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الشهادات العلمية-:
 شهادة البكالوريوس في القانون من كلية القانون -جامعة بغداد للعام الدراسي 1991 -1990ومن الربعاألول على الخريجين
 ماجستير قانون من كلية القانون – الجامعة المستنصرية في عام  2008 -2007عن الرسالة الموسومة( نطاق التأديب في الوظيفة العامة -دراسة مقارنة) بتقدير جيد جدا بموجب األمر الجامعي المرقم 9870
والمؤرخ في2008/5/29

الوظائف والمهام-:
 محامية  ،ممارسة مهنة المحاماة لمدة تزيد على سنتين للفترة من  1991/9/14ولغاية1993 /12/31والتي مدتها سنتان وثالثة أشهر وسبعة وعشرين يوما
 م .مالحظ  /جامعة بغداد  /كلية القانون 2002/9/15 مالحظ  /جامعة بغداد /كلية القانون2007 /1/1 / مسئولة شعبة الشؤون القانونية في كلية القانون – جامعة بغداد اعتبارا من  2003/12/7باألمر اإلداريالمرقم  2399في 2003/12/8
 مسئولة وحدة الشؤون العلمية في كلية القانون – جامعة بغداد باألمر اإلداري المرقم  3174في -10-92007
 منسبة إلى وحدة ضمان الجودة واألداء الجامعي بتاريخ  2010/10/31بموجب األمر اإلداري المرقم 5117في -2011-10-31

 تدريس مادة القانون الدستوري -قاعة بحث – لطلبة المرحلة األولى في كلية القانون -جامعة بغداد للعامالدراسي .2009-2008
 تدريس مادة القانون اإلداري – قاعة بحث – لطلبة المرحلة الثانية في كلية القانون – جامعة بغداد للعامالدراسي.2010-2009
عضوة في اللجنة التدقيقية المشكلة بموجب االمر الجامعي المرقم ( )13770بتاريخ  -2018/6/5تدريس
مادة القانون الدستوري للمرحلة األولى في قسم القانون في الكلية الكسنزانية الجامعة(السالم حاليا) خالل
العام الدراسي .2010-2009
 اإلشراف على بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة في كلية القانون لألعوام الدراسية -20092010و 2011 -2010و 2012-2011و  2013-2012و 2014-2013و2016-2015و-2016
2017و2018-2017
 -2009-2010.تدريس مادة حقوق اإلنسان لطلبة المرحلة األولى في كلية القانون -جامعة بغداد خالل
األعوام 2010-2009و 2011-2010و2012 -2011و2013 -2012و2014-2013و-2014
2015و2016-2015و2017-2016و.2018-2017
 تدريس مادة الديمقراطية لطلبة المرحلة الثانية في كلية الطب – جامعة بغداد خالل األعوام الدراسية 2010 -2009و. 2010-2011-
 تدريس مادة حقوق اإلنسان لطلبة المرحلة األولى في كلية الطب – جامعة بغداد خالل العام الدراسي 2009–  2010و . 2011-2010
 تدريس مادة قضاء إداري عملي لطلبة المرحلة الثالثة في كلية القانون/جامعة بغداد للعام الدراسي -20112012والعام 2017-2016والعام  2018-2017والعام 2019-2018
 تدريس مادة قانون دستوري عملي لطلبة المرحلة األولى في كلية القانون/جامعة بغداد للعام الدراسي 2012-2011و 2013-2012و2014-2013
 تدريس مادة األنظمة السياسية لطلبة المرحلة الثانية في كلية القانون /جامعة بغداد للعام الدراسي -20112012
تدريس مادة المالية العامة لطلبة المرحلة الثانية في كلية القانون /جامعة بغداد للعام الدراسي-20102011
 تدريس مادة اإلدارة العامة للعام الدراسي  2014 -2013و 2015-2014و-2015و-201720182016والعام 2019-2018
 -تدريس مادة تشريعات االعالم للعام الدراسي 2019 -2018

الخدمة الوظيفية-:
ما يزيد على ( )16سنة

الدرجات العلمية-:
 مدرس مساعد بموجب األمر الجامعي المرقم  22758في 2008/9/21 مدرس بموجب االمر الجامعي المرقم  14511في  2015/6/4واالمر االداري م ب  2573/في2015/6/16

البحوث المقدمة في المؤتمرات والندوات-:
 دور الرسول صلى هللا علية وسلم في مجال تنظيم اإلدارة العامة وتطبيق مبدأ الشورى في إدارة الدولةاإلسالمية .قدم هذا البحث في( مؤتمر نصرة الرسول صلى هللا علية وسلم ) الذي تم عقدة في الجامعة
اإلسالمية للفترة من . 2010-4-16-14
 نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة في الشريعة والقانون ،بحث قدم في مؤتمر نصرة الرسول صلى هللاعلية وسلم والذي تم عقدة في الجامعة العراقية للفترة من -16-14نيسان من عام2012
 النظام التأديبي لطالب الجامعات ،دراسة مقارنة في القانونين العراقي والمصري بحث قدم في المؤتمرالسنوي الذي أقامه قسم القانون العام في كلية القانون/جامعة بغداد تحت عنوان((دستور جمهورية العراق
لسنة  2005بين النظرية والتطبيق )) للفترة من  5-3كانون األول 2013
 نشر بحثي الموسوم ب((النظام التأديبي لطلبة الجامعات –دراسة مقارنة في القانونيين العراقي والمصري ) تأليف كتاب مشترك مع الدكتور وليد مرز حمزة بعنوان ((نحو تفعيل دور هيئة النزاهة في منع الفسادومكافحته – التشخيص والمعالجة )) في عام 2015
 نشر بحث مشترك مع د0بان عبد القادر الصالحي بعنوان (مدى استقالليه هيئة النزاهة وتشكيلها واثرهاعلى فاعلية عملها الرقابي وفقا لقانونها النافذ رقم  30لسنة 2011الوذلك في مجله الحقوق الخاصة بكلية
القانون الجامعة المستنصرية

المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية وورش العمل التي تمت المشاركة فيها:
 مؤتمر( نصرة الرسول األعظم )مؤتمر إقامتها الجامعة اإلسالمية على قاعة أبو حنيفة للفترة من -14( 2010 /4/16وقدمت فيه بحثي الموسوم ب دور الرسول صلى هللا علية وسلم في مجال تنظيم اإلدارة
العامة وتطبيق مبدأ الشورى في إدارة الدولة اإلسالمية)( بصفة باحث)
 (الحقوق التقاعدية لموظفي الخدمة الجامعية ) ندوة أقامها قسم الدراسات القانونية  /بيت الحكمة علىقاعة الشهيد في كلية القانون – جامعة بغداد في /27أيار ( 2009بصفة مشارك)
 ( القضاء اإلداري في العراق الواقع والطموح) ندوة أقامها قسم الدراسات القانونية /بيت الحكمة على قاعةالشهيد في كلية القانون -جامعة بغداد في 20كانون الثاني( 2009بصفة مشارك)
 ( ندون المعلوماتية وتطبيقها في التعليم الحديث) ندوة أقامها مركز التطوير والتعليم المستمر/جامعة بغدادعلى قاعة المرحوم علي الوردي في  4تشرين الثاني  (2009بصفة مشارك)

( المحكمة االتحادية العليا واختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين) ندوة أقامها قسم الدراساتالقانونية  /بيت الحكمة على قاعة الشهيد في كلية القانون -جامعة بغداد في 25زيران ( 2008بصفة
مشارك)
 ( إبعاد جرائم المخدرات وسبل مواجهتها تقنيا) ندوة إقامتها كلية القانون  /جامعة بغداد على قاعة الشهيدفي كلية القانون في  21تشرين االول ( 2009بصفة مشارك).
 ( المصالحة الوطنية من وجهة نظر الدستور والقانون) ندوة إقامتها المنظمة العراقية ألساتذة الجامعاتوالكفاءات المستقلة بالتعاون مع كلية القانون  /جامعة بغداد على قاعة الشهيد في كلية القانون في 22
نيسان ( 2009بصفة مشارك).
 ( المحكمة االتحادية العليا واختصاصاتها بالرقابة على دستورية القوانين ) ندوة أقامها قسم الدراساتالقانونية  /بيت الحكمة على قاعة الشهيد في كلية القانون /جامعة بغداد في  25حزيران  ( 2008بصفة
مشارك)
 ( فاعلية عمل المرأة في الجامعة) ندوة إقامتها كلية القانون  /جامعة بغداد في  25حزيران  ( 2008بصفةمشارك)
(اثر ضريبة األعمار على اإلنتاج الوطني في العراق)ندوة أقامها قسم القانون العام في كلية القانون /جامعةبغداد على قاعة المؤتمرات في الكلية في  2012/3/6شاركت بصفة مقررة للندوة.
(نحو نظام قانوني موحد لعقود الخدمات العامة في العراق)ندوة أقامها قسم القانون العام في كلية القانون/جامعة بغداد على قاعة المؤتمرات في الكلية في  2012 /3/19شاركت فيها بصفتي مقررة للندوة.
 شاركت في مهرجان الفيلم الياباني الثالث المقام في جامعة بغداد والذي نظمه قسم العالقات الثقافية فيهاخالل الشهر الرابع من عام . 2012
(حكم الجريمة اإلرهابية في الشريعة اإلسالمية )ندوة أقامها قسم القانون الجنائي بتاريخ 2013/11/27وعلى قاعة الكلية في الوزيرية  ،شاركت بها بصفة مقرر للندوة.
المشاركة في مؤتمر قسم القانون العام الموسوم ب(دستور جمهورية العراق لسنة  2005بين النظريةوالتطبيق) والمقام للفترة من / 5-3كانون االول  2013/وذلك بالبحث الموسوم ب(النظام التأديبي لطلبة
الجامعات – دراسة مقارنة في القانونيين العراقي والمصري)
 تكليفي من قبل الكلية بالمشاركة بكتابة المبادئ الخاصة بحقوق االنسان والوارد ذكرها في القران الكريمواالعالن العالمي لحقوق االنسان ودستور العراق لعام  2005بموجب الكتاب الموجة لإلقسام العلمية من
السيد العميد بتاريخ 2013/6/19
 حضور الندوة العلمية الموسومة ب(الجهود الدولية واالقليمية في منع االرهاب الدولي وحمايته )وذلكبتاريخ 2014/4/14
حضور الندوة العلمية التي اقامها قسم القانون العام في كلية القانون /جامعة بغداد الموسومة ب((اصول
الصياغة التشريعية في العراق – قراءة في الصياغة التشريعية لمجلس شورى الدولة في التشريعات
الصادرة في ظل دستور ))2005
 قيامي بإلقاء محاضرات بالبرنامج الموسوم ((شرح مواد الدستور العراقي )) في وزارة المالية /قسمالتدريب المالي والمحاسبي للفترة من  2014/5/22-18بناء على ترشيح الكلية لي بموجب الكتاب المرقم
ب 2272/في 2014/5/14

 قيامي بإلقاء محاضرات بالبرنامج الموسوم ((شرح مواد الدستور العراقي )) في وزارة المالية /قسمالتدريب المالي والمحاسبي للفترة من  2015/12/24-23بناء على ترشيح الكلية لي بموجب الكتاب المرقم
م ع  5236/في 2015/12/16
 حضور ندوة شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء حول ملئ استمارات تقييم االداء بتاريخ 2016/1/ 19المشاركة بصفة مقرر في ندوة قسم القانون العام الموسومة ب((دور التشريع في تحديد المخالفاتاالنضباطية )) يوم الثالثاء الموافق 2016/3/22
 حضور ندوة قسم القانون العام بعنوان ((استخدام تقنيات ويب في التعليم االلكتروني وانشاء الصفوفااللكترونية والمستودعات االلكترونية))بتاريخ 2016/6/11
حضور ندوه في فرع القانون الخاص حول (قانون العمل الجديد بين التحديث والتقليد –دراسة تحليليه
لقانون العمل الجديد رقم  37لسنة 2017
المشاركة بصفة مقررة لندوة فرع القانون الجنائي بعنوان العدالة التصالحية لألحداث في القانون العراقيالمشاركة ببحث في ندوة فرع القانون العام بتاريخ  2017-12-25بعنوان (االستثمار في مجال الخدمةوالجباية في قطاع الكهرباء واثرة في توفر الخدمة وجودتها .
 المشاركة في ورشه عمل اقامتها شعبة لشؤون الترقيات العلمية في كلية القانون /جامعة بغداد بتاريخ 2018/5/2حول(الية العمل بتعليمات الترقيات العلمية الجديدة رقم  167لسنة )2017

اللجان العلمية واإلدارية
 لجنة إتالف الدفاتر االمتحانية رئيس لجنة تصميم دليل الخريجين في كلية القانون  /جامعة بغداد باألمر اإلداري المرقم 5899قي-11-9. 2009
 لجنة مناقشة بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة لألعوام 2011-2010 ،2010/2009و-20112017-،2016-2015،2015-2014،2014-2013،2013-2012،2012و2018-2017
 عضو لجنة اإلشراف التربوي على طلبة الكلية وتوجيههم بما يخدم العملية العلمية والتربوية .عضو في اللجنة الخاصة بتدقيق حاالت الطلبة المقبولين في الكلية خالل العام الدراسي 2008/ 2007بموجب األمر اإلداري المرقم  292في .2007/10/31
عضوه باللجنة الخاصة بتحديث منهج المالية العامة بموجب األمر اإلداري المرقم  9135في 2011/3/27عضوه في لجنة ضمان الجودة واألداء الجامعي في قسم القانون العام بموجب األمر اإلداري المرقم  27في.2012/2/2
 عضوه في اللجنة الخاصة بإنشاء دليل خاص لقسم القانون العام في الكلية الذي اعد في عام 2012– كما قمت بإعداد دليل قسم القانون العام في كلية القانون /جامعة بغداد وتحديثه في عام 2016-2015
-عضو لجنة الخدمات المجتمعية والمؤتمرات بموجب األمر اإلداري المرقم  734في .2012/2/9

 عضوة في اللجنة الدائمة لحقوق االنسان في الكلية تكليفي باإلشراف على طلبة المرحلة الثالثة في كلية القانون/جامعة بغداد متابعتهم خالل تدريبهم فيالمحاكم أثناء العطلة الصيفية للفترة من  2013/7/15إلى 2013/8/15
وكذلك لألعوام التي تلته ولغاية عام 2018-2017
 عضوه في لجنة التعضيد في الكلية للعام الدراسي  2014/ 2013بموجب األمر اإلداري المرقم 4710في 2013/9/11
عضو لجنة التعضيد في كلية القانون /جامعة بغداد للعام الدراسي 2015 -2014بموجب االمر االداريالمرقم المرقمة ش ع  4248/في 2014/10/13
 عضو لجنة التعضيد في كلية القانون/جامعة بغداد للعام الدراسي  2016-2015بالكتاب المرقم عضو لجنة التعضيد في كلية القانون /جامعة بغداد للعام الدراسي2017-2016بالكتاب المرقم ش ع/ 3356في 2016/10/4
 عضوه في اللجنة أالمتحانية لطلبة المرحلة الرابعة للعام الدراسي 2011-2010عضوه في اللجنة أالمتحانيه لطلبة المرحلة األولى للعام الدراسي 2012-2011عضوه في اللجنة أالمتحانيه التدقيقية لطلبة المرحلة الثالثة للعام الدراسي 2013-2012بموجب األمريناإلداريين س 388/و م .ا  3427الصادرة في 2013/5/12و2013/6/19
 عضو اللجنة االمتحانية للمرحلة الثالثة بموجب االمر االداري المرقم م0ع 755/س في 2013/11/31 عضوة في اللجنة االمتحانية للمرحلة الثانية للعام الدراسي  2016-2015بموجب الكتاب المرقم م ع 844/س في 2015/12/30
 وعضوة في اللجنة االمتحانية للمرحلة االولى للعام الدراسي 2017-2016بموجب الكتاب المرقم وعضو للجنة االمتحانية للمرحلة الثانية للعام الدراسي  2018-2017بموجب الكتاب المرقم عضوه في لجنة تحديث وتطوير المناهج الدراسية في قسم هندسة المكائن والمعدات /الجامعة التكنولوجيةفي مادة الديمقراطية وحقوق اإلنسان بموجب األمر اإلداري المرقم 5ه م ك  108/بتاريخ 2013/1/15
 عضوه في اللجنة أالمتحانيه لطلبة المرحلة الثالثة للعام الدراسي  2014-2013بموجب األمر اإلداريالمرقم م ع 755/س في 2013/11/7
 عضوه في لجنة تحديث وتطوير المناهج الدراسية الخاصة بقسم القانون العام بموجب األمر اإلداري المرقم 233في 2013/10/1
 عضو اللجنة المشكلة في قسم القانون العام لغرض مراجعة المناهج الدراسية وبيان المالحظات حولهاوذلك لمراجعة مادة (حقوق االنسان )بموجب الكتاب المرقم 68بتاريخ 2014/1/30
عضوه في لجنة التوثيق الخاصة بقسم القانون العام بموجب الكتاب المرقم م0ب  5498/في2013/10/31
المشاركة في دورة الترقيات العلمية الخاصة بالحاسوب في مركز الحاسبة االلكترونية بموجب الكتاب المرقم 1466في 2013/10/6

عضوة في لجنة ارشفة وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بقسم القانون العام بموجب االمر االداري المرقم مب  4130/في 2014/9/23
 عضو في لجنة في قسم القانون العام لغرض تقويم كتاب د 0رياض عبد عيسى الزهيري لموسومب((دعوى مسئولية الدولة عن اعمالها الضارة في القانون العراقي والمقارن ((بموجب االمر االداري المرقم
 234بتاريخ 2014/5/13
عضوة اللجنة التدقيقية المشكلة بموجب االمر الجامعي المرقم ()13770في 2018/6/5 عضو لجنة السالمة الفكرية في قسم القانون الجنائي بموجب االمر االداري  325بتاريخ 2018/9/3 -عضو لجنة االستالل في قسم القانون الجنائي بموجب االمر االداري  326بتاريخ 2018/9/3

الدورات التدريبية-:
 دورة البحوث المخططة والمنجزة التي أقامها مركز الحاسبة االلكترونية – جامعة بغداد للفترة -20/24تموز 2008باألمر اإلداري المرقم  2889في . 2008-6-19
 الدورة التدريبية حول قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية – برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابعلبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي للفترة  17-12كانون الثاني  /يناير . 2009
 دورة التأهيل التربوي ( )115للتدريسيين نظمها مركز التطوير والتعليم المستمر  /جامعةبغداد – وزارة ا لتعليم العالي والبحث العلمي في 15شباط  2009للفتره من  2/17ولغاية2009/3/19
 دورة اللغة العربية ( التاسعة والثمانون) للتدريسيين نظمها مركز التطوير والتعليم المستمر /جامعة بغداد –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 15شباط.2009
حصلت على كتاب شكر وتقدير من قبل السيد رئيس جامعة بغداد لكوني من التدريسيين العشرة األوائل في
هذه الدورة وذلك بموجب الكتاب المرقم  361في .2009-3-31
 دورة (( مدخل إلى التدقيق على وفق المواصفة الدولية ( ) ISO 19011والية كتابة تقارير التدقيقوالتقويم الذاتي )) نظمه قسم ضمان الجودة في جامعة بغداد بموجب األمر المرقم  5658في -11-29
. 2010
 دورة ((جودة المناهج وتوصيفها ضمن المعايير العالمية))التي أقامها قسم ضمان الجودة في جامعة بغدادباألمر اإلداري المرقم  916في . 2011-2-24
 الدورة التدريبية التخصصية ألساتذة وتدريسي مادة حقوق اإلنسان للمدة من ،2011/9/29-9/27وعلىقاعة مركز التعليم المستمر /جامعة بغداد .
االشتراك في دورة(  )ic3التي أقامها مركز التعليم المستمر في الجامعة العراقية في شهر تموز عام 2012 االشتراك في دورة التوفل التي أقامها مركز التعليم المستمر في الجامعة العراقية في شهر تموز عام2012

 دورة اآلليات الحديثة لدراسة حقوق اإلنسان في جامعات ومدارس العراق مع وزارة التعليم العالي والبحثالعلمي (ورشة عمل)التي إقامتها منظمة النجدة الشعبية ولجنة المرأة لمعلمي العراق وبدعم من منظمة
مساعدات الشعب النرويجي والتي أقيمت للفترة من  20-19كانون األول 2012
 دورة الترقيات العلمية في كفاءة الحاسوب الخاصة بأساتذة جامعة بغداد للفترة من  9-29ولغاية -10-32013

الشكر والتقدير
 شكر وتقدير من رئيس جامعة بغداد 2009-3-31 -شكر وتقدير من عميد كلية القانون /جامعة بغداد

بموجب الكتاب المرقم  193في . 2012/1/11

 شكر وتقدير من عميد كلية القانون /جامعة بغداد. 2012/

بموجب األمر اإلداري المرقم  1113في 2/26

 -شهادة تقديرية من عميد كلية القانون /جامعة بغداد بمناسبة يوم الكلية بتاريخ 2012/9/1 شكر وتقدير من رئيس قسم القانون العام بتاريخ  2012/10/30لقيامي بإعداد الدليل التعريفي الخاصبقسم القانون العام
 -شكر وتقدير من عميد كلية القانون /جامعة بغداد

بموجب األمر اإلداري  1370في .2012/ 3/8

 -شكر وتقدير من عميد كلية القانون /جامعة بغداد

بموجب األمر اإلداري المرقم  1686في 2012/4/5

 شكر وتقدير من رئيس الجامعة العراقية الشتراكي ببحث في المؤتمر الثالث لنصرة الرسول (صلى هللا عليةوسلم )الذي إقامته الجامعة العراقية في  16-14من شهر نيسان من عام 2012
 شكر وتقدير من عميد كلية القانون /جامعة بغداد بموجب األمر اإلداري المرقم  5410في /11/7 2012إلنجازي الدليل التعريفي لقسم القانون العام في كلية القانون /جامعة بغداد
 شكر وتقدير من عميد كلية القانون /جامعة بغداد2013/8/5

بموجب األمر اإلداري المرقم م ب 3971/في

 شكر وتقدير من عميد كلية القانون /جامعة بغداد2013/9/22

بموجب األمر اإلداري المرقم م  4881/في

 شهادة تقديرية من عميد كلية القانون /جامعة بغداد لمشاركتي بالمؤتمر الذي أقامته كلية القانون/جامعةبغداد تحت عنوان دستور جمهورية العراق لسنة  2005بين النظرية والتطبيق بصفة باحث الذي أقيم في -3
.2013/12/5
 شكر وتقدير من عميد كلية القانون /جامعة بغداد لمشاركتي في الندوة التي أقامتها كلية القانون /جامعةبغداد بصفة مقررة للندوة المعنونة ب(حكم الجريمة اإلرهابية في الشريعة اإلسالمية التي أقيمت بتاريخ
2013/11/27
 حصولي على شهادة تقديرية من عميد الكلية لمشاركتي ببحث في المؤتمر الذي اقامه قسم القانون العام فيالكلية والموسوم ب(دستور جمهورية العراق لسنة  2005بين النظرية والتطبيق)

كتاب شكر وتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بموجب الكتاب المرقم ب 1340/في2014/3/10
 شكر وتقدير من المدير العام لمركز التدريب المالي والمحاسبي لقيامي بإلقاء محاضرات خاصة بالبرنامجالتدريبي المتخصص في( شرح مواد الدستور العراقي لعام )2005وذلك بموجب كتاب وزارة المالية المرقم
 2194في 2014/7/25
 شكر وتقدير من عميد الكلية بموجب االمر االداري المرقم ب 4122/بتاريخ 2014/9/23 شكر وتقدير من عميد الكلية بموجب الكتاب المرقم م ب  1464/في 2015/3/30 شكر وتقدير من عميد الكلية للجهود المبذولة للعمل في اللجان العلمية في الكلية بالعدد م ب 3993/وتاريخ 2016/11/28
 شكر وتقدير من عميد الكلية للجهود المبذولة للعمل في اللجان العلمية في الكلية بالعدد م ب / 3520في 2017-11-6
-

شكر وتقدير من عميد كلية القانون  /جامعة بغداد إلهدائي مكتبة الكلية نسخ من مؤلفي المشترك
مع الدكتور وليد مرزة حمزة بعنوان ((نحو تفعيل دور هيئة النزاهة في منع الفساد ومكافحته /
التشخيص والمعالجة ))

