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 سلفيت /جامعة الزيتونة للعلوم والتكنولوجيا

                الدهانات والوانها واستخداماتهاالمتوسط في تخصص  الدبلومبرنامج 
(Paints and colors) 

 :الخطة الدراسيةأواًل: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       الدهانات والوانها المتوسط في تخصص الدبلوم لبرنامج  تتكون الخطة الدراسية
 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:76من) واستخداماتها

 عدد الساعات المعتمدة المتطلبات الرقم
 14 متطلبات الكلية أولا 
 12 متطلبات البرنامج ثانياا 
 50 متطلبات التخصص ثالثا  

 76 المجموع
 

 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:14) متطلبات الكلية -1

 
 رقم المساق

 
 بالعربية اسم المساق

 
 اسم المساق باالنجليزية

 عدد
الساعات 
 المعتمدة

 
 المتطلب السابق

 

 
CM00131 حاسوب Computer 1 - 

CM00141 مكتبات Libraries 1 - 

CM00101 لغة عربية Arabic Language 3 - 

CM00111  1لغة إنجليزية  English Language 1 3 - 

CM00112  2لغة إنجليزية  English Language 2 3 CM00111 
CM00122 دراسات فلسطينية Palestinian Studies 3 - 

  14 المجموع
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 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:12متطلبات البرنامج ) -2

 
 رقم المساق

 
 اسم المساق بالعربية

 
 اسم المساق باالنجليزية

 عدد
الساعات 
 المعتمدة

 
 المتطلب السابق

 

ARDN231 رسم حر Free Hand Drawing 3 - 

ARDN132 مبادئ التصميم Principles of Design 3 - 

ARDN233 علم الجمال Aesthetics 3 - 

ARDN134  الفنون مقدمة في  Introduction to Art 3 - 

  12 المجموع
 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:50متطلبات التخصص ) -3

     
 المتطلب السابق

ARDN125 المدخل الى الدهانات Introduction to Painting  2 - 

ARDN136 نظريات األلوان Color Theory  3 - 

ARDN237 اللون  يا وسيكولوجياسيسيولوج The Sociology & Psychology of 

Color 
3 - 

ARDN138 " 1أنواع الدهانات و تطبيقاتها      "   
 )داخل المباني(

Types   &  Applications of  

Paints "1 "  

(Indoor Buildings) 

3  
 

ARDN139 " 2أنواع الدهانات و تطبيقاتها      "   
 )خارج المباني(

Types   &  Applications of  

Paints  "2 "  

(Outside Buildings) 

3  
ARDN138 

ARDN2310 " 3أنواع الدهانات و تطبيقاتها   "
 )الدهانات الديكورية(

Types   &  Applications of  

Paints  "3"  

(Decorative Paints) 

3  
ARDN139 

ARDN2311 " 4أنواع الدهانات و تطبيقاتها   "
 )الدهانات الصناعية(

Types   &  Applications of  

Paints  "4 "  

(Industrial Paints) 

 

3  
ARDN1310 

ARDN2312 دمج األلوان بإستخدام الحاسوب Digital color Mixing 3 - 
ARDN2213 التركيب الكيميائي للدهانات The Chemical Composition of 

Paints 
2 - 

ARDN1214 اجراءات السالمة العامة Public Safety Measures 2 - 
ARDN2315 مبادئ عزل المباني Principles of Building 

Insulation 
3 - 

ARDN1316 " 1الدهانات و التصميم"  Paint and Design "1" 3 ARDN132 
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ARDN2317 "  2الدهانات و التصميم"  Paint and Design "2" 3 ARDN2317 
ARDN1318 كميات ومواصفات الدهانات   Quantities and Specifications 

of Paints 
3 - 

ARDN2219 اللون والضوء Light & Color 2 - 

ARDN2220 تطبيقات األبوكسي Applications of Epoxy 2 - 

ARDN2221 ورق الجدران Wallpaper 2 - 
 

ARDN2321 

 

 Graduation Project مشروع تخرج
 

3  

ARDN2222 تدريب ميداني Field Training 2  

  50 المجموع 
 

 وصف المساقات: -4

 .يسالتدر تحويل المساقات الى شكل وحدات عند البدء الفعلي ب مالحظة: سيترك لرئيس القسم والمعلمين

 
 رقم المساق

 
 اسم المساق بالعربية

 
 اسم المساق باالنجليزية

 عدد
الساعات 
 المعتمدة

 
 المتطلب السابق

 

ARDN231 رسم حر Free Hand Drawing 3 - 

 
 الوصف

بط ضمن يتمكن الالزمة ل الفنية المهاراتب هتدريبالمعلومات النظرية و لب اإكساب الطيهدف المساق إلى 
عين العتبار مناطق الظل العناصر التي يشاهدها أمامه ورسمها ضمن كادر فني مدروس مع الخذ ب

 .والضوء وفق اسس ومبادئ العمل الفني

ARDN132  التصميممبادئ  Principles of Design 3 - 

 
 الوصف

 ,التوازن  ,الكتلة، الفراغ, الخطاللون, )الطالب بأسس ومبادئ العمل الفني تعريف الى  يهدف المساق
 بالعمل الفني من خالل التمارين المختلفة. دريبه على تطبيقهاتومن ثم الخ(  ........,الحركة

ARDN233 علم الجمال Aesthetics 3 - 

 
 الوصف

 ينفاللنقد افلسفته واستعراض مدارس  وتوضيح مقاييس الجمال و المختلفة،الجمالية م يبحث المساق في المفاهي

 أقوالهم. و همتسيما أهم فالسفة علم الجمال ونظريا المختلفة وال
ARDN134  مقدمة في الفنون Introduction to Art 3 - 

 
 الوصف

( البصرية، والموسيقا والمسرح، والعمارة) أنواع الفنون المختلفةف المساق الى تعريف الطالب بيهد
 نون,لفعمال الفنية المميزة لكل فن من اوالتجاهات الفنية والمدارس المتنوعة, وذلك بإستعراض أهم األ

 أبرز األعالم وسيرتهم الفنية وأعمالهم. بالضافة إلى تعريف الطالب ب

ARDN125 المدخل الى الدهانات Introduction to Painting  2 - 
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ى ضافة إلالدهانات المختلفة وإستخداماتها و اإلختالف بينها, باإليهدف المساق الى تعريف الطالب بأنواع  الوصف
 نبذة تاريخية عن تطور صناعة الدهانات منذ بداية تصنيعها في العالم حتى وقتنا الحاضر.

ARDN136 نظريات األلوان Color Theory  3 - 
 

 الطالب باإلضافة إلى إدراكيتناول المساق تعريف الطالب بجميع نظريات األلوان ومن ثم تطبيقها عملياا,  الوصف
لى ع وتأثيرها من الناحية السيكولوجية والفسيولوجية وعالقتها مع بعضها,  لماهية األلوان وطبيعتها

 النسان.

ARDN237  سيسيولوجيا وسيكولوجيا اللون The Sociology & Psychology of 

Color 
3 - 

 
 

 الوصف
 هاجاتلتلبية ح لخدمة اإلنسان هتسخير ل ,والمجتمع توضيح العالقة المتبادلة بين اللون  يهدف المساق إلى

انات وان الده, بهدف مراعاة اإلستخدام األمثل أللاأللوان فيهتركها السيكولوجية التي توالتأثيرات  األساسية
 للمكان المناسب.المناسبة 

ARDN138 " 1أنواع الدهانات و تطبيقاتها  "
)داخل المباني(    

Types   &  Applications of  

Paints "1 "  

(Indoor Buildings) 

3 ARDN125 

 
 الوصف

 ةوذجيمالن مواصفاتهاالمباني من حيث  المستخدمة داخلاستعراض جميع أنواع الدهانات  يتناول المساق
قة ريط, وتدريب الطالب بشكٍل عملي على واألدوات الالزمة لها ومميزاتها يميائيالك والتقنية وتركيبها

طبيق وت الشكل النموذجيلتنفيذها عليها بالسطح لمالئمتها للدهانات  تجهيزها لإلستخدام وكيفية تحضير
 التقنيات المختلفة لكل نوع من الدهانات.

ARDN139  2تطبيقاتها "أنواع الدهانات و     "    
 )خارج المباني(

Types   &  Applications of  

Paints  "2 "  

(Outside Buildings) 

3 ARDN138 

 
 الوصف

ة وذجيممواصفاتها النالمستخدمة خارج المباني من حيث  يتناول المساق استعراض جميع أنواع الدهانات
ريقة ط, وتدريب الطالب بشكٍل عملي على واألدوات الالزمة لها والتقنية وتركيبها الكيميائي ومميزاتها

طبيق وت الشكل النموذجيبلتنفيذها عليها السطح لمالئمتها للدهانات  تحضيرتجهيزها لإلستخدام وكيفية 
 التقنيات المختلفة لكل نوع من الدهانات.

ARDN2310 " 3أنواع الدهانات و تطبيقاتها   "
 )الدهانات الديكورية(

Types   &  Applications of  

Paints  "4 "  

(Industrial Paints) 

3 ARDN139 

 
 الوصف

المساق استعراض جميع أنواع الدهانات الديكورية المستخدمة داخل وخارج المباني من حيث يتناول 
شكٍل الب بوتدريب الط ية وتركيبها الكيميائي ومميزاتها واألدوات الالزمة لها,والتقن وذجيةممواصفاتها الن

شكل البلتنفيذها عليها السطح لمالئمتها للدهانات  تحضيرتجهيزها لإلستخدام وكيفية  عملي على طريقة
 وتطبيق التقنيات المختلفة لكل نوع من الدهانات. النموذجي

ARDN2311 " 4أنواع الدهانات و تطبيقاتها   "
 )الدهانات الصناعية(

Free Hand Drawing 3 ARDN1310 
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 الوصف

من  جميع مجالت الصناعات فيالمستخدمة الصناعية يتناول المساق استعراض جميع أنواع الدهانات 
شكٍل بلطالب ا, وتدريب واألدوات الالزمة لها وتركيبها الكيميائي ومميزاته وذجية والتقنيةممواصفاتها النحيث 

شكل الب لتنفيذها عليهاالسطح لمالئمتها للدهانات  تحضيرعملي على طريقة تجهيزها لإلستخدام وكيفية 
 وتطبيق التقنيات المختلفة لكل نوع من الدهانات. النموذجي

ARDN2312 دمج األلوان بإستخدام الحاسوب Digital color Mixing 3 - 

 
 الوصف

ي المستخدمة ف و األجهزة يهدف المساق الى تدريب الطالب بشكٍل نظري وتطبيقي على إستخدام البرامج
 دمج الدهانات و فق المقاييس النموذجية العالمية.

ARDN2213 التركيب الكيميائي للدهانات The Chemical Composition of 

Paints 
2 - 

 
 الوصف

 رجية(ديكورية, الداخلية, الخاتوضيح التركيب الكيميائي لجيمع الدهانات )الصناعية, الالمساق يتناول 
 ومواصفاتها النموذجية. 

ARDN2315 مبادئ عزل المباني Principles of Building 

Insulation 
3 - 

 

لدوات إلى توضيح جميع أنواع عزل المباني الداخلية والخارجية و طرق تطبيقها و المواد واالمساق يهدف  الوصف
 .عملياا  طبيقهافي كٍل منها وتدريب الطالب على ت المستخدمة

ARDN1316 " 1الدهانات و التصميم"  Paint and Design "1" 3 ARDN132 
 

عة عملياا على مجمو  هوذلك من خالل تدريب بعالقة الدهانات بالتصميمتعريف الطالب يهدف المساق إلى  الوصف
 اميم الخارجية والصناعية.ارين والمشاريع التي تتعلق بالتصمن التم

ARDN2317   2"الدهانات و التصميم"  Paint and Design "2" 3 ARDN2317 
 

ى يهدف المساق إلى تعريف الطالب بعالقة الدهانات بالتصميم وذلك من خالل تدريب الطالب عملياا عل الوصف
 ميم الداخلي.رين والمشاريع التي تتعلق بالتصمجموعة من التما

ARDN1318 كميات ومواصفات الدهانات   Quantities and Specifications 

of Paints 
3 - 

 

تطبيقي على حساب كميات الدهانات المطلوبة لدهان المشروع  تدريب الطالب بشكل علمي المساق يهدف الوصف
المطلوب, وكذلك يزود الطالب بالمعلومات الالزمة للمواصفات النموذجية للدهانات المستخدمة في 

 المشاريع.
ARDN2219  والضوء اللون  Light & Color 2 - 

 

ما ٍل منهيتناول المساق المعلومات النظرية المتخصصة التي توضح العالقة بين األلوان واإلضاءة و تأثير ك الوصف
 انات. خر, كذلك استعراض انواع الضاءة المختلفة وحساب شدتها وتوزيعها وفق اختالف أنواع الدهعلى األ

ARDN2220 تطبيقات األبوكسي Applications of Epoxy 2 - 
 
 

 الوصف
ية ( من الناحية الكيميائية والفيزيائEpoxyطبيعة مادة األبوكسي )يهدف المساق الى تعريف الطالب ب

ة مستخدموخصائصها العلمية, وكذلك تدريبه على تنفيذ تطبيقاتها بشكل عملي, وتعريفه بالمواد واألدوات ال
 بالعمل.

ARDN2221 ورق الجدران Wallpaper 2 - 
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بعاد و )ثنائي الورق الجدران بأنواع يهدف المساق الى تعريف الطالب بجميع المعلومات النظرية المتعلقة  الوصف
ها, تطبيق تها وطريقة تركيبها والمواد والدوات المستخدمة فياثالثي البعاد( من حيث ألوانها ونوعية خام

 عملي.وتدريب الطالب على تنفيذ ذلك بشكٍل 
 

ARDN2321 

 

  مشروع تخرج

Graduation Project 
3 ARDN2311 

ARDN2317 
 

ن م)حالة دراسية( لتطبيق ما تعلمه خالل سنوات دراسته يقوم الطالب بإختيار مشروع  في هذا المساق  الوصف
قة مع األخذ بعين العتبار عال ها,مهارات وتقنيات الدهانات على الحالة الدراسية وكذلك حساب كميات

 الدهانات مع الضاءة والعناصر المختلفة المحيطة بها.
ARDN2222 تدريب ميداني Field Training 2 ARDN2321 

 

لمصانع االتطبيقية خالل تدريبه في إحدى الشركات أو المكاتب او يهدف المساق الى اكساب الطالب الخبرة العملية  الوصف
 محددة. الدهانات, وذلك بتدريبه فيها فترة زمنيةمجال في العاملة 
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 ة متطلبات( ساعة معتمد76لخطة االسترشادية )فصول(  لبرنامج الدهانات والوانها واستخداماتها )ا

 تخصصاالى متطلبات باإلضافة معتمدة,  (ةساع 12) , متطلبات البرنامج ساعة( معتمدة 14) كلية

 .ساعة( 50)

 
  متطلب سابق ساعة معتمده اسم المساق رقم المساق نوع المساق الرقم

ى
ول

أل
 ا
ية

س
را

لد
 ا
نة

س
 ال

تخصصمتطلب  1  ARDN125 2 المدخل الى الدهانات 
 

  
ول

ال
 ا
صل

لف
تخصصمتطلب  2 ا  ARDN136 ظريات األلوانن  3 

 
البرنامج متطلب 3  ARDN134 3 مقدمة في الفنون 

 

البرنامج متطلب 4  ARDN132 3 مبادئ التصميم 
 

تخصصمتطلب  5  ARDN138 
"     1أنواع الدهانات و تطبيقاتها "

)داخل المباني(      
3 

 

ساعة معتمدة18  3 دراسات فلسطينية CM00122 متطلب كلية 6  

  1 حاسوب CM00131 متطلب كلية 7

 

 ARDN139 اجباري تخصص 8
  "   2أنواع الدهانات و تطبيقاتها "

)خارج المباني(      
3 ARDN138 

  
ي

ان
لث
 ا
صل

لف
 ا

البرنامج متطلب 9  ARDN231 3 رسم حر 
 

تخصصمتطلب  10  ARDN2213 2 التركيب الكيميائي للدهانات 
 

تخصصمتطلب  11  ARDN1214 2 اجراءات السالمة العامة 
 

تخصصمتطلب  12  ARDN2315 3 مبادئ عزل المباني 

البرنامج متطلب 13   ARDN233 3 علم الجمال 
 

ساعة معتمدة19  

 3 لغة عربية CM00101 متطلب كلية 14
  

 

ية
ان
لث
 ا
ية

س
را

لد
 ا
نة

س
ال
 

تخصصمتطلب  15  ARDN2310 
"   3أنواع الدهانات و تطبيقاتها "
 )الدهانات الديكورية(

3 ARDN139 

ل 
الو

 ا
صل

لف
تخصصمتطلب  16 ا  ARDN1316 " 1الدهانات و التصميم  3 ARDN132 

تخصصمتطلب  17  ARDN237 3 سيسيولوجيا وسيكولوجيا اللون 
 

تخصصمتطلب  18  ARDN1318 3 كميات ومواصفات الدهانات 
 

تخصصمتطلب  19  ARDN2312 3 دمج األلوان بإستخدام الحاسوب 
 

تخصصمتطلب  20  ARDN2219 للون والضوءا  2 
 

ساعة معتمدة20  

1 لغة إنجليزية CM00111 متطلب كلية 21  3  

 

تخصصمتطلب  22  ARDN2311 
"   4أنواع الدهانات و تطبيقاتها "
 )الدهانات الصناعية(

3 ARDN1310 

ي 
ان
لث
 ا
صل

لف
 ا

تخصصمتطلب  23  ARDN2317 "  2الدهانات و التصميم"  3 ARDN2317 

تخصصمتطلب  24  ARDN2220 2 تطبيقات األبوكسي 
 

تخصصمتطلب  25  ARDN2221 2 ورق الجدران 
 

 متطلب كلية 26
CM00112 

2 لغة إنجليزية  3 CM00111 

  1 مكتبات CM00141 متطلب كلية 27
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 ثانيًا: الخطة االسترشادية:    
 واألهداف:الرسالة : اً ثالث

 الرسالة 

 دهانات(, ل في )التتمث االلوان من العناصر الرئيسية التي بدونها ال تكتمل عملية التصميم والتي تعتبر     

ؤهل ي( اتهاالوانها واستخداميبحث في علم الدهانات ) لهذا, من الضروري توفيربرنامج أكاديمي تطبيقي

ل في مجا  والتطبيقية المختصة ةلنظريبجميع المعلومات ايزودهم  خريجيه للعمل بشكٍل إحترافي, كونه

ة السوق سد حاج م على تطبيقها عملياً, وبالتالي العمل علىوتدريبه , أنواعهامن حيث خصائصها والدهانات 

بيقاتها ت وتطالمحلي بتخريج أكاديميين متخصصين يتمتعون بالمهارات العملية والعلمية في مجال الدهانا

 المختلفة.

 هداف:األ 

   معايير إلي ال ذات جودة عالية ترتقيرفد السوق الفلسطيني بمتخصصين في مجال الدهانات تقنياً وفنياً  (1

 عالمية.ال

 .طرق مختلفة في التدريس والتقييم ستخداموذلك بإ  (ILOs)للبرامج المنشودة   تحقيق مخرجات التعليم( 2

ً ( تهيئة الخريجين 3  السوق. للعمل في  نظرياً وعمليا

 كلية.ية في الضاء الهيئة التدريسأعللبرنامج وبحثية العملية والبيئة العمل على التطوير المستمر لل( 4

 

 :(ILOs) المنشودة من البرنامج التعليمية لمخرجاتا: رابعاً 

 تدريب الطالب على جميع المهارات العملية لتنفيذ أعمال الدهانات وتطبيقاتها العملية. .1
ها خداماتبجميع المعلومات النظرية عن الدهانات من حيث أنواعها ومواصفاتها و استتزويد الطالب  .2

 وايجابياتها وسلبياتها.
 ران.الجد إكساب الطالب مهارات تطبيق الدهانات الديكورية والخارجية والداخلية واأليبوكسي وورق .3
 ة.لالزممع الدهانات من الناحية الصحية والبيئية وتزويده بالمعلومات ا ة الطالب للتعاملتهيئ .4

 تدريب الطالب على دمج الدهانات بوساطة البرامج المخصصة لذلك. .5

 ي.تدريب الطالب عملياً على تطبيق الدهانات المناسبة ومالئمتها للتصميم الداخلي للمبان .6
 الكيميائي للدهانات. بالتركيبالمتعلقة  تعريف الطالب بالمعلومات .7

تخصصمتطلب  28  ARDN2321 3 مشروع تخرج 
ساعة معتمدة19   

29 
تخصصمتطلب   ARDN2222 تدريب ميداني 

2  
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 قدرة الطالب على التطبيق العملي لطرق عزل المباني المختلفة. .8
 قدرة الطالب على التطبيق العملي للدهانات الصناعية. .9

 قدرة الطالب على التطبيق العملي لورق الجدران بأنواعه المختلفة. .10

  :مجاالت عمل الخريجين ًا:خامس

ً وظيفية مميزة فى    داخلي مكاتب التصميم الو المصانع شركاتالمكاتب واليجد خريجو التخصص فرصا

صول على على اهتمام ورعاية كبيــرة  تؤهلهم للحالدهانات، ويحصلون  التي تعمل في مجالوالمعماري 

 أفضل المناصب، والترقية السريعة فضالً عن الرواتب الُمجزيــة.

 :ينالخريج: مواصفات سادساً 

 المحلي. التعامل مع قضايا البيئة والمجتمعحسن  .1

 الشاملة والمتخصصة في شتى مجاالت الدهانات.معرفة ال .2

 .سة العمل الميدانيممارعند  أخالقيات المهنة القانونية  وضوابط الب االلتزام  .3

 .في جميع مجاالت التخصصعلى استخدام األساليب والتقنيات الحديثة  ةقدرال .4

 مبدأ العمل الجماعي. ضمن على تحمل ضغط العمل والقدرة  .5

 .بالشكل األمثل األعمال الموكلة إليه تنفيذ جميع القدرة  .6

 .تجاه أفراد المجتمع ه يطنالوبالمسئولية إللتزام ا .7

 .الدهاناتفي مجال التقني والعلمي القدرة على مواكبة التطور  .8

  .ية والفنية الصحيحة في مجال تخصصهالمشورة العمل تقديميكون قادراً على   أن .9

 احتياجات البرنامج من مختبرات ومعدات ًا: بعسا
 لتطبيق التخصص بشكٍل نموذجي يجب توفر ما يلي:

 اسوب(.ة الحمختبر لتدريب الطالب على دمج األلوان الكترونياٌ )يحتوي على ألة دمج االلوان بوساط .1

 الفيزيائية والكيميائية للدهانات.مختبر لفحص الخواص  .2

 قاعة أشغال لتدريب الطالب على  التطبيق العملي للدهانات المختلفة. .3

 قاعة أشغال لتدريب الطالب على التطبيق العملي لألنواع المختلفة لورق الجدران. .4

 بوكسي.يقاعة أشغال لتدريب الطالب على التطبيق العملي لأل .5

 التطبيق العملي لألنواع عزل المباني المختلفة.قاعة أشغال لتدريب الطالب على  .6

 لعرض المواد المصورة والعرض التقديمي للدهانات وتطبيقاتها.LCD)  قاعة ) .7

 (.4قاعات محاضرات لتدريب الطالب للمواد النظرية عدد ) .8

ة ألنشطقاعة متعددة االغراض إلستخدامها في عرض مشاريع الطالب وتحكيمها و عقد ورش العمل وا .9

 تلفة.المخ

 بوكسي.يقاعة عرض للنماذج المختلفة للدهانات ومواد العزل وورق الجدران واأل .10

 مكتبة متخصصة في كل ما يتعلق بالدهانات. .11
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 رسم الهندسي.أخر للمرسم لتعليم الطالب مهارات الرسم الحر و .12

 

 

 

 :خصائص اعضاء هيئة التدريس في البرنامج: ثامناً 
  التصميم الداخلي.عضو هيئة تدريس متخصص في مجال 

 .عضو هيئة تدريس متخصص في مجال التصميم الجرافيكي 

 .)عضو هيئة تدريس متخصص في مجال التصوير )الرسم 

 .عضو هيئة تدريس متخصص في مجال التصميم بواسطة الحاسوب 

 .عضو هيئة تدريس متخصص في مجال هندسة المواد الكيميائية 

 لمدنية.عضو هيئة تدريس متخصص في مجال الهندسة ا 

 .فني متخصص في مجال تركيب ورق الجدران 

 .فني متخصص في مجال الدهانات الداخلية والخارجية 

 بوكسي.يفني متخصص في مجال تطبيقات األ 

 .فني متخصص في مجال عزل المباني 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


