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 1انصفؾخ 

 
  

 ٔصف انجشَبيظ األكبدًٚٙ 

 

املتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 كهٛخ انزشثٛخ انجذَٛخ ٔػهٕو انشٚبضخ انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 خانُظشٚ / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .2

أ اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 انجشَبيظ األكبدًٚٙرمٛى 

 انجكبنٕسٕٚط اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساعٙ  .5
 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 عُٕ٘ 

  انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

 ال ٕٚعذ انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7

  ربسٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9

 ثشايظ أفٛظرؼهٛى أعبعٛبد  -
 فٙ اعزخذاو انؼًهٛبد انؾغبثٛخ فٙ ثشَبيظ االكغم رطٕٚش لذسح انطبنت  -
 اعزخذاو انًخططبد فٙ ػشض انُزبئظ  -
 فٙ اعزخذاو فٙ ثشَبيظ انجٕسثُٕٚذ رطٕٚش لذسح انطبنت  -
 اَشبء انؼشٔض انزمذًٚٛخ -
 زشَٛذالَرصبل ثبالا فٙرطٕٚش لذسح انطبنت  -
 انجٕس ثُٕٚذ كغمالٔفظ ثًخزهف رطجٛمبرٓب انٕٔسد ٔاالاعزخذاو ثشايظ ا رؼهى -
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 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيظيخشعبد ان  .11

  االْذاف انًؼشفٛخ  -أ
 .انشٓبدح انًًُٕؽخ ٔانًؤْالد انٕظٛفٛخ انًغزمجهٛخ 

 ثشايظ أفظ انًكزجٛخ ٛبدرؼهى اعبع  

 انجشايغٛبدًغبل ع انطبنت ػهٗ انزطٕس انؼهًٙ ثالاط 

  انزٕاصم انؼهًٙ انخبص ثبنؼبنى انشلًٙانٕلٕف ػهٗ اْى َمبط 

 جشَبيظ نخبصخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 . ٙيغبػذح انطهجخ ػهٗ رطجٛك يب رؼهًِٕ يٍ يٕاد ػًهٛخ داخم ٔخبسط اإلطبس انغبيؼ 

 ٔانجشٚذ االنكزشَٔٙ انجٕس ثُٕٚذٔكغم الٔفظ ثًخزهف رطجٛمبرٓب االٓبسح اعزخذاو ثشايظ اي 

  ثشايغٛبد أفظ انًكزجٛخيٓبسح اعزخذاو 
  ٗرطجٛمبد اخشٖ يشبثٓخانزؼشف ػه 
 رذسٚت انطهجخ ػهٗ انجشايغٛبد 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 طشٚمخ اإلنمبء ) انًؾبضشح( -
 طشٚمخ ؽم انًشكالد -
 انًُبلشخطشٚمخ  -
 طشٚمخ االعهخ ٔاالعبثخ االنكزشَٔٛخ -

 طشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ  -
 االخزجبساد انشفٕٚخ  -

 انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ط

 .ٌٔرًُٛخ سٔػ انزؼب 

 ٙانزمٛٛى انزار 

 ٘انزمٛٛى انمٛبد 

  اٚصبل انًبدح انؼهًٛخ نهطبنت 

 رؾفٛض انطبنت يؼُٕٚب ػهٗ انزفبػم ثبنًؾبضشح 

 يُبعجخ عزُزبط ٔاٚغبد ؽهٕلالصٚبدح لبثهٛخ انطبنت ٔيٓبس رّ فٙ ثُبء َظى ركٛخ نٓب انمذسح ػهٗ ا 
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 .)طشٚمخ اإلنمبء ) انًؾبضشح 
  اعزخذاو انًُصبد اانهكزشَٔٛخ انزؼهًٛٛخ 
  فذٕٚاد رؼهًٛٛخ 

 رٕظٛف لبثهٛخ انزذسٚغٙ ٔخجشرّ فٙ إٚصبل انًبدح انؼهًٛخ نهطبنت ٔاشؼبس انطبنت ثأًْٛخ انٕلذ 

  انًُبلشخطشٚمخ 

 
 طشائك انزمٛٛى    
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  انزؾشٚشٚخ .االخزجبساد 
 . االخزجبساد انشفٕٚخ 
 . االخزجبساد انؼًهٛخ 

 عئهخ انًجبششح انشفٕٚخ نهطبنتالا 

 فزؼ ثبة انًُبلشخ 

 ْزًبو ثبنؾضٕس ٔانزبكٛذ ػهّٛاال 

 
 .انشخصٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

  ٖانطهجخ.رًُٛخ ؽت انٕطٍ نذ 

 .رًُٛخ ؽت انزؼبٌٔ ٔانًغبػذح ثٍٛ انطهجخ 

 .رًُٛخ انٕػٙ انضمبفٙ نذٖ انطبنت 

 ثشاص شخصٛخ انطبنت ٔانؼًم ػهٗ رطٕٚشِ ٔصٚبدح انضمخ ثُفغّ.ا 

  ٗةٕانؾبع ثشايغٛبدانزذسٚت ػه 

  ثشايظ االكغم ٔانؼشٔض انزمذًٚٛخانزؼهى ػهٗ طجبػخ انجؾٕس ٔانزؼبيم يغ  

 ظٛم انُزبئهد ٔرؾالكغم ٔانزؼبيم يغ انًؼبدالانزؼبيم يغ ثشَبيظ ا 

 ٔانجشٚذ االنكزشَٔٙ كزشَٔٙالنانزؼهى ػهٗ ثشايظ انزٕاصم ا 
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 انغجٕسح- .1

 انذارب شٕ .2

 انؾبعٕة .3

 انجؾش انؼهًٙ .4

 يؾبضشاد َظشٚخ .5

 انؼًهٛخ ادانًخزجش .6

 انًُبلشخ ٔانؾٕاس .7

8. google meet, classroom 

 

 طشائك انزمٛٛى          
o يزؾبَبد انزؾشٚشٚخ انشٓشٚخاال 

o ٔانٕٛيٛخ انشفٕٚخ االيزؾبَبد 

o يزؾبَبد انٕٛيٛخ انزؾشٚشٚخاال 

o نكزشَٔٛخاليزؾبَبد ااال 

o انزمبسٚش 

o ُٕ٘انغؼٙ انغ 

o - َٙٔكشٔثبد)رؼهٛى رؼب( 

o ٔاعجبد ثٛزٛخ 

 

 ثُٛخ انجشَبيظ  .11

 انغبػبد انًؼزًذح انًمشس أٔ انًغبقاعى  سيض انًمشس أٔ انًغبق انًشؽهخ انذساعٛخ
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 ػًهٙ َظش٘

 1 1 2-ؽبعجبد  Tem 2-2 انضبَٛخ
 
 

 انزخطٛظ نهزطٕس انشخصٙ .12

 .ٚؼًم انجشَبيظ ػهٗ رطٕٚش شخصٛخ انطبنت األكبدًٚٙ ثشكم ٚزُبعت يغ طًٕؽبد انذٔنخ انؾذٚضخ  -

  .انًغزمجمإثشاص َمبط انمٕح نذٖ انطهجخ ثشكم ٚغًؼ ػهٗ ركٍٕٚ شخصٛخ لٛبدٚخ فٙ  -

 اعزخشاط انًٕاْت انًذفَٕخ نذٖ انطبنت نزطٕٚش يغبل ػًهخ ٔسفغ يغزٕٖ انزؼهٛى.  -

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل  .13

 يؼذل انطهجخ فٙ انصف انغبدط )اإلػذاد٘ , انًُٓٙ( ٔانز٘ يٍ خالنّ ٚكٌٕ انمجٕل فٙ انًشؽهخ  -
 انغبيؼٛخ .

 طشٚك انهغُخ االٔنًجٛخ ) فمظ نإلثطبل انشٚبضٍٛٛ(.لجٕل ػٍ  -
 يب ٚؼبدل لجٕل كهٛبد انُٓذعخ ٔانؼهٕو. انشٚبضخ سفغ يؼذل كهٛخ انزشثٛخ انجذَٛخ ٔػهٕو  -

 

 أْى يصبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ .14

 انًمشس انذساعٙ

 (انشاثغ -انضبنشانغضء )أعبعٛبد انؾبعٕة ٔرطجٛمبرّ انًكزجٛخ 

 انغضء انضبنش : رطجٛك االكغم
 انشاثغ : رطجٛك انؼشٔض انزمذًٚٛخانغضء 

 َزشَٛذالأعبعٛبد ا
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 يخطظ يٓبساد انًُٓظ

 انفشدٚخ يٍ انجشَبيظ انخبضؼخ نهزمٛٛىٚشعٗ ٔضغ اشبسح فٙ انًشثؼبد انًمبثهخ نًخشعبد انزؼهى 

 يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ يٍ انجشَبيظ 

 انغُخ / انًغزٕٖ

0202- 0200 

 اعى انًمشس سيض انًمشس
 أعبعٙ

 أو اخزٛبس٘

 خٛانًؼشفاألْذاف 
 ٛخانًٓبساراألْذاف 

 جشَبيظانخبصخ ثبن
 ٔانمًٛٛخاألْذاف انٕعذاَٛخ 

ٔانزأْٛهٛخ بساد انؼبيخ انًٓ

انًٓبساد األخشٖ  )انًُمٕنخ

انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف 

 (ٔانزطٕس انشخصٙ

 4د 3د 0د 2د 4ط 3ط 0ط 2ط 4ة 3ة 0ة 2ة 4أ 3أ 0أ 2أ

Tem 2-2  اعبعٙ 2 -ؽبعجبد / / /  / / / / / /   / / / / 
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 ًٕرط ٔصف انًمشسَ

 ٔصف انًمشس

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 كلية التربية وعلوم الرياضة انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .2

 انُظشٚخ      / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .0

 اعى / سيض انًمشس .3
Tem 2-2 

 ٕٚيٙ  أشكبل انؾضٕس انًزبؽخ .4

 عُٕ٘  انفصم / انغُخ .5

 أعجٕػٛبعبػزٍٛ  )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

  ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

مساادػ ا طلبة ااع لةؼطرااع اططقاام طلمستااتة طلةساامم مع لةمالاا  مااى مخااىت طلبة ااع ػةاا  ممطخااد  طلاامؼةة  -

 طلةسمه رع.
أو طلةىطد طل رطساتع   ماغ طلااهددا  مسدػ ا طلبة ع لةؼطرع ػالقع طل طندمح وػندصطه طل رطستع ) طلكىرسد  -

 طلةةنىمع وطلةؤهال  طلىظتفتع طلةسمس ةتع
 مسدػ ا طلبة ع ػة  تب تم مد تؼةةىه مى مىطد ػةةتع دطخل وخدرج طإلادر طلددمؼي . -
  مسدػ ا طلبة ع ػة  تب تم مد تؼةةىه مى مىطد نظطيع  دطخل وخدرج طإلادر طلددمؼي . -
       مسدػ ا طلبة ع ػة  تب تم أركدرهة وطلةىطهب طلمي يةمةكهد دطخل وخدرج طإلادر طلددمؼي.  -
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 واططقم طلمؼةتة وطلمؼةة وطلمستتة ةسطرد  طلممطخ .01

  ه ط  طلةؼطرتع طأل -أ
أٔ انًٕاد انذساعٛخ ( يغ  يغبػذح انطهجخ نًؼشفخ ػاللخ انجشَبيظ ٔػُبصشِ انذساعٛخ ) انكٕسعبد -0أ

 انشٓبدح انًًُٕؽخ ٔانًؤْالد انٕظٛفٛخ انًغزمجهٛخ
يغبػذح انطهجخ نًؼشفخ طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزٙ رغبػذْى ػهٗ رؾمٛك يخشعبد انزؼهى   -0أ

 انًغزٓذفخ فٙ انمغى انُظش٘

يخشعبد انزؼهى فٙ  يغبػذح انطهجخ نًؼشفخ طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزٙ رغبػذْى ػهٗ رؾمٛك -3أ

 يغبل 
 . انُضش٘

  
  ًمشس.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 يغبػذح انطهجخ ػهٗ رطجٛك يب رؼهًِٕ يٍ يٕاد ػًهٛخ داخم ٔخبسط اإلطبس انغبيؼٙ . - 1ة 

 يغبػذح انطهجخ ػهٗ رطجٛك يب رؼهًِٕ يٍ يٕاد َظشٚخ  داخم ٔخبسط اإلطبس انغبيؼٙ . - 2ة 

        يغبػذح انطهجخ ػهٗ رطجٛك أفكبسْى ٔانًٕاْت انزٙ ًٚزهكٓب داخم ٔخبسط اإلطبس انغبيؼٙ.  – 3ة 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 ٔاعزخذاو انٕعبئم االكزشَٔٛخ يضم دارّ شٕ طشٚمخ اإلنمبء ) انًؾبضشح( -
 طشٚمخ ؽم انًشكالد. -

 انًُبلشخ طشٚمخ     -
 طشائك انزمٛٛى      

 

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ  -
 االخزجبساد انشفٕٚخ  -

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 رًُٛخ سٔػ انزؼبٌٔ. -1ط         

 انزمٛٛى انزارٙ. -2ط

 انزمٛٛى انمٛبد٘. -3ط

 رضًٍٛ عٕٓد انؼهًبء. -4ط

 
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 طشٚمخ اإلنمبء ) انًؾبضشح(. -
 طشٚمخ ؽم انًشكالد. -

 .طشٚمخ اإلثذاع ٔاالخزشاع    -
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 طشائك انزمٛٛى    

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ  -
 االخزجبساد انشفٕٚخ  -

 
 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ -د 

 إثشاص شخصٛخ انطبنت ثشكم ٚؼًم ػهٗ رطٕٚشِ. -2د

 صٚبدح انضمخ ثبنُفظ نذٖ انطبنت. -2د

 إثشاص انًٕاْت انًذفَٕخ نذٖ انطبنت. -3د
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 (انؾبعٕةثُٛخ انًمشس ) .11

 يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبػبد األعجٕع
اعى انٕؽذح / 

 أٔ انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

 يمذيخ ػبيخ ػٍ انًمشس  2 األٔل
بططمح طورس 

 طلةكم تع
 انغجٕسح ٔانذارب شٕ

طالممحدند  طلمحطيطيع 

طلاهطيع، وطالممحدند  

طلتىمتع طلافىيع 

 وطلمحطيطيع

 

 

 انضبَٙ

2 

 إَاع ثشايظ أفظ 

  َغخ انجشايظرطٕس 

 

 ػًهٙ + ظشَ٘ طاللسلح بطندم

طالممحدند  طلمحطيطيع 

طلاهطيع، وطالممحدند  

طلتىمتع طلافىيع 

 وطلمحطيطيع

 

 

 انضبنش

2 
 بيظ َانزؼشف ػهٗ ثش

 االكغم
 ػًهٙ + ظشَ٘ طاللسلبطندمح 

طالممحدند  طلمحطيطيع 

طلاهطيع، وطالممحدند  

طلتىمتع طلافىيع 

 وطلمحطيطيع

 

 

 انشاثغ

2 
  انزؼشف ػهٗ ٔاعٓخ ثشَبيظ

 االكغم
 ػًهٙ + ظشَ٘ بطندمح طاللسل

طالممحدند  طلمحطيطيع 

طلاهطيع، وطالممحدند  

طلتىمتع طلافىيع 

 وطلمحطيطيع

 ػًهٙ + ظشَ٘ بطندمح طاللسل انزؼشف ػهٗ االششطخ  2 انخبيظ

طالممحدند  طلمحطيطيع 

طلاهطيع، وطالممحدند  

طلتىمتع طلافىيع 

 وطلمحطيطيع

 ػًهٙ + ظشَ٘ بطندمح طاللسل fileهٗ لبئًخ انزؼشف ػ  2 انغبدط

طالممحدند  طلمحطيطيع 

طلاهطيع، وطالممحدند  

طلتىمتع طلافىيع 

 وطلمحطيطيع

 ايزؾبٌ انشٓش االٔل انغبثغ

 ػًهٙ + ظشَ٘ بطندمح طاللسل انزؼشف ػهٗ لبئًخ ادساط  2 انضبيٍ

طالممحدند  طلمحطيطيع 

طلاهطيع، وطالممحدند  

طلتىمتع طلافىيع 

 وطلمحطيطيع

 ػًهٙ + ظشَ٘ بطندمح طاللسل انًؼبدالدانزؼشف ػهٗ لبئًخ  2 انزبعغ

طالممحدند  طلمحطيطيع 

طلاهطيع، وطالممحدند  

طلتىمتع طلافىيع 

 وطلمحطيطيع

 ػًهٙ + ظشَ٘ بطندمح طاللسل layoutانزؼشف ػهٗ لبئًخ   2 انؼبشش

طالممحدند  طلمحطيطيع 

طلاهطيع، وطالممحدند  

طلتىمتع طلافىيع 

 وطلمحطيطيع

 ػًهٙ + ظشَ٘ بطندمح طاللسل انجٛبَبدانزؼشف ػهٗ لبئًخ  2 انؾبد٘ ػشش

طالممحدند  طلمحطيطيع 

طلاهطيع، وطالممحدند  

طلتىمتع طلافىيع 

 وطلمحطيطيع

 ايزؾبٌ انشٓش انضبَٙ انضبَٙ ػشش

 2 انضبنش ػشش

  إَاع انًهفبد 

 ػًهٙ + ظشَ٘ بطندمح طاللسل االعزٛشاد ٔانزصذٚش 

طالممحدند  طلمحطيطيع 

طلاهطيع، وطالممحدند  

طلتىمتع طلافىيع 

 وطلمحطيطيع

 2 انشاثغ ػشش

 أساق انؼًم 

 ػًهٙ + ظشَ٘ بطندمح طاللسل

طلمحطيطيع طالممحدند  

طلاهطيع، وطالممحدند  

طلتىمتع طلافىيع 

 وطلمحطيطيع

 انضبنش االيزؾبٌ انشٓش٘ انخبيظ ػشش

 2 انغبدط ػشش
انزؼشف ػهٗ ثشَبيظ انؼشٔض 

 انزمذًٚٛخ

بطندمح 

 طل ىربىينت
 ػًهٙ + ظشَ٘

 -طخم درط  تحطيطيع 

 -شفىيع 
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  نيياعداد التدريس                             
 أ.م.د حسن هادي صاحل   
 أ.م وسيم سعد نصيف     
 سارة علي عبد الكرمي مم.       

 م.م. سجى سامل دمحم

 2 انغبثغ ػشش
انزؼشف ػهٗ ٔاعٓخ ثشَبيظ 

 انجٕسثُٕٚذ

بطندمح 

 ػًهٙ + ظشَ٘ طل ىربىينت
 -طخم درط  تحطيطيع 

 شفىيع .

 انزؼشف ػهٗ االششطخ 2 انضبيٍ ػشش
بطندمح 

 طل ىربىينت
 ػًهٙ + ظشَ٘

 -طخم درط  تحطيطيع 

 شفىيع .

 fileانزؼشف غهٗ لبئًخ  2 انزبعغ ػشش
بطندمح 

 طل ىربىينت
 ػًهٙ + ظشَ٘

 -طخم درط  تحطيطيع 

 ػةةي -شفىيع 

 ػهٗ انمبئًخ انشئٛغخانزؼشف  2 ػششٌٔ
بطندمح 

 طل ىربىينت
 ػًهٙ + ظشَ٘

 –طخم درط  تحطيطيع 

 شفىيع.

 االيزؾبٌ انشٓش٘ ٔاؽذ ٔػششٌٔ

 انزؼشف ػهٗ لبئًخ ادساط 2 اصُبٌ ٔػششٌٔ
بطندمح 

 طل ىربىينت
 ػًهٙ + ظشَ٘

 –طخم درط  تحطيطيع 

 شفىيع.

 انزؼشف ػهٗ لبئًخ رصًٛى 2 صالصخ ٔػششٌٔ
بطندمح 

 طل ىربىينت
 ػًهٙ + ظشَ٘

 –طخم درط  تحطيطيع 

 شفىيع.

 االَزمبالدانزؼشف ػهٗ لبئًخ  2 أسثؼخ ٔػششٌٔ
بطندمح 

 طل ىربىينت
 ػًهٙ + ظشَ٘

 –طخم درط  تحطيطيع 

 شفىيع.

 انؾشكبدانزؼشف ػهٗ لبئًخ  2 خًغخ ٔػششٌٔ
بطندمح 

 طل ىربىينت
 ػًهٙ + ظشَ٘

 –طخم درط  تحطيطيع 

 شفىيع.

 انشٓش٘االيزؾبٌ  عزخ ٔػششٌٔ

 انؼشضانزؼشف ػهٗ لبئًخ  2 عجؼخ ٔػششٌٔ
بطندمح 

 طل ىربىينت
 ػًهٙ + ظشَ٘

 –طخم درط  تحطيطيع 

 شفىيع.

 انزؼشف ػهٗ لبئًخ يشاعؼخ 2 صًبَٛخ ٔػششٌٔ
بطندمح 

 طل ىربىينت
 ػًهٙ + ظشَ٘

 –طخم درط  تحطيطيع 

 شفىيع.

 انمٕانتانزؼشف ػهٗ  2 رغؼخ ٔػششٌٔ
بطندمح 

 طل ىربىينت
 ػًهٙ + ظشَ٘

 –طخم درط  تحطيطيع 

 شفىيع.

 االيزؾبٌ انشٓش٘ صالصٌٕ
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يمة طالاالع باكل دوري ػة  طلةخددر طلؼةةتع طلح يثع وأخط طل حىث طلؼةةتع طلمي  مى خاللهد يمة  تبىيط  -

 طلةنهح طلةسطر.
 طل رطسي.يمة طل مح بتى طلةددا طلنظطيع وطلؼةةتع لمبىيط طلةنهح  -


