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 90% إٌغجخ:  X لبػبد اٌّؾبظشاد اٌزم١ٍذ٠خ .أ
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)ِضً االعزخذاَ اٌّزضا٠ذ ٌزم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد اٌّمشس اٌذساعٟ .  ٌزط٠ٛش ٚرؾغ١ٓ  - ٠زُ رٕف١ز٘ب - ثئ٠غبص أٞ خطػ اروش -1

  أٚ ِشاعغ اإلٔزشٔذ، ٚاٌزغ١١شاد فٟ  اٌّؾزٜٛ وٕز١غخ ٌألثؾبس اٌغذ٠ذح فٟ ِغبي اٌذساعخ(.  
 االَزرَذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 (. اٌجشٔبِظ ّغزخذِخ فٟ إٌؾشح اٌزؼش٠ف١خ أٚد١ًٌاٌ ٔفغٙب بٌطش٠مخثاٌّطٍٛة ٕ٘ب ٚصٌف ػبَ )ِالؽظخ:  انًمرر انذراسي ٔصف . ج

 تعرف مفهوم التفكٌر، اإلبداع، الذاكرة. ػبَ ٌٍّمشس: ٚصف 

 .تعرف مفهوم تنمٌة مهارات التفكٌر 

 .تفرق بٌن التفكٌر وتنمٌة مهارات التفكٌر 

  .توضح أهم خصائص تنمٌة مهارات التفكٌر 

 .تبٌن مكونات تنمٌة مهارات التفكٌر 

 .توضح أهمٌة التفكٌر فً حٌاتنا 

  والمتعلمة لتنمٌة مهارات التفكٌر.تبٌن دور كل من المعلمة 

  واالبتكار. واإلبداعتبٌن الفرق بٌن التفكٌر 

 .توضح بالشرح تصنٌف بلوم لألهداف التربوٌة 

 .تذكر أنواع التفكٌر 

 .ًتعرف التفكٌر األساس 

 .ًتذكر مهارات التفكٌر األساس 

  اإلبداعًتعرف التفكٌر. 

  اإلبداعًتعدد مهارات التفكٌر . 

  من مجال التخصص. اإلبداعًتعطً أمثلة علً كل نوع من مهارات التفكٌر 

 .ًتبٌن مدلول التفكٌر العلمً، التفكٌر المركب، التفكٌر فوق المعرف 

 ألتقاربً و ألتباعديفوق المعرفً، التفكٌر  تبٌن الفرق بٌن التفكٌر المعرفً و. 

   بمشكلة وكٌفٌة حلها. اإلحساستشرح خطوات 

 ل المشكالت من خالل مشكلة فً مجال التخصص.تبٌن أسلوب ح 

 عن نظرٌة القبعات الست لدٌبونو. هتذكر ما تعرف 

  توضح نظرٌة الكورتCORT .فً التفكٌر 

  العصف الذهنً  إستراتٌجٌةتوضح 

  العصف الذهنً فً مجال التخصص. إستراتٌجٌةتبٌن كٌفٌة تطبٌك 
 توضح األسالٌب المتبعة لقٌاس اإلبداع

 

 

 انزي  يُجغي رُبٔنٓب: انًٕضٕعبد .2

 سبعبد انزذريس عذد األسبثيع لبئًخ انًٕضٕعبد

مفهوم التفكٌر، اإلبداع، الذاكرة،  تنمٌة مهارات التفكٌر، الفرق بٌن التفكٌر وتنمٌة  
، مكونات تنمٌة مهارات التفكٌر، رالتفكٌمهارات التفكٌر، أهم خصائص تنمٌة مهارات 

أهمٌة التفكٌر فً حٌاتنا، دور كل من المعلمة والمتعلمة لتنمٌة مهارات التفكٌر، الفرق بٌن 
واالبتكار، توضح بالشرح تصنٌف بلوم لألهداف التربوٌة. واإلبداعالتفكٌر   

 

 .  1 8 

،  مهارات اإلبداعًأنواع التفكٌر،  التفكٌر األساسً، مهارات التفكٌر األساسً ، التفكٌر 
من مجال التخصص. اإلبداعً، أمثلة علً كل نوع من مهارات التفكٌر اإلبداعًالتفكٌر   

2 3 
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  مدلول التفكٌر العلمً، التفكٌر المركب، التفكٌر فوق المعرفً، الفرق بٌن التفكٌر
 ألتقاربً و ألتباعديفوق المعرفً، التفكٌر  المعرفً و

1 3 

  بمشكلة وكٌفٌة  اإلحساسمدلول أسلوب حل المشكالت بطرٌقة علمٌة، خطوات
حلها، التدرب على  أسلوب حل المشكالت من خالل مشكلة فً مجال 

 التخصص.

1 3 

 .3 1 نظرٌة القبعات الست لدٌبونو 

  نظرٌة الكورتCORT .3 2 فً التفكٌر 

 3 1 األسالٌب المتبعة لقٌاس اإلبداع،  الذهنً العصف 

 

   : إخًبني عذد سبعبد انًمرر ٔرٕزيعٓب .1

 يحبضراد سبعبد3
درٔس 

 إضبفيخ

أٔ  يعبيم

 اسزذيٕ
 انًدًٕع أخرٖ رطجيك

45  عبػبد اٌزذس٠ظ اٌفؼ١ٍخ  .............. .............. .............. .............. 45 

 33 .............. .............. .............. ..............  3 اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 

 أسجٕعيبً:خالل يمٕو ثٓب انطبنت انزي  (اإلضبفي) انزعهى انفرديذراسخ / انسبعبد عذد  .0
 اعجٛع 21اٌّزٛلغ االٔزٙبء فٟ   

 

 

 ٔاسزراريديبدليبسٓب طرق ٔارسبلٓب يع انٕطُي نهًؤْالد  نًدبالد اإلطبرنهًمرر ٔفمبً يخرخبد انزعهى  .3

 ٓبرذريس

 انٕاردح في اإلطبر انٕطُي نهًؤْالد انخًسخاندذٔل انزبني يدبالد يخرخبد انزعهى  يحذد

 .إٌّبعجخفٟ ِغبالد اٌزؼٍُ ؽغت اٌّطٍٛة لبثٍخ ٌٍم١بط  ثؾ١ش رىْٛ ،ّمشسٌالُ ثًّء اٌغذٚي ثّخشعبد رؼٍُ : أٔالً  -

-  ً  .اٌّغزٙذفخِٚغ ِخشعبد اٌزؼٍُ  ٙبٚ رزغك ِؼ زم١١ُاٌغشق اٌزٟ رٕبعت ظغ اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ  :ثبَيب

-  ً أْ رزغك ِخشعبد رؼٍُ اٌّمشس ثذلخ، ٠ٚغت ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚرم٠ُٛ  اٌزٟ رغبػذ ػٍٝ ل١بطٕبعجخ اٌّ اٌزم١١ُظغ غشق  :ثبنثب

ً ػ١ٍّخ رؼٍُ ٚرؼ١ٍُ ِزىبٍِخ ٙبٚاعزشار١غ١بد رذس٠غ رم١١ّٙباٌّغزٙذفخ ٚغشق  وً  أْ ٠زعّٓ ٍضَِغ ِالؽظخ أٔٗ ال ٠ ،ٌزؾىً ِؼب

 .ِٓ ِغبالد اٌزؼٍُ وً ِغبي فِٟخشعبد رؼٍُ  ِمشس

 

 نهًمرريخرخبد انزعهى خذٔل 

 هًؤْالدإلطبر انٕطُي ننًدبالد أفمبً  نهًمرر يخرخبد انزعهى و
 اسزراريديبد

 ًمررنهزذريس ان
 يىٕزمطرق ان

 انًعرفخ 1
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 .١زٙباٌزٟ ٠غؼٝ اٌّمشس اٌذساعٟ إٌٝ رِّٕٛعض عش٠غ ٌٍّؼبسف أٚ اٌّٙبساد 

رٛص١ف العزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌّغزخذِخ فٟ اٌّمشس اٌذساعٟ ثغ١خ رط٠ٛش 

 .رٍه اٌّؼبسف أٚ اٌّٙبساد

اٌطشق اٌّزجؼخ ٌزم٠ُٛ اٌطبٌت فٟ اٌّمشس اٌذساعٟ ٌزم١١ُ ٔزبئظ اٌزؼٍُ فٟ ٘زا 

 اٌذساعٟ   اٌّغبي 

 .اٌّؾبظشح•

غش٠مخ االوزؾبف •

 تٌزغش٠ِٓ خالي ا

 .غش٠مخ االعزٕجبغ•

 . ٚغشػ  خإٌّبلؾ•

اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ، ِٓ •

خالي غش٠مخ 

اٌصٛس اٌّغضأح 

 .""ع١غغٛ

 .اٌؼصف اٌزٕٟ٘•

 .اٌزؼٍُ اإلٌىزشٟٚٔ

اٌزؼٍُ اٌّذاس •

  ثبعزخذاَ اٌىّج١ٛرش

 .األعئٍخ اٌؾف١ٙخ

اِزؾبٔبد لص١شح 

 .اٌىزش١ٔٚخ

   

 انًعرفيخانًٓبراد  2

1-2 

اٌّفب١ُ٘ اٌّشرجطخ ثبٌزفى١ش )اٌزفى١ش، ِفَٙٛ ر١ّٕخ اٌزؼشف ػٍٟ ثؼط  •

 .ِٙبساد اٌزفى١ش، اإلثذاع، االثزىبس

 .اٌزؼشف ػٍٟ أٔٛاع اٌزفى١ش اٌّزؼذد •

 .إٌمبء اٌعٛء ػٍٟ و١ف١خ رٛظ١ف أٔٛاع اٌزفى١ش فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ •

 .اٌزؼشف ػٍٟ ثؼط ٔظش٠بد اٌزفى١ش •

 –اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ   

اٌؼصف  –إٌّبلؾخ 

 اٌزٕٟ٘

 .األعئٍخ اٌؾف١ٙخ•

اِزؾبٔبد لص١شح •

.اٌىزش١ٔٚخ

   

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ   ٌزؼشف ػٍٟ و١ف١خ ر١ّٕخ  ِٙبساد اٌزفى١شا 1-1
 

 

 ؤٔنيخسرحًم انًانعاللبد انشخصيخ ٔيٓبراد  3

0-2 

ٚصف ٌّٙبساد اٌؼاللبد اٌؾخص١خ ٚاٌمذسح ػٍٝ رؾًّ اٌّغؤ١ٌٚخ  

 :اٌّطٍٛة رط٠ٛش٘ب

 .االرصبيِٙبساد  •

 . ِٙبساد اٌم١بدح "رؾًّ ِغؤ١ٌٚخ ل١بدح فش٠ك اٌؼًّ •

 .اٌزؼٍُ اٌزارٟ ٚرؾًّ اٌّغؤ١ٌٚخ •

 .ِٙبساد اٌؼًّ اٌزؼبٟٚٔ • 

   

 أعٍٛة ؽً •

اٌّؾىالد ِٓ خالي 

غشػ ِؾىٍخ ٚغٍت 

رؾذ٠ذ٘ب، ٚو١ف١خ 

 .عّؼٗ

اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ ِٓ  •

خالي غشػ ثؾش 

عّبػٟ ٌز١ّٕخ سٚػ 

اٌفش٠ك ٚاٌؼًّ 

اٌزؼبٟٚٔ ٚرؾًّ 

اٌّغؤ١ٌٚخ عٛاء 

  اٌفشد٠خ أٚ اٌغّبػ١خ.

خالي ِٓ • 

 .االعزج١بٔبد

ِمب١٠ظ االرغبٖ   •

ٌٍزؼشف ػٍٝ ِذٜ 

اوزغبثُٙ ٌجؼط 

    اٌّٙبساد

اٌٛاعجبد اٌغّبػ١خ 

 .ٚاٌفشد٠خ

 رمُيخ انًعهٕيبد ٔانًٓبراد انعذديخيٓبراد االرصبل ٔيٓبراد  4

3-2 

اٌزفى١ش ٚر١ّٕخ ِٙبساد اٌزفى١ش ِٓ خالي عّغ ِؼٍِٛبد ٔظش٠خ ػٓ   

 .االٔزشٔذ

ػًّ عّبػٟ ثؾضٟ ٌز١ّٕخ ِٙبساد اٌجؾش ػٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاألفىبس ث١ٓ •

 اٌطبٌجبد 

 .اٌزؼبٟٚٔ اٌزؼٍُ•

 .اٌزؼٍُ اإلٌىزشٟٚٔ•

 .اٌؼصف اٌزٕٟ٘•

اٌؼًّ اٌغّبػٟ •

 .""اٌّؾشٚع اٌجؾضٟ

 رؼٍُ األلشاْ

 .اخزجبس اٌّٛالف• 

رطج١ك ِمب١٠ظ  •

 االرغبٖ

 

 

 

 

 

 ( إْ ٚعذد ) انُفسيخ انحركيخًٓبراد ان 5

5-2 

 :رٛص١ف ٌٍّٙبساد اإلدساو١خ اٌّشاد ر١ّٕزٙب

اٌّٛالف  اٌزذسة ػٍٝ اعزخذاَ ٚرٛظ١ف أٔٛاع اٌزفى١ش اٌّزؼذدح فٟ ثؼط •

   اٌؾ١بر١خ

اٌزذسة ػٍٝ اعزخذاَ ٚرٛظ١ف أٔٛاع اٌزفى١ش اٌّزؼذدح فٟ ثؼط اٌّٛالف  •

 .إٌّبلؾخ •

 .األعئٍخ •

 .اٌزٕٟ٘ اٌؼصف •

 .رؼٍُ األلشاْ •

 ثطبلخ اٌّالؽظخ 
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 .اٌزؼ١ّ١ٍخ

اٌزذسة ػٍٝ إرجبع األعٍٛة اٌؼٍّٟ فٟ ؽً اٌّؾىٍخ ِٓ خالي اخز١بس أؽذٜ  •

   ثبٌّغبياٌّؾبوً اٌّشرجطخ 

اعزخذاَ اٌخشائػ  •

  اٌّؼشف١خ

 

 

 

 خالي اٌفصً اٌذساعٟ: خجاٌطٍ ٠ُمٛر ِٙبَعذٚي  .5

 انزمٕيى انًطهٕثخ يٓبو و
 ......اٌخ(ِالؽظخرمذ٠ُ ؽفٟٙ،  خطبثخ، ،وزبثخ ِمبي ،: اخزجبس، ِؾشٚع عّبػِٟضبي)

األسجٕع انًحذد 

 نزسهيًّ

يى يَسجزّ يٍ انزم

 انُٓبئي

1 
 اخزجبس فصٍٝ أٚي •

     

 –الخامس 
 الثانً عشر

13 

  أػّبي فشد٠خ )رّبس٠ٓ، رذس٠جبد(، ثؾٛس 2
من األسبوع 
األول للثانً 

 عشر

13 

  ػًّ عّبػٟ )ثؾش، أٚ ػًّ فٕٟ ِٛصف(  3

من األسبوع 
السادس إلً 
 الثانً عشر

 

 13  اخزجبس فصً صبٟٔ  4

 63  اخزجبس ٔٙبئٟ  5

 

 ٓىدعًرشبد األكبديًي نهطالة ٔاإل . ذ

ِغ ) انخبص نكم طبنتنالسزشبراد ٔاإلرشبد األكبديًي  انٓيئخ انزعهيًيخٔأعضبء ْيئخ انزذريس ررريجبد إربحخ 

 س اٌٛلذ اٌزٞ ٠زٛلغ أْ ٠زٛاعذ خالٌٗ أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٙزا اٌغشض فٟ وً أعجٛع(.  امذِروش 
 يٕيب2ٌَعى  

 

 

 يصبدر انزعهّى .ِ 

 : اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ -فٟ لبئّخ  –أدسط  .2

 وزبة ر١ّٕخ وّٙبساد اٌزفى١ش
  

 

 :( ٚغ١ش٘ب ٚاٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخاٌّغالد  ) عبع١خألّشعؼ١خ ااٌّٛاد اٌ - لبئّخفٟ  –أدسط . 1 
 .(: رؾغ١ٓ اٌزفى١ش ثطش٠مخ اٌمجؼبد اٌغذ، رشعّخ ػجذ اٌٍط١ف خ١بغ، ػّبْ: داس اإلػال1331َإدٚاس د٠جٛٔٛ ) • 

 .، األسدْ، ػّبْ: اٌؾشٚق2(: رذس٠ظ ِٙبساد اٌزفى١ش، ِغ ِئبد األِضٍخ اٌزطج١م١خ، غ1330عٛدد أؽّذ عؼبدح ) •

 .(: ر١ّٕخ اإلثذاع ِٕٙغ١زٗ ٚرطج١مٗ، اٌمب٘شح: داس اٌّؼبسف2980)ص٠ٓ دس٠ٚؼ اٌؼبثذ٠ٓ  •

، ػّبْ: ع١ٕٙخ ٌٍٕؾش 2ِٙبسح فٟ اٌزفى١ش، غ 233(: د١ًٌ ِٙبساد اٌزفى١ش 1331ػجذ إٌبصش فخشٚ، ٚصبئش ؽغ١ٓ ) •

 .ٚاٌزٛص٠غ

 .ٌزٛص٠غ ٚاٌطجبػخ(: ر١ّٕخ لذساد اٌزفى١ش اإلثذاػٟ، ػّبْ: داس اٌّغ١شح ٌٍٕؾش ٚا1332دمحم ؽّذ اٌطٟ غٟ ) •

 .(: رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ِٓ أعً ر١ّٕخ اٌزفى١ش، ػّبْ: داس اٌّغ١شح ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ٚاٌطجبػخ1331دمحم ِؾّٛد اٌؾ١ٍخ ) •

 .(: رشث١خ اٌّز١ّض٠ٓ ٚاٌّٛ٘ٛث١ٓ، ػّبْ: داس اٌفىش ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ1333ٔبد٠ب ٘ب٠ً اٌغشٚس ) •

 فى١ش ٌٍّشؽٍخ األعبع١خ، ػّبْ: داس اٌفىش ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ(: رؼ١ٍُ اٌز1332ٔب٠فخ لطبِٟ ) •

 

 : األعطٛأبد اٌّذِغخٚ ،١بداٌجشِغ اٌجشاِظ اٌؾبعٛث١خ، ِٛاد رؼ١ّ١ٍخ أخشٜ ِضًأٞ أدسط . 3
    

 ثشاِظ )وّج١ٛرش٠ٗ ِشرجطخ ثبٌزفى١ش ٚر١ّٕخ ِٙبساد اٌزفى١ش( •
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 انًطهٕثخانًرافك  .ٔ 
)أٞ ػذد اٌّمبػذ داخً  خ ٔانًخزجراديذراسانمبعبد انثًب في رنك حدى يٍ انًرافك ثيٍّ يزطهجبد انًمرر انذراسي 

 :(، ٚغ١ش٘ب اٌذساع١خ ٚاٌّخزجشاد، ٚػذد أعٙضح اٌؾبعت ا٢ٌٟ اٌّزبؽخ مبػبداٌ

 (:ٚلبػبد اٌؼشض، ٚاٌّؼبًِ، ٚغ١ش٘ب اٌّخزجشاد،ٚلبػبد اٌّؾبظشاد،  اٌّجبٟٔ ) .2
 ِٕبعجخ ٌؼذد اٌطبٌجبدؽغشح  • 

 :ٚغ١ش٘ب( ٚاٌجشِغ١بد ،اٌٍٛؽبد اٌزو١خٚ ،أدٚاد ػشض اٌج١بٔبد ) رم١ٕخ ِصبدس  .1
 ادٚاد ػشض ٌٛؽ١خ . .

 (:وش٘ب، أٚ أسفك لبئّخ ثٙبفبرؽبعخ إٌٝ رغ١ٙضاد ِخجش٠خ خبصخ،   ارا وبْ ٕ٘بنِضالً :  ؽذد٘بِصبدس أخشٜ ) .0
 ال٠ٛعذ 

 

 رطٕيرِ  إخراءاديى انًمرر انذراسي ٕٔرم . ز
 :ِٓ اٌطالة ثخصٛؿ فؼب١ٌخ اٌزذس٠ظ اعزشار١غ١بد اٌؾصٛي ػٍٝ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ .2

  

 Portfolios " ٚ "e- Portfoliosاعزخذاَ ٍِف اٌطبٌت "ٍِف االٔغبص" عٛاء اٌؼبدٞ أٚ اإلٌىزشٟٚٔ " 

 ٠ُ ػ١ٍّخ اٌزذس٠ظ ِٓ لجً األعزبر أٚ اٌمغُ:ٛاعزشار١غ١بد أخشٜ ٌزم .1
 • اٌذٚس٠خ ٚاٌفص١ٍخ ٚإٌٙبئ١خاالخزجبساد   . 

 .االخزجبساد اإلٌىزش١ٔٚخ •

" ٠ٚىْٛ ٌذٜ Portfolios " ٚ "e- Portfoliosاعزخذاَ ٍِف اٌطبٌت "ٍِف االٔغبص" عٛاء اٌؼبدٞ أٚ اإلٌىزشٟٚٔ "  •

 األعزبر ٔغخخ ٚسئ١ظ اٌمغُ أخشٜ

 

 :رط٠ٛش اٌزذس٠ظ إعشاءاد .0
  ِٓ خالي اٌغ١ّ١ٕبس اٌخبصخ ثبٌّمشس •

 .اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ اٌّغزّشح •

 .رمذ٠ُ ثشاِظ رذس٠ج١خ ِشرجطخ ثبٌّمشس ِٚؼذح ٚفك أؽذس االعزشار١غ١بد اٌزؼ١ّ١ٍخ •

  رطج١ك ٔظبَ رؼٍُ األلشاْ . •

 

 :إعشاءاد اٌزؾمك ِٓ ِؼب١٠ش إٔغبص اٌطبٌت  .3
ٌزصؾ١ؼ االخزجبساد أٚ ػ١ٕخ ِٓ  ثصٛسح دٚس٠خٍ ِغزم١ٍٓ، ٚاٌزجبدي  أػعبء ١٘ئخ رذس٠ظ) ِضً: رذل١ك رصؾ١ؼ ػ١ٕخ ِٓ أػّبي اٌطٍجخ ثٛاعطخ 

 رذس٠ظ ِٓ ِؤعغخ أخشٜ( أػعبء ١٘ئخاٌٛاعجبد ِغ 

  

 ِٓ خالي ٍِف االٔغبص اٌخبؿ ثىً غبٌجخ ٠ٚؾزٛٞ ػٍٝ عغً وبًِ ألػّبي اٌطبٌجخ غٛاي اٌفصً اٌذساعٟ

 :ٌزط٠ٛشٖاٌّمشس اٌذساعٟ ٚاٌزخط١ػ ف إعشاءاد اٌزخط١ػ ٌٍّشاعؼخ اٌذٚس٠خ ٌّذٜ فؼب١ٌخ  ص   .5
 .ِزبثؼخ دٚس٠خ ِٓ لجً سئ١ظ اٌمغُ • 

 .ِزبثؼخ دٚس٠خ ِٓ ٚؽذح اٌزط٠ٛش ٚاالػزّبد األوبد٠ّٟ ثبٌى١ٍخ •

 .إِذاد األعزبر ثىً ِب ٠غزغذ فٟ ِغبي اٌّمشس ؽزٝ ٠غبػذ ػٍٝ اٌزخط١ػ ٌٍزؾغ١ٓ •

 خ.ػمذ ٚسػ ػًّ خبصخ ثى١ف١خ اٌزخط١ػ اٌغ١ذ ٚرؾغ١ٓ اٌّمشساد ٚفمب ٌٍّؼب١٠ش اٌؼب١ٌّ •

 
 

 

 د. ِجبسن دمحم ِٕصٛس : يُسك انجرَبيحسى ا
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  . : خــــانزبري  : عـــــــــــــــــــــانزٕلي

 

       


