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 محضر اجتماع
 (177الجلسة رقم )

 م2015/2016في العام الجامعي 

 م 15/3/2016 الموافق ثالثاءالمنعقدة يوم ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فقالموا ثالثاءالحادية عشر من صباح يوم الاجتمع مجلس الكلية بمقر إدارة الكلية في تمام الساعة 

م وكيل الكلية لشئون التعلي لبيب عبد العزيز لبيب برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ م  51/3/2016

 -عميد الكلية وبحضور كل من :والطالب وقائم بعمل 
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أ.د / حمدى عبده عاصم  1

 رئيس قسم العاب القوى أحمد سالمأ.د / بكر محمد  2

 رئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى 3

 رئيس قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.د/ مجدى محمود فهيم محمد 4

 رئيس قسم المنازالت والرياضات المائية أ. د/ منى مصطفى محمد على 5

 رئيس قسم األلعاب طلعت أبو المعاطىأ.د / محمد  6

 قائم بعمل رئيس قسم المواد الصحية  أ.م.د / عبد الحليم يوسف عبد العليم  7

 أستاذ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.د/ خالد عبد الحميد شافع 8

 أستاذ  بقسم  األلعاب  أ.د/ طارق محمد النصيرى    9

 أستاذ بقسم العاب القوى  أ.د / عزة  محمد العمرى  10
 أستاذ مساعد بقسم األلعاب ومدير وحدة ضمان الجودة   محمد عبد المنعم إبراهيم أ.م.د /  11

  أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  أ.د / مصطفى سامى عميرة  12

 أقدم أستاذ مساعد  أ.م.د/ طارق محمد الجمال 13

 أقدم مدرس  د/ محمد حسين بكر   14

 األستاذ المتفرغ بقسم األلعاب  أ.د/ محمد جمال الدين حمادة 15

 األستاذ المتفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية  أ.د / سعيد عبد الرشيد خاطر  16

  عن الحضور : اعتذرو
 قائم بعمل رئيس قسم التمرينات والجمباز  أ.م.د / أمل صالح سرور 

 أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح  أ.د / وائل السيد قنديل

 
 . محمد إبراهيم الباقيرىد/  أ.  وتولى أمانة الجلسة

 

اء أعض ادة ــــــــالرحمن الرحيم والترحيب بالس بسم الله ــ ــــــوقد أستهل األستاذ الدكتور/ رئيس الجلسة ب
 المجلس 

 -:التاليمناقشة جدول األعمال  فيثم شرع سيادته 
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 محضر اجتماع
 (177الجلسة رقم )

 م2015/2016في العام الجامعي 
 م 15/3/2016 الموافق ثالثاءالالمنعقدة يوم 

 
 ( لمجلس الكلية المنعقدة بتاريخ671أوالً: المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة  رقم )

 م  .67/2/2176
ً ثا  : جدول األعمالنيا

 المصادقة على ما جاء بمحاضر األقسام واللجان المنبثقة عن مجلس الكلية .

 الموضوع األول : 

 جامعة .عرض الموضوعات الواردة من مجلس ال

ً   القرار :  . أحيط المجلس علما

 :  الموضوع الثانى

الجودة والتطوير المستمر ومحضر اجتماع المصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان 

 . 2016ومارس   المجلس التنفيذي لوحدة ضمان الجودة عن شهر فبراير
 -مع توجيه الشكر لكالً من :أحيط المجلس علماً  القرار :

 أ.د / طارق محمد النصيرى 

 د / طارق محمد عبد الرءوف أ.

 أحمد إبراهيم عزب أ.د / 
 : الموضوع الثالث

 معايير وآليات اختيار الموظف المثالي .اعتماد 

 . الموافقة ويتم االعتماد القرار :
 : الموضوع الرابع

 اعتماد سياسة التعامل مع النقص والزيادة في األقسام اإلدارية .

 . الموافقة ويتم االعتماد القرار :
 : الموضوع الخامس

 ار القيادات اإلدارية .اعتماد معايير وآليات اختي

 . الموافقة ويتم االعتماد :القرار 

 :  ع السادسالموضو

 اعتماد معايير تقييم العاملين بالجهاز االداري

 . الموافقة ويتم االعتماد القرار :
 

 :  الموضوع السابع

 الخطاب الوارد من المجلس الوطنى للشباب بالتعاون مع مركز الوسام الدولى للعلوم الرياضية فى 

 إطار تنفيذ المشروع القومى ) تدريب مليون شاب مصرى على مستوى الجمهورية ( الذى يقدمه 

المجلس الوطنى للشباب ، والذى يهدف الى تدريب وتعليم وتثقيف وتنوير الشباب فى كافة التخصصات 

شكل  ىالسيما تلك التى تساهم فى مساعدتهم على إيجاد فرص العمل أو فى ارتقائهم الوظيفى وذلك عل

منح منخفضة لطالب الكلية وذلك بالموافقة على تأجير قاعة محاضرات لتنظيم الدورات التدريبية اآلتية 

:- 

 التأهيل الحركى  -1

 تقنيين األحمال التدريبية . -2

 اإلصابات واإلسعافات األولية . -3

 التدليك الرياضى  -4
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 للكلية .وذلك حسب الالئحة الداخلية  22/4/2212الى  22/3/2212فى الفترة من 

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :

 **شئون أعضاء هيئة التدريس :
 ل  :األوالموضوع 

بشأن التنبيه على السادة أعضاء مجلس الكلية بضرورة التنبيه على السادة رؤساء األقسام العلمية بالكلية 

وكذلك بيان حالة اجتماعية حديث بالعنوان الجديد لكل سرعة إحضار صورة بطاقة الرقم القومى الحديثة 

 عضو من القسم وذلك لألهمية القصوى وذلك بناء على تعليمات الجهاز المركزى للمحاسبات .

 أحيط المجلس علماً.  القرار :

 :  ثانىالالموضوع 

الخطاب الوارد من قسمممم األلعاب بشمممأن الطلب المقدم من السممميد أ.د / محمد طلعع أبو المعاطى أسمممتاذ 

ورئيس القسمم للموافقة على اتتداب سعادته للتدريس بجامعة أسيوط فى الفصل الدراسى الثاتى من العام 

 بواقع يوم واحد أسبوعياً .  5102/5102الجامعى 

 مر للسيد أ.د / رئيس الجامعة .الموافقة مع رفع األ القرار :

 : ثالثالالموضوع 
المقدم من الدكتور/ عبد الحليم محمد الخطاب الوارد من قسم المنازالت والرياضات المائية بشأن الطلب 

قسم بخصوص الموافقة علي اتتداب سيادته لتدريس مقرر مبادئ المنازالت المعاذ أستاذ تدريب الجودو ب

 الرياضية جامعة كفر الشيخ في الفصل الدراسي الثاتي للعام الجامعي )الجودو( بكلية التربية

 بواقع يوم واحد أسبوعياً . م في غير أوقات العمل الرسمية بالكلية 5102م / 5102

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :

 : رابعالالموضوع 
الطلب المقدم من الدكتور/ أحمد عمر  المائية بشأنالخطاب الوارد من قسم المنازالت والرياضات 

للفرقة الثاتية  5قسم بخصوص الموافقة علي اتتداب سيادته لتدريس كاراتية الالفاروق الشيخ المدرس ب

بنين ومقرر طرق تدريس الرياضات الفردية )كاراتية( للفرقة الثالثة بنين بكلية التربية الرياضية جامعة 

م في غير أوقات العمل الرسمية بالكلية 5102م / 5102سي الثاتي للعام الجامعي طنطا في الفصل الدرا

 بواقع يومان أسبوعياً . 

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :

 : خامسالالموضوع 
براهيم بيلي إالخطاب الوارد من قسم المنازالت والرياضات المائية بشأن الطلب المقدم من الدكتور/ محمد 

قسم بخصوص الموافقة علي اتتداب سيادته لتدريس مادة المبادئ األساسية للمصارعة للفرقة الالمدرس ب

 األولي بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان في الفصل الدراسي الثاتي للعام الجامعي

 .أسبوعياً يومان بواقع م في غير أوقات العمل الرسمية بالكلية 5102م / 5102

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :

 

 : سادسالالموضوع 
الخطاب الوارد من قسم المواد الصحية بشأن الطلب المقدم من السيد م.م  / السيد صالح السيد أحمد 

 المدرس المساعد بالقسم للتعيين فى وظيفة مدرس بذات القسم وذلك لحصوله على الدكتوراه .

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :

 : سابعالالموضوع 
الخطاب الورد من قسم أصول التربية الرياضية والترويح بشأن تعيين السيد الدكتور /  عادل رمضان 

 المساعد بالقسم  أستاذ طرق تدريس كرة السلة بذات القسم والكلية والجامعة وذلك بعد بخيع األستاذ

 اجتياز سيادته بنجاح فى لجنة الترقى لدرجة أستاذ.

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :
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 **لجنة العالقات الثقافية :
 : الموضوع األول

 لحضور المؤتمر الدولى –الطلب المقدم من السيد د/ أحمد عبد الوهاب خفاجى المدرس بقسم العاب القوي 

            ( واالشتراك ببحث بعنوان   : 5102/ أبريل 50-01للعلوم االجتماعية واإلتساتية بفينا فى الفترة من 

"The absolute  norm degree for modified pull- up  "  

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :

 :ثانى الموضوع ال
لحضور المؤتمر الدولى  –عبد القادر صقر المدرس بقسم العاب القوي  الطلب المقدم من السيدة د/ مروى

                        -( واالشتراك ببحث بعنوان :5102/ أبريل 50-01للعلوم االجتماعية واإلتساتية بفينا فى الفترة من 

                                   "The power of Hammer thrower " 

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :

 :ثالث الموضوع ال

الطلب المقدم من السممميد د/ طارق محمد عبد الرءوف األسممممتاذ المسمممماعد بقسممممم األلعاب بشممممأن تسممممجيل 

 -األبحاث الخاصة بسيادته وهى:

  العام باإلحسمممممماء وفقا لمتطلبات الجودة بالمملكة واقع أداء معلم التربيمة البمدتية بمدارس التعليم

 العربية السعودية.

 Program of using the Technology Education to Learning Some 
Basic Skills in Basketball  

 An analytical study of some  Basketball Skills  in the word Cup                    
championship in Spain2014                                                            

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :

 

 

 :رابع الموضوع ال
الطلب المقدم من السممميد د/ أكرم كامل إبراهيم المدرس بقسمممم األلعاب  بشمممأن تسمممجيل األبحاث الخاصمممة 

 -بسيادته وهى:

 مكان النشـر النشر نوعه عنـوان البحث م

1 
تأثير استخدام أسلوب الواجبات الحركية متعدد 

األشكال على تعلم بعض المهارات الهجومية فى كرة 
 اليد

 
 فردي

ديسمبر 
 م2177

كلية التربية ،المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضية

بمدينة السادات.،جامعة المنوفية،الرياضية  

2 
استخدام أسلوب التدريس المتباين فى تعلم فاعلية 

 بعض المهارات الهجومية فى كرة اليد
 فردى

 يونيو
 م2172

كلية ل لبحوث التربية البدنية والرياضيةالمجلة العلمية 
 جامعة بنها –التربية الرياضية بنين 

3 

The effect of using some of the 

teaching technology on the level of 

cognitive achievement for the new 

Handball Referees 

 فردي
يوليو 
 م2172

Assiut Journal of Sports Science and Arts 
"AJSSA" 
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4 

The effect of Keller's strategy to 

individualize teaching by using 

Hypermedia on learning the skill of 

shooting by jumping high in 

handball 

 فردي
 أكتوبر
 م2172

2 

Assiut Journal of Sports Science and Arts 
"AJSSA" 

5 
فاعلية منظومة من الوسائط المتعددة فى تعلم بعض 

 المهارات الدفاعية فى كرة اليد
 يفرد

 مايو
 م2172

المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة، كلية التربية 

 بالهرمالرياضية، جامعة حلوان، 

6 
أسلوب التدريس العالجى على تعلم  استخدامتأثير 

بعض المهارات الهجومية فى كرة اليد لدى الطالب 
 ذوى صعوبات التعلم

 يفرد
 يناير
 م2172

تربية كلية ال،المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضية

 بمدينة السادات،جامعة المنوفية،الرياضية

 األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة .الموافقة مع رفع  القرار :

 :خامس الموضوع ال
الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للدراسات العليا والعالقات الثقافية بخصوص تسجيل األبحاث والتقدم 

 -للحصول على مكافأة النشر يراعى موافاة اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث :

 . Google Scholarبإفادة بالنشر على  -0
5- Web side  عضو متقدم للتسجيل أو المكافأة لكل . 

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :

 :سادس الموضوع ال
الخطاب الوارد من  السيد األستاذ الدكتور / تائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بخصوص 

 .ترشيح أعضاء هيئة التدريس للحصول على جائزة الجامعة التقديرية 

 -كالً من : رشيحتعلى تمت الموافقة من مجلس الكلية  : القرار 

 ألستاذ المتفرغ بقسم األلعاب ا أ.د / محمد جمال الدين حمادة 
 األستاذ المتفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.د / سعيد عبد الرشيد خاطر  

 :سابع الموضوع ال
دراسممممات العليا والعالقات الثقافية بخصمممموص اتفاق التعاون العلمى لالخطاب الوارد من اإلدارة العامة ل

العربيمة وجمهوريمة بماراجواى والمذى من بين بنوده الممادة الثماتيمة والتكنولوجى بين جمهوريمة مصممممممر 

وتنص على تبادل ممثلى الجامعات والمؤسممممسممممات مثل األسمممماتذة والخبراء فضممممال عن تبادل الخبرات 

 والمعلومات"

تم التوزيع على األقسام العلمية بالكلية وورد من قسم طرق التدريس والتدريب والتربية   القرار :

 قط ما يفيد بأن المادة الثانية من البنود تتفق مع المتطلبات البحثية للقسم .العملية ف

 :ثامن الموضوع ال
أماتة المجالس واللجان تحو التأكيد على عدم تكرار سممممممفر السممممممادة أعضمممممماء هيئة من الخطاب الوارد 

التدريس بالجامعات للخارج للمؤتمرات والعديد من األتشممطة المختلفة دون الحصمممول على إذن مسمممب  

 من أدارة الجامعة. 

 .بذلك أحيط المجلس علماً وتم إخطار األقسام العلمية   القرار :

 :تاسع الموضوع ال
دراسات العليا والعالقات الثقافية بخصوص جائزة أحسن رسالة لالخطاب الوارد من اإلدارة العامة ل

مجلس الجامعة قرر الموافقة علي أال يستفيد منها الطالب الحاصلين علي الدكتوراه من  بأنعلمية 

 . الخارج أو بنظام اإلشراف المشترك أو بنظام البعثات الداخلية في حالة سفره

 .بذلك أحيط المجلس علماً وتم إخطار األقسام العلمية   ار :القر

 :عاشر الموضوع ال
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ض يرد  من بع ن مابشأ دراسات العليا والعالقات الثقافية بخصوصلالخطاب الوارد من اإلدارة العامة ل

لوم والعالجامعات من مقترحات للتعاون مع الجامعة الحرة بهولندا حيث أكدت وزارة التعليم والثقافة 

معتمدة من قبل الحكومة الهولندية  ا وبرامجها الدراسية مازالع غيرالهولندية أن الجامعة الحرة بهولند

 "NAVO"والهيئة الوطنية العتماد الدراجات العلمية 
 .بذلك أحيط المجلس علماً وتم إخطار األقسام العلمية   القرار :

 : **لجنة شئون التعليم والطالب
 : الموضوع األول

 م . 2212/2212اعتماد الخطة الدراسية عن الفصل الثاتى من العام الجامعى 

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :

 ثانى :الموضوع ال

بخصوص عدم سداد بعض الطالب الوافدين للرسوم الدراسية بالجنية اإلسترلينى باإلدارة العامة للجامعة 

 الملفات لطالب آخرين .وعدم ورود بعض 

 عدم إعالن نتيجة الطالب الوافدين الغير مسددين مع إعداد مذكرة لعرضها على : القرار 

 السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب وإرسالها الى جهات االختصاص الكويتية .

 : ثالثالموضوع ال

عنبر ، أ.د/ مصطفى عميرة بوضع الجدول العملى بخصوص تكليف أ.د / تعيم محمد فوزى ، أ.د / محمد 

 . 5102/5102والنظرى للفصل الدراسى الثاتى 

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :

 : رابعالموضوع ال

بشأن ما جاء بمحضر طرق التدريس بخصوص اتعقاد اللجنة المتحان طالب التربية العملية بالفرقة 

 الثالثة والرابعة بالكلية . 

 -شريطة أن يحضر هذا التقييم كالً من :الموافقة  القرار :

الجامعة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الموجه الداخلى والموجه الخارجى  المنوط بهم وضع الدرجة *

. 

 :دراسات العليا **لجنة ال
 : الموضوع األول

الفلسفة  فى التربية الرياضية للباحثة / رشا يحيى السيد الحريرى المدرس المساعد   دكتوراهمنح درجة 

علم التعلم الشبكى المتماذج على بعض تواتج الت تأثيربقسم التمرينات والجمباز  والمسجل تحع عنوان " 

 فى الباليه "

األمر  مع رفعالموافقة بناءاً على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة المناقشة والحكم  القرار :

 للسيد أ.د / رئيس الجامعة .

 الموضوع الثانى : 

الفلسفة فى التربية الرياضية للباحثة / تادية صالح على السيد المدرس المساعد  بقسم  دكتوراهمنح درجة 

التمرينات والجمباز والمسجل تحع عنوان " المحددات النفسية والبدتية والجسمية )االتثروبومترية( 

 التتقاء راقصى الفنون الشعبية "

األمر  مع رفعر الجماعى للجنة المناقشة والحكم الموافقة بناءاً على التقارير الفردية والتقري القرار :

 للسيد أ.د / رئيس الجامعة .

 الموضوع الثالث  :

الفلسفة  فى التربية الرياضية للباحثة / رقية محمد مهدى  المدرس المساعد بقسم  دكتوراهمنح درجة 

التربية الرياضية والترويح بعنوان " تأثير برتامج ترويحى على المهارات االجتماعية للصم والبكم  أصول

 بمحافظة المنوفية " 
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األمر  مع رفعالموافقة بناءاً على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة المناقشة والحكم  القرار :

 للسيد أ.د / رئيس الجامعة .

 

 

 : الرابع الموضوع

للباحثة / أميرة عبد الرحمن محمد  01/9/5102حتى  0/01/5102مد مدة الدراسة لمدة عام فى الفترة 

والمسجلة لدرجة الماجستير فى التربية الرياضية بقسم المنازالت  5101عوض المقيدة بدورة أكتوبر 

ج تعلم ها على تاتوالرياضات المائية تحع عنوان " برتامج مقترح باستخدام التمرينات النوعية وتأثير

 سباحة الفراشة للمبتدئين "

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . القرار :

 الموضوع الخامس :

تسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحثة / هدير عصام الدسوقى عدس المقيدة لدرجة 

الماجستير فى التربية الرياضية والمسجلة بقسم التمرينات والجمباز تحع عنوان " تأثير استخدام خرائط 

 " األساسيتعليم المفاهيم على تعليم بعض مهارات الجمباز لتلميذات الحلقة الثاتية من مرحلة ال

 تحت إشراف :

أستاذ طرق التدريس بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية   د/ مجدى محمود فهيم  1أ

  . ورئيس القسم بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات

 ليةكأستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز وقائم بعمل رئيس القسم بال د/ أمل صالح سرور   1م1أ

. 

مدرس بقسم التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة   إسماعيلد/عال طه عبد الله 

                                      .السادات 

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . الموافقة بناءاُ على موافقة مجلس القسم القرار :

 الموضوع السادس 

لدرجة  قيدالمحمد عبد المعطى عبد الفتاح  أتسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / 

البة التربية الرياضية والترويح  بعنوان " الص أصولالماجستير فى التربية الرياضية والمسجل بقسم 

 "المهنى وبعض المتغيرات االجتماعية لدى معلمى التربية الرياضية  األداءالنفسية وعالقتها بمستوى 

 : تحت إشراف

 التربية الرياضية  أصولعلم النفس الرياضى ورئيس قسم  أستاذ الباقيرى إبراهيمد/ محمد 1أ

 والترويح بالكلية

 التربية الرياضية والترويح بالكلية  أصولد/ محمد حسين بكر سلم        مدرس بقسم 

 مع رفع األمر للسيد أ.د  رئيس الجامعة . الموافقة بناءاُ على موافقة مجلس القسم القرار :

 الموضوع السابع :

تسجيل رسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / أمير محمد صالح أبو عرب المقيد لدرجة 

بقسم المنازالت والرياضات المائية تحع عنوان " تأثير  تير فى التربية الرياضية والمسجلالماجس

استخدام بعض طرق التسهيالت العصبية العضلية للمستقبالت الحسية الذاتية على تحسين مستوى االتجاز 

 لسباحى الخماسى الحديث "

 تحت إشراف :

 ة بالكلية                    ستاذ السباحة ورئيس قسم المنازالت والرياضات المائيأ د/ منى مصطفى محمد على  1أ

 أستاذ الرياضات المائية بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية                     د/ مصطفى سامى عميرة  1م1أ

 مدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكلية                     د/ مروة على عبد النبى عبد الله 

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . بناءاُ على موافقة مجلس القسمالموافقة  القرار :

 : ثامنالموضوع ال
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وذلك التتهاء المدة القاتوتية  5101إلغاء قيد الباحث / محمد إبراهيم عبد الله حنضل المقيد بدورة أكتوبر 

 . للباحث

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . الموافقة القرار :

 

 ............... والله ولى التوفيق. ظهراً  الثالثةنتهي اجتماع المجلس في تمام الساعة إوقد 

 
 

 

 

 

  أمين سر المجلس       

 رئيس المجلس وعميد الكليةقائم بعمل  

  محمد إبراهيم الباقيرىأ.د/ 

 لبيب عبد العزيز لبيب أ.د/           
 


