
 

ذاتية سيرة  
 

آل إبراهيم الدكتور علي عبدهللا األستاذ االسم:  

1611 /1/1مواليد:  

) دولة قطر( 11611166 ،هاتف 13331العنوان:ص.ب:  

 الجنسية : قطري

Email: one_to_one 2004@yahoo.com 

 األكاديمي المؤهل

  1995-1999 دكتوراه الفلسفة في اإلدارة العامة، تخصص إدارة السلوك 

األمريكية )بعثة الواليات المتحدة جامعة نيوبورت ، التنظيمي بتقدير امتياز

 .دراسية من المؤسسة العامة القطرية للبترول(

  1994-1995 بتقدير  اإلدارة العامة، تخصص إدارة اإلنتاج، في ماجستير

)بعثة دراسية من المتحدة األمريكية الواليات -سكرت هارت جامعة امتياز،

 .لعامة القطرية للبترول(المؤسسة ا

 1666-1666  بكالوريوس الهندسة الكهربائية، تخصص ) الكترونيات

) بعثة دراسية من الواليات المتحدة األمريكية -جامعة برجبورت واتصاالت (

 وزارة التربية والتعليم بدولة قطر(

 ،الواليات المتحدة  -جامعة برجبورت بكالوريوس هندسة األجهزة الطبية

 .) بعثة دراسية من وزارة التربية والتعليم بدولة قطر(يةاألمريك

 ( تخصصية شهادات)  المهني المؤهل

  1666  شهادة مدرب معتمد في مجال إدارة الموارد البشرية، مركز الخبرات

جمهورية مصر  -المهنية، بإشراف المدرب العالمي الدكتور عبدالرحمن توفيق

 العربية.

  1661 شركة اإلبداع  -ي مجال نظم المؤسساتشهادة مستشار معتمد ف

 الخليجي، بإشراف المدرب العالمي الدكتور طارق السويدان، دولة الكويت.

 1666  شهادة تخصصية في اإلدارة العامة، جامعة سكرت هارد، الواليات

 المتحدة األمريكية.

  1661  شهادة تخصصية في إدارة المشاريع، المؤسسة العامة القطرية

 ة قطر.للبترول، دول

  1003  شهادة تخصصية في إدارة الجودة الشاملة، تخصص ) جودة التعليم

 (، جامعة الخليج العربي، مملكة البحرين.



  1006   شهادة مستشار في تخصص اختبارات القياس المهني النفسي

 البريطانية.  SHLالوظيفي من شركة 

 1006  شهادة مدرب دولي معتمد لبرامجCBP  مي لألعمال من االتحاد العال

 .بالواليات المتحدة األمريكية

 2009   شهادة مدرب محترف لبرامجCBM  برنامج مدراء األعمال (

 المحترفين(

 1006  المنظمة شهادة مستشار معتمد في مجال المسؤولية اإلجتماعية من قبل

 .جامعة الدول العربية -للتنمية اإلداريةالعربية 

 1006 ي مجال حوكمة نظم المؤسساتجعة داخلية فشهادة أخصائي مرا 

 1010 شهادة مدرب معتمد من األكاديمية األمريكية الدولية 

 2011 من األكاديمية  شهادة مستشار محترف في مجال المسؤولية اإلجتماعية

 .الدولية للمسؤولية اإلجتماعية

 العملية الخبرات

  1666-1660 مؤسسة مشرف آالت دقيقة، دائرة الصيانة، العمليات البحرية، ال

 العامة القطرية للبترول.

 1660-1661  مشرف آالت دقيقة، دائرة العمليات، مشروع قطر غاز، المؤسسة

 العامة القطرية للبترول.

  1661-1661  ،مساعد مهندس مشاريع ) العمليات البحرية (، دائرة الهندسة

 المؤسسة العامة القطرية للبترول.

  1661-1666 بحرية (، دائرة الهندسة، المؤسسة مهندس مشاريع ) العمليات ال

 العامة القطرية للبترول.

  1666-1661  ،كبير مهندسي المشاريع ) العمليات البرية (، دائرة الهندسة

 المؤسسة العامة القطرية للبترول.

  1661-1666  رئيس المشاريع ) مسيعيد (، دائرة الهندسة، المؤسسة العامة

 القطرية للبترول.

  1666-1000 مستشار وقائم بأعمال مدير معهد التنمية اإلدارية، وزارة  منتدب

 .بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الخدمة المدنية بدولة قطر الخدمة المدنية

 

  ( 0222-9191 بين ما الفترة خالل)  المتوازية العملية الخبرات

 1661-1663  الممثل المقيم للمؤسسة العامة القطرية للبترول لإلشراف على

روع بناء قواعد آلبار إنتاج البترول في شركة مكديرموت األمريكية بالمنطقة مش

 دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة. -الحرة بجبل علي



  1666-1661  مدرب معتمد في مجال اإلدارة التربوية، مركز التدريب

 التربوي، وزارة التربية والتعليم، دولة قطر.

  1666-1661 اد القادة بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة) خبير فني بمكتب اعد

 أصغر الخبراء القطريين سنا في تاريخ قطر آنذاك(.

 1661-1666  عضو فريق تأسيس المركز العربي للتدريب التربوي لدول مجلس

 التعاون الخليجي، وزارة التربية والتعليم، دولة قطر.

  1661-1666 رية للصناعات مدير مشروع مصنع النيتروجين، الشركة القط

 التحويلية.

  1666-1000  عضو فريق توطين الوظائف وإعادة تأهيل الباحثين عن عمل من

 القطريين، وتأسيس مركز التأهيل التابع لمعهد التنمية اإلدارية، دولة قطر.

  1666-1000  ممثل دولة قطر في مؤتمر توطين الوظائف في دول مجلس

 اإلمارات العربية المتحدة. التعاون الخليجي، إعالن أبوظبي، دولة

  1666-1000  ،مدرب معتمد في مجال إدارة الموارد البشرية واإلدارة العامة

 معهد التنمية اإلدارية، دولة قطر.

 ( 0297 – 0222 العملية الخبرات)  تابع

  1000-1001  باحث متفرغ لتنفيذ دراسة بعنوان " مستلزمات البناء

وأستاذ مادة إدارة المشاريع، جامعة بريجبورت، المؤسسي للمنظمات الغير ربحية" 

 والية كنتكت، الواليات المتحدة األمريكية.

  1001-1001  ،مستشار أكاديميي بسفارة المملكة العربية السعودية، واشنطن

 الواليات المتحدة األمريكية.

 1001-1003  مستشار أكاديمي وتعليمي، وزارة العدل األمريكية ) مكتب

 ين األجانب ( هارتفورد، الواليات المتحدة األمريكية.شئون المهاجر

  1003-1003 منتدب بجامعة بكلية الدراسات العليا  واستاذ جامعيخبير ،

 الخليج العربي ، مملكة البحرين.

  1003-1006  مؤسس ومستشار تطوير األعمال بمركز البديل للتدريب

 واإلستشارات، مملكة البحرين.

  1006- شار برنامج البحرين للمسئولية االجتماعية، اآلن، مؤسس ومست

 مملكة البحرين.

  

 1006 –.اآلن مؤسس ومشرف عام الشبكة اإلقليمية للمسئولية اإلجتماعية 

  

 1006 – )مستشار رئيس الجامعة العربية المفتوحة )فرع مملكة البحرين 

  

 1006- استاذ ومشرف أكاديمي لطلبة الدكتوراه بالجامعة األسيوية والجامعة 

 الماليزية المفتوحة المحتضنتين من الجامعة العربية المفتوحة )فرع مملكة البحرين(.



  

 1006 –  المؤسس والمشرف العام على المدينة االلكترونية لحضرة صاحب

 الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

  

 1006  في اسطنبول بتركياجامعة أوربا اإلسالمية ب استاذ زائر. 

 1010    مؤسس ومستشار وعضو مجلس إدارة مركز التعليم المستمر وخدمة

 المجتمع بالجامعة العربية المفتوحة)فرع مملكة البحرين(

 1010عضو مؤسس األكاديمية الدولية للمسؤولية اإلجتماعية 

 1010 دولة الكويت-عضو مؤسس الجمعية الخليجية لتنمية الموارد البشرية 

 1010 دولة الكويت -للمدينة اإللكترونية للدول العربية أمين عام مساعد 

 1011  نائب رئيس مجلس المديرين، مكتب قطر الدولي لدعم منظمات

 .دولة قطر -المجتمع المدني

 1011 المملكة المتحدة. -أستاذ زائر بأكاديمية كامبردج للدراسات العليا 

 1011 ليات رئيس مجلس إدارة مركز البديل لإلستشارات وتنظيم الفعا

 والمؤتمرات.

 1013  رئيس مجلس الخبراء باألكاديمية الدولية لإلستشارات اإلجتماعية

 دولة قطر -واإلنسانية

 1013 مملكة  -نائب رئيس اتحاد اإلقتصاديين واإلداريين في اإلتحاد األوربي

 .هولندا

 1013  مستشار التخطيط اإلستراتيجي لشركة الهدى والنور لإلستثمار

 قطردولة  -العقاري

 1013 دولة قطر -مدرب معتمد في مركز قناة الجزيرة الفضائية للتدريب 

 1016 عضو مجلس أمناء األكاديمية األوربية الدولية للدراسات العليا- 

 الجمهورية اليمنية

 1016   رئيس برنامج دعم التعليم باليمن التابع للهيئة اإلسالمية العالمية

 المكرمةمكة  -رابطة العالم اإلسالمي-للتعليم

 1016  - للمسؤولية اإلجتماعية نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة اإلقليمية- 

 مملكة البحرين

 1013 ن للمسؤولية اإلجتماعيةيالمشرف العام على برنامج السفراء الدولي- 

 مملكة البحرين

 1013 جمهورية -عضو مجلس أمناء كلية الدوحة للعلوم والتكنولوجيا

 السودان.

 2015 دولة  -نفيذي للصناديق اإلنسانية لمنظمة التعاون اإلسالميالمدير الت

 قطر

 1011 جمهورية السودان. -عضو مجلس أمناء جامعة إنسان المفتوحة 

 1011 مملكة  -عضو الهيئة اإلستشارية لمركز المستقبل لدراسات الشباب

 البحرين.



 1011  رئيس فريق منظمات المجتمع المدني ببرنامج التمكين اإلقتصادي

 لسطين بالبنك اإلسالمي للتنمية بجدة.لف

 1011 دولة قطر -عضو مجلس أمناء المجلس اإلسالمي للمؤسسات المانحة 

 1011  مملكة البحرين. –عضو مجلس أمناء كلية طالل أبوغزالة لألعمال 

 1011 .استاذ جامعي متعاون بكلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة قطر 

 1016 لمي للمسؤولية المجتمعية.رئيس فريق تأسيس االتحاد العا 

 1016 .رئيس فريق تأسيس المجلس العالمي للتنمية المستدامة 

 خاصة إنجازات

 اإلدارة التربوية بوزارة التربية والتعليم  أول مدرب قطري معتمد في مجال– 

 دولة قطر.

   ومدير عام معهد اإلدارة العامة مستشار ومدرب قطري شغل منصب  أول

 .دولة قطر – باإلنابة

   تم تكريمي لسنتين متتاليتين كأفضل إداري لمؤسسة شبابية في دولة قطر– 

 دولة قطر. –الهيئة العامة للشباب والرياضة 

   أول خبير فني قطري بمكتب إعداد وتدريب القادة بالهيئة العامة للشباب

 دولة قطر. –والرياضة 

 .مؤسس أول مركز دراسات وأبحاث أهلي بدولة قطر 

   عدد من الجمعيات والمنظمات األهلية ) ملتقى المهندسين مؤسس ومطور

القطريين، جمعية بيوت الشباب القطرية، مؤسسة الشيخ عيد بن محمد الخيرية، 

المركز العربي للتدريب التربوي لدول مجلس التعاون الخليجي، باإلضافة إلى عدد 

 من المراكز الشبابية والتطوعية (.

  اتيجية للتدريب" بدولة قطر.صاحب مبادرة " الخطة اإلستر 

  صاحب نظرية ) تطوير ( الخاصة بالمنظمات األهلية. 

   مدرب معتمد في مجال اإلدارة وفروعها في عدد من الدول ) الواليات

، المتحدة األمريكية، دولة قطر، مملكة البحرين، دولة اإلمارات العربية المتحدة 

رية  السودان، جمهورية مصر ،جمهوالمملكة العربية السعودية، دولة الكويت

 (.العربية، مملكة هولندا وغيرها

   مملكة البحرين. –مدرب معتمد بوزارة العمل 

  ,صحفي محترف بصحيفة الشرق القطرية، الوطن القطرية، الوطن البحرينية

 أخبار الخليج البحرينية.

  شخص في عدد من الدول التي عمل فيها. 10000ساهم في تدريب أكثر من 

   صاحب مبادرة تأسيس أول موقع الكتروني في مجال المسئولية االجتماعية

 للشركات في مملكة البحرين.

 .صاحب مبادرة تطوير برنامج شامل لمنظمات المجتمع المدني 



  صاحب مبادرة تأسيس أول موقع الكتروني خليجي في مجال المسئولية

 اإلجتماعية

 رة العمل التطوعيصاحب مبادرة أول دبلوم متخصص في مجال إدا 

 في  صاحب مبادرة تطوير شهادة ممارس في مجال المسئولية اإلجتماعية

 المنطقة العربية.

 صاحب مبادرة دبلوم متخصص في مجال إدارة مراكز القرآن 

 صاحب مبادرة دبلوم متخصص في مجال إدارة المساجد 

 )والذي تخصص في توثيق سير صاحب مبادرة مشروع ) سيرتي ،

 الدول الخليجية. الشخصيات في

  صاحب مبادرة تأسيس مركز دولي متخصص في دعم منظمات المجتمع

 المدني .

  مؤسس برنامج السفراء الدوليون للمسؤولية اإلجتماعية بالشبكة اإلقليمية

 للمسؤولية اإلجتماعية.

  رسالة ماجستير واطروحة دكتوراه في  عشرينمشرف ومناقش ألكثر من

 والدولية.عدد من الجامعات العربية 

  تم تكريمي بجائزة الشيخ خليفة بن علي آل خليفة للوفاء ألهل العطاء بمملكة

 م.1016البحرين عام 

  تم منحي لقب سفير دولي للمسؤولية المجتمعية بدول الخليج من قبل المنظمة

الواليات المتحدة  –م 1011الدولية للمسؤولية االجتماعية للشركات في عام 

 األمريكية.

 ادرة تأسيس مجلس للمؤسسات المانحة بالدول األعضاء بمنظمة صاحب مب

 التعاون اإلسالمي.

 .صاحب مبادرة تأسيس األكاديمية اإلسالمية للعمل اإلنساني 

 .صاحب مبادرة تأسيس مركز إنسان للمسؤولية المجتمعية 

 أخصائي تنمية  -صاحب مبادرة تطوير برنامج أخصائي مسؤولية مجتمعية

 األمم المتحدة.مستدامة بمعايير 

 تدريبية دورات

 أوال: حضور ومشاركة:

 

البناء المؤسسي للمنظمات، مركز التفكير اإلبداعي، دولة اإلمارات العربية  -1

 المتحدة.

 القيادة التربوية، مؤسسة جيل المستقبل لإلستشارات والتدريب، دولة قطر. -1

ز السنابس الثقافي، مملكة دبلوم البرمجة اللغوية العصبية) المستوى األول(، مرك -3

 البحرين.

 كتابة التقارير الفنية، المؤسسة العامة القطرية للبترول، دولة قطر. -6



 إدارة المشاريع، المؤسسة العامة القطرية للبترول، دولة قطر. -3

 فن الكتابة الصحفية، بيت الخبرة للتدريب واالستشارات، دولةقطر. -1

دقيق الداخلي للمؤسسات (، جمعية الجودة البحرينية، إدارة الجودة الشاملة ) الت -1

 مملكة البحرين.

6- Balance Score Card .جمعية الجودة البحرينية، مملكة البحرين ، 

االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، مملكة  -6

 البحرين.

ليم (، جامعة الخليج العربي، مملكة إدارة الجودة الشاملة ) مؤسسات التع -10

 البحرين.

برنامج تدريبي في مجال الهندسة اإلدارية، العمل  100) باإلضافة إلى أكثر من 

العمل  -، المسؤولية المجتمعية، التنمية المستدامةالتطوعي، العلوم االجتماعية 

 (.الخيري واإلنساني.

 ثانيا: إعداد وتقديم:

 

 ارة المنظمات.التفكير اإلبداعي إلد -1

 التخطيط االستراتيجي. -1

 إدارة المشكالت واتخاذ القرار. -3

 البناء المؤسسي للمنظمات. -6

 مهارات إدارة الوقت. -3

 مهارات وفنون إدارة المشاريع. -1

 المسئولية االجتماعية للشركات ... مفاهيم وتطبيقات. -1

 مهارات وفنون في التطوع. -6

 ت االجتماعية لإلفراد والمؤسسات.مهارات بناء العالقا -6

 القيادة ... فنون ومهارات. -10

 إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها في مؤسسات التعليم العام. -11

 إدارة المؤتمرات والفعاليات. -11

 إدارة المشروعات. -13

 فنون ومهارات الكتابة الصحفية. -16

 نظرية الذكاءات المتعددة. -13

 نظم المؤسسات. -11

 بناء الصورة الذهنية للمؤسسات. -11

 مهارات تسويق النفس -11

موضوعا آخر استفاد منه آالف المتدريبن في المنطقة  130) باإلضافة إلى أكثر من 

 وخارجها(



 ودراسات أبحاث

 أوال: باللغة اإلنجليزية:

1. Importance of Transformational Leadership in Investment 
Banking. 
1. Role of Shariah Supervisory Board. 
3. Evaluating and Measuring Customer Service Quality in 

Islamic Banks. 
6. Modern Architecture in Amwaj Island Project – Bahrain: 

Influenced by Andalusian Art   & Islamic Architecture .    
3. Clinical Audit. 
1. Ethical Dilemma in Work Laws of Different Countries. 
1. Strategic Audit of Mobile Telecommunication Company. 
6. Customer Evaluation of Information Systems in Bahrain 

Islamic Bank. 
6. Operations Management in (Case Study: Gulf Plastic 

Industry) 
10. Product Information Management (Case Study: Procter and 

Gamble.) 
11. Effectiveness of Using Computer Technology for Students 

with Special Education Needs. 
11. Special Needs Integration (Case Study :Children's with 

Downs Syndrome.) 
13. Implementation of E-Hospital System through Electronic 

Medical Records. 

 ثانيا: باللغة العربية:

 دراسة تقييمية لواقع عملية دمج المعاقين في التعليم العام . .1

دراسة بعنوان تطبيقات الحاسوب في مجال تعليم المعاقين لمركز  .1

 الحد لفئات ذوي االحتياجات الخاصة نموذجا.

سة لصالح مستلزمات تطوير مراكز تحفيظ القرآن الكريم )درا .3

 وزارة العدل والشؤون االسالمية(.

مهرجان الحج األول )دراسة لصالح وزارة العدل والشؤون  .6

 االسالمية(.

 . دراسة عن مراكز القرآن والتنمية البشرية.3



 ( دراسات متخصصة في مجال المسئولية اإلجتماعية. 10. عدد )10

 والمجتمعي.( دراسة متخصصة في مجاالت العمل الخيري 13عدد) -11

 المعايير المهنية:

المشرف العام على تطوير أربع معايير مهنية لقياس جودة أداء العمل في 

: 

 المنظمات الخيرية .أ

 منظمات اإلعاقة. .ب

 منظمات رعاية االيتام. .ت

 منظمات كبار السن. .ث

 المؤلفات

 الدليل التربوي لذوي االحتياجات الخاصة في مملكة البحرين.-1

 ية لألسرة المسلمة. السلسلة األربعين -1

الدليل التربوي لذوي االحتياجات الخاصة في مملكة البحرين ) بلغة  -3

 برايل للمكفوفين(.

 عشر دروس من شهر رمضان المبارك ) انجليزي (. -6

 أشهر األسئلة المثارة حول شهر رمضان المبارك ) انجليزي (. -3

ة ذوي اإلعاقة في الكتاب االسترشادي المصور نحو تيسير تأقلم معيش -1

 البيئة المحيطة )تحت الطبع(. 

 موسوعة دليل العمل التطوعي في مملكة البحرين ) تحت الطبع(. -1

 الكتاب التوثيقي لسيرة الشيخ الدكتور عبداللطيف المحمود. -6

 الكتاب التوثيقي مصلحون من بالدي. -6

د عبدالكريم المشوار ... الحياة في عالم الطيران لألستاذ "عبدالحمي -10

 العلوي".

عاما من المسئولية االجتماعية )دراسة لشركة نفط البحرين  13 -11

 بابكو(.

اجتماعية  –بر الوالدين ورعاية المسنين في اإلسالم "مسئولية دينية  -11

 مجتمعية". –

 الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة هرم الرياضة البحرينية الحديثة. -13

 مسؤولية اإلجتماعية..سيرة ومسيرة.السفراء الدوليون لل -16

 الدكتور طالل أبوغزالة..انجازات قائد -13



 ابداع وزيرة -11

 عطاء البحرين. -11

  مهنية عضويات

 
 عضو بجمعية مهندسي الكهرباء وااللكترونيات األمريكية. •

 عضو بجمعية التدريب والتطوير األمريكية. •

 الجتماعية.عضو مؤسس الشبكة اإلقليمية للمسئولية ا •

 عضو جمعية المهندسين القطرية. •

 .الرابطة الكويتية للتنمية البشرية 

 الرابطة الخليجية للتنمية البشرية 

 مكتب الخبير العالمي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة 

 مركز همم قطرية لإلستشارات والتدريب 

 السودان.-عضو مجلس أمناء منظمة الدعوة اإلسالمية 

 ري بجمعية التوعية والتأهيل اإلجتماعي )واعي(المملكة العربية عضو فخ

 السعودية.

  عضو األمانة العامة الهيئة اإلسالمية العالمية للتعليم برابطة العالم اإلسالمي

 مكة المكرمة. –

  عضو مجلس الخبراء بمؤسسة الخبير العالمي للمسؤولية المجتمعية والتنمية

 لسعودية.المملكة العربية ا -المستدامة

  عضو المجلس اإلستشاري للمدينة الرقمية لكبار السن بالدول العربية_مملكة

 البحرين.

 مجلة محكمة  -عضو المجلس اإلستشاري لمجلة الجودة وأفضل الممارسات

 تصدر من جامعة حائل بالمملكة العربية السعودية.

  " التزامالمشرف العام ورئيس هيئة التحرير إلصدار." 

 م على وكالة مسؤولية لألنباء.المشرف العا 



  المشرف العام ورئيس لجنة التحكيم لجائزة العمل اإلنساني لدول مجلس

 دورات متواصلة(. خمسالتعاون الخليجي.)

  المشرف العام ورئيس لجنة التحكيم لجائزة التميز في مؤسسات رعاية

 األيتام)كافل( )دورتين متواصلتين(.

  جائزة المدينة العربية المسؤولة المشرف العام ورئيس مجلس أمناء

 (.ثالث دورات متتاليةاجتماعيا)

 الساعون في البر التي تنظمها جمعية الكلمة  رئيس لجنة التحكيم لجائزة

 الطيبة بمملكة البحرين.

  رئيس فريق العمل التحضيري لمشروع"مدينة  خادم الحرمين الشريفين

عمل اإلنساني" بالتعاون مع الملك عبدهللا بن عبدالعزيز وأبنائه الرقمية لل

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز لألعمال  مؤسسة

 اإلنسانية .

  رئيس الفريق التحضيري لبرنامج صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن

سلمان بن عبدالعزيز لبناء القدرات الخليجية في مجال رعاية االيتام بدول 

اد( بالتعاون مع جمعية التكافل الخيرية لرعاية مجلس التعاون الخليجي)إعد

 األيتام بالمدينة المنورة..

  رئيس برنامج بناء القدرات الخليجية في مؤسسات اإلعاقة بالتعاون مع

 الجمعية الخليجية لإلعاقة.

 :استشارية خدمات

مؤسسة عربية في قطاعات العمل  60تم تقديم عشرات اإلستشارات المهنية لقرابة 

أو المشترك، منظمات المجتمع المدني،مؤسسات حكومية في العديد من الخاص 

 الدول العربية.

 

 

 


