
البرنامج المتقدم
لألداء الحكومي المتميز

اإلصدار العاشر

  25 فبراير - 02 مارس 2023م
   المدينة المنورة

برعاية كريمة من

صاحب السمو الملكي األمير

فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
أمير منطقة المدينة المنورة

البرنامج معتمد من جامعة
 والية ميزوري بالواليات المتحدة األمريكية

برنامج ُمَعد خصيصًا للقيادات والكوادر المتميزة الواعدة باألجهزة الحكومية، ويشارك في 
تقديمه نخبة من أبرز أساتذة وخبراء اإلدارة العامة في العالم العربي واإلسالمي



 www.mile.org/hpg10 2 ykamel@mile.org  +966 53 722 7904  

صاحب السمو الملكي األمير 

سعود بن خالد الفيصل آل سعود
نائب أمير منطقة المدينة المنورة

 ُيســعدني أن هنــاك برنامــج تعليمــي تنفيــذي عالــي المســتوى ُيقــدم فــي 
المدينــة المنــورة. لقــد وجــدت البرنامــج المتقــدم لتطويــر المهــارات القياديــة 
الذهنيــة،  الجوانــب  لمســت  نوعهــا  مــن  وفريــدة  غنيــة  تجربــة  ذو  واإلداريــة 

القياديــة.  التنميــة  جوانــب  مــن  والجســدية  والعاطفيــة،  والروحانيــة، 
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د/ علي بن صديق الحكمي

رئيس مجلس النظارة

أود أن أرحب بكم في  »البرنامج المتقدم لألداء الحكومي 
المعرفة  مدينة  معهد  وقف  ينظمه  والذي  المتميز« 
من  كريمة  رعاية  تحت  المنورة  بالمدينة  والريادة  للقيادة 
صاحب السمو الملكي األمير/ فيصل بن سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود الذي طالما أكرم  المعهد بدعمه الكريم
وقد استفاد من اإلصدارات السابقة للبرنامج المئات من 
القيادات الحكومية في المملكة العربية السعودية ودول 
العالمين العربي واإلسالمي. ويتميز هذا اإلصدار بتناول 
العديد من الموضوعات والمهارات الهامة التي تحتاجها 
القيادات الحكومية في ظل التغيرات المتسارعة في كٍل 

من البيئة االقتصادية والسياسية والتقنية.

الحكومية  القيادات  مهارات  صقل  إلى  البرنامج  يهدف 
مثل:  الموضوعات  من  العديد  عملية  بصورة  ويتضمن 
التصدي  في  ودورها  العامة  السياسات  وتنفيذ  تطوير 
لألزمات وتسريع التعافي، وأدوات استشراف المستقبل 
في  االستراتيجي  والتخطيط  السيناريوهات،  وتحليل 
بأستخدام  التدريب  ايضًا  يتضمن  كما  الحكومية.  األجهزة 
المشاركين في تطوير مبادرات  المحاكاة لصقل مهارات 
المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  في  تساهم  وطنية 
التدريبي  البرنامج  وُيختتم  المتحدة.  األمم  أطلقتها  التي 
األجهزة  لقادة  الخامس  بالملتقى  السادس  يومه  في 

شعار  تحت  الحكومية 
»استعراض أفضل التجارب والممارسات في مجال 

اإلبداع والتكامل والتحسين «

أتطلع لمشاركتكم في هذا البرنامج والترحيب بكم في 
مدينة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-

كلــــــــــــــــمة
 رئيس مجلس النظارة



معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة

معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة منظمة وقفية تهدف إلى تقديم 
حلول تطويرية واستشارية للمنظمات والقياديات اإلدارية في العالم 

العربي واإلسالمي.
 

أكثر  التدريبية  برامجه  من  واستفاد   2009 عام  في  المعهد  تأسس 
من 2000 متدرب  من كبار القيادات اإلدارية من أكثر 25 دولة وقدم 
الحكومية  لعدد من األجهزة  اإلدارية  العديد من اإلستشارات  المعهد 

متعددة. إدارية  مجاالت  في  ربحية  والغير  الخاصة  والمنظمات 
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أعــــــــــــــــــــــــضاء 
مجلس نظارة وقف المعهد

د/ علي بن صديق الحكمي

رئيس مجلس النظارة

م/ عبدالله الرخيص

عضو مجلس النظارة

أ/ يوسف عبدالستار الميمني

عضو مجلس النظارة

د/ مروان بن محمد فهمي

عضو مجلس النظارة

د/  إياد رشاد رضا

عضو مجلس النظارة

أ/ أحمد يوسف بوشناق

عضو مجلس النظارة

م/ عمر محمد نجار

عضو مجلس النظارة

د/  خالد محمد الزامل

عضو مجلس النظارة

أ/ عبدالرحمن محمد بن يوسف

عضو مجلس النظارة

الشهادات المهنية برامج المعهد التدريبية الرئيسية

 البرنامج المتقدم لتطوير مهارات 
كبار المدراء التنفيذيين

عدد اإلصدارات: 13  

الخريجين: 590 عدد   
عدد الجهات التي استفادت من     

البرنامج 70  
مدة البرنامج: )13 يوم تدريبي(  

 البرنامج المتقدم لتطوير آداء
القطاع الصحي

عدد اإلصدارات: 4  

الخريجين: 160 عدد   
عدد الجهات التي استفادت من     

البرنامج 19  
مدة البرنامج: )6 أيام(  

 البرنامج المتقدم لتطوير أداء
شركات االتصاالت

عدد اإلصدارات: 2  

الخريجين: 98 عدد   
عدد الجهات التي استفادت من     

البرنامج 21  
مدة البرنامج: )6 أيام(  

 ADKAR البرنامج الدولي في منهجية إدارة التغيير

PROSCI - الواليات المتحدة األمريكية

المؤسسة األوربية إلدارة الجودة
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لمحة عامة
حول البرنـــامج

لكي تتمكن المملكة من تحقيق رؤيتها، كان من الواجب التركيز على العنصر البشري الذي يعتبر المحرك األساسي 
لتحقيق تطلعات المملكة. ويعتبر تطوير كادر من القيادات الواعدة إلدارة دفة عملية التحول ومتابعة تنفيذ توجهات 

الرؤية وهندسة إدارة التغيير من أهم مقومات نجاح تحقيق الرؤية.

مع  للتعامل  مهاراتهم  وصقل  الواعدة  القيادات  تمكين  إلى  المتميز  الحكومي  لألداء  المتقدم  البرنامج  يسعى 
التحديات المعاصرة للعمل الحكومي، واالرتقاء باألداء المؤسسي والمساهمة في دعم األداء الحكومي، وذلك 
التفاعلية  ُيعزز المشاركة  بالتركيز على عدد من الموضوعات األساسية وتناولها باستخدام منهج تدريبي متكامل 
وتبادل الخبرات بين القيادات الحكومية المشاركة واالطالع على أفضل التجارب وممارسات اإلدارة الحكومية عالميًا 

وإقليميًا.

45 40 480
متحدث من 15 جهة أكاديمية

 واستشارية حول العالم
جهة حكومية استفادت من البرنامج قيادي شارك في البرنامج

  

خمس مجاالت كفاءة رئيسية 

السياسات العامة 	

االستشراف االستراتيجي  	

إدارة التغيير للتنفيذيين 	

مستقبل العمل الحكومي 	

الشراكة بين القطاع العام والخاص 	

أدوات التعلم الرئيسية 

استعراض أبرز منهجيات العمل الحكومي الحديثة 	

دراسة نماذج من القطاع الحكومي 	

محاكاة سيناريوهات واقعية 	

أنشطة تفاعلية 	
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الالزمة  الهامة  والخبرات  للمهارات  الصحيح  االستيعاب  للمشاركين  البرنامج  ُيتيح 
أكثر  اتخاذ قرارات استراتيجية  الحكومي – كما يتيح للمشاركين إمكانية  القطاع  لنجاح 
وعًيا وأكثر جدوى اقتصادية. وتعتبر دراسات الحالة والمحاكاة ودراسة السيناريوهات 
الواقعية هي الُسبل التي يتسنى لنا من خاللها زيادة تطوير الكفاءة، والتحقق من 

لألفكار. الفعلي  التطبيق  قابلية خضوع 

أهداف البرنامج
فهم كيف تستطيع الحكومات التميز والريادة على المستويات المحلية واإلقليمية  	

والعالمية.

التخطيط  	 مع  وعالقتها  االستشراف  مناهج  من  مختلفة  أنواع  وتطبيق  فهم 
تيجي ا االستر

استكشاف األدوات العملية، باإلضافة إلى الحلول المالئمة.  	

تحليل التوجهات الُصغرى والُكبرى التي ُتشكِّل مستقبل الحكومات.  	

باستخدام  	  – مستقبلية  خطوات  اتخاذ  حالة  إلى  الفعل  رد  حالة  من  االنتقال 
وحّلها.  المشكالت  لتحديد  وتقنيات  معلومات 

القيادات الوسطى  	 التواصل اإليجابي بين  بناء شبكة عالقات حكومية وتمكين 
الحكومي  القطاع  والعليا في 

االطالع على أفضل الممارسات العالمية الحكومية  للتعرف على أسباب النجاح  	
وفرص التطوير.

الفئة المستهدفة
يستهدف البرنامج القيادات والكوادر المتميزة الواعدة العاملة في األجهزة الحكومية 
مدينة  لمعهد  التابعة  القبول  لجنة  خبراتهم سبع سنوات. وستتولى  تتجاوز  والتي 
ل لاللتحاق.  المعرفة للقيادة والريادة MILE مراجعة الطلبات من أجل تقييم مدى التأهُّ
نظًرا  اإلصدار  بهذا  االلتحاق  من  يتمكنوا  لم  الذين  المؤهلين  للمرشحين  وبالنسبة 

لمحدودية المقاعد، ستكون لهم أولوية االلتحاق باإلصدارات القادمة.

استعراض نموذج التميز
 المؤسسي األوربي

 ADKAR استعراض نموذج
إلدارة التغيير والذي أصدره 

معهد بروساي أكبر مراكز 
البحوث في هذا المجال

منهــــجية برنـــــــامج  
HPG األداء الحكومي المتميز
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معالي الوزير 

خالد بن عبد العزيز الفالح
وزير االستثمار 

المملكة العربية السعودية

 لقــد شــاركت فــي العديــد مــن أبــرز برامــج تطوير القيــادات في العالــم مثل برامج 
جامعــة هارفــارد وإنســياد، ولكــن لــم أكــن أتوقــع أبــدًا أن أجــد مثــل هــذا المعهــد 
بالمدينــة المنــورة الــذي قــدم مزيجــًا مميــزًا مــن المحتــوى الراقــي واألداء رفيــع 
ــة. وبصراحــة  ــن رياضي ــك تماري ــم الســمحة التــي صاحبتهــا كذل المســتوى والقي
فقــد مــر اليــوم وكأنــه ســاعة وهــذا يعــزي بدرجة كبيــرة للمهارات المتميــزة للمدرب 

والجــو الخــاص الــذي أقيــم فيــه البرنامــج .
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محــــــــــــاور
 الــــــــبرنامــج

تطوير وتنفيذ السياسات العامةاليوم األول: السبت
د / عبدالعزيز استيتيه

ســيتم التركيــز علــى منهجيــات وممارســات تطويــر السياســات العامــة لتكــون فّعالــة فــي خدمــة 
المجتمــع و المعنييــن مــن ذوي العالقــة. وتغطيــة جميــع مراحــل إعــداد السياســات العامــة, وتشــتمل 
علــى تماريــن جماعيــة للمشــاركين مــن خــالل اســتخدام دراســات حالــة عمليــة مــن واقــع تجربــة حكومــة 
دبــي واإلمــارات وبعــض الــدول المختــارة, وذلــك بهــدف تبــادل المعرفــة والخبــرات وتعزيزهــا لــدي 
جميــع المشــاركين. وســوف يتمكــن المشــاركين مــن القــدرة علــى تطويــر وتنفيــذ السياســات العامــة 
المســتندة إلــى أدلــة علميــة, واســتخدام التحليــل واألدلــة البحثيــة لتطويــر السياســات العامــة بشــكل 
ــذ السياســات  ــر وتنفي ــة تطوي ــق أفضــل األســاليب فــي عملي ــكار وتطبي ــك االبت اســتراتيجي، وكذل

العامــة.

استشراف المستقبل وتحليل السيناريوهات
د/إدريس أوهالل

تســتعرض عمليــة االستشــراف األســتراتيجي عــدة صعوبــات مــن أهمهــا صعوبة نمذجة المســتقبل 
واستكشاف خياراته والطرق التي تؤدي إليه. إن مصدر الصعوبة هنا يكمن أوال في مبدأ الاليقين 
الذي يعتبر من أهم مبادئ اإلدارة االستراتيجية؛ بل لعله مبدؤها األول. ومقتضى هذا المبدأ عدم 
وجــود أي نتائــج أو تنبــؤات أو توقعــات دقيقــة ومطلقــة بشــكل كامــل، ولكــن عوضًا عــن ذلك يجب أن 
تكــون هــذه التوقعــات والنتائــج متضمنــة أفضــل درجــة مــن الدقــة واليقيــن. إن هــذا المبــدأ المتأصــل 
فــي طبيعــة االســتراتيجية هــو الــذي جعــل الكثيــر مــن علمــاء وخبــراء االســتراتيجية يعتمــدون طريقــة 
 االستشــراف بالســيناريو كحــل للصعوبــات النوعيــة التــي تطرحها عملية االستشــراف االســتراتيجي.
تــم تصميــم هــذا اليــوم التدريبــي خصيصــًا ليســاعد القيــادات والمؤسســات على نمذجة المســتقبل 

واستكشــاف خياراتــه والطــرق التــي تــؤدي إليه.

إدارة التغيير للتنفيذين
د/ مصطفى جالل

ــر أمــًرا  ــادة التغيي ــع الفــرق والمنظمــات، وتعــد قي ــاة فــي جمي ــق الحي ــر هــو حقيقــة مــن حقائ التغيي
حيوًيــا وبغــض النظــر عــن األنشــطة التــي يشــارك فيهــا القائــد أو المديــر، مــن تنفيــذ اإلســتراتيجية 
إلــى إجــراء تعديــالت بســيطة علــى نظــام العمــل؛ كل هــذه األنشــطة تتطلــب تغييــر مهــارات القيــادة. 

فــي كل مــرة يتخــذ فيهــا قائــد أو مديــر قــراًرا، يحــدث نــوع مــن التغييــر.
وتشــير إدارة التغييــر إلــى األســاليب والممارســات التــي تحــدد فيهــا المنظمــة وتنفــذ التغييــر داخــل 
عملياتهــا الداخليــة والخارجيــة، وقــد تــم تصميــم ورشــة عمــل “إدارة التغييــر للتنفيذييــن” علــى مجــال 
حيــوي لقيــادة التغييــر والثقافــة التنظيميــة والتــي توفــر إرشــادات حــول أفضــل الممارســات الحاليــة 

وتنميــة المهــارات فــي قيــادة التغييــر .

25 فبراير

26 فبراير

اليوم الثاني: األحد

27 فبراير

اليوم الثالث: اإلثنين
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01 مارس

28 فبراير

02 مارس

مستقبل العمل الحكومي
د/يسار جرار

ــاٍت جديــدة وتوقعــاٍت متزايــدة مــن مواطنيهــا. وفــي  ــم اليــوم متطلب تواجــه الحكومــات حــول العال
نفــس الوقــت تعيــش المجتمعــات ضمــن منظومــٍة متســارعة النمــّو مــن التكنولوجيــا واألدوات التي 
يمكــن للحكومــات اســتغاللها لتلبيــة تلــك المتطلبــات والتوقعــات مــن خاللهــا. إال أن هــذه األدوات 
ــاج حكومــات اليــوم أن تركــز  ــن تنجــح فــي ســياق العمــل الحكومــي البيروقراطــي والتقليــدي وتحت ل

علــى االبتــكار واإلبــداع للوصــول لحلــول وآليــات حديثــة ومالئمــة لتحديــات وفــرص القــرن ٢١.
يركــز اليــوم التدريبــي علــى االبتــكار فــي العمــل الحكومــي ، ويوّفــر منهجيــات عالميــة وأدواٍت عمليــة 
لتمكيــن وترســيخ ثقافــة االبتــكار فــي القطــاع الحكومــي وتعزيــز آليــات تحليــل وســن سياســات عامــة 

مبتكــرة لتالئــم التحديــات التــي تواجــه الحكومــات فــي القــرن الواحــد والعشــرين.

الشراكة بين القطاع العام والخاص
أ/ عبد السالم بن عبدهللا عبد العال

يعتبــر التمويــل مــن أبــرز تحديــات التنميــة التــي تواجههــا الحكومــات وخصوصــًا فيمــا يتعلــق بتنفيــذ 
البرامــج والمشــاريع العمالقــة التــي تتطلــب ضمــان توفيــر مبالــغ ماليــة كبيــرة جــدا ليــس فقــط لتنفيــذ 
تلــك البرامــج والمشــاريع بــل ولضمــان تشــغيلها فــي المســتقبل. ولــذا تلجــأ الــدول إلــى عــدة حلــول 
لضمــان تأميــن التمويــل االزم لتغطيــة نفقــات وبرامــج مشــاريع التنميــة، وتعتبــر الشــراكة بيــن 
القطــاع العــام والقطــاع الخــاص مــن أنجــع الحلــول التــي أثبتــت كفــاءة ومرونــة عاليــة فــي حــل مشــكلة 
التمويــل, حيــث يالحــظ عالميــًا الزيــادة المضطــردة فــي عــدد وقيمــة المشــاريع التــي تتبنــى نمــوذج 
عمــل الشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص وخصوصــًا نمــوذج البنــاء والتشــغيل ونقــل الملكيــة 

.)BOT(
وتشــهد المملكــة العربيــة الســعودية توســعًا فــي تنفيــذ مشــاريع شــراكة بيــن القطــاع العــام 
والخــاص وذلــك تزامنــًا مــع صــدور نظــام التخصيــص والئحتــه التنفيذيــة وكذلــك القواعــد المنظمــة 
للتخصيــص, شــكلت مجتمعــة مرجعــًا وإطــارًا قانونيــًا للتوســع فــي تنفيــذ مشــاريع الشــراكة وتحفيــز 

ــة الطموحــة 2030. ــذ برامــج ومشــاريع الرؤي القطــاع الخــاص للمشــاركة فــي تنفي

الملتقى الخامس لقادة األجهزة الحكومية
استعراض أفضل التجارب والممارسات في مجال اإلبداع والتكامل والتحسين 

ســاهمت األفــكار اإلبداعيــة فــي نمــو وتطــور المجتمعــات البشــرية بشــكل كبيــر، وخلقــت هــذه 
األفــكار حلــواًل ذكيــة للعديــد مــن التحديــات التــى تواجــه الحكومــات ســواء فــي مجــال التعليــم، 

االقتصــاد، األمــن، التكنولوجيــا و غيــر ذلــك مــن المجــاالت األخــرى.

وُيعقــد هــذا الملتقــى فــي ختــام “البرنامــج المتقــدم لــألداء الحكومــي المتميــز HPG“ تحــت رعايــة 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود أميــر منطقــة المدينــة 
المنــورة،  والــذي يهــدف إلــى تحســين أداء وفاعليــة الجهــات الحكوميــة واالرتقــاء بجــودة الخدمــات 

المقدمــة للمســتفيدين.

اليوم الخامس: األربعاء

اليوم الرابع: الثالثاء

اليوم السادس: الخميس
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فــــــــــــــعاليات
 الفترة المسائية

Coaching جلسات اإلرشاد اإلداري

فحص طبي

ورش عمل

عشاء تراثي

شارك بأفكارك

جوالت ميدانية تاريخية
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ــرًا،  ــه كثي ــذي اســتفدت من  لقــد ســعدت بالمشــاركة فــي أحــد برامــج المعهــد وال
ومــا يميــز برامــج المعهــد هــو الجــودة العاليــة للمحاضريــن الدولييــن ومــا يتمتعــون 
بــه مــن خبــرة ومعرفــة متعمقــة، وكذلــك المزيــج المتميــز مــن المشــاركين مــن 
القيــادات التنفيذيــة مــن عــدة دول ومــا يتمتعــون بــه مــن خبــرات عمليــة متنوعــة. 
ويتميــز البرنامــج بخلــق جــو تفاعلــي بيــن المشــاركين يمكــن مــن تبــادل المعرفــة، 
ــل دراســة الحــاالت وحلقــات  ــة المســتخدمة مث ــوع األدوات التدريبي ــز بتن كمــا يتمي
النقــاش. كمــا يعتبــر مــكان عقــد البرنامــج فــي حــد ذاتــه مــن أهــم عناصــر نجاحــه. 

معالي الدكتور
توفيق الربيعة 
وزير الحج والعمرة 

المملكة العربية السعودية



 www.mile.org/hpg10 14 ykamel@mile.org  +966 53 722 7904  

الجانب االجتماعي
بيــن  العالقــات  توثيــق  علــى  البرنامــج  ُيركــز 
المشــاركين واســتغالل تواجدهــم فــي مــكان واحــد 
لمــدة أســبوع وتوفيــر الفــرص لهــم لتوثيــق أوجــه 
المســتمرة  الشــراكات  مجــاالت  وتحديــد  التعــاون 

البرنامــج. انتهــاء  بعــد 

الجانب الجسدي 
يتــم التنســيق مــع الفنــدق لضمــان توفيــر خيــارات 	 

أطعمــة صحية للمشــاركين.
يتم عمل فحوصات طبية للمشاركين.	 
يوميــًا 	  رياضيــة  تماريــن  جلســات  تقديــم  يتــم 

. كين ر للمشــا

الجانب الروحي
 تنفيذ البرنامج برحاب الحرم النبوي الشريف.	 
واآلثــار 	  المعالــم  لزيــارة  ميدانيــة  جــوالت  عمــل 

التاريخيــة بالمدينــة للتعــرف علــى النمــط القيــادي 
ــه وســلم- ــه علي ــه  -صلــى الل لرســول الل

الجانب الفكري
اختيار الموضوعات التدريبية المناسبة.	 
اختيار أعضاء هيئة تدريب متميزين.	 
 	.Coaching Session جلسات اإلرشاد اإلداري
 	.Webinar التعليم المستمر بعد البرنامج عبر اإلنترنت









يعكس هذا البرنامج أحد أهم المبادئ التي تبناها الكاتب 
القيادي  أن  إلى  يشير  الذي  كوفي  ستيفن  العالمي 
الناجح البد أن يطور نفسه في أربع جوانب أساسية وهي:



 www.mile.org/hpg10 15 ykamel@mile.org  +966 53 722 7904  

نماذج من الجهات التي شاركت في اإلصدارات السابقة للبرنامج

خصم إضافي للمجموعات
خصم 

التسجيل 
المبكر

رسوم 
البرنامج

10 فاكثر
مقاعد

10 - 6
مقاعد

5 - 3
مقاعد 10%

 حتى 10 فبراير

 3,945
دوالر 
أمريكي

15% 10% 7%

* شاملة ضريبة القيمة المضافة %15   * غير شاملة اإلقامة وتذاكر الطيران.

د/ عبدالعزيز استيتيه
مستشار اقتصادي

 األمانة العامة للمجلس التنفيذي 

لحكومة دبي

د/ مصطفى جالل
مستشار تعليم وتطوير 

ومحاضر دولي في إدارة التغيير

د/ يسار جرار
شريك، المجموعة الدولية 

لإلستشارات

د/ إدريس اوهالل
مستشار دولي في مجال االستراتيجية 

تشمل المشاركة في البرنامج:
رسوم تسجيل البرنامج كاماًل لمدة أسبوع. 1
2 .Psychometric اختبارات تحليل الشخصية
3 .Coaching جلسات اإلرشاد اإلداري
فحص طبي أثناء البرنامج. 	
جوالت ميدانية لزيارة المواقع التاريخية. 5
شــهادة اعتمــاد البرنامــج مــن جامعــة واليــة . 	

المتحــدة األمريكيــة بالواليــات  ميــزوري 

أعــــــــــــــضاء
هيئة تدريب البرنامج

م/ عبد السالم عبدالعال
مستشار الشراكات االستراتيجية



لمزيد من المعلومات
وقف معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة 

مدينة المعرفة اإلقتصادية
طريق الملك عبد العزيز  | ص.ب: 2	23	

المدينة المنورة 532	 | المملكة العربية السعودية
هاتف: 	790 722 053

 ykamel@mile.org :البريد اإللكتروني
w w w . m i l e . o r g

   


