاب شكر من عمید كلیة التربیة عن مهمة توزیع الطلبة الجدد على االقسام  �

 ٢٠٠٣كتاب شكر من عمید كلیة التربیة عن انهاء مهام اللجنة االمتحانیة  �

 ٢٠١٤ب شكر من وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي عن الترقیة والحصول على لقب االستاذیة كتا �

 ٢٠١٤ب شكر من رئیس جامعة الموصل عن الترقیة والحصول على لقب االستاذیة كتا �

 ٢٠١٤ب شكر من عمید كلیة التربیة للعلوم االنسانیة عن الترقیة والحصول على لقب االستاذیة كتا �

 ٢٠٠٦-٢٠٠٥شكر من رئیس جامعة الموصل عن انجاح الرامج التدریبیة في مركز طرائق التدریس  كتاب �

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨كتاب شكر من عمید كلیة التربیة عن ادارة مقرریة قسم العلوم التربویة والنفسیة  �

علمیة والنفســیة في خدمة المؤســســات ال ب شـكر من رئیس جامعة الموصــل عن اعمال اللجنة التحضــیریة للندوة العلمیة "العلوم التربویةكتا �
 ٢٠١١والمجتمع" 

لفترة لكتاب شـــكر من عمیدة كلیة التربیة  للبنات عن تقدیم دورة "كیفیة اكتســـاب الطالبات لمهارات الدافعیة "لمدرســـات مدیریة تربیة نینوى  �
١/٢٠١١-٢٨ 

�  

 ٢٠١٢ر طرائق التدریس والتدریب الجامعي رئیس جامعة الموصل النجاز الدورات التدریبیة في مركز تطوی كتاب شكر من �

 ٢٠١٢كتاب شكر من عمید كلیة التربیة بمناسبة انهاء التكلیف لمهام مقرریة قسم العلوم التربویة والنفسیة  �

 ٢٠١٣رئیس جامعة الموصل عمل اعضاء مجلس ادارة  مركز طرائق التدریس والتعلیم المستمر للعام كتاب شكر من �

 ٢٠١٢التربیة بمناسبة انهاء اعمال اللجنة االمتحانیة قسم العلوم التربویة والنفسیة  كتاب شكر من عمید كلیة �

�  

 ٢٠١٦-٢٠١٥رئیس جامعة الموصل النجاز الدورات التدریبیة في مركز طرائق التدریس والتعلیم المستمر للعام  كتاب شكر من �

 ٢٠١٦دهوك -عمیدة كلیة التربیة للبنات عن المشاركة في التدریس لطالباتها في الموقع البدیل كتاب شكر من �



 ٢٠١٧-٢٠١٦رئیس الجامعة للعمل في مجلس ادارة مركز طرائق التدریس والتعلیم المستمر للعام  كتاب شكر من �

  ٢٠١٨طرائق التدریس  شهادة تقدیریة من رئیس جامعة الموصل تثمینا للجهود المبذولة في انجاح دورات �
 ٢٠١٨عمید كلیة التربیة للعلوم االنسانیة النجاز عمل اللجنة العلمیة في القسم للعام  كتاب شكر من �

 

 ٢٠١٩من عمید كلیة التربیة االساسیة للمشاركة في مناقشة طلبة الدراسات العلیا  شكر من بي كتا �

 ٢٠١٩عمل اللجنة التدقیقیة للعام  عمید كلیة التربیة للعلوم االنسانیة النجاز كتاب شكر من �

 ٢٠١٩رئیس جامعة الحمدانیة النجاز معامالت منح االلقاب العلمیة للكادر التدریس  كتاب شكر من �

 ٢٠١٩عمید كلیة التربیة للعلوم االنسانیة النجاز وتدقیق معامالت الترقیة العلمیة  كتاب شكر من �

 ٢٠١٩ة الداء تدریسي الكلیة وانهاء مهامه في الكلیة عمید كلیة التربیة للعلوم االنسانی كتاب شكر من �

 ٢٠٢٠بة الدكتوراه في قسم علم االجتماع لكتاب شكر من عمید كلیة االداب عن تدریس مادة االحصاء المتقدم لط �

 2020كتاب شكر من كلیة التربیة للعلوم االنسانیة عن إنجاز مھام تدقیق تقیم المدرسین في  �

 2021-2020یم العالي عن إنجاح مھام التعلم االلكتروني كتاب شكر من وزیر التعل �

 2021كتاب شكر من عمید كلیة اآلداب عن تدریس مادة االحصاء الحاسوبیة لقسم اللغة االنكلیزیة  �

�  
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