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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 ية الحلة الجامعة األهلية كل المؤسسة التعليمية .1

 القانون     / المركز علمي القسم ال .2

 mcoy2sjقانون العمل والضمان االجتماعي/  اسم / رمز المقرر .3

تعليم اإللكتروني تفاعلي عبر برنامج كوكل ميت ومن  أشكال الحضور المتاحة .4

 خالل منصة كوكل كالس روم
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 ساعة خالل العام الدراسي  120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 3/7/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

بقانون العمل والضمان االجتماعي اي بيان احكام قانون العمل من االحاطة بكل ما له عالقة 

ل ثم نتابع عقد العمل الذي يدور بين عقد حيث المبادئ العامة التي يقوم عليها قانون العم

العمل الفردي وعقد العمل الجماعي مركزين على عقد العمل الفردي وتحديد طبيعته 

وخصائصه وتمييزه عن بقية العقود االخرى مع االشارة الى عقد العمل تحت االختبار ثم 

العقد من حقوق نتناول اثار عقد العمل بالنسبة للعامل او صاحب العمل وما يولد هذا 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

المتاحة. والبد من التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 والتزامات متقابلة ثم نتعرض الى وقف عقد العمل وانتهائه

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .10

  هداف المعرفية األ -أ

 التعريف لقانون العمل والضمان االجتماعي وموضوعاته التالية -1أ

 دراسة قانون العمل وتطور مفهومه  -2أ

 مصادر قانون العمل دراسة  -3أ

 دراسة تدخل الدولة في تنظيم عالقات العمل  -4أ

 دراسة التنظيم القانوني لوقت العمل  -5أ

 دراسة عقد العمل الفردي  -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تمكين الطلبة من فهم موضوعات قانون العمل والضمان االجتماعي وهي جميع  – 1ب

تعلقة بقانون العمل وتطور مفهومه واسباب ضهور قانون العمل من ناحية االحكام الم

عالقات العمل في العصور القديمة والوسطى وعالقات العمل في ضل مبدا الحرية 

 االقتصادية ودراسة مصادر قانون العمل الداخلية كالدستور والتشريع واالنظمة والتعليمات 

القانونية التي يثيرها المقرر وتحديد طبيعتها تمكين الطلبة من تحليل المشكالت  – 2ب

 وماهيتها بغيت معالجتها 

تمكين الطلبة من معالجة المشكالت الناجمة عن العالقات القانونية في تدخل الدولة  – 3ب

 في التنظيم االجتماعي للعمل وتنظيم عمل االحداث وتشغيل االجانب 

طرق تسويتها من ناحية االظراب تمكين الطلبة من تحديد منازعات العمل و    -4ب

 واالغالق بالنسبة للعمال ودراسة انهاء العقد بأراده احد طرفيه او كالهما

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظرية  -
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 محاضرات تفاعلية استخدام الوسائل الحديثة  -

 استخدام اللوحة االلكترونية  -

انات الطالب وقدراته العلمية وتعزز ثقته بنفسه تدعيم المقرر باألمثلة العملية بما يعزز امك -

من خالل حلها، وتدريبه على معالجتها، مع االفاضة في شرح الجوانب القيمية في الحلول 

 المقترحة والمطلوبة 

تحليل االسئلة العملية والتدريب عليها من خالل االمتحانات بكافة اشكالها اليومية  -

تأكيد على الجوانب القيمية في معالجتها والحلول والشهرية والفصلية والنهائية مع ال

 المقترحة في اجابتها 

 طرائق التقييم          

 

 االمتحانات التحريرية  -

 الحضور اليومي  -

 المشاركة الفعلية  -

 تالكوزا -

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 عطياته لتطبيقه مستقبال بناء شخصية قانونية مجتمعية قادرة على فهم المقرر وتحليل م -1ج

 بناء شخصية قانونية ادارية قادرة على حل المشكالت التي تواجهها -2ج

ترسيخ قيم العدالة في حل مشكالت العالقات القانونية الخاصة في قانون العمل -3ج

 والضمان االجتماعي 

 تمكين الطالب من تكوين صورة شاملة للمقرر تمكنه من ترجمه احكامه مستقبال  -4ج

  البحث مع الطالبلتطوير قواعد قانون العمل والضمان االجتماعي 
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

 محاضرات نظرية -

 محاضرات تفاعلية

 طرائق التقييم    

 

 الحضور اليومي -

 المشاركة الفعلية -

 التكليف بعمل ورقة عمل -

 االختبارات الشفهي  -

المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور التأهيلية و المهارات العامة -د 

 الشخصي (.

 مهارة التحليل والنقاش واالقناع اعتمادا على المقرر والمنطق  -1د

 مهارة الجمع بين اكثر من مقرر لتنمية قدرات الطالب لوضع الحلول والمعالجات -2د

 مهارة ادارة الوقت -3د

 لعمل الجماعي والقدرة على التواصلمهارة ا   -4د
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 بنية المقرر .11

 

الساعا االسبوع 

 ت 

مخرجات التعلم 

 المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

طريقة 

 التعلم 

 طريقة التقييم 

فهم الطالب  2 االول

 للمحاضرة

قانون العمل وتطور 

 مفهومه

الكترو

 ني 

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 ثانيال

 للمحاضرة

الخصائص المميزة 

 لقانون العمل  

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الثالث 

 للمحاضرة

الكترو مصادر قانون العمل 

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الرابع 

  للمحاضرة 

نطاق سريان قانون 

  العمل 

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الخامس

 للمحاضرة

تدخل الدولة في 

  تنظيم عالقات العمل 

الكترو

 ني  

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 السادس

 للمحاضرة

الكترو  عقد التدريب المهني 

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 ريعمل /شفهي تحري

فهم الطالب  2 السابع 

 للمحاضرة

الكترو وقت العمل 

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الثامن 

 للمحاضرة

 االجازات السنوية

 والمرضية 

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 التاسع 

   للمحاضرة

القيود المقررة 

  انية العتبارات انس

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 العاشر

 للمحاضرة

مخالفة االحكام 

الخاصة بتشغيل 

  االحداث 

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري
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الحادي 

 عشر 

فهم الطالب  2

 للمحاضرة

القيود الواردة على 

  تشغيل النساء 

الكترو

 ني

عداد ورقة امتحانات ا

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الثاني عشر 

 للمحاضرة

التزامات صاحب 

  العمل 

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الثالث عشر 

 للمحاضرة

الفحص الطبي 

 للعمال 

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

 فهم الطالب 2 الرابع عشر 

 للمحاضرة

القيود التي تتعلق 

  بتشغيل االجانب 

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

الخامس 

 عشر 

فهم الطالب  2

 للمحاضرة

سلطات صاحب 

   العمل 

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري
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السادس 

 عشر

فهم الطالب  2

 للمحاضرة

والكتر  عقد العمل الفردي 

 ني 

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 السابع عشر

 للمحاضرة

الكترو  انعقاد عقد العمل 

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الثامن عشر

 للمحاضرة

الكترو اركان عقد العمل 

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

اد بحث اعد 2  التاسع عشر

 تخرج 

عقد العمل تحت 

 التجربة 

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 العشرون

 للمحاضرة

الكترو  بطالن عقد العمل 

 ني  

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

الحادي 

 والعشرون

فهم الطالب  2

 للمحاضرة

الكترو  اثار عقد العمل 

 ني

اد ورقة امتحانات اعد

 عمل /شفهي تحريري

الثاني 

 والعشرون

فهم الطالب  2

 للمحاضرة

التزامات العامل 

المتفرعة عن مبدا 

  حسن النية 

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

لث الثا

  والعشرون

فهم الطالب  2

 للمحاضرة

االلتزام بعدم منافسة 

  صاحب العمل 

الكترو

 ني

ة امتحانات اعداد ورق

 عمل /شفهي تحريري

رابع ال

  والعشرون

فهم الطالب  2

   للمحاضرة

التزامات صاحب 

  العمل 

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

خامس ال

 والعشرون

فهم الطالب  2

 للمحاضرة

الكترو  وقف عقد العمل 

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

سادس ال

 والعشرون

الب فهم الط 2

 للمحاضرة

الكترو  انتهاء عقد العمل 

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

امتحانات اعداد ورقة الكترواصول التقاضي في فهم الطالب  2سابع ال
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 البنية التحتية  .12

 

دعاوى العمل  للمحاضرة والعشرون

 وتقادمها 

 عمل /شفهي تحريري ني

من الثا

 والعشرون

فهم الطالب  2

 للمحاضرة

تعريف قانون 

  ان االجتماعي الضم

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

تاسع ال

 والعشرون

فهم الطالب  2

 للمحاضرة

الكترو تـأدية االشتراكات

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  2  الثالثون

 للمحاضرة

الضمان الصحي 

   في حالة المرض 

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

 

 

قانون العمل والضمان االجتماعي/ د. يوسف الياس د.  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

   عدنان العابد 

قانون العمل جميع المصادر المتعلقة بموضوع  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 . والضمان االجتماعي 

 بها                اـ الكتب والمراجع التي يوصى 

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

قانون العمل والضمان االجتماعي /د. محمد علي  -1

 الطائي

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

الى مادة قانون  2015( لسنة 37القانون رقم )التعديالت الخاصة بالتوصية بان يتم اضافة  -  

 العمل والضمان االجتماعي ضمن المنهج التدريسي 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

 ً المتاحة. والبد من التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  الطالب تحقيقها مبرهنا

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 كلية الحلة الجامعة األهلية  المؤسسة التعليمية .9

 القانون     / المركز علمي القسم ال .10

 dtcogq2تاريخ القانون/  اسم / رمز المقرر .11

إللكتروني تفاعلي عبر برنامج كوكل ميت ومن تعليم ا أشكال الحضور المتاحة .12

 خالل منصة كوكل كالس روم

-2020الفصل الدراسي األول والثاني للعام الدراسي  الفصل / السنة .13

2021 

عدد الساعات الدراسية  .14

 )الكلي(

 ساعة خالل العام الدراسي  120

 2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

 أهداف المقرر .16

الطالب ببيان مفهوم تاريخ القانون من الناحية التاريخية في العهود  تهدف المادة الى المام

االولى وما تطور اليه حتى وصل الى مرحلة القانون الوضعي وبذلك فان مجاالت الدراسة 

القانونية تتخذ ثالثة مراحل في الماضي دراسة تاريخ القانون وفي الحاضر دراسة القانون 

 التشريع الوضعي وفي المستقبل دراسة علم 

 

 

 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .14
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  هداف المعرفية األ -أ

   بمعرفة اصول القواعد القانونية عبر العصور القديمة تعريف الطالب   -1أ

 ارشاد الطالب الى ربط القوانين الحالية ومعرفة جذورها عن طريق تاريخ القانون  -2أ

 دراسة مصادر القانون والنظم القانونية عبر المراحل السابقة تعليم الطالب  -3أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  الى بيان القواعد القانونية عبر او عن طريق تاريخ القانون توجيه الطالب   – 1ب

 مساعدة الطالب على اعداد فكرة عن القوانين السابقة في القانون الروماني  – 2ب

 القوانين القديمة وربطها بالقوانين الوضعية  كيفية التعامل مع مصادر – 3ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظرية -

 محاضرات تفاعلية -

يعزز امكانات الطالب وقدراته العلمية وتعزز ثقته بنفسه  تدعيم المقرر باالمثلة العملية بما -

فاضة في شرح الجوانب القيمية في الحلول مع اال، وتدريبه على معالجتها، من خالل حلها

 المقترحة والمطلوبة.

تحليل االسئلة العملية والتدريب عليها من خالل االمتحانات بكافة اشكالها اليومية  -

 والشهرية والفصلية

في هذه الممارسة على الجوانب القيمية في معالجتها  التأكيدوالنصفية والنهائية مع  -

 باتها.اجا ة فيحوالحلول المقتر

 

 طرائق التقييم          

 

 األمتحانات التحريرية -

 الحضور اليومي -

 المشاركة الفعلية -
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 التكليف بعمل ورقة عمل -

 االختبارات الشفهي  -

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

دراسة تاريخ القانون وتوجهه الى كيفية التعامل مع إضافة مهارات الى الطالب خال ل  -1ج

 ي تواجه دراسة تاريخ القانون وكيفية ربطها بالقوانين الوضعية المعوقات الت

 فهم القوانين في العصور الغابرة وما هي مصادرها تعليم الطالب  -2ج

 تعليم الطالب ان تاريخ القانون يظم التاريخ العام للقانون والقانون الروماني -3ج

 حمورابي تعليم الطالب بالقانون العراقي القديم وخاصة شريعة   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 محاضرات نظرية -

 محاضرات تفاعلية

 

 طرائق التقييم    

 

 الحضور اليومي -

 المشاركة الفعلية -

 التكليف بعمل ورقة عمل -

 االختبارات الشفهي  -
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طور المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتالتأهيلية المهارات العامة و -د 

 الشخصي (.

تطوير الطالب المبتدأ من خالل دراسة تاريخ القانون الروماني وقانون حمورابي في  -1د

 المرحلة االولى 

 فهم اصول تاريخ القانون القديم بناء شخصية قوية قادرة على  -2د

 بيان اهمية تاريخ القانون وعالقة القوانين القديمة بالقوانين الوضعية  -3د
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 ربنية المقر .15

 

الساعا االسبوع 

 ت 

مخرجات 

 التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

طريقة 

 التعلم 

 طريقة التقييم 

فهم الطالب  2 االول

 للمحاضرة

العصور التاريخية 

وعصور ما قبل 

 التاريخ  

الكترو

 ني 

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الثاني

 للمحاضرة

وني النظام القان

 البدائي 

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الثالث 

 للمحاضرة

اثار النظم البدائية 

 في نظم االمم القديمة

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الرابع 

  للمحاضرة 

نشوء القانون 

  وتطوره 

الكترو

 ني

ورقة امتحانات اعداد 

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الخامس

 للمحاضرة

الكترو  الحكم االهي 

 ني  

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 السادس

 للمحاضرة

)القوانين  التقنين 

الشرقية والقوانين 

 الغربية القديمة (

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 السابع 

 للمحاضرة

تطور القانون 

  ووسائله

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الثامن 

 للمحاضرة

الكترو  الحيلة القانونية 

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 التاسع 

   للمحاضرة

نظرية العقد 

  االجتماعي 

الكترو

 ني

ات اعداد ورقة امتحان

 عمل /شفهي تحريري

امتحانات اعداد ورقة الكترو  مبادئ العدالة فهم الطالب  2 العاشر
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 عمل /شفهي تحريري ني للمحاضرة

الحادي 

 عشر 

فهم الطالب  2

 للمحاضرة

الكترو  العدالة عند الرومان

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الثاني عشر 

 ضرةللمحا

الكترو  احكام المعامالت 

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الثالث عشر 

 للمحاضرة

مبادئ العدالة في 

   الشريعة االسالمية 

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الرابع عشر 

 للمحاضرة

الكترو  التشريع 

 ني

ورقة امتحانات اعداد 

 عمل /شفهي تحريري

الخامس 

 عشر 

فهم الطالب  2

 للمحاضرة

النظام السياسي 

والقانوني للدولة 

   الرومانية 

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

 



ة الصفح  

17 
 

  

 

السادس 

 عشر

فهم الطالب  2

 للمحاضرة

المركز القانوني 

للفرد في القانون 

  الروماني 

الكترو

 ني 

ورقة  امتحانات اعداد

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 السابع عشر

 للمحاضرة

شروط صحة الزواج 

وانواعه في القانون 

  الروماني 

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 الثامن عشر

 للمحاضرة

السلطة االبوية 

)خصائصها 

 ومصادرها( 

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 تحريري عمل /شفهي

اعداد بحث  2  التاسع عشر

 تخرج 

الكترو الموت المدني 

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

فهم الطالب  2 العشرون

 للمحاضرة

الكترو  الوصاية والقوامة 

 ني  

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

الحادي 

 والعشرون

فهم الطالب  2

 للمحاضرة

تنظيم  قواعد 

ت المالية في العالقا

 القانون الروماني 

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

الثاني 

 والعشرون

فهم الطالب  2

 للمحاضرة

االشياء واالموال 

وتقسيماتها في 

  القانون الروماني 

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

لث الثا

  والعشرون

فهم الطالب  2

 للمحاضرة

ع الملكية انوا

وعناصرها في 

  القانون الروماني 

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

رابع ال

  والعشرون

فهم الطالب  2

   للمحاضرة

طرق اكتساب 

  الملكية 

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري
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خامس ال

 والعشرون

فهم الطالب  2

 للمحاضرة

لكتروا طرق حماية الملكية ا

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

سادس ال

 والعشرون

فهم الطالب  2

 للمحاضرة

الحقوق العينية 

المقررة على ملك 

) حقوق  الغير 

 االرتفاق(

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

سابع ال

 والعشرون

فهم الطالب  2

 للمحاضرة

نظرية االلتزام 

)تعريفها وبيان 

  كانها (ار

الكترو

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

من الثا

 والعشرون

فهم الطالب  2

 للمحاضرة

الكترو تقسيمات االلتزام 

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

تاسع ال

 والعشرون

فهم الطالب  2

 للمحاضرة

الكترو  مصادر االلتزام 

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 يريعمل /شفهي تحر

فهم الطالب  2  الثالثون

 للمحاضرة

الكترو   تقسيمات العقود 

 ني

امتحانات اعداد ورقة 

 عمل /شفهي تحريري

 

 

   تاريخ القانون/ د. ادم وهيب النداوي د هاشم الحافظ  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 . تاريخ القانون قة بموضوعجميع المصادر المتعل ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 د. عباس العبودي تاريخ القانون 

 د. ادم وهيب النداوي تاريخ القانون 
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 د. شعيب احمد الحمداني قانون حمورابي 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 ت ....االنترني
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يتم تدريس المادة من الناحية النظرية والعملية بأشراف استاذ المادة من التوصية بأن  -

 خالل الزيارة الميدانية الى بعض المناطق االثرية وخصوصا مدينة بابل االثرية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


