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Université Mohamed Boudiaf -M'SILA 

Faculté des Sciences Économiques,     Commerciales et 

des Sciences  de Gestion 

Département  Sciences  de Gestion 

 جامعة حممد بوضياف باملسيلة

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

  قسم علوم التسيري

  2021-2020الدروس واألعمال املوجهة للسداسي الثالث للسنة الثانية ماستر تسيري عمومي السنة اجلامعية برنامج 

  08.00-09.00  09.00-10.00  10.00-11.00  11.00-12.00    13.00-14.00  14.00-15.00  15.00-16.00  16.00-17.00  

  الثالثاء

15-12-2020  

  و 

  الثالثاء

22-12-2020  

مراقبة التسيير في 
 القطاع الحكومي

  محاضرة
  الباھي مصطفى.د

  19المدرج 

مراقبة التسيير في 
 القطاع الحكومي

  محاضرة
  الباھي مصطفى.د

  19المدرج 

عصرنة الميزانية 
  في الجزائر
  محاضرة

  ولھي بوع#م.د.أ
  19المدرج 

الميزانية في عصرنة 
  الجزائر
  محاضرة

  ولھي بوع#م.د.أ
  19المدرج 

  

   
  

   

  األربعاء

16 -12 -202  

  و

  األربعاء

23 -12 -202  

ا&تصال والتحرير 
  ا&داري

TD  
  عزوز منير.د

  1الفوج
B09  

ا*دارة العمومية 
 ا*لكترونية

TD 

  2الفوج 

TD 

B09 

عصرنة الميزانية 
  في الجزائر

TD 

  مرواني رابح.ا
  1الفوج 
B09 

  نظام الحكم المحلي المقارن
TD  
  1الفوج 

  سعد لقليب.د
B09 

  

ا*دارة العمومية 
 ا*لكترونية

 محاضرة

  قروش عيسى.د
  19المدرج 

  

ا*دارة العمومية 
 ا*لكترونية

 محاضرة

  قروش عيسى.د
19المدرج  

نظام الحكم 
  المحلي المقارن

  محاضرة
  سعد لقليب.د

  19المدرج 

نظام الحكم 
  المحلي المقارن

  محاضرة
  سعد لقليب.د

 19المدرج

ا*دارة العمومية 
 ا*لكترونية

TD 

  2الفوج 

TD 

  
B12  
  

ا&تصال والتحرير 
  ا&داري

TD  
  عزوز منير.د

  2الفوج
B12 

نظام الحكم المحلي 
  المقارن

TD  
  2الفوج 

  سعد لقليب.د
B12  

عصرنة الميزانية في 
  الجزائر

TD 

  مرواني رابح.ا
  2الفوج 
B12  
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Université Mohamed Boudiaf -M'SILA 

Faculté des Sciences Économiques,     Commerciales et 

des Sciences  de Gestion 

Département  Sciences  de Gestion 

 جامعة حممد بوضياف باملسيلة

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

  قسم علوم التسيري

  اخلميس 

17 -12 -2020  

  و

  اخلميس  

24 -12 -2020  

راقبة التسيير في م
 القطاع الحكومي

TD  
  1الفوج 

  الباھي مصطفى.د
B09 

راقبة التسيير في م
 القطاع الحكومي

TD  
  1الفوج 

  الباھي مصطفى.د
B09 

راقبة التسيير في م
 القطاع الحكومي

TD  
  2الفوج 

  الباھي مصطفى.د
B12  

راقبة التسيير في القطاع م
 الحكومي

TD  
  2الفوج 

  الباھي مصطفى.د
B12  

  

  قانون ومنازعات العمل
  محاضرة 

  دلقليب سعد
 19المدرج 

  قانون ومنازعات العمل
  محاضرة

  لقليب سعد.د
 19المدرج 

ا&تصال 
والتحرير 
  ا&داري

  )محاضرة(
  بودراع أمنية.د

 19المدرج 

ا&تصال 
والتحرير 
  ا&داري

  )محاضرة(
  بودراع أمنية.د

 19المدرج 

  

  اإلثنني

21-12-2020  

  و

  اإلثنني

28-12-2020  

مراقبة التسيير في 
 القطاع الحكومي

  محاضرة
  الباھي مصطفى.د

  18المدرج 

مراقبة التسيير في 
 القطاع الحكومي

  محاضرة
  الباھي مصطفى.د

  18المدرج 

عصرنة الميزانية 
  في الجزائر
  محاضرة

  ولھي بوع#م.د.أ
  18المدرج 

عصرنة الميزانية في 
  الجزائر
  محاضرة

  ولھي بوع#م.د.أ
  18المدرج 

  

     

  

  

  

  الثالثاء

29-12-2020  
  

  
  أنجليزية
  محاضرة

  حريزي فاروق
  19المدرج

  
  أنجليزية
  محاضرة

  حريزي فاروق
  19المدرج
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Université Mohamed Boudiaf -M'SILA 

Faculté des Sciences Économiques,     Commerciales et 

des Sciences  de Gestion 

Département  Sciences  de Gestion 

 جامعة حممد بوضياف باملسيلة

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

  قسم علوم التسيري

  2021-2020السنة اجلامعية  الثانية ماستر إدارة أعمالللسنة  الثالثالدروس واألعمال املوجهة للسداسي برنامج 

  08.00-09.00  09.00-10.00  10.00-11.00  11.00-12.00    
13.00-14.00  14.00-15.00  15.00-16.00  16.00-17.00  

  الثالثاء

15-12-2020  

  و 

  الثالثاء

22-12-2020  

  إدارة المعرفة
  محاضرة

  حوحو مصطفى.د
  18المدرج 

  إدارة المعرفة
  محاضرة

  حوحو مصطفى.د
  18ا المدرج 

  إدارة أنظمة المعلومات
  محاضرة

  حريزي فاروق.د
  18المدرج

  إدارة أنظمة المعلومات
  محاضرة

  حريزي فاروق.د
  18المدرج

  
 المعرفة إدارة

TD 

  1الفوج 
  حوحو مصطفى.د

B09  

  إدارة أنظمة المعلومات
TD  
  1الفوج

  حريزي فاروق.د
B09 

حوث التسويقب  
 

1الفوج  TD 

بعيطيش شعبان.د  
B09  

إدارة ا&بداع 
  وا&بتكار

TD  
  1الفوج

  زاوش رضا.د
  1الفوج
B12 

  إدارة أنظمة المعلومات
TD  
  2الفوج 

  حريزي فاروق.د
B12  

  المعرفةإدارة 
TD  
  2الفوج

  حوحو مصطفى.د
B12 

إدارة ا&بداع 
 وا&بتكار
2الفوج TD 

زاوش رضا.د  
B12  

حوث التسويقب  
  
TD  

  بعيطيش شعبان.د
   2الفوج
B12  

  األربعاء

16 -12 -202  

  و

  األربعاء

23 -12 -202  

   

  

  
 بحوث التسويق

 محاضرة

بعيطيش شعبان.د  
  18المدرج
 

  

 بحوث التسويق
 

 محاضرة

بعيطيش شعبان.د  
18المدرج  

إدارة ا&بداع 
  وا&بتكار
  محاضرة

  زاوش رضا.د
  18المدرج

إدارة ا&بداع 
  وا&بتكار
  محاضرة

  زاوش رضا.د
 18المدرج

  اخلميس 

17 -12 -2020  

  و

  اخلميس  

24 -12 -2020  

  حوكمة المؤسسات
  محاضرة

 غ+ب فاتح.د

 18المدرج

  حوكمة المؤسسات
  محاضرة

 غ+ب فاتح.د

 18المدرج

ا.تصال والتحرير 
  ا.داري

  )محاضرة(
  بودراع أمنية.د

  18المدرج

  ا.تصال والتحرير ا.داري
  )محاضرة(

  بودراع أمنية.د
  18المدرج
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Université Mohamed Boudiaf -M'SILA 

Faculté des Sciences Économiques,     Commerciales et 

des Sciences  de Gestion 

Département  Sciences  de Gestion 

 جامعة حممد بوضياف باملسيلة

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

  قسم علوم التسيري

  األحد

20-12-2020  

  و

  األحد

27-12-2020  

 
  إدارة ا&بداع وا&بتكار

 محاضرة

  
  زاوش رضا.د

 18المدرج

  

  إدارة ا&بداع وا&بتكار
 محاضرة

  
  زاوش رضا.د

 18المدرج

 

 بحوث التسويق
 محاضرة

  بعيطيش شعبان.د
  18المدرج

 بحوث التسويق
 

 محاضرة

بعيطيش شعبان.د  
 18المدرج

  

  إدارة المعرفة
  محاضرة

  حوحو مصطفى.د
  18المدرج 

  إدارة المعرفة
  محاضرة

  حوحو مصطفى.د
  18المدرج 

إدارة أنظمة 
  المعلومات
 محاضرة

  حريزي فاروق.د
  18المدرج

إدارة أنظمة 
  المعلومات
 محاضرة

  حريزي فاروق.د
  18المدرج

  

  اإلثنني

21-12-2020  

  و

  اإلثنني

28-12-2020  

  

  

    

ا.تصال والتحرير 
  ا.داري

TD 

  1الفوج
  عزوز منير.د

B09  

  

  

  

  أنجليزية
  محاضرة

  حريزي فاروق.د
  18المدرج

  أنجليزية
  محاضرة

حريزي .د
  فاروق
  18المدرج

  

    

  ا.تصال والتحرير ا.داري  
TD 

  2الفوج
  عزوز منير.د

B12  
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Université Mohamed Boudiaf -M'SILA 

Faculté des Sciences Économiques,     Commerciales et 

des Sciences  de Gestion 

Département  Sciences  de Gestion 

 جامعة حممد بوضياف باملسيلة

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

  قسم علوم التسيري

  2021-2020الدروس واألعمال املوجهة للسداسي الثالث للسنة الثانية ماستر إدارة مالية السنة اجلامعية برنامج 

  08.00-09.00  09.00-10.00  10.00-11.00  11.00-12.00    
13.00-14.00  14.00-15.00  15.00-16.00  16.00-17.00  

  الثالثاء

15-12-2020  

  الثالثاء

22-12-2020  

 

إدارة المحفظة 
 المالية

TD  
  1الفوج 
B12  

إدارة المحفظة 
 المالية

TD  
  2الفوج
B09  

 حوكمة الشركات

TD  
  قاسمي كمال. د

  1الفوج 
B12 

 إدارة مصادر التمويل
TD 

 نوي نبيلة.د

B12  

  

 حوكمة الشركات

  )م(
  قاسمي كمال. د

 18المدرج 

 حوكمة الشركات

  محاضرة
  قاسمي كمال. د

  18المدرج 

ا تصال 
والتحرير 
  ا داري
  محاضرة

  بودراع أمنية. د
  18المدرج 

ا تصال 
والتحرير 
  ا داري
  محاضرة

  بودراع أمنية. د
 18المدرج 

إدارة مصادر 
 التمويل

TD 
نوي نبيلة.د  

B09 
  

 حوكمة الشركات

TD  
  قاسمي كمال. د

  2الفوج 
B09  

  عاءاألرب

16 -12 -202  

  األربعاء

23 -12 -202  

إدارة المحفظة 
 المالية

  محاضرة
  18المدرج 

  د غربي حمزة
  

إدارة المحفظة 
 المالية

  محاضرة
  18المدرج 

 د غربي حمزة

إدارة المحفظة 
 المالية

  محاضرة
  18المدرج

 د غربي حمزة

 إدارة المحفظة المالية

  محاضرة
  18المدرج

 د غربي حمزة

  

 

  
    

  اخلميس 

17 -12 -2020  

  اخلميس 

24 -12 -2020  

  أسواق رأس المال
  محاضرة
  19المدرج 

 كزار رمضان.د

  أسواق رأس المال
  محاضرة
  19المدرج 

 كزار رمضان.د

  أسواق رأس المال
  محاضرة
  19المدرج 

  كزار رمضان.د

  أسواق رأس المال
TD 

  19المدرج 
  كزار رمضان.د

  
 إدارة مصادر التمويل

 محاضرة
نوي نبيلة.د  

 18المدرج 

 إدارة مصادر التمويل
 محاضرة

نوي نبيلة.د  
 18المدرج 

إدارة مصادر 
 التمويل
 محاضرة

نوي نبيلة.د  
 18المدرج 

إدارة مصادر 
 التمويل
 محاضرة

نوي نبيلة.د  
 18المدرج 
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Université Mohamed Boudiaf -M'SILA 

Faculté des Sciences Économiques,     Commerciales et 

des Sciences  de Gestion 

Département  Sciences  de Gestion 

 جامعة حممد بوضياف باملسيلة

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

  قسم علوم التسيري
  

  اإلثنني

21-12-2020  

  اإلثنني

28-12-2020  

ا تصال والتحرير 
  ا داري

TD  
  عزوز منير.د

  2الفوج
B09  

والتحرير ا تصال 
  ا داري

TD  
  عزوز منير.د

  1الفوج
B12  

    

  

  أنجليزية
  محاضرة

  حريزي فاروق
  19المدرج

  

قانون الصفقات 
  العمومية
  محاضرة

  بليل بلقاسم.أ
  19المدرج 

قانون الصفقات 
  العمومية
  محاضرة

  بليل بلقاسم.أ
  19المدرج 
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Université Mohamed Boudiaf -M'SILA 

Faculté des Sciences Économiques,     Commerciales et 

des Sciences  de Gestion 

Département  Sciences  de Gestion 

 جامعة حممد بوضياف باملسيلة

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

  قسم علوم التسيري

  2021-2020الدروس واألعمال املوجهة للسداسي الثالث للسنة الثانية ماستر إدارة اإلنتاج والتموين للسنة اجلامعية برنامج 
  

08.00-09.00  09.00-10.00  10.00-11.00  11.00-12.00    
13.00-14.00  14.00-15.00  15.00-16.00  16.00-17.00  

  الثالثاء

15 -12-2020  

  الثالثاء

22 -12-2020  

  نماذج إدارة ا�نتاج
 محاضرة

  سليماني محمد.د
B14  

  نماذج إدارة ا�نتاج
 محاضرة

  سليماني محمد.د
B14  

  نماذج إدارة ا�نتاج
TD 

  سليماني محمد.د
B14  
  

  

  

  
 

 
  
   

  األربعاء

16 -12-202  

  األربعاء

23 -12-202  

الكمية �دارة التقنيات 
 ا�نتاج

 محاضرة

  د برحومة عبد الحميد.أ
B14  

التقنيات الكمية �دارة 
 ا�نتاج

 محاضرة

  د برحومة عبد الحميد.أ
B14  

 إدارة ا�بتكار

  محاضرة
 بن التومي سارة.أ

B14 

 إدارة ا�بتكار

  محاضرة
 بن التومي سارة.أ

B14 

  
 التقنيات الكمية �دارة ا�نتاج

TD 

  الحميدد برحومة عبد .أ
B14  

 إدارة ا�بتكار

TD  
 بن التومي سارة.أ

B14 

   

  اخلميس 

17 -12-2020  

  اخلميس 

24 -12-2020  

  

التقنيات الكمية �دارة 
 ا�نتاج

 محاضرة

  د برحومة عبد الحميد.أ
B14  

 التقنيات الكمية �دارة ا�نتاج

 محاضرة

  د برحومة عبد الحميد.أ
B14  

  
 التقنيات الكمية �دارة ا�نتاج

TD 

  د برحومة عبد الحميد.أ
B14  

  قانون المنافسة
  م

  علواني لمبارك.د
B14 

  قانون المنافسة
  م

  علواني لمبارك.د
B14 

  انجليزية
  محاضرة

  حريزي فاروق.د
B14  

  األحد

20 -12-2020  

  األحد

27 -12-2020  

  نماذج إدارة ا�نتاج
 محاضرة

  سليماني محمد.د
B14  

  نماذج إدارة ا�نتاج
 محاضرة

  سليماني محمد.د
B14  

  نماذج إدارة ا�نتاج
TD 

  سليماني محمد.د
B14  
  

  

  إدارة المخاطر المالية  
  محاضرة

 بدروني عيسى.د

B14  
  

  إدارة المخاطر المالية
  محاضرة

 بدروني عيسى.د

B14 

إدارة المخاطر 
  المالية

  محاضرة
 بدروني عيسى.د

B14  

إدارة المخاطر 
  المالية

TD  
بدروني عيسى.د  

B14 

  اإلثنني

21 -12 -2020  

  اإلثنني

28 -12 -2020  

 إدارة سيرورات ا�نتاج

  محاضرة
  زريق عمر.أ

B14  

 إدارة سيرورات ا�نتاج

  محاضرة
  زريق عمر.أ

B14  

 إدارة سيرورات ا�نتاج

TD  
  زريق عمر.أ

B14  
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Université Mohamed Boudiaf -M'SILA 

Faculté des Sciences Économiques,     Commerciales et 

des Sciences  de Gestion 

Département  Sciences  de Gestion 

 جامعة حممد بوضياف باملسيلة

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

  قسم علوم التسيري

  2021-2020الدروس واألعمال املوجهة للسداسي الثالث للسنة الثانية ماستر إدارة استراتيجية السنة اجلامعية برنامج 

  08.00-09.00  09.00-10.00  10.00-11.00  11.00-12.00    
13.00-14.00  14.00-15.00  15.00-16.00  16.00-17.00  

  الثالثاء

15-12-2020  

  

  الثالثاء

22-12-2020  

        

  

إستراتجيات النمو  
  والتدويل
 محاضرة

  شعبان  بعيطيش. د
  19المدرج 
  

  إستراتجيات النمو  والتدويل
 محاضرة

  شعبان بعيطيش. د
  19المدرج 
  

إدارة التغيير 
  ا#ستراتيجي
  محاضرة

  عايب حمزة.د
  19لمدرج ا

  

التغيير إدارة 
  ا#ستراتيجي
  محاضرة

  عايب حمزة.د
 19المدرج 

  األربعاء

16 -12 -202  

  األربعاء

23 -12 -202  

ا+ستراتيجية والھيكل 
  التنظيمي
 محاضرة

  لوافي رابح.د
  19المدرج

    

ا+ستراتيجية والھيكل 
  التنظيمي
 محاضرة

  لوافي رابح.د
 19ا المدرج

ا�تصال والتحرير 
  ا�داري

  )محاضرة(
  أمنيةبودراع .أ

  19المدرج

  ا�تصال والتحرير ا�داري
  )محاضرة(

 بودراع أمنية.أ

  

 19المدرج

  

  إدارة التغيير ا#ستراتيجي
TD  

  عايب حمزة.د
  B09 1الفوج

ا+ستراتيجية والھيكل 
  التنظيمي

TD 

  لوافي رابح.د
  1الفوج

B09 

إستراتجيات النمو  
  والتدويل

TD 

  بعيطيش. د
 1الفوج

B09 

  

منھجية 
في ا+ستشارة 
  ا#دارة

TD  
  قروش عيسى.د

 1الفوج

B09 

ا+ستراتيجية والھيكل 
  التنظيمي

TD 

  لوافي رابح.د
 2الفوج

B12  

  إدارة التغيير ا#ستراتيجي
TD  

  عايب حمزة.د
2الفوج  

B12  

منھجية 
ا+ستشارة في 

  ا#دارة
TD  

  قروش عيسى.د
2الفوج  

B12  

إستراتجيات النمو  
  والتدويل

TD 

  بعيطيش. د
 2الفوج

B12 
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  األحد

20-12-2020  

  و

  األحد

27-12-2020  

إستراتجيات النمو  
  والتدويل

 )م(

  بعيطيش. د
  19المدرج 
  

إستراتجيات النمو  
  والتدويل

 )م(

  بعيطيش. د
  19لمدرج ا

  

إدارة التغيير 
  ا#ستراتيجي
  محاضرة

  عايب حمزة.د
  19المدرج 
  

  إدارة التغيير ا#ستراتيجي
  محاضرة

  عايب حمزة.د
  19المدرج 

  

ا+ستراتيجية والھيكل 
  التنظيمي
 محاضرة

  لوافي رابح.د
  19المدرج

ا+ستراتيجية والھيكل 
  التنظيمي
 محاضرة

  لوافي رابح.د
 19المدرج

   

  

  اإلثنني

21-12-2020  

  و

  اإلثنني

28-12-2020  

منھجية ا+ستشارة في 
  ا#دارة

  )م(
  قروش عيسى.د

  
 19المدرج

منھجية ا+ستشارة في 
  ا#دارة

  )م(
  عيسىقروش .د

  
  19المدرج

  قانون المنافسة
  م

  علواني لمبارك.د
  19لمدرج ا

تؤجل 21حصة يوم 
إلى يوم الث�ثاء 

على  12 - 29
 10.00الساعة 

 18المدرج 

  قانون المنافسة
  م

  علواني لمبارك.د
  19لمدرج ا

تؤجل إلى يوم 21حصة يوم 
على  12 - 29الث�ثاء 

18المدرج  10.00الساعة   

  

ا�تصال والتحرير 
  ا�داري

TD  
  عزوز منير.د

  1الفوج
B09  

ا�تصال والتحرير 
  ا�داري

TD  
  عزوز منير.د

  2الفوج
B12  

 

  أنجليزية
  محاضرة

  حريزي فاروق
  19المدرج
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  2021-2020السنة اجلامعية  أعمال املؤسسسات الدروس واألعمال املوجهة للسداسي الثالث للسنة الثانية ماستر إدارةبرنامج 

  08.00-09.00  09.00-10.00  10.00-11.00  11.00-12.00    
13.00-14.00  14.00-15.00  15.00-16.00  16.00-17.00  

  الثالثاء

15-12-2020  

  الثالثاء

22-12-2020  

ا�دارة 
ا�ستراتيجية 

  للتغيير
  عايب حمزة.د

  محاضرة
C10 

 

ا�دارة ا�ستراتيجية 
  للتغيير

  عايب حمزة.د
  محاضرة

C10  

ا�تصال والتحرير 
  ا�داري

  زاوش رضا.د
  محاضرة

C10  

  ا�تصال والتحرير ا�داري
  زاوش رضا.د

  محاضرة
C10  

  

      

  اخلميس 

17 -12 -2020  

  اخلميس 

24 -12 -2020  

  

عمليات اتخاذ القرار   
  ا�ستراتيجي

  بعيطيش شعبان.د
TD  

B09 

 

  
عمليات اتخاذ القرار 

  ا�ستراتيجي
  بعيطيش شعبان.د

  محاضرة
B09 

عمليات اتخاذ القرار 
  ا�ستراتيجي

  بعيطيش شعبان.د
  محاضرة

B09 

عمليات اتخاذ 
القرار 

  ا�ستراتيجي
  بعيطيش شعبان.د

  محاضرة
B09 

 

  األحد

20 -12-2020  

  األحد

27 -12-2020  

ادارة المعلومات 
  وخلق المعرفة

القري عبد .د
  الرحمان
  محاضرة

B09 

 

ادارة المعلومات 
  وخلق المعرفة

  القري عبد الرحمان.د
  محاضرة

B09 

 

ادارة المعلومات 
  وخلق المعرفة

  القري عبد الرحمان.د
  محاضرة

B09 

  

ادارة المعلومات وخلق 
  المعرفة

 القري عبد الرحمان.د

TD 

B09  

  
  ا�تصال والتحرير ا�داري

  زاوش رضا.د
TD 

B09 
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  اإلثنني

21-12-2020  

  اإلثنني

28-12-2020  

        

  

ا�دارة ا�ستراتيجية 
  للتغيير

  عايب حمزة.د
  محاضرة

C10 

 

  ا�دارة ا�ستراتيجية للتغيير
  عايب حمزة.د

  محاضرة
C10  

ا�دارة 
ا�ستراتيجية 

  للتغيير
  عايب حمزة.د

TD 

B09  

  

  

-12-29الثالثاء 

202  

  قانون المنافسة
  علواني مبارك.د

  محاضرة
C10 

  قانون المنافسة
  علواني مبارك.د

  محاضرة
C10 

  لغة فرنسية
  ختيم محمد العيد.د

  محاضرة
C10  

  لغة فرنسية
  ختيم محمد العيد.د

  محاضرة
C10  

  قانون المنافسة  
  مبارك علواني.د

  محاضرة
C10 

  قانون المنافسة
  علواني مبارك.د

  محاضرة
C10 

    

  

  .يؤجل مقياس إدارة ا�نتاج الخاص با1ستاذ الدكتور برحومة عبد الحميد إلى إشعار �حق: م-حظة
  


