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لشراكات ما بين اللبرامج األكاديمية المنبثقة عن د امعتتعليمات ومعايير االاإلطار العام ل

االردنية الهاشمية رقم  المملكة في  في الجامعات العاملة الجامعات ومنظمات القطاع الخاص

 3/2017/ 15تاريخ  ( 120/10/2017)قرار مجلس الهيئة رقم ة بموجب ( الصادر17)

من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم  ( 7 )بموجب المادة 

  (2007)لسنة  (20)

 

 

 (1المادة رقم )

 

ما بين الجامعات شراكة  اتفاقياتللبرامج األكاديمية المنبثقة عن  عتمادالتسمى هذه التعليمات اإلطار العام لتعليمات ومعايير ا

 . 3/2017/ 15(  تاريخ 120/10/2017رقم )الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة  ومنظمات القطاع الخاص

 

  (2) المادة رقم

 

 تية حيثما وردت المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.يكون للكلمات والعبارات اآل

 

 مجلس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي. المجلس:

هي اإلتفاقية المبرمة ما بين مؤسسة تعليم عالي أردنية ومنظمة قطاع خاص مرموقة موافق عليها بموجب  إتفاقية الشراكة:

قرار من مجلس التعليم العالي األردني وينتج عن هذه اإلتفاقية برنامج أكاديمي يؤدي إلى الحصول على 

 درجة علمية.

 .المعمول بهالقوانين هي مؤسسة التعليم العالي األردنية المعتمدة وفق ا الجامعة:

صلة  تمارس أعمال ذاتمنظمة قطاع خاص عريقة ومرموقة في مجال عملها وذات خبرة مميزة و منظمة القطاع الخاص:

 عن الشراكة مع مؤسسة التعليم العالي األردنية. ا  يكون ناتج الذيمباشرة في البرنامج األكاديمي 

بين مؤسسة التعليم العالي األردنية ومنظمة مرموقة من  المبرمه عن اإلتفاقية ا  هو البرنامج الذي يكون ناتج البرنامج األكاديمي:

 القطاع الخاص.

 دراسات عليا على مستوى الماجستير والدكتوراة. الدرجة العلمية:

 
 (3المادة رقم )

 

 عن شراكات مع منظمات القطاع الخاص أن تكون المنظمة: المنبثقةيشترط للموافقة على البرامج 

 عاما  في نفس مجال البرنامج. عشرينال تقل عن لمدة ذات خبرة عريقة  .أ 

المعمول بها في المملكة األردنية  والقوانين قانونية ولديها سجل تجاري وإسم تجاري ومرخصة وفقا  لألنظمة .ب 

 الهاشمية.

 وتقدم ما يثبت ذلك حسب األصول.ذات مالءة مالية عالية المستوى  .ج 

 أن تقدم ما يثبت ذلك.و لها مساهمات مميزة في خدمة المجتمع وممارسة المسؤولية المجتمعية .د 

 أن تتمتع بسمعة حسنة لدى مختلف قطاعات األعمال. .ه 

 

 

 (4المادة رقم )

 

 يشترط للموافقة على إتفاقية شراكة مع منظمة من القطاع الخاص ما يلي:

 تفاقية.اإلمجلس التعليم العالي على إبرام  الجامعة على موافقة منأن تحصل  .أ 

وموثقة بشكل رسمي لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبينا  فيها الطرفين وجود إتفاقية رسمية موقعة بين  .ب 

 اإللتزامات والواجبات المترتبة على الطرفين.

 إبراز ما يثبت ذلك.ومستوى جودة البرنامج موضع اإلتفاقية  أن تعمل هذه اإلتفاقية على إحداث نقلة نوعية في .ج 
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 .والدرجة العلمية التي تنجم عنه بشكل واضح وصريح تهأن تحدد اإلتفاقية البرنامج وطبيع .د 

 بيان االتفاقية لجميع العالقات المالية واإلدارية بين الجامعة وبين منظمة القطاع الخاص. .ه 

 

 (5المادة رقم )

 

البرنامج من مجلس التعليم العالي وموافقه مبدئيه من مجلس هيئة إعتماد مؤسسات  الجامعة على ترخيصيجب أن تحصل 

 قبل البدء بتنفيذه على أرض الواقع. التعليم العالي

 

 (6المادة رقم )

 

 :، يشترط على منظمة القطاع الخاص ما يليإلتزامات منظمة القطاع الخاص 

 جودة عالية للبرنامج موضع اإلتفاقية. وفني ذاعم مالي وإداري وأكاديمي تقديم د .أ 

خريجي جامعات غربية مرموقة من قطاب أعضاء هيئة تدريس مميزين وجود سياسة واضحة بحيث تؤدي إلى إست .ب 

فر في قطاع التعليم بشكل إيجابي مختلف عن ما هو متوفي البرنامج موضع اإلتفاقية  بحيث يحدثون فرقا  جوهريا  

 .العالي

 البرنامجمميز ومرافق ذات جودة عالية ويشمل ذلك كافة المستلزمات المطلوبة ألغراض تنفيذ وجود موقع  .ج 

 .مات الطالبية المرافقةوالنشاطات والخد

 بيانات مشهورة في حقل البرنامج موضع اإلتفاقية. قواعد توفير إشتراك رسمي في .د 

 وفقا  لمعايير دولية. تهجودتوفير مدخل تطبيقي واضح في البرنامج بحيث يحدث نقلة نوعية في  .ه 

ط البرنامج بإحتياجات عالقات الصناعة، أن تلتزم مؤسسة القطاع الخاص بتوفير كافة المستلزمات الضرورية لرب .و 

 بما يخدم اإلقتصاد الوطني األردني. به العالقة الصناعة ذا

 طبيعة البرنامج موضع االتفاقية.تناسب مع ي التطبيقي بما أن تلتزم مؤسسة القطاع الخاص بتنمية البحث العلمي .ز 

 (7المادة رقم )

 

 ، يشترط أن تلتزم الجامعة بما يلي:التزامات الجامعة
من مجلس التعليم العالي والموافقة المبدئيه من مجلس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم  للبرنامجعلى ترخيص  الحصول .أ 

 قبل البدء بتنفيذه على أرض الواقع. العالي

وتقارير  اإلشراف متطلباتوضع المتعلقة بالشراكة و إدارة المخاطرو ياسات فعالة للمتابعة والمساءلة س تطبيق .ب 

 .النتائج تكون الجامعة مسؤولة عنو باالتفاقية المتابعة التي تضمن استيفاء جميع المعايير ذات الصلة

 تنفيذ االتفاقية.على توثيق اإلجراءات وتقارير المتابعة التي تضمن إشراف الجامعة الفعال  .ج 

 الجامعة.للشؤون المالية لالتفاقية بصفة دورية من قبل  التقارير المالية المدقـَّقـه توثيق .د 

 (8رقم ) المادة

 

 البرنامج المنبثق عن اإلتفاقية أن يتمتع بما يلي:يشترط في 

 إلحداث التنمية المتوقعة منه. ق العمل المحلي واالقليميبالكامل نحو متطلبات سو أن يكون البرنامج موجها   .أ 

 :دارة البرنامج إ .ب 

 تحدد نطاق الصالحياتو البرنامجدارة إواللوائح التنظيمية التي تحكم  التعليماتن يكون لدى الجامعة مجموعة شاملة من أ

 بحيث تكون الجامعه هي المسؤوله عن الجانب االكاديمي.

 :للبرنامج استراتيجيةوجود  .ج 

بوضوح تام، كما يجب أن تحدد أولوياتها وأن ساسية األالبرنامج وأهداف  ورسالةتحدد رؤية يجب أن  .1

ترتبط الرسالة باحتياجات المجتمع أو كما يجب أن  ،للبرنامجتكون الرسالة مؤثرة في توجيه تنفيذ التخطيط 

 خدمها.يالمجتمعات التي 

التخطيط بفعالية لتحقيق رسالة وأهداف يجب أن يتم وضع خطة استراتيجية للبرنامج تضمن إدارة عمليات  .2

  .البرنامج
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التخطيط ، يجب تهورسال تهمن البرنامج وربطها مع رؤيالمتوقعه التعلم  ونواتج تحديد واضح لمخرجات .3

 متناسقهبصورة  المتوخاه في تحقيق نواتج تعلم البرنامجمتطلباته التعليمية للبرنامج بشكل يضمن إسهام كل 

 تقييم الطلبة.متنوعه ل وتستخدم استراتيجيات تعليم

 تحديد ما يميز البرنامج عن البرامج المشابهة في السوق. .4

يتم تضمين أي خصائص طالبية للخريجين ضمن بحيث  بوضوح تحديد الفئات المستهدفة من البرنامج .5

 ييم الطلبة المناسبة لها.نواتج التعلم المستهدفة للبرنامج وتستخدم استراتيجيات التعليم وأنواع تق

 مؤسسات دولية أخرى.بين منظمة القطاع الخاص ووجود عالقات وإتفاقيات تعاون  .6

 وجود خطة واضحة للحصول على شهادة ضمان الجودة الوطنية. .7

 :ءات القبول في البرنامجعملية وإجرا .د 

وتحديد واضح للوثائق في البرنامج متطلبات وشروط قبول واضحة ورصينة تضمن كفاءة المقبولين  تحديد .1

 المطلوبة عند قبول الطلبة بما ال يتعارض مع قوانين التعليم العالي المعمول بها.

مؤسسة معروفة في مجالها وذلك  من سنتين خبرة عملية لدى من يتم قبولهم في البرنامج ال تقل عن وجود .2

 لضمان تحقيق البرنامج األهداف المرسومة وتعزيز الجانب التطبيقي له.

هي اإلنجليزية ووجود ما يثبت كفاءة اللغة لدى الطلبة من قبل مؤسسات  ةالمعتمد ن تكون لغة البرنامجأ .3

 تعتمدها هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي.

 :تصميم البرنامج .ه 

للبرنامج ينسجم مع معايير اإلعتماد الوطنية بحدودها الدنيا ويتخطاها بشكل يضمن  وجود هيكل واضح .1

 لبرنامج.اتجويد 

م وآلية تنفيذها ونواتج التعلمحتويات للبرنامج واضحة المعالم من حيث المساقات الموجودة ووصفها وجود  .2

 المتوقعة حسب األصول.

خطة إستراتيجية للبرنامج تظهر كيفية تحقيق رسالة البرنامج وتحتوي على مؤشرات قياس األداء  وجود .3

 بشكل واضح.

ة اإلستراتيجية مثل خطة التدريس وخطة البحث العلمي وخطة التواصل وجود خطة تفصيلية لتدعيم الخط .4

 .ة المباشرة في البرنامجالصل ذاتناعة وإجراء البحوث التطبيقية مع الص

 .إلدارة البرنامج وجود هيكل تنظيمي واضح .5

النواحي النظرية مع العملية من خالل وجود بين بحيث يمزج  لتدريس مساقات البرنامجمدخل مميز  وجود .6

 تكون قابلة للقياس.لتنوع في أساليب وطرائق التدريس المتبعة 

 

 

 (:9المادة رقم )

 

 يشترط توفر الحاكمية المؤسسية للبرنامج وعلى النحو التالي:

 

 إلدارة البرنامج.أن تحدد اإلتفاقية واجبات وإلتزامات كل من الجامعة ومنظمة القطاع الخاص بشكل واضح  .أ 

يكون البرنامج األكاديمي ومنح الدرجة العلمية ألعضاء هيئة التدريس فيه وكافة اإلجراءات األكاديمية التي يتم القيام  .ب 

 بها تابعة بالكامل للجامعة ويخضعون ألنظمتها وتعليماتها المعمول بها. 

 

 

  ( اعضاء هيئة التدريس10الماده رقم )

 لغة التدريس فيها اللغه االنجليزيه. من أعضاء هيئة التدريس خريجي جامعات% 25ما نسبته ان يكون  .أ 

 % على األقل من أعضاء هيئة التدريس  ممن يحملون الجنسية األردنية في التخصص الواحد50ما نسبته ان يكون  .ب 

 %( من هيئة التدريس عن ثالث سنوات على األقل .50أن ال تقل مدة عقود ) .ج 

ئةة التةدريس مةن رتبةة أسةتاذ او أسةتاذ مشةارك لغايةات التةدريس واإلشةراف علةى الرسةائل الجامعيةة يشترط العتماد عضو هي .د 

 وحساب الطاقة االستيعابية لبرامج الدراسات العليا، أن يتوافر لديه في آخر خمس سنوات  أياٌ مما يلي :

محكمةة علةى ان يكةون احةد البحثةين مجةالت علميةة  تخصصةه قةي    فةي  ما ال يقل عن بحثين منشورين أو مقبولين للنشةر -

 منشورا او مقبوال للنشر في مجلة مصنفة عالميا.
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 كتابان محكمان في مجال التخصص. -

 كتاب محكم في مجال التخصص و بحثا منشورا او مقبوال للنشر في مجلة مصنفة عالميا -

خبرة مميزة مع الصناعة تتضمن القيام بمشروعين على األقل ذات طبيعة تطبيقية أو استشارية أو تدريبية  عن ما ال يقل -        

 أدت إلى تقّدم عمل المؤسسات التي تم العمل معها. 

ىيشترط العتماد عضو هيئةة التةدريس مةن رتبةة أسةتاذ مسةاعد لغايةات التةدريس واإلشةراف علةى الرسةائل الجامعيةة وحسةاب  .ه 

ستيعابية لبرامج الدراسات العليا، أن يتوافر لديه في آخر ثةالث سةنوات مةا ال يقةل عةن بحثةين منشةورين أو مقبةولين الطاقة اال

للنشر في مجالت علمية محكمة وفي مجال تخصصه منشور احدهما او مقبول للنشةر فةي مجلةة مصةنفة عالميةا. او مةا ال يقةل 

ن على األقل ذات طبيعة تطبيقية أو استشارية أو تدريبية أدت إلى تقةّدم خبرة مميزة مع الصناعة تتضمن القيام بمشروعيعن  

 عمل المؤسسات التي تم العمل معها.

في برامج الدراسات العلي ان يكون البرنامج والتخصص الذي حصل منه على شهادة   يشترط العتماد عضو هيئة التدريس .و 
 الدراسات العليا معتمدين من هيئة مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

الخر ثالث سنوات الذي أنجز فةي القسةم األكةاديمي المنةوي تةوطين   عضاء هيئة التدريسال ان يقدم تقرير عن البحث العلمي .ز 

 البرنامج فيه في مجال التخصص.

 

 

 (:11الماده رقم )
 

 يشترط في عضو هيئـة التدريس الذي بلـغ سـن السبعين أن يكون برتبة أستاذ د(-10)الماده  مع مراعاة ما ورد في 

 

 اعاله  10الماده ورد في  ام مع مراعاة ( :  12الماده  رقم )

أربعةة أعضةاء هيئةة الجامعةه الحد األدنى لعدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين في كل تخصةص تطرحةه ان يكون  .أ 

تةوفير ثالثةة أعضةاء مةن هيئةة التةدريس علةى األقةل عنةد  يجوزتدريس من حملة درجة الدكتوراه في التخصص. و 

 تقديم طلب االعتماد أحدهم برتبة أستاذ، والباقي في بداية السنة الثانية من تاريخ االعتماد.

تخصصةات برنةامج الةدبلوم  العةالي  وبرنةامج تكون الرتب األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس في كل تخصةص مةن  .ب 

 الماجستير ونسبتهم في أي تخصص كما يلي:

 % حدا  أدنى( .25األساتذة ) -                            

 %  ( 75 -0األساتذة المشاركون ) -                             

 % حدا  أعلى(.25األساتذة المساعدون ) -                     

 

تكون الرتب األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس في كل تخصص من تخصصات برنامج  الدكتوراه ونسبتهم فةي أي   .ج 

 تخصص كما يلي: 

 .%( حدا  أدنى50األساتذة ) -                     

 %  ( حدا  أعلى 50األساتذة المشاركون )  -                     

 

 الطاقه االستيعابيه (:13الماده  رقم )

 

 اوال:

 طالبا 25امج الدكتوراة  نبر يكون الحد األقصى للطاقة االستيعابية لعدد الطلبة المسجلين في .أ 

 طالب 100الماجستير للتخصصات االنسانيه  امجنيكون الحد األقصى للطاقة االستيعابية لعدد الطلبة المسجلين في بر .ب 

الماجسةتير للتخصصةات العلميةه والتطبيقيةه  امجنةلعةدد الطلبةة المسةجلين فةي بريكون الحد األقصى للطاقة االستيعابية  .ج 

 طالب 60

 40برنامج دبلةوم الدراسةات العليةا  كل تخصص من يكون الحد األقصى للطاقة االستيعابية لعدد الطلبة المسجلين في   .د 

 طالبا

 

 ل االضافي للمتفرغين وعمل غير المتفرغين%( من حملة درجة الدكتوراه المتفرغين لتغطية العم10ثانيا: تضاف نسبة )
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 الطلبه(: 14الماده  رقم )

 

 أال تزيد نسبة عدد الطلبة الى عدد أعضاء هيئة التدريس عن: ان .أ 

 لبرنامج الدكتوراه (1:5) -

 لبرنامج الماجستير /التخصصات االنسانيه (1:20) -

 العلميه والتطبيقيهلبرنامج الماجستير /التخصصات  (1:15) -

 لبرنامج الدبلوم العالي. (1:25) -

يعد جميع الطلبة المسجلون في برامج الدراسات العليا في الجامعة طلبة منتظمون في الدراسة  بما في  ذلك الطلبة ب. 

المسجلون في برامج الدراسات الخاصة والطلبة المؤجلون لدراستهم أو المنقطعون عنها باستثناء الطلبة المسجلين 

 معتمدة لغايات االمتحان الشامل.لصفر  ساعة 

 

 

 /برنامج الدكتوراه الخطط الدراسيه: (15)الماده 

 

 ( ساعة معتمدة حدا  أدنى موزعة على النحو التالي:54تكون متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه ) .أ 

 ( ساعة معتمدة مواد إجبارية .21)

 ( ساعة معتمدة مواد اختيارية .15)

 لرسالة الدكتوراه .( ساعة معتمدة 18)

 يجب وضع وصف واضح لمفردات المواد التي تتضمنها الخطة الدراسية. .ب 

يجوز عند القبةول أن تحةدد مةواد اسةتدراكية للطالةب مةن مسةتوى البكةالوريوس و/أو الماجسةتير علةى أال تزيةد عةن تسةع  .ج 

حسةب ضةمن السةاعات المعتمةدة ساعات معتمدة، وال تدخل عالمةات هةذه المةواد ضةمن المعةدل التراكمةي للطالةب، وال ت

 المطلوبة لنيل درجة الدكتوراه.

 

 /برنامج الماجستير الخطط الدراسيه  (:16)    الماده     

 

( ساعة معتمدة حدا  أدنى وتوزع هذه المتطلبات    وفقا  لمساري 33تكون متطلبات الحصول على درجة الماجستير ) .أ 

 برنامج الماجستير )الشامل والرسالة( على النحو التالي: 

 برنامج الماجستير بالمسار الشامل:
 ساعة معتمدة مواد إجبارية حدا  أدنى. )24(

 يارية حدا  أقصى.ساعات معتمدة مواد اخت )9) 

 برنامج الماجستير بمسار الرسالة:
 ( ساعة معتمدة مواد إجبارية حدا  أدنى15) 

 ( ساعات معتمدة مواد اختيارية حدا  أقصى.9) 

 ( ساعات معتمدة لرسالة الماجستير.9) 

 

 يجب وضع وصف واضح لمفردات المواد التي تتضمنها الخطة الدراسية. .أ 

يجوز عند القبول أن تحدد مواد استدراكية للطالب من مستوى البكالوريوس على أال تزيد عن تسع     ساعات معتمدة،   .ب 

درجة  وال تدخل عالمات هذه المواد في المعدل التراكمي للطالب وال تحسب ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل

 الماجستير.

 /برنامج الدبلوم العالي الخطط الدراسيه  :(17)  الماده

 

 ( ساعة معتمدة حدا  أدنى موزعة على النحو التالي:24تكون متطلبات الحصول على درجة الدبلوم العالي ) .أ 

 ساعة معتمدة مواد إجبارية حدا  أدنى. ( 15)

 ( ساعات معتمدة مواد اختيارية حدا  أقصى.9)

 يجب وضع وصف واضح لمفردات المواد التي تتضمنها الخطة.  .ب 
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 االمتحان واإلشراف على الرسائل الجامعية ومناقشتها (:18)الماده 

تقتصر عملية إعداد امتحانات الكفاءة المعرفية وتصحيحها واإلشراف على رسائل الدكتوراه ومناقشتها على من هم  .أ 

استاذ او استاذ في رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك من مالك الجامعه. ويجوز االستعانه بعضو هيئة تدريس وبرتبة 

 مشارك  من خارج الجامعه كمشرف مشارك على رسائل الدكتوراه

تقتصر عملية إعداد اختبارات االمتحان الشامل وتصحيحها واإلشراف على رسائل الماجستير ومناقشتها على   .ب 

أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون درجات أكاديمية ال تقل عن رتبة أستاذ مشارك من مالك الجامعه.  ويجوز 

أن يكون قد نُشر له أو قبل للنشر بحثان على لألستاذ المساعد أن يشرف على رسالة الماجستير أو يناقشها  شريطة 

األقل في مجال تخصصه في مجالت علمية محكمة ومصنفة بعد حصوله على درجة الدكتوراه منشور احدهما او 

مقبول للنشر في مجلة مصنفة عالميا، وأن ال يكون البحثان مستلين من رسالة الماجستير أو الدكتوراه الخاصة بعضو 

يجوز االستعانه بعضو هيئة تدريس وبرتبة استاذ مشارك  من خارج الجامعه كمشرف مشارك على وهيئة التدريس.  

 رسائل الماجستير

 

أن تضم لجنة مناقشة الرسائل الدكتوراه او الماجستير عضوا  على األقل من خارج الجامعة بشرط ان يكون برتبة استاذ  .ب 

 او استاذ مشارك

 

ب( يكون الحد األقصى لعدد الرسائل الجامعية التي يشرف عليها عضو هيئة  مع مراعاة ما ورد في الفقرتين )ا،  .ج 

التدريس في آن واحد حسب الرتبة األكاديمية ست رسائل لألستاذ واربع رسائل لألستاذ المشارك ورسالتين لألستاذ 

 المساعد .

 

 

 احتساب المواد الدراسية لطلبة الدراسات العليا :(19)الماده 

 االستدراكية لطالب الدراسات العليا في معدله التراكمي.ال تحسب المواد  .أ 

ال تحسب لطالب الدراسات العليا أي مادة كان قد درسها أو درس ما يعادلها وحصل بموجب ذلك على شهادة أو درجة علمية  .ب 

 أخرى.

ون المواد ال يجوز احتساب أي مادة كان قد درسها الطالب من مستوى برنامج أقل في برنامج أعلى ويجب أن تك  .ج 

 االستدراكية في السنة األولى.

 يجب على  طالب الدراسات العليا  إنهاء المواد االستدراكية في السنة األولى  من البرنامج.-د

 

 

 القبول في برامج الدراسات العليا :(20)الماده 

 التزام المؤسسة الجامعية بأسس القبول المعلنة من قبل مجلس التعليم العالي. .أ 

 التخصص المرخص قبل قبول أي طالب فيه. يجب اعتماد .ب 

تلتزم المؤسسة الجامعية باإلعالن في بداية كةل فصةل دراسةي يةتم فيةه قبةول الطلبةة عةن التخصصةات المعتمةدة اعتمةادا   .ج 

 خاصا  وبمسمياتها الدقيقة التي اعتمدت بها.
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 احكام عامه

 

 15الماده 

 عليها نص في هذه التعليمات للبت فيهاتحال الى مجلس الهيئه الحاالت التي لم يرد 

 

 16الماده 

للبرامج األكاديمية المنبثقة عن الشةراكات مةا بةين الجامعةات  االعتماد  تعليمات ومعاييرمن  تلغي هذه التعليمات اي قرارات سابقه

 صادره من مجلس الهيئهالاالردنيه ومنظمات القطاع الخاص 

 

 17الماده 

  2017/2018بهذه التعليمات بداية الفصل الدراسي االول من العام الجامعي  يعمل

 

 

 

 

 

 


