
saswavlo kursis 
modulis 
dasaxeleba 

saofise kompiuteruli programebi  
(სასწავლო პრაქტიკა) 

saswavlo kursis 
kodi 

 

saswavlo kursis 
statusi 

savaldebulo – internet-teqnologi 
mesame safexuri (pirveli semestri) 

ECTS-is raodenoba 3 krediti (75 sT) pirveli semestri 

maswavlebeli: qeTevan TavberiZe  
tel.: sams: (032) 218-67-91; mob.: (514) 24-16-16;  
Email.: k.tavberidze@gmail.com  
საკონსულტაციო დღე - ოთხშაბათი 

 

კურსის ძირითადი მიზანი 
 

ZiriTadi faqtebis, procesebisa da z/komcefciebis codna, 

garTulebuli procesis amocanebis Sesasrulebeli nabijebis 

gadadgma; 

dargis specifikisaTvis damaxasiaTebeli unarebis farTo speqtris 

SeZena, davalebebis Sesasruleblad sxvadasxva midgomebis SerCeva, 

saTanado meTodebis, instrumentebisa da masalebis misadageba; 

 

სასწავლო კურსის 

შესწავლის 

წინაპირობები 

 

საოფისე კომპ. პროგრამების ნაწილის თეორიული 

ცოდნა 

 

 

სასწავლო კურსის 

ფორმატი 

 

სასწავლო კურსის ფორმატი მოიცავს პრაქტიკულ 

მეცადინეობებს. საკრედიტო სისტემისთ 

გათვალისწინებულია ორი შუალედური გამოცდა წერით 

და დასკვნითი, ზეპირი გამოცდა. (სწავლება მიმდინარეობს 

20 კვირის მანძილზე და კურაციული მეთოდით 6 დღე). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმები და მეთოდები: 

 

სწავლების ფორმები: 

ლექცია – სტუდენტებისადმი სისტემატიურად და თანმიმდევრულად სასწავლო მასალის 

გადაცემა, განსახილველი თემის ან რაიმე საკითხის ახსნა-განმარტება. Iგი აქტიურია როდესაც 

იღებს დიალოგის სახეს, ხოლო პასიურია მონოლოგის ფორმით. ლექციის სახეებია: 

ინტერაქტიული ლექცია და ლექცია პრეზენტაცია. 

პრაქტიკული მეცადინეობა –სტუდენტის ინდივიდუალური მუშაობა პრაქტიკული სახის 

ამოცანაზე, ან სემინარული ტიპის თემატიკაზე, სალექციო კურსის შესაბამისად; 

დამოუკიდებელი მუშაობა – სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული კურსების წარმატებით 

ათვისებისთვის დახარჯული სამუშაო დროის (შრომის) რაოდენობა ძირითადი და დამატებითი 

ლიტერატურის გაცნობა – შესწავლიდან – ჯგუფურ მუშაობამდე და/ან შუალედური და 

ფინალური გამოცდების მომზადებისათვის. 

პრაქტიკა – სასწავლო მეცადინეობის სახე, რომლის პროცესში სტუდენტები პრაქტიკის 

ხელმძღვანელის მითითებით დამოუკიდებლად ასრულებენ შესაბამისი სილაბუსით 

გათვალისწინებულ საწარმოო დავალებებს მოქმედ ორგანიზაციაში. 

 

სწავლების მეთოდები:   

• ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი გულისხმობს სალექციო მასალის გადაცემას 

სტუდენტისათვის ვერბალური გზით, რომლის დროსაც გამოიყენება კითხვა–პასუხის, 

ინტერაქტიური მუშაობის, პრაქტიკული სიტუაციის მოდელირების საფუძველზე თეორიული 

დებულებების ახსნის მეთოდები; 

• ახსნა–განმარტებითი მეთოდი ეფუძნება მოცემული საკითხის ირგვლივ მსჯელობას. 

პროფესორს მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით 

განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში. 

• დისკუსია/დებატები ინტერაქტიური სწავლების ერთ–ერთი ყველაზე გავრცელებული 

მეთოდია. დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა და 

აქტივობას. მეთოდი უვითარებს სტუდენტს კამათისა და საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარს. 

სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ აქტიურად გამოხატონ მიღებული ცოდნა და ინტენსიურად 

ჩაერთონ ჯგუფში მუშაობის პროცესში, წარმოადგინონ მომზადებული პრეზენტაციები, 

განახორციელონ საკუთარი მოსაზრებების არგუმენტირებული დაცვა; 

# 

სასწავლო კურსი 

სწავლის შედეგების რუქა  
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1 saofise kompiuteruli 
programebi  
(სასწავლო პრაქტიკა) 

+ +  +  + 



• პრეზენტაცია ითვალისწინებს ქმედებაზე ორიენტირებულ სწავლებას, რის გამოც 

სტუდენტები ვალდებული არიან მოიძიონ რელევანტური მასალები წინასწარ მოცემულ 

საკითხებზე და წარმოადგინონ სლაიდ-შოუ. პრეზენტაციები შეუძლიათ წარმოადგინონ როგორც 

ინდივიდუალურად, ისე ჯგუფურად. 

• ჯგუფური მუშაობა - გულისხმობს  სტუდენტთა ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის 

სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს და 

პარალელურად უზიარებენ მას ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანიდან გამომდინარე 

შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება, 

ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო 

პროცესში.   

• ინდუქციური მეთოდი სწავლის პროცესში დახმარებას უწევს აზრის მსვლელობას 

კერძოდან (კონკრეტულისაკენ) ფაქტებიდან განზოგადებისაკენ არის მიმართული, ანუ მასალის 

გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტულიდან ზოგადისაკენ. 

• დედუქციური მეთოდი ცოდნის გადაცემის ისეთი ხერხია, რომელიც ზოგად ცოდნაზე 

დაყრდნობით ახალი ცოდნის გამომჟღავნების ლოგიკური პროცესია, ანუ ზოგადიდან 

კონკრეტულისაკენ პროცესის მიმდინარეობის მართვაა. 

• ანალიზის მეთოდის გამოყენებით სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე განიხილება 

კონკრეტული შემთხვევები, რომლებიც ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხის 

მანამდე უცნობ მხარეებს. ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი 

მთლიანის, შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში, რაც ამარტივებს დასმული პრობლების შიგნით 

არსებული ცალკეული საკითხების დეტალურ გაშუქებას. 

• ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება მოითხოვს მასწავლებლისა და სტუდენტის 

აქტიურ ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს 

თეორიული მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



saswavlo praqtikis kursis Sinaarsi 
 

kvira 
 

saswavlo praqtikis kursis Sinaarsi 
 

sul 
sakontaqto 

saaTebi 

3 

operaciuli garemo WINDOWS 

1. TagviT manipulireba 
2. muSaobis dawyeba 
3. samuSao magida 
4. My Computer folderis cneba 
5. operaciebi fanjrebze 
6. meniu da masTan muSaoba. sastarto 

meniu 
7. dialogis fanjrebi 
8. Windows – idan gamosvla 
9. fanjrebSi informaciis warmodgena 
10. konteqsturi meniu 
11. fanjrebis avtomaturi mowesrigeba 

ekranze 

5 5 

12. operaciebi mexsierebis obieqtebze 
13. programa Windows Explorer 
14. obieqtebis maxasiaTeblebi da 

atributebi 
15. obieqtis moZebna 

operaciebi diskebze 

16. sanagve kalaTi – Recycle Bin 
17. programebisa da dokumentebis 

gaSveba 
18. fanjris menius sxva brZanebebi 
19. punqtebis damateba sastarto 

meniuSi 
iarliyis Seqmna da gamoyeneba 

20. sistemis Sesaxeb informaciis 
miReba 

21. samuSao garemos gaformeba da 
momarTva 
mowyobilobaTa da maTi draiveris 

ganaxleba 

22. axali Sriftebis damateba 
programebis dayeneba da moxsna 

23. momsaxure programebi 
operaciuli garemos ganaxleba 

4 teqsturi redaqtori – MS WORD 

1. word – is gaSveba 
2. ekranis struqtura 
3. teqstis akreba-redaqtirebis 

operacia 
4. furclisa da gverdis parametrebis 

SerCeva 
5. dokumentis failis Seqmna, Senaxva 

5 5 



da gaxsna 
6. word – idan gamosvla 
7. teqstis daformateba 

5 8. teqstis moTavseba CarCoSi 
9. dokumentis daTvalierebis reJimi 
10. teqstis fragmentebTan muSaoba 
11. siebisa da CamonaTvlis Sedgena 
12. Zebnis operaciebi 
13. mza elementebisa da naxatebis Casma 

dokumentSi 

5 5 

6 14. cxrilebis Sedgena 
 5 5 

7 I Sualeduri gamocda 2 2 
8 15. instrumentTa panelis da menius 

modifikacia 
16. teqstis avtomaturi Casma 
17. Secdomebis avtomaturi 

koreqtireba 
18. marTlwerisa da gramatikis 

Semowmeba 
 

5 5 

9 19. gverdis dayofa svetebad 
20. gverdis TavsarTisa da qvesarTis 

gaformeba 
21. gverdebis numeracia 
22. dokumentis gaformeba grafikuli 

elementebiT 
23. dokumentis mxatvruli gaformeba 

5 5 

10 24. dokumentis beWdviswina 
daTvaliereba 

25. dokumentis dabeWdva 
26. ramdenime fanjaraSi muSaoba 
27. teqstis raodenobrivi 

maxasiaTeblis miReba 
28. makrobrZanebebis gamoyeneba 
29. paroliT dokumentis dacva 

5 5 

11 cxriluri redaqtori – MS EXCEL 

1. Excel – is gaSveba 
2. cxrilisa da fanjris struqtura 
3. cxrilis Sevseba 
4. cxrilSi gadaadgileba 
5. cxrluri dokumentis Senaxva da 

gaxsna 
6. ujris Semcvelobis redaqtireba 
7. ujrebis daformateba 
8. cxrlis fragmentebTan muSaoba 
9. cxrilis redaqtireba da 

daformateba 

5 5 

12 10. ricxviTi monacemebis daformateba 
11. cxrilis avtomaturi Sevseba 

monacemebiT 
12. cxrilSi Zebnis operaciebi 
13. gamoTvliTi operaciebi 

5 5 



14. diagramebisa da grafikebis ageba 
13 15. dokumentis dabeWdva 

16. cxrilze, rogorc monacemaTa 
bazaze muSaoba 

17. cxrilSi monacemebis gadawyoba 
18. cxrilis filtracia 
19. dokumentis furclebTan muSaoba 
20. ramdenime fanjaraSi muSaoba 
21. paroliT dokumentis dacva 

5 5 

14 II Sualeduri gamocda 2 2 
 

kuraciuli meTodiT 6 dRe me 15 kvira 
 

 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

პრეზენტაციების მომზადების პროგრამა - 

POWERPOINT 
1. პრეზენტაციის შექმნა 

2. დათვალიერების რეჟიმი 

3. ობიექტების მოთავსება სლაიდზე 

4. ოპერაციები სლაიდებზე 

5. პრეზენტაციის გაფორმება 

6. პრეზენტაციის ჩვენების მომზადება და 

ჩატარება 

7. პრეზენტაციის შენახვა ვებ-გვერდის სახით 

8. სლაიდების დაბეჭდვა 

14 

3 
3 
2 
2 
2 
2 

16 Internet - საერთაშორისო საინფორმაციო 

კომპიუტერული ქსელი 
1. ინტერნეტის აპარატურული, პროგრამული 

და ინფორმაციული უზრუნველყოფა 

2. ინტერნეტში ჩართვა 

3. ინტერნეტში ნავიგაცია-პროგრამა Internet 

Explorer 

4. ვებ-გვერდების მიღება და დათვალიერება 

5. ვებ-გვერდების სწრაფი დათვალიერება 

6. ოპერაციები ვებ-გვერდებზე 

7. საძიებო სისტემა  - Google 

8. საფოსტო სერვისი - Gmail 

 

5 5 

17 
18 

დასკვნითი გამოცდა 
2 2 

19 
20 

განმეორებითი გამოცდა  
 

jami 75 75 
 
 
 
 
 

ganmeorebiTi gamocda Catardeba 10 dRis Semdeg! 
 
 
 
 

 
 



პროფესიული სტუდენტის ცოდნის შეფასება: 

 

1. სტუდენტთა ცოდნის შეფასება წარმოებს 100 ქულიანი (ECTS) სისტემის მიხედვით 

სემესტრული მუშაობისა და საბოლოო გამოცდის შეფასების შედეგების შეჯამებით. 

სემესტრული მუშაობისას მხედველობაში მიიღება სხვადასხვა კომპონენტი, რომლებშიც 

აისახება სტუდენტის მუშაობის ხარისხი. შეფასების თითოეულ კომპონენტს მინიჭებული აქვს 

გარკვეული რაოდენობა, კერძოდ:  

ა) მეცადინეობაზე დასწრება: 0-10ქულა (ქულების გაანგარიშება იწარმოებს პროპორციის 

გამოყენებით – მაგ: სწავლება გრძელდება 20 კვირის მანძილზე, აქედან უშუალო ლექცია-

პრაქტიკულები 14 კვირა. თუ პროფესიული სტუდენტი თოთხმეტივე კვირას დაესწრება 

მეცადინეობას - დაიმსახურებს მაქსიმალურ 10 ქულას, ხოლო თუ დაესწრება 10 კვირას, მიიღებს 

X ქულას, პროპორცია იქნება: X=10*10/14=7.1 ქულა, ე.ი. პროფესიული სტუდენტი თუ დაესწრება 

მეცადინეობას 10 კვირის მანძილზე, დასწრების ქულა იქნება – 7.1 ქულა) 

ბ) სემესტრული აქტიურობა: ჯგუფურ მუშაობასა და პრაქტიკულ მეცადინეობებზე 0-30 ქულა 

(ქულების გაანგარიშება იწარმოებს პროპორციის გამოყენებით – მაგ: სწავლება გრძელდება 20 

კვირის მანძილზე, აქედან უშუალო ლექცია-პრაქტიკულები 14 კვირა. თუ პროფესიული 

სტუდენტი თოთხმეტივე კვირას მეცადინეობაზე იაქტიურებს - დაიმსახურებს მაქსიმალურ 30 

ქულას, ხოლო თუ იაქტიურობს მხოლო 10 კვირის მანძილზე, მიიღებს X ქულას, პროპორცია 

იქნება: X=10*30/14=21.1 ქულა, ე.ი. პროფესიული სტუდენტი თუ იაქტიურებს მეცადინეობაზე 10 

კვირის მანძილზე, აქტიურობის ქულა იქნება – 21.1 ქულა) 

გ) ორი შუალედური გამოცდა 0-30 ქულა ტესტური, თეორიული, ან კომბინირებული სახით.  

• ტესტი შედგება 15 კითხვისაგან. თითო კითხვის სწორი პასუხი 1 ქულა, არასწორი პასუხი 

– 0 ქულა;  

• თეორიული საკითხი (სამი საკითხი) ფასდება 0-დან 5 ქულის ჩათვლით:  

5 ქულა – სრულფასოვნად მსჯელობს და ლოგიკურად ასაბუთებს საკითხს; 

4 ქულა – მსჯელობს და ასაბუთებს ლოგიკურად, მცირედი შეცდომები აქვს ტერმინოლოგიაში; 

3 ქულა – სრულყოფილად მსჯელობს, მაგრამ ლოგიკურად ვერ ასაბუთებს; 

2 ქულა – საკითხზე აქვს წარმოდგენა, მაგრამ ტერმინოლოგიას ვერ ფლობს; 

1 ქულა – იძლევა მცირეოდენ განმარტებას, მაგრამ არა თემის გარშემო; 

0 ქულა – არ შეასრულა დავალება. 

დ) დასკვნითი გამოცდა 0-30 ქულა (ტარდება ზეპირი ფორმით) 

ბილეთების სახით, თითო ბილეთში 5 საკითხი 

თითოეული საკითხი ფასდება 0-დან 6 ქულის ჩათვლით: 

6 ქულა – სრულფასოვნად მსჯელობს და ლოგიკურად ასაბუთებს საკითხს; 

5 ქულა – მსჯელობს და ასაბუთებს ლოგიკურად, მცირედი შეცდომები აქვს ტერმინოლოგიაში; 

4 ქულა – სრულყოფილად მსჯელობს, მაგრამ ლოგიკურად ვერ ასაბუთებს; 

3 ქულა – საკითხზე აქვს წარმოდგენა, მაგრამ ტერმინოლოგიას ვერ ფლობს; 

2 ქულა – საკითხზე აქვს მცირე წარმოდგენა, მაგრამ ტერმინოლოგიას ვერ ფლობს; 

1 ქულა - იძლევა მცირეოდენ განმარტებას, მაგრამ არა თემის გარშემო; 

0 ქულა – არ შეასრულა დავალება. 

2. დასკვნით გამოცდაზე დასაშვები მინიმალური ქულა შეადგენს 21-ს.(დასკვნით გამოცდაზე 

გასვლა სავალდებულოა) 

3. კრედიტი ჩაითვლება აღებულად თუ სტუდენთი დასკვნით გამოცდაზე მიიღებს შეფასევის 

არა ნაკლებ 50%-ს და სემესტრული მუშაობის ქულასთან დაჯამებით დაიმსახურა 51 ქულას 

მაინც, საბოლოო შეფასება წარმოებს შმდეგი შკალის შესაბამისად 

დადებით შეფასებად ჩაითვლება: 

A. ფრიადი – მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი; 

B. ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90%; 

C. კარგი _ მაქსიმალური შეფასების 71-80%; 



D. დამაკმაყოფილებელი _ მაქსიმალური შეფასების 61-70%; 

E. საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60%; 

უარყოფით შეფასებად ჩაითვლება:  

(Fx) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიულ სტუდენტს 

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით 

გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება. 

(F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიული 

სტუდენტის მიერ ჩაბარებული სამუშაო არ არის საკმარისი დამ მას საგანი ახლიდან აქვს 

შესასწავლი. 

• პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად – მხოლოდ 

დასკვნითი გამოცდის საფუძველზე შეფასება დაუშვებელია. 

• პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, გავიდეს დამატებით გამოცდაზე დასკვნით 

გამოცდაზე უარყოფითი (Fx) შეფასების მიღების შემთხვევაში, არანაკლებ 5-10 დღისა. 

შეფასების მეთოდი შეიძლება იყოს: 

• ტესტი; 

• ზეპირი გამოკითხვა; 

• პორტფოლიო; 

• ჯგუფური/ინდივიდუალური პროექტი; 

• დაკვირვება და დემონსტრირება. 

სასწავლო კურსის გავლასთან დაკავშირებული დამატებითი მოთხოვნები: 

სალექციო და პრაქტიკულ  მეცადინეობებზე დასწრებისას  სტუდენტები ვალდებულნი არიან 

დაიცვან შემდეგი  წესები: 

- დაგვიანებით არ შემოვიდნენენ მეცადინეობებზე; 

- მეცადინეობების მსვლელობისას  მობილური ტელეფონი იქონიონ გამორთულ 

მდგომარეობაში; 

- მეცადინეობების მსვლელობისას ნუ დაკავდებიან სხვა საქმით.   

    გამოცდების მიმდინარეობისას აკადემიური თაღლითობა (გადაწერა, არანებადართული 

საშუალებების გამოყენება, ხმაური და სხვა სტუდენტისათვის ხელის შეშლა) ისჯება 

გამოცდიდან მოხსნითა და შეფასება 0–ის გაფორმებით. 

    გასათვალისწინებელია, რომ ლექციებისა და პრაქტიკული მეცადინეობების მიზანია  არა 

მარტო თეორიული ცნებების შესწავლა, არამედ  რეალურ ან არასტანდარტულ სიტუაციებში 

მათი გამოყენებით სწორი და არგუმენტირებული მსჯელობის უნარის გამომუშავება. აქედან 

გამომდინარე,  სავარაუდოა, რომ  სტუდენტის მიერ გაცდენილი მეცადინეობები საგრძნობლად 

იმოქმედებს საბოლოო შეფასებაზე. 

    სტუდენტს შეუძლია გაუგებარი საკითხების გარშემო კითხვები დაუსვას პედაგოგს,  

ამისათვის შეუძლია  გამოიყენოს ელექტრონული საშუალებებიც. შესაძლებლობის შემთხვევაში 

პედაგოგი პასუხს გასცემს სტუდენტს დაუყოვნებლივ, ხოლო აუცილებელ შემთხვევაში კი 

დანიშნავს დამატებით შეხვედრას. 
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b) damatebiTi 

literatura 
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g) perioduli 

gamocmebi, veb-

gverdis misamarTebi, 

masalebi das xv. 

http://www.compinfo.ge/ 

 

swavlis Sedegebi: 

codna da 

gacnobiereba 

saswavlo kursi SesaZleblobas aZlevs students SeiZinos codna, 

gamoimuSavos unarebi da moaxdinos maTi demonstrireba Semdegi 

mimarTulebebiT; 

Windows – operaciul sistemasTan muSaoba 

MS Word – teqstur redaqtorTan muSaoba; 

MS Excel – eleqtronul cxrilebTan muSaoba; 

Internet Explorer – saerTaSoriso sainformacio kompiuteruli qseli; 

PowerPoint – saprezentacio programasTan muSaoba; 

codnis praqtikaSi 

gamoyenebis unari 

SeuZlia: piradi dokumentebis momzadeba; samsaxurebrivi 

dokumentebis indeqsireba, registracia da operatiulad Senaxva; 

saarqivo momsaxureba; prezentaciis momzadeba da Cveneba. aseve 

flobs saofise teqnikas. 

 

komunikaciis unari informaciis moZieba, E-mail – is gaxsna, werilebis miReba, 

gagzavna, werilze sxvadasxva saxis failebis (CV, suraTis…) 

mimagreba. informaciis gadmowera. xelmZRvanelTan zepiri da 

werilobiTi komunikacia. saWiroebis SemTxvevaSi dokumentaciis 

warmoeba. 

swavlis unari informaciuli teqnologiebis mudmivi ganviTarebis pirobebSi 

damoukideblad SeuZlia profesiasTan dakavSirebuli axali 

http://www.compinfo.ge/


informaciis moZieba, garCeva da Seswavla. 

Rirebulebebi kargad icis gundis wevrebTan, kolegebTan, xelmZRvanelebsa 

da sazogadoebasTan urTierTobis eTikuri normebi, icavs am 

normebs, kritikul situaciaSi moqmedebs Sesabamisad. 

 

 

 


