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مقدمة:
تعد مرحلة الطفولة المبكرة من أهم الم�احل لد�اسة اإلبداع واكتشاف المبدعين، وإن لم يشجع على اإلبداع 
في هذه المرحلة فإن التشجيع عليه في الم�احل التالية يكون قليل الجدوى، كما أكدت األبحاث أن اإلبداع 
صفة مشتركة �ين جميع األطفال، فالطفل قادر على اإلبداع واالبتكار الفوري ألنه �ولد وهو م�ود بدرجة 
عالية من الوعي. واإل�تاج اإلبداعي غالبا ما يكون مصحوبا بالتخيل وبالقدرة على �ؤية األشياء بأشكال مختلفة 

ومن �وايا متعددة.
واالتجاهات  الميول  �تشكل  ففيها  الفرد  شخصية  تكو�ن  م�احل  أهم  من  الطفولة  مرحلة  أن  منطلق  ومن 
واجتماعًيا  وعقلًيا  جسدًيا  الطفل  نمو  مسار  يتحدد  وفيها  والمعارف  المها�ات  وتكتسب  القد�ات  و�تفتح 
فيها  �نمو  بالمثي�ات  غنية  �يئة  �نبثق من  أن  يجب  الطفل  لدى  اإلبداعي  التفكير  �نمية  عملية  فإن  ووجدانًيا 

القد�ات العقلية بشكل سليم.
العالم  بباقي دول  اإلنجاز مقارنًة  بعدد ك�ير من فائقي  يتميز  الياباني  المجتمع  أن  تو�انس  العالم  وقد ذكر 
والنظام  والدقة  الجد  ومظاهر  اإلبداعي    والتفكير  لإلبداع  الميسرة  المجتمع  هذا  ثقافة  إلى  ذلك  وأرجع 
اليابانيون في  اس�ثمر  فقد  األطفال.  ��اض  مرحلة  من  بدءا  المشكالت  حل  على  والتد��ب  المكثف  والجهد 

أطفالهم في السابق فأصبحوا مبدعي الحاضر، فالبدء بتنمية اإلبداع عند األطفال ض�ورة البد منها.
لقد حان الوقت لندرك مدى أهمية مرحلة ��اض األطفال في �نمية اإلبداع من خالل إ�احة أكبر الفرص أمام 
الطفل لممارسة األنشطة المتنوعة بال�وضة في جو من الح��ة على أن تشمل هذه األنشطة إطالق العنان 
أمام ملكات الطفل للتخيل واالبتكار وكذلك توفر الفرص المالئمة الستقبال إبداعات الطفل الفنية في الرسم 
فالهدف  األشياء،  �ين  والربط  والتجميع  والتصنيف  والتحليل  والتركيب  واللصق  والقص  والتشكيل  والتلو�ن 
األعلى من التر�ية والتعليم في الق�ن الحادي والعش��ن هو �نمية التفكير اإلبداعي   بجميع أشكاله لدى 

األطفال.

كن ملهمًا ومستعدًا للمضي قدمًا في عالمنا المتغير والصعب. سيأخذك مجموعة من المتحدثين المتمي��ن 
إلى أعماق جديدة حول موضوعات وأبحاث علمية تعد األحدث في مجال اإلبداع والطفولة المبّكرة. 
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أهداف المؤتمر
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أهداف المؤتمر
الصعيد  على  المبكرة  الطفولة  ب�امج  في  الحديثة  والب�امج  والتجارب  البحثية  المستجدات  على  التعرف   .١

المحلي واإلقليمي والدولي. 
٢. التعّرف على مها�ات اإل�تاج اإلبداعي االفت�اضية لألطفال.

٣. تحديد الفرص المتاحة لتطو�ر المناهج اإلبداعية لمرحلة الطفولة المبكرة.
التفكير  على  االجتماعي  والتواصل  اإلعالم  ووسائل  واإل�ترنت،  الحديثة،  والتقنيات  التكنولوجيا  أ�ر  تحديد   .٤

واالبتكار عند األطفال. 
٥. استكشاف فرص االس�ثمار في الطفولة المبكرة للق�ن الحادي والعش��ن.

٦. تحديد سبل مشاركة األهالي بفعالية في �نمية التفكير وب�امج الطفولة المبكرة. 
٧. تسليط الضوء على ب�امج اإلبداع في مرحلة الطفولة المبّكرة.  

٨. عرض المفاهيم العص��ة الخاصة بالطفولة المبّكرة.
٩. إلقاء الضوء على دور المعلم واإلدارة المدرسية في تحقيق اإلبداع واالبتكار عند األطفال.

١٠. مناقشة است�ا�يجيات وآليات غرس اإلبداع واالبتكار في ال�يئة المدرسية لمرحلة الطفولة المبّكرة.
١١. االطالع على تجارب ميدانية ناجحة في تط�يق اإلبداع واالبتكار في مرحلة الطفولة المبّكرة.

١٢. التشارك في الخب�ات المحلية واإلقليمية والدولية والتعرف على الممارسات الناجحة في مجال الطفولة 
المبكرة. 

١٣. مناقشة مفهوم الجودة في ب�امج رعاية وتر�ية الطفولة المبكرة. 
١٤. تحليل المعوقات والعقبات والتحديات التي تواجه �نمية التفكير واالبتكار في مرحلة الطفولة المبكرة.

إنه تجمع علمي مصمم لدعوة العلماء لمناقشة وجهات النظر حول الطفولة. نأمل أن تلهم نقاشات حية 
من وجهات نظر مختلفة ومتعددة التخصصات حول العديد من جوانب رعاية اإلبداع عند األطفال. 



محاور المؤتمر
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محاور المؤتمر
• ��اض األطفال والمدارس ودورها في صناعة جيل المستقبل من المبدعين والمبتك��ن.

• مختب�ات اإلبداع في ��اض األطفال والمدارس ومصادر إبداعية لدعم التعّلم االفت�اضي لألطفال.
• ط�ق وأساليب نشر ثقافة الذكاء االصطناعي وال�وبوتات عند األطفال. 

• ط�ق مبتكرة إلش�اك عقول األطفال أ�ناء التعّلم عن بعد.
• أفضل الممارسات العالمية لتنمية مها�ات الق�ن الـ 21 في مرحلة الطفولة المبّكرة.

• كيف تجعل ال�وضة والمدرسة ثقافة اإلبداع واالبتكار جزءا من �يئتها.
• ط�ق جذب المؤسسات المجتمعية لمساندة االبتكار واإلبداع لدى األطفال.

• تطو�ر وبناء المناهج اإلبداعية الخاصة باألطفال.
• القيادة االبتكا��ة والمعلم المبدع في ال�وضة والمدرسة.
• دور ومهام قادة المؤسسات التعليمية في تع��ز اإلبداع.
• تجارب عر�ية في تع��ز الموهبة داخل ال�وضة والمدرسة.
• األنشطة المستخدمة لتنمية اإلبداع عند األطفال عن ُبعد.

• الكتابة اإلبداعية عند األطفال.
• ب�امج عالمية في �نمية اإلبداع عند األطفال.

• ب�امج اإلبداع باللعب ودورها في تع��ز اإلبداع عند األطفال.
• استخدام التقويم في توجيه تعلم الطفل و�نمية اإلبداع لديه وفق أسس منهجية وعلمية. 

• �نمية التفكير اإلبداعي   من خالل القصص الرقمية الموجهة لألطفال.
• تطو�ر المواهب المختلفة عند األطفال (الفن، الكتابة، الق�اءة، الموسيقى، الرسم وال��اضيات ، ..)

• دور معلمات ��اض األطفال في �نمية مها�ات التفكير اإلبداعي   لدى األطفال
• تعليم الطفولة المبكرة وآ�ار التطو�ات في علم الدماغ واألعصاب على تصميم مناهج أطفال ال�وضة.

• ط�ق وأساليب توظيف الواقع المع�ز واالفت�اضي في �نمية اإلبداع لدى األطفال.

كل طفـــــــل في 
العالم هو فنــــان، 
المشكـــــــلة هي 
كيف يـــــظل فنانًا 

عندما يكبر

«
«
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مؤتمر ديبونو للطفولة المبّكرة 
Debono's Conference for Early Childhood

2021 www.debonoconference.com

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 

المدعوون للمشاركة
• صانعو الق�ار في و�ا�ات التر�ية والتعليم لمرحلة الطفولة المبكرة.

•  المختصون والباحثون واألكاديميون في الجامعات العر�ية والدولية.

•  مدي�ات ومشرفات ومعلمات ومر�يات مؤسسات الطفولة المبكرة.

• معلمات ومشرفات ��اض األطفال.

• الباحثون في مجال الطفولة المبكرة.

•  الممثلون عن المنظمات الدولية.

•  المختصون في مجال الطفولة المبكرة.

•  المس�ثم�ون من القطاع الخاص في مجال الطفولة المبكرة.

•  المهتمون في مرحلة الطفولة المبكرة.

•  العاملون في القنوات الفضائية التي تقدم ب�امج األطفال وممثلي الشركات البرمجيات التعليمية لهذه 

المرحلة.

•  الكّتاب والمؤلفين في مجال الطفولة.

الطفولة صفحة بيضاء، وحياة صفاء ثغر باسم وقلب نقي وروح براءة

«

«
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األبحاث وأوراق العمل 
دعوة للمشاركة:

يدعو مركز د�بونو لتعليم التفكير واللجنة التحضي��ة (مؤتمر د�بونو للطفولة المبكرة) الباحثين والخب�اء والمختصين العرب من كافة 
الجهات المعنية بعملية التطو�ر التربوي والمهتمون بتنمية اإلبداع عند األطفال لتقديم أو�اق عمل ضمن أحد محاور المؤتمر. تقدم 
األبحاث حسب المتطلبات الفنية والبرنامج الزمني الم�ين، علمًا أن جميع أو�اق العمل التي ستقدم ستخضع للتحكيم العلمي من قبل 

خب�اء ومختصين.
ملخصات األبحاث وأو�اق العمل:

�رجى من ال�اغ�ين في المشاركة تقديم الملخصات متضمنة معلومات كافية عن محتويات ورقة العمل المحاور المدرجة ضمنه، واسم 
وعنوان الباحث ومؤهله العلمي وتخصصه والجهة التي يعمل بها، وحسب استمارة التسجيل وضمن الش�وط التالية:

- صفحة واحدة ال �تجاوز 300 كلمة.
.Microsoft Word مطبوعة باللغة العر�ية ببرنامج -

- يقدم ملخص واحد فقط لكل ورقة عمل.
- تقدم الملخصات عن ط��ق الب��د اإللكت�وني info@debono.edu.jo، و�وضع في خانة الموضوع (ملخص ورقة عمل واسم الورقة).

المتطلبات الفنية:
يتم دعوة أصحاب الملخصات لتقديم األبحاث وأو�اق العمل كاملة، وتطلب اللجنة التحضي��ة منهم م�اعاة األمور التالية:

• تكون الورقة المقدمة جديدة في محتواها العلمي ومفيدة.
• أن يلتزم الباحث بالمنهج العلمي الرصين، والبحث الجاد القائم على النقد والتحليل.

 Simplified على األقل، بحيث يكون الخط المستخدمMicrosoft office / Word تقدم الورقة في ملف واحد مطبوعة على برنامج •
Arabic بحجم 16 للعناو�ن و14 للنص والتباعد �ين األسطر بمقدار سطر ونصف.

• تستخدم األرقام العر�ية فقط3 ،2 ،1 .... (Arabic Numerals ) أينما دعت الحاجة الستخدام األرقام.
• تد�ج الم�اجع المستخدمة في نهاية الورقة.

• يقدم المشترك ملخص باللغة العر�ية عن السيرة الذا�ية بملف منفرد Microsoft Word بما ال يتجاوز 100 كلمة.
info@debono.edu.jo يتم ارسال جميع الملخصات واألو�اق البحثية كاملة إضافة إلى السير الذا�ية عبر الب��د االلكت�وني
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1 / 1 / 2021م 
بدء التسجيل واستقبال طلبات المشاركة

5 / 2 / 2021م 
وملخصات  الذا�ية  السيرة  الستالم  موعد  آخر 

أو�اق العمل لمقدمي أو�اق العمل

20 / 2 / 2021م 
آخر موعد الستالم أو�اق العمل كاملة

25 / 2 / 2021م 
وإق�ار  وتحكيمها  العمل  او�اق  لم�اجعة  موعد  آخر 

عرضها وإبالغ الباحث بق�ار اللجنة

3 / 3 / 2021م 
بداية المؤتمر

مواعيد هامة
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البرنامج التدريبي المرافق للمؤتمر
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٦ - ١٨ / ٣ / ٢٠٢١مالتاريخ أونالين
ONLINE



ورشة إعداد المدرب المعتمد في

برنامج سكامبر لتنمية الخيال
SCAMPER واالبداع عند األطفال

التاريخ

٢٢ - ٢٣   رجب    ١٤٤٢هـ
الموافق

٦-٧ / ٣ / ٢٠٢١م
أونالين
ONLINE

التسديد بعد ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١
$٢٠٥

التسديد قبل ٣١ / ١ / ٢٠٢١
$١٤٠

التسديد قبل ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١
$١٧٠

ورشة إعداد المدرب المعتمد في

برنامج مفاتيح التفكير العشرين
لألطفال

THINKERS KEYS

التاريخ

٢٤ - ٢٥   رجب  ١٤٤٢هـ
الموافق

٨-٩ / ٣ / ٢٠٢١م
أونالين
ONLINE

التسديد بعد ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١
$٢٠٥

التسديد قبل ٣١ / ١ / ٢٠٢١
$١٤٠

التسديد قبل ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١
$١٧٠

ورشة إعداد المدرب المعتمد في

برنامج الذكاءات المتعددة
لألطفال

Multiple intelligences

التاريخ

٢٦- ٢٧  رجب   ١٤٤٢هـ
الموافق

١٠-١١ / ٣ / ٢٠٢١م
أونالين
ONLINE

التسديد بعد ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١
$٢١٠

التسديد قبل ٣١ / ١ / ٢٠٢١
$١٤٥

التسديد قبل ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١
$١٧٥

ورشة إعداد المدرب المعتمد في

قبعات التفكير الست
لألطفال

SIX THINKING HATS

التاريخ

٢٩   رجب  -
 ١  شعبان   ١٤٤٢هـ

الموافق
١٣-١٤ / ٣ / ٢٠٢١م

أونالين
ONLINE

التسديد بعد ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١
$١٨٥

التسديد قبل ٣١ / ١ / ٢٠٢١
$١٣٠

التسديد قبل ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١
$١٥٥

ورشة إعداد المدرب المعتمد في

تعليم اإلبداع واالبتكار
لألطفال

التاريخ

٢ - ٣  شعبان   ١٤٤٢هـ
الموافق

١٥-١٦ / ٣ / ٢٠٢١م
أونالين
ONLINE

التسديد بعد ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١
$٢١٠

التسديد قبل ٣١ / ١ / ٢٠٢١
$١٤٥

التسديد قبل ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١
$١٧٥

ورشة إعداد المدرب المعتمد في

تصميم المناهج اإلبداعية
لألطفال

التاريخ

٤ - ٥ شعبان   ١٤٤٢هـ
الموافق

١٧-١٨ / ٣ / ٢٠٢١م
أونالين
ONLINE

التسديد بعد ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١
$٢٥٠

التسديد قبل ٣١ / ١ / ٢٠٢١
$١٧٥

التسديد قبل ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١
$٢١٠

خصم خاص للمشارك في المؤتمر والبرنامج التدريبي: ٥٥٠ دوالر أمريكي



التاريخ المحاور

• مقدمة في الخيال لدى األطفال

• تاريخ ونشأة برنامج سكامبر لتنمية الخيال واإلبداع عند األطفال

• مفهوم التفكير اإلبداعي عند األطفال ومكوناته وخصائصه وأنواعه.

• أدوات برنامج سكامبر / ١٠ أدوات مبنيةعلى الخيال

• ِألعاب سكامبر للصغار واستثارة التفكير اإلبداعي والخيال عند األطفال

/ تطبيقات عملية على برنامج سكامبر لتنمية الخيال واإلبداع عند األطفال

أونالين
ONLINE

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 

الرسوم

www.debonocenference.com

SCAMPER ورشة إعداد المدرب المعتمد في برنامج سكامبر لتنمية الخيال واالبداع عند األطفال

٢٢ - ٢٣ / ٧ / ١٤٤٢هـ
الموافق

٦-٧ / ٣ / ٢٠٢١م

التسديد بعد ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١
$٢٠٥

التسديد قبل ٣١ / ١ / ٢٠٢١
$١٤٠

التسديد قبل ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١
$١٧٠



التاريخ المحاور

• مقدمة في التفكير االبداعي والناقد عند األطفال

THINKERS KEYS تاريخ ونشأة برنامج مفاتيح التفكير العشرين •

• تطبيقات برنامج مفاتيح التفكير العشرين لألطفال

• دروس عملية باستخدام برنامج مفاتيح التفكير العشرين

• برنامج مفاتيح التفكير العشرين والمناهج الدراسية

/ أمثلة على كل مفتاح ومهارة من برنامج مفاتيح التفكير العشرين

أونالين
ONLINE

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 

الرسوم

www.debonocenference.com

التسديد بعد ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١
$٢٠٥

التسديد قبل ٣١ / ١ / ٢٠٢١
$١٤٠

التسديد قبل ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١
$١٧٠

ورشة إعداد المدرب المعتمد في برنامج مفاتيح التفكير العشرين لألطفال

٢٤ - ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ
الموافق

٨-٩ / ٣ / ٢٠٢١م



التاريخ
المحاور

• مقدمة عن الذكاء والدماغ، ونظرية الذكاءات المتعددة.

• قياس الذكاءات المتعددة من خالل مواد وأدوات ووسائل مناسبة.

• تطبيق عملي في توظيف الذكاءات المتعددة في الحصة الصفية النموذجية،

•  طرق لتنمية الذكاءات المتعددة، المهارات المناسبة لكل نوع من أنواع 

الذكاءات المختلفة، الوظائف المناسبة لكل نوع من أنواع الذكاءات المتعددة.

• تطبيق نظرية الذكاءات المتعددة على درس تعليمي، وعالج مشكالت نفسية 

واجتماعية وتربوية من خالل استخدام نظرية الذكاءات المتعددة.

أونالين
ONLINE

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 

الرسوم

www.debonocenference.com

ورشة إعداد المدرب المعتمد في برنامج الذكاءات المتعددة لألطفال

٢٦- ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ
الموافق

١٠-١١ / ٣ / ٢٠٢١م

التسديد بعد ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١
$٢١٠

التسديد قبل ٣١ / ١ / ٢٠٢١
$١٤٥

التسديد قبل ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١
$١٧٥



التاريخ
المحاور

• قبعات التفكير الست ( البيضاء، الحمراء، الصفراء، السوداء، الخضراء، 

الزرقاء)

• استخدام القبعات الست في المواقف المختلفة

• توظيف القبعات الست في المنهج الدراسي 

• العالقة بين القبعات الست والذكاءات المتعددة

• تعزيز السلوكيات اإليجابية من خالل القبعات الست

أونالين
ONLINE

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 

الرسوم

www.debonocenference.com

ورشة إعداد المدرب المعتمد في برنامج قبعات التفكير الست لألطفال

التسديد بعد ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١
$١٨٥

التسديد قبل ٣١ / ١ / ٢٠٢١
$١٣٠

التسديد قبل ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١
$١٥٥

٢٩ / ٧ - ١ / ٨ / ١٤٤٢هـ
الموافق

١٣-١٤ / ٣ / ٢٠٢١م



التاريخ
المحاور

• برامج عالمية في تعليم اإلبداع واالبتكار عند األطفال

• دمج مهارات االبداع واالبتكار في المنهج المدرسي

• أمثلة وتطبيقات عملية لتطبيق مهارات االبداع واالبتكار في التعليم

• استراتيجيات وطرق تدريس مهارات التفكير واالبداع واالبتكار

• التدريب على استراتيجيات تنفيذ الدروس.

أونالين
ONLINE

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 

الرسوم

www.debonocenference.com

ورشة إعداد المدرب المعتمد في تعليم اإلبداع واالبتكار لألطفال

٠٢ - ٠٣ / ٨ / ١٤٤٢هـ
الموافق

١٥-١٦ / ٣ / ٢٠٢١م

التسديد بعد ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١
$٢١٠

التسديد قبل ٣١ / ١ / ٢٠٢١
$١٤٥

التسديد قبل ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١
$١٧٥



التاريخ المحاور

• المبادئ األساسية التي يقوم عليها المنهج اإلبداعي لرياض األطفال.
• مالمح المنهج اإلبداعي وفلسفته.

• عناصر المنهج ومكوناته.
• مواصفات معلمة الروضة ودورها في المنهج اإلبداعي.

• دور معلمة رياض األطفال في تنمية التفكير اإلبداعي.
• تطبيقات عملية للمنهج اإلبداعي (فنون اللغة، الرياضيات، العلوم 

الطبيعية، الدراسات االجتماعية).
• تقويم المنهج وقياس النمو والتعلم.

أونالين
ONLINE

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 

الرسوم

www.debonocenference.com

ورشة إعداد المدرب المعتمد في تصميم المناهج اإلبداعية لألطفال

٠٤ - ٠٥ / ٨ / ١٤٤٢هـ
الموافق

١٧-١٨ / ٣ / ٢٠٢١م

التسديد بعد ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١
$٢٥٠

التسديد قبل ٣١ / ١ / ٢٠٢١
$١٧٥

التسديد قبل ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١
$٢١٠



رسوم المشاركة 
التسديد قبل

31 / 1 / 2021م
التسديد قبل

28 / 2 / 2021م
التسديد بعد

28 / 2 / 2021م

حضور المؤتمر
فقط

حضور المؤتمر
ومشاركة بورقة عمل

$140$165$195

$95$125$165

نوع المشاركة

حضور المؤتمر
765$650$550$والبرنامج التد��بي

• حضور جميع فعاليات المؤتمر أونال�ن عبر منصة �وم.
• الحصول على كتاب المؤتمر PDF / �رسل عبر الب��د االلكت�وني.

• شهادة حضور رقمية للمشاركين ومقدمي أو�اق العمل / ترسل عبر الب��د االلكت�وني.
•  لمن �رغب بشهادة ورقية يتم إضافة أجور الشحن.

الخصومات: 
• أعضاء مركز د�بونو لتعليم التفكير %10

• المجموعات (٣ أشخاص فأكثر) %10

مع ضرورة إرسال صورة الحوالة عبر الواتساب الى الرقم ٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥

FAISAL GHARBALLY HUSSEIN
00962796899055

AMMAN - JORDAN

ARAB BANK
DEBONO CENTER FOR TEACHING THINKING
IBAN: JO19ARAB1260000000126048724510

AMMAN - JORDAN

يتم تسديد الرسوم إلى أحد الحسابات التالية



مؤتمر ديبونو للطفولة المبّكرة 
Debono's Conference for Early Childhood

2021

مؤتمر ديبونو للطفولة المبّكرة 
Debono's Conference for Early Childhood

2021 www.debonoconference.com

للتسجيل واالستفسار
٠٠٩٦٢٧٩٦٨٩٩٠٥٥ 


