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 . توصياث وحدة  ضمان الجودة:   1

 بالموافقة عمى: 8108/ 5/4  بتاريخ المنعقدةبجمستيا  وحدة ضماف الجودة توصي
 بشأف  81/3/8108الموافقة عمى توصيات اجتماع المجاف الثالثية لمجودة التى عقدت بتاريخ  -0

          8106/8107تسميـ تقرير عف أعماؿ الجودة التى تـ مناقشتيا بمجالس االقساـ خالؿ العاـ الجامعى   -أ
 1 8108قبؿ انعقاد مجمس الكمية ابريؿ 

عمى اف يقـو فريؽ الجودة بالكمية  8108القسـ حتى نياية أبريؿ االنتياء مف عمؿ ممفات المقررات ب -ب
  1بمراجعة الممفات وكتابة تقرير لمجمس الكمية 

  -مخاطبة السادة رؤساء االقساـ بشأف : -8
التأكيد عمى سرعة االنتياء مف ارساؿ تقارير البرامج والمقررات الدراسية لمفصؿ الدراسى االوؿ  -أ

8107/8108 1  
لسنة  49مف قانوف تنظيـ الجامعات رقـ  60طبقا لممادة  لألقساـالدعوة لعقد المؤتمر العممى الثانى  -ب

تمييدا لعرضيا عمى  مجالس األقساـ، مع تحرير محضر باالجتماع وعرض التوصيات عمى  0978
  1مجمس الكمية 

الفصؿ الدراسي االوؿ  مناقشة نتائج تقويـ الطالب لممقررات الدراسية التى تـ تدريسيا خالؿ -ج
 1التى يتـ ارساليا اتباعا الى االقساـ  8107/8108

سرعة االنتياء مف عمؿ استبيانات تقويـ الطالب لممقررات الدراسية التى يتـ تدريسيا خالؿ الفصؿ  -د
 1التى تـ تسميميا الى االقساـ  8107/8108الدراسى الثانى 

 يا عمى الموقع االلكترونى لمكمية.الخاص بتوصيؼ البرامج والمقررات لرفع  C.Dسرعة ارساؿ  -ىػ 
التأكيد عمى الساده مسئوؿ المعايير مف االنتياء مف مالحظات الييئة القومية لضماف جودة التعميـ  -4

  8107/ 8106واالعتماد حتى نتمكف مف االنتياء مف التقرير السنوي لمعاـ الجامعي 
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 : شئون التعليم والطالة لجىت توصيبث  .2
 

 بالموافقة عمى ما يمي:   8/4/8108توصي لجنة شئوف التعميـ والطالب في جمستيا المنعقدة بتاريخ 

طالب والحد االقصى  11ساعو معتمدة( لعدد 12الموافقة عمى تجاوز الحد االدنى لمساعات المعتمدة ) -1

  2018وذلؾ لدواعى تخرجيـ في دور مايو طالب بالمستوى الرابع  32ساعة( لعدد  21)

  0طالب بالمستوى الثاني  29الموافقة عمى تجاوز الحد االدنى لعدد  -2

عمى انتداب السيد  19/3/2018مذكرة قسـ عمـو االغذية بشأف موافقة مجمس القسـ بجمستو بتاريخ  -3

 تغذية الطفؿ مقرر  لتدريس / محمد نجيب قناوي االستاذ المتفرغ بقسـ عمـو االغذية 0د0أ

( بكمية التربية لمطفولة المبكرة لطالب المستوى االوؿ لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعى 1263أ  ) ع

2017/2018 0 

 عمى انتداب  19/3/2018مذكرة قسـ عمـو االغذية بشأف موافقة مجمس القسـ بجمستو بتاريخ  -4

عمـو االغذية لتدريس مقرر ميكروبيولوجيا  /  حسيف عبد الجميؿ عبد العاؿ االستاذ بقسـ 0د0السيد أ

لطالب الميكروبيولوجيا كمية العمـو المستوى الرابع لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ   (BT 336الغذاء )

 0 2017/2018الجامعي 
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 والبحوث : العليا الدراساث لجنت توصياث -4

 

 :  والدكتوراي أوالً : وتيجت لجبن فحص ومىبقشت رسبئل المبجستير 

 

 29/3/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو وقاية النبات قسـ مجمس موافقة -1
  رسالػػة ومناقشة فحص لمجنة الفرديػػة والتقارير الجماعي التقرير في ءما جا عمى

  بالقسـ الماجستيرلدرجة  المسجؿ حماده حنفي مخيمر/ الطالب مف المقدمػػة الماجستير
 (.مبيدات آفات)وقاية نبات الزراعية العمـو يالفمسفة ف الماجستير درجة بمنحو توصي والتي

 26/3/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو الكيمياء الزراعية قسـ مجمس موافقة -2
  ومناقشة فحص لمجنة الفرديػػة والتقارير الجماعي التقرير في ءما جا عمى

الدكتوراه لدرجة  ةالمسجمو  المدرس المساعدايماف الحسيني يس / ةالطالب مف المقدمػػة الدكتوراه رسالػػة
 (.كيمياء زراعية) الزراعية العمـو يالفمسفة ف دكتوراه درجة بمنحو توصي والتي بالقسـ

 

 :   تبليغ وتيجت مقرر بحث  والسبعبث المعتمدة للرسبلت ثبويب

  إتماـ عمى 18/2/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو الوراثة قسـ مجمس موافقة -3
 الساعات(  الوراثة) قسـب الماجستير لدرجة ةالمسجم بالقسـ عطاء محمد يوسؼ خضر/ ةالطالب

 ". بنجاح" لمرسالة المعتمدة
  إتماـ عمى 18/2/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو الوراثة قسـ مجمس موافقة -4

 المعتمدة الساعات(  الوراثة) قسـب الماجستير لدرجة المسجؿ بالقسـ احمد عمى عبد الحميد/ الطالب
 ". بنجاح"  لمرسالة

  إتماـ عمى 25/3/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو المحاصيؿ قسـ مجمس موافقة -5
  لمرسالة المعتمدة الساعات(  المحاصيؿ) قسـب الماجستير لدرجة المسجؿ محمد رضا اسعد/ الطالب

 ". بنجاح"
 عمى اتماـ  26/3/2018موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو بتاريخ  -6

فاكيو( الساعات المعتمدة  –الطالبة / اسراء مختار حسف سيد المسجمة لدرجة الماجستير )بساتيف 
 لمرسالة "بنجاح" 

عمى اتماـ الطالب / حساـ صالح محمود  26/3/2018مجمس قسـ البساتيف بجمستو بتاريخ  موافقة -7
 فاكيو( الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح"  –المسجؿ لدرجة الماجستير )بساتيف 

 عمى اتماـ  26/3/2018موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو بتاريخ  -8
زينة( الساعات المعتمدة  –/ مروه خمؼ النادى ابرىيـ المسجمة لدرجة الدكتوراه )بساتيف  ةالطالب

 لمرسالة "بنجاح" 
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احمد احمد  ة / ايو سميرعمى اتماـ الطالب 26/3/2018موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو بتاريخ  -9
 زينة( الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح"  –المسجمة لدرجة الدكتوراه )بساتيف 

 عمى اتماـ  26/3/2018مجمس قسـ البساتيف بجمستو بتاريخ  موافقة -10
فاكيو( الساعات المعتمدة لمرسالة  –المسجؿ لدرجة الماجستير )بساتيف الطالب / محمد احمد حسف 

 "بنجاح" 
 عمى اتماـ  26/3/2018مجمس قسـ البساتيف بجمستو بتاريخ  موافقة -11

فاكيو( الساعات المعتمدة  –عبداهلل المسجؿ لدرجة الماجستير )بساتيف  الطالبة / اسماء احمد عمى 
 لمرسالة "بنجاح" 

 عمى اتماـ 26/3/2018مجمس قسـ الميكروبيولوجيا بجمستو بتاريخ موافقة -12
/ساره حسف عمى  حسف المسجمة لدرجة الماجستير ميكروبيولوجيا الساعات المعتمدة لمرسالة الطالبة

  "بنجاح" 
 

تحديد وتعديل عىبويه رسبئل المبجستير والد    :  ثبلثــب 

 كتوراة 

  عمي 19/3/2018  بتاريخ المنعقدة بجمستو األغذية عمـو قسـ مجمس موافقة -13
 عمى بالقسـ رالماجستي لدرجة ةالمسجم اسماء محفوظ زكى/ ةبالطالب الخاص البحث موضوع تعديؿ
 :التالي النحو

 تأثير االلياؼ مف مختمؼ الحبوب عمى الخصائص الريولوجيو لعجيف دقيؽ القمح وعمى جودة البسكويت        :مف
 مف مصادر مختمفة عمى الخصائص الريولوجيو لعجيف دقيؽ القمح ومنتجاتياتأثير االلياؼ :      إلى

Influence of fibers from different sources on the rheological characteristics of " 
wheat flour dough and their products " 

  جوىري غير التغير بأف عمماً 
 

  :    مـد   فترة  التسجيـل ً رابعــــب

 

 الطالػػب اسػػػـ ػػـالقسػ التسجيؿ تاريخ/ الدرجة المد تاريخ
 . نوح محمد صالح41 االلبػػاف 3125/ 21/4: الماجستير  :4/312/:-21/4/3129
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 لجبن األشراف:وتغيير  :   تعديلخبمســب 

  اسـ الطالب/ القسـ 
 /الدرجة

 تاريخ التسجيؿ
 المجنة بعد التعديؿ ير في المجنةيالتغ

 . ىانى سالمو عبدالرؤوؼ 26

 قسـ : عموـ االغذية       
   
 

 الدكتوراه
29  /: /3128 

 إضافة
 عادؿ احمد عبد الحميد ا.د.

االستاذ المتفرغ بكمية الزراعة 
  اسيوط  -االزىر جامعة

  سناء احمد محمد صالح الشريؼا.د.

 عادؿ احمد عبد الحميد ا.د.
 

 .طارؽ صبري عمى ىماـ27
 قسـ : عموـ االغذية     

 الدكتوراه
 29  /:/3128 

 عيد السيد عبد العزيز1د-:اضافة
االستاذ المساعد بكمية الزراعة 

 االزىر بأسيوط جامعة

 مجدى محمود احمد زغموؿ 1د1أ
 عيد السيد عبد العزيز 1د

 .عبدالرحيـ حربى عبدالرحيـ28
 قسـ : عموـ االغذية

 الدكتوراه 
 24 /3/3129  

صالح محمود حسيف 1د-:اضافو 
المدرس بكمية الزراعة جامعة 

 االزىر بأسيوط

 محمد احمد قناوى 1د1أ
 ىانى مصطفى عمى1د1أ
 صالح محمود حسيف 1د

 .محمود حسيف عبد المجيد29
 قسـ : عموـ االغذية

 الدكتوراه
29/:/3128 

 رقية رمضاف عبد السالـ 1رفع اسـ د
حيث اف اشرافيا مخالفا لقرارمجمس 

  36/8/3128الجامعو بتاريخ 

 فوزى عمى حسف السكرى 1د1أ
 عيد السيد عبد العزيز1د

 سموى عادؿ غريب -:2
 قسـ : الميكروبيولوجيا

 الدكتوراه
21/:/3123 

 -اضافة المشرؼ األجنبي:
 اسماعيؿ فميس  1د1أ

 االستاذ بجامعة الفاؿ
 

 فاروؽ شحاتو عمى  1د1أ
 جابر زايد عبد الونيس 1د1أ
 عمر عبد المطيؼ عمر سعد 1د1أ
 بجامعة الفاؿ بكندا سماعيؿ فميس استاذ ا1د1أ

 مؤمف محمد نجيب محمد -31
 قسـ : االقتصاد الزراعى

 الماجستير
29/:/3128 

 -اضافة :
 محمدعالءالديف كامؿ عثماف1د1أ

 خيرى طو ابراىيـ 1د1أ
 محمد عالء الديف كامؿ عثماف 1د1أ

 

  -: الدكتورايلطلبت  التأهيليتشكيل لجبن االمتحبن  :    سبدسـب

 

 تشكيؿ لجنة االمتحاف عمى 37/4/3129موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  -12
 زينو(  –ة لدرجة الدكتوراه بالقسـ )بساتيف المسجممروه خمؼ النادى ابراىيـ و  /ةلمطالبالتأىيمي 
  التالي:النحو أف يكوف التشكيؿ عمى  مػىع ( ع1بنظاـ )س

  اسيوطجامعة  – كمية الزراعة  – الزينةأستاذ  عصاـ يوسؼ عبد الحفيظ 1د1أ -2
 اسيوطجامعة  –كمية الزراعة  – الزينةأستاذ     عمر حسنى محمد ابراىيـ 1د1أ -3
 كمية الزراعة جامعة المنيا        الزينة المتفرغأستاذ    فاروؽ صالح الديف بدراف  1د 1أ -4
 )مشرفا( كمية الزراعة جامعة المنػيا -المتفرغ  الزينةأستاذ     محمود عبد اليادى 1د1أ  -5
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  –استاذ المحاصيؿ المتفرغ            ايماف محمد طو 1د1أ -6
     اوالبحوث كمية الزراعة جامعة المني ووكيؿ الكمية لمدراسات العمياأستاذامراض النبات   حربى مطاريد عبداهلل1د1أ -7
 مية الزراعة جامعة المنيا ك المتفرغ االقتصاد الزراعىأستاذ       المتولى صالح الزناتى 1د1أ -8
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التأىيمي تشكيؿ لجنة االمتحاف عمى 37/4/3129موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  -33
أف  مػىع ( ع1زينو( بنظاـ )س –ة لدرجة الدكتوراه بالقسـ )بساتيف المسجمايو سمير احمد و  /ةلمطالب

  التالي:النحو يكوف التشكيؿ عمى 
  اسيوطجامعة  – كمية الزراعة  – الزينةأستاذ  عصاـ يوسؼ عبد الحفيظ 1د1أ -2
 اسيوطجامعة  –عة كمية الزرا – الزينةأستاذ      عمر حسنى محمد ابراىيـ 1د1أ -3
 جامعة المنيا )مشرفا( -كمية الزراعة  –استاذ الزينة المتفرغ    محمود عبد اليادى 1د 1أ -4
 كمية الزراعة جامعة المنػيا -المتفرغ  االقتصاد الزراعىأستاذ    مكادى عبد المجيد سميماف1د1أ  -5
    اوالبحوث كمية الزراعة جامعة المني ووكيؿ الكمية لمدراسات العمياأستاذامراض النبات             حربى مطاريد عبداهلل1د1أ -6
 أستاذ عمـو االغذية كمية الزراعة جامعة المنيا  حسيف عبد الجميؿ عبد العاؿ    1د1أ -7
 كمية الزراعة جامعة المنيا –رجاء عمى طػو                استاذ الزينة  1د1أ-8
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 :المىبقشــــــت الفحص و لجـــــبن لتشكيسببعـــب :  

/ تاريخ الدرجة تشكيؿ المجنػػػػػة
 القسػػػـاسػػـ الطالػب /  التسجيؿ

 عبد الحميد عبد الحميد عمى 1د1أ
 جامعة كفر الشيخ –كمية الزراعة  –استاذ بقسـ الوراثة     

 عبد التواب محمد عطا  1د1أ
  جامعة المنيا -كمية الزراعة  - أستاذ الوراثة   

 قاسـ زكى احمد 1د1أ
 )مشرفا( جامعة المنيا -كمية الزراعة  أستاذ الوراثة   
 سيد عبد المقصود عثماف 1د

 كمية الزراعة )مشرفا( –استاذ الوراثة المساعد جامعة المنيا     

 الماجستير
9/9 /2013 

 احمد عمى عبد الحميد عبداهلل      -23
 قسـ الوراثػػة   

 كماؿ عبده خيراهلل 1د1أ
 استاذ المحاصيؿ بكمية الزراعة جامعة اسيوط     

 درويش صالح درويش 1د1أ
 استاذ المحاصيؿ بكمية الزراعة جامعة القاىرة    

 ايماف محمد طو ابراىيـ 1د1أ
 استاذ المحاصيؿ بكمية الزراعة جامعة المنيا )مشرفا(   

 عبد الحميد السيد القراميطى 1د1أ
 راعة جامعة المنيا )مشرفا(استاذ المحاصيؿ بكمية الز     

 الماجستير
25/:/3126 

 محمد رضا اسعد-24
 قسـ : المحاصيؿ

 
 

 حسف عبد القوى عبد الجميؿ  1د1أ
 كمية الزراعة جامعة اسيوط –استاذ الفاكية المتفرغ     

 عبد الحميد محمد مرسى واصؿ1د1أ
 جامعة المنيا )مشرفا( –استاذ الفاكية المتفرغ بكمية الزراعة     

 فيصؿ فاضؿ احمد  1د1أ
 جامعة المنيا  –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو المتفرغ    

 الماجستير
:/: /3124 

 حساـ صالح محمود-25
 فاكيو –قسـ البساتيف 

 احمد سيد احمد حسف 1د1أ
 جامعة الزقازيؽ  –استاذ الفاكيو المتفرغ بكمية الزراعة     

 كماؿ عبد العاؿاحمد محمد  1د1أ
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو     

 فيصؿ فاضؿ احمد  1د1أ
 جامعة المنيا )مشرفا( –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو المتفرغ    

 محمد عمى مجاور عباده  1د1أ
 الجيزة)مشرفا بحوث البساتيف مركز البحوث الزراعية باحث اوؿ بمعيد 

 الماجستير
25/:/3126 

 اسراء مختار حسف سيد -26
 فاكية -قسـ البساتيف 

 السيد ابراىيـ حجاج 1د1أ
 الجيزة –رئيس بحوث بقسـ تربية النحؿ بمعيد بحوث وقاية النبات   
 محمد سمير فؤاد1د1أ

 الحشرات المتفرغ كمية الزراعة جامعة المنيا استاذ   
 حصافي محمد كماؿ الديف 1د1أ

 استاذ تربية النحؿ المتفرغ كمية الزراعة جامعة المنيا )مشرفا(   

 الدكتػوراه
24/3/3123 

 ابو الحسف محمد احمد  -27
 قسـ : وقاية النبات

 محمود سيد عمر مبروؾ  1د1أ
 الدقى  –رئيس بحوث بمعيد بحوث وقاية النبات    

 عبد السالـ انور محمد 1د1أ
 كمية الزراعة جامعة المنيا استاذ تربية النحؿ المتفرغ    

 محمد ابو زيد عطااهلل 1د1أ
 استاذ تربية النحؿ المتفرغ كمية الزراعة جامعة المنيا )مشرفا(   

 حصافى محمد كماؿ الديف 1د1أ
 )مشرفا( –استاذ تربية النحؿ التفرغ كمية الزراعة جامعة المنيا    
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 ثبمىًب :   إلغبء  وتجميد تسجيالث طالة الدراسبث  العليب :



 2: 

  تسجيؿ إلغاء عمي 26/3/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو البساتيف قسـ مجمس موافقة. 29
في الدراسة  لعدـ انتظامو وذلؾ بساتيف زينة لدرجة الماجستير عبد الرحمف عبد النبى المسجؿ/ الطالب

 رغـ انذاره ثالث مرات 
 عمى الغاء تسجيؿ  26/3/2018. موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ 30

زينة( وذلؾ لعدـ حصولو عمى النسبة  –الطالب / خالد عباس مدنى المسجؿ لدرجة الماجستير )بساتيف 
 التي تؤىمو لمتسجيؿ وذلؾ في المقررات التكميمية 

  تسجيؿ إلغاء عمي 29/3/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو وقاية النبات قسـ مجمس افقةمو . 31
في الدراسة رغـ  لعدـ انتظامو وذلؾ بالقسـ لدرجة الماجستير جماؿ سعد عبد الجواد المسجؿ/ الطالب

 0انذاره ثالث مرات 
  تسجيؿ إلغاء عمي 29/3/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو وقاية النبات قسـ مجمس موافقة. 32

في الدراسة رغـ انذاره  لعدـ انتظامو وذلؾ بالقسـ لدرجة الماجستير ابراىيـ عمى حسف المسجؿ/ الطالب
 0ثالث مرات 

  تسجيؿ إلغاء عمي 1/4/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستوااللبػػاف  قسـ مجمس موافقة. 33
نظرا لظروؼ خاصة بالطالب  وذلؾ بالقسـ لدرجة الماجستير عمرو عبد الرحمف عمى المسجؿ/ الطالب

 ومرفؽ طمب الطالب .
  تسجيؿ إلغاء عمي 1/4/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستوااللبػػاف  قسـ مجمس موافقة. 34

لعدـ انتظامو وعدـ سداد  وذلؾ بالقسـ لدرجة الماجستير عمى فداوى عبد الكريـ المسجؿ/ الطالب
 المصروفات
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  عبمــــــتتبسعب :  موضوعبث 

 

عممية بيف  ةعمى فتح قنا 26/3/2018موافقة مجمس قسـ الميكروبيولوجيا بجمستو المنعقدة بتاريخ   .35
جامعة المنيا وجامعة الفاؿ بكندا لمسيدة/ سموى عادؿ حسيف غريب المدرس المساعد بالقسـ حيث انيا 

 حاصمو عمى بعثة اشراؼ مشترؾ 
سمفة بمبمغ عمى طمب  26/3/2018موافقة مجمس قسـ الكيمياء الزراعية بجمستو المنعقدة بتاريخ  . 36

 جنيو )فقط ثالثة آالؼ جنيو( مف صندوؽ دعـ األبحاث العممية بالجامعة  3000
 اء بعض البحوث العمميةمحمدي عبد الحميد عيسى األستاذ المتفرغ بالقسـ وذلؾ إلجر  0د0باسـ أ 

 / اسماء حسيف زكى المدرس المساعد بالقسـالدكتوراهطالبة الخاصة ب
 طمب سمفة عمى  29/3/2018بجمستو المنعقدة بتاريخ  وقاية النباتموافقة مجمس قسـ . 37

  ( مف صندوؽ دعـ األبحاث العممية بالجامعة جنيو فقط ثالثة آالؼ)جنيو  3000بمبمغ 
 بعض البحوث العممية     وذلؾ إلجراءالمتفرغ بالقسـ  ستاذألا حصافى محمد كماؿ الديف 0د0باسـ أ

 الخاصة بالطالبة / افناف عباس تونى المسجمة بالقسـ لدرجة الماجستير    
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 :العالقاث الثقافيت  توصياث لجنت -5

 المؤتمراث  والىدواث الداخليت : 

 
 -عمى ترشيح كؿ مف : 18/3/2018بجمستو بتاريخ  البساتيفموافقة مجمس قسـ  -1

  فاروؽ صالح الديف عبد الرحمف بدراف 0د0ا -1
 محمود عبد اليادى حسف 0د0أ -2
  احمد عبد المنعـ السيد 0د0أ-3

 والذى سوؼ العممي الرابع لمجمعية العممية لمزىور ونباتات الزينة )نباتات الزينة والبيئة(لحضور المؤتمر 
لكؿ مف حيث اف  33/5/3129بقاعة المؤتمرات بكمية الزراعة جامعة القاىرة المقرر انعقاده يـو  فييعقد 

 سيادتيـ بحث مقبوؿ لإللقاء الشفوي.
 
 -عمى ترشيح كؿ مف : 18/3/2018بجمستو بتاريخ  الوراثةموافقة مجمس قسـ -2

  سمير حممى العشماوي 0د0ا -1
           عبد الرحيـ توفيؽ عبد الرحيـ 0د0أ -2

 لحضور المؤتمر :   
Implementation of International Research Animal Care Practices          

تحت رعاية وزير التعميـ العالي والبحث العممي ورئيس جامعة القاىرة بفندؽ الماسة وذلؾ خالؿ الفترة    
  كمستمعيف 35/5/3129-33 مف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


