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جــــدول الفصــل الدراسى االول للعـــام الجــامعى 2019 - 2018
االحد
الفرقة الف
صل

2

1

4

3

االثنين
5

رياضيات واحصاء 104أ 1
م/احمد سمير

د/وليد حمدي مدرج و11

األولــــــــــــــــــــــــــى 199

رياضيات واحصاء  PHM014محاضرة

رياضيات واحصاء 202ب
م/محمد فؤاد
رياضيات واحصاء 104أ 1
م/احمد سمير

رياضيات واحصاء 202ب
م/محمد فؤاد

نظريات عمارة ( ARC131 )1د /حسام بهجت د /إنجي شوكت د /فاتن صالح د /هبة محروس مدرج 104أ
محاضرة (مسئول المادة م/م/أسماء عباس ) م/هبة محمود م/لمياء نبيل م/آالت عزت م /دينا نبيل م /رنا
أسامة

تصميم معماري ( ARC201 )3مدرج و 11د  /راندا حسن د /دعاء الدليل د /أحمد يحيى د /أسامة أحمد مسعود د /هيثم عبد اللطيف د /محمد
عبد العزيز د /عماد إبراهيم د/أحمد عبد الغني(مسئول المادة :م/ميرنا وجيه) م.م /رغدة عادل م/هبة محمود م/أسماء عباس م.م/هند حسين
م,م/ريهام رشيد م.م/كريستين عزت م/هبة جمال م.م/مايكل زكريا م/نانسي أحمد م/منيرة محمد م/عمرو ربيع م/دينا جمال م/أية حلمى م/دارين
أحمد م/إسراء إبراهيم م/سارة ماهر

الثانيــــــــــــــــــــة 189
الثالثة 164

تصميمات تنفيذية ARC351 1د/مصطفي عبد الحفيظ درحاب النجار د/يوسف الجندي د/طارق السعيد د /محمد سعد د/عادل نبيه د /أسامة أحمد مسعود د /محمد عبد العزيز د/
هيثم عبد اللطيف د/أحمد عبد الغني د/نصرت باريز د /محمد توفيق مدرج 108أ (مسئول المادة  :فاطمة حسني) م /دينا نبيل م/آالت عزت م/لمياء نبيل م/نورهان كمال م/شاهنده
أسامة م/خالد عبد اللطيف م/آية جابر م/عبد هللا هشام م/شيماء صالح م/سناء رجائي م/سارة صالح م/نشوى أحمد م.م/هبة عبد السالم م/مرام طارق م/آية محمد م/علي أحمد
الشاذلي

الرابعة 150

مدير إدارة المتابعة

تاريخ ونظريات التخطيط  ARC261د/دعاء الدليل مدرج و( 12مسئول المادة م.م/ريهام رشيد )
م/سارة الجوهري م/ميرنا وجيه م.م/أمنية شوقي م.م/أمنية فوزي
تطبيقات الحاسب االلي في االظهار واالخراج المعمارى  ARC391د /منال يحيى(مسئول المادة  :م/نهى
محمد) مدرج 104أ م/نورهان كمال م/شاهنده أسامة م/آية جابر م/أحمد عادل م/أحمد فتحي
م/نسمة أشرف م/آالء عالء الدين م/فداء مصطفى م/فادي نبيل
تخطيط مدن د/سامي
الزيني د/صفاء السيد
 108أ ( مسئول
المادة  :م /أحمد
مصطفى كامل )

مقررتميز 104ا
(حفاظ حضري  -جماليات التشكيل)

رئيس القسم

م/أسماء عباس م/رنا أسامة م.م/مايكل زكريا م/أنس مجدي
تصميم معمارى د /حسام بهجت د /هاني سراج الدين
صالة رسم 213أ
م/رشا عبد الهادي

م/ندى علي حسين م/شروق نجم م/أحمد إيهاب

تصميم معمارى د /رانيا خليفة د /علي الحسيني
تطبيقات الحاسب االلي عملي
(معمل)  300 +أ 201 -أ-
301أ 402-د (مسئول المادة :
م/نهى محمد) م/نورهان كمال
م/شاهنده أسامة م/آية جابر
م/أحمد عادل م/أحمد فتحي
م/نسمة أشرف م/آالء عالء
الدين م/فداء مصطفى م/فادي
نبيل

صالة رسم307أ
م/أحمد فتحي م/هبة محمود

م/ناردين نادر م/روشان رؤوف

تصميم معمارى د /مها فوزى د /رأفت شميس
صالة رسم311أ
م/عبد هللا هشام م/ياسمين زكي م/شروق صالح م/مارتن سمير

تصميم عمراني
 104أ د /عماد
ابراهيم
(مسئول المادة :
م/خالد عبد اللطيف)
م/هبة جمال م/أحمد
مصطفى م/نسمة
م/إسراء
أشرف
ابراهيم م/دينا جمال

تصميم عمراني د /منال يحيى
د /عماد ابراهيم (مسئول
المادة  :م/خالد عبد اللطيف)
مدرج  104أ
م/هبة جمال م/أحمد مصطفى
م/نسمة أشرف م/إسراء
ابراهيم م/دينا جمال

تصميم عمراني د /منال يحيى
د /عماد ابراهيم (مسئول المادة :
م/خالد عبد اللطيف) مدرج  104أ
م/هبة جمال م/أحمد مصطفى
م/نسمة أشرف م/إسراء ابراهيم
م/دينا جمال

محمود شرف

تصميم معماري د/عمرو الجوهري  +د /هناء موسى د /عصام
صفي الدين
صالة رسم  302ب
م/ندى أيمن م/رشا عبد الهادي م/نورا مصطفى م/أحمد السيد
تصميم معماري د/أحمد يحيي د/هيثم عبد اللطيف د /طارق عبد
الفتاح
صالة رسم  303ب
م/أحمد فتحي م/فاطمة حسني م.م/هبة نسيم م/محمد عبد الكريم
تصميم معماري ( مسئول المادة م/سارة الجوهرى )

تخطيط مدن د/صفاء السيد 108أ (
مسئول المادة م /أحمد مصطفى كامل )

تصميم عمراني د/منال يحيي

وكيل المعهد
ا.د /حمدي أحمد

صالة رسم 209أ

تاريخ عمارة الفرقة الرابعة د /دعاء الدليل

م/نهى محمد م/أسماء عباس
م /نانسى احمد م/نشوى أحمد
انشاء معمارى( )3د /طارق
السعيد د/إسالم سنوسي
صالة رسم 311أ
م/نورهان كمال م/ميرنا وجيه
م/محمد عبد الكريم م/سناء
رجائي
انشاء معمارى( )3د /محمد
مصيلحي  +د/راندا حسن
صالة رسم  219أ
م/نهى عفيفي م.م/مي متاريك
م/خالد عبد اللطيف
م.م/شريهان عادل
انشاء معمارى( )3د /أحمد
المنشاوي د /محمد علي سمري

صالة رسم  209أ
م.م/آمنة عبد الحافظ م/أحمد
عادل م/أحمد فتحي م/أية
حلمى
مقرر تميز gis 1
د/صفاء حسن
معامل

م.م /إيمان متولي م.م/إنجي إبراهيم
تخطيط المدن د/صفاء حسن
صالة رسم 102أ

م.م /إيمان متولي
م.م/إنجي إبراهيم

مقرر تميز gis 1
د/صفاء حسن

مقرر تميز gis 1
 ARC374د/صفاء
السيد مدرج  108أ
( مسئول
م.م/إيناس سمير م /عمر
المادة:م.م/إيناس
عبد الرحمن
سمير) م.م /إيمان
متولي م/شاهنده مقرر تميز gis 1
د/صفاء حسن
أسامة م/أحمد
مصطفى م.م/إنجي
معامل
إبراهيم م /عمر عبد
الرحمن
معامل

م.م/إيناس سمير م /عمر عبد
الرحمن
تخطيط المدن د /نهي نبيل
صالة رسم  300أ
م/شاهنده أسامة

م/شاهنده أسامة

مقرر تميز gis 1
د/صفاء حسن

تخطيط المدن د/صفاء حسن
صالة رسم 102أ

معامل

م/أحمد مصطفى

م/أحمد مصطفى

( مسئول المادة م.م /أمنية فوزي

تصميمات تنفيذية د /حسام بهجت
)
دراسات مشروع تخرج
 104أ د /حسام بهجت
د /محمد سعد
د/عادل نبيه د /أسامة
أحمد مسعود ( مسئول
المادة م.م/سارة
الجوهري )
م.م /أمنية فوزي م/آالء
عزت م/مروة أيمن
م/منار محمد
م/نسمة أشرف
م/فاطمة حسني
م/شيماء صالح م/منيرة
محمد م/هاجر محمد
م/آية عزت م/علي أحمد
الشاذلي

صالة رسم  301ب
م/آالء عزت م  ...................../م/سارة الجوهري م/علي أحمد
الشاذلي
تصميمات تنفيذية د/عادل نبيه د /أسامة أحمد مسعود
صالة رسم  302ب
م/نسمة أشرف م/هاجر محمد

م/مروة أيمن م/منار محمد
تصميمات تنفيذية

د /محمد سعد

صالة رسم  303ب
م/فاطمة حسني م/شيماء صالح م /منيرة محمد م /آية عزت
تصميمات تنفيذية د /حسام بهجت  -م /أمنية فوزي
صالة رسم 102أ

يعتمد،،،

توقيتات المحاضرات
األولى

ا.د /منال يحيي

م.م/كريستين عزت م.م/ريهام رشيد
حمدي

م/هبة جمال م.م/أحمد

صالة رسم  307أ

صالة رسم  300أ

تصميم معماري د/مصطفي عبد الحفيظ +د/راندا حسن د/منال
يحيى ( مسئول المادة م/سارة الجوهري )
صالة رسم  301ب

7

انشاء معمارى( )3د /رحاب النجار
د /أحمد الحسين
(مسئول المادة  :م/آية جابر )

تخطيط المدن د /نهي نبيل

تصميمات تنفيذية1
 ARC351مدرج
104أ م /أمنية فوزي

الئ
حة
قد
يمة
(
)9

تخطيط مدن د/سامي الزيني د/صفاء السيد مدرج  108أ ( مسئول
المادة م/أحمد مصطفى ) م.م /إيمان متولي م.م/إيناس سمير
م/ندى أيمن م/نورا مصطفى م/علياء أحمد م/محمد رمضان
م/إسراء حافظ

3

مقررتميز حفاظ عمرانى د/هناء موسي عيسي
د/عماد إبراهيم (مسئول المادة  :م.م/نسمة أشرف) مدرج
104أ م.م /إيمان متولي م/عمرو ربيع م/أنس مجدي
م/ناردين نادر م/شروق نجم م/جمال أحمد

تطبيقات الحاسب االلي عملي
(معمل)  300 +أ 201 -أ-
301أ 402-د (مسئول المادة :
م/نهى محمد) م/نورهان كمال
م/شاهنده أسامة م/آية جابر
م/أحمد عادل م/أحمد فتحي
م/نسمة أشرف م/آالء عالء
الدين م/فداء مصطفى م/فادي
نبيل

صالة رسم 209أ

تخطيط مدن د/صفاء السيد مدرج
108أ م.م /إيمان متولي م.م/إيناس
سمير م/أحمد مصطفى م/ندى أيمن
م/نورا مصطفى م/علياء أحمد
م/محمد رمضان م/إسراء حافظ

2

تصميم معمارى د /سامى سراج الدين +د /عمرو الجوهرى
(مسئول المادة م /دينا نبيل )

تخطيط مدن د/صفاء السيد مدرج
108أ م.م /إيمان متولي م.م/إيناس
سمير م/أحمد مصطفى م/ندى أيمن
م/نورا مصطفى م/علياء أحمد م/محمد
رمضان م/إسراء حافظ

1

تطبيقات الحاسب االلي في الرسم
المعماري ( )2عملي (معمل)
(مسئول المادة م /نورا مصطفى )
 304أ 201 -أ 301-أ 102 -د
م.م /أحمد حمدي م/محمد عبد الكريم
م/سارة الجوهري
م .................../م/ميريت محب
م/آمنة وليد م/مي عادل م/إسراء
محمد م/مي رضا م/محمد فوزي
م/مروة نصر

دراسات مشروع تخرج  108أ د/مصطفي عبد الحفيظ د /راندا حسن د /عمرو الجوهرى د/
عصام صفي الدين د/هيثم عبد اللطيف د /طارق عبد الفتاح ( مسئول المادة م/سارة الجوهري
)
م.م/أحمد حمدي م.م/كريستين عزت م.م/ريهام رشيد م/هبة جمال م/ندى أيمن م/رشا عبد
الهادي م/نورا مصطفى م/أحمد السيدم/أحمد فتحي م/فاطمة حسني م.م/هبة نسيم م/محمد
عبد الكريم

مقررتميز عمارة داخلية د /سحر عز العرب
(مسئول المادة  :م/أحمد عادل) مدرج
104أ م/أحمد فتحي م.م/إيناس سمير
م/مروة ايمن م /عبد هللا هشام م/أنس
مجدي م/ناردين نادر م/شروق نجم
م/جمال أحمد

تصميم معمارى ( ARC101 )1ا.د /سامى سراج الدين د /حسام بهجت د /عمرو الجوهرى د /رانيا خليفة د /مها فوزى د /إنجي شوكت د /فاتن صالح د /هبة محروس مدرج
( مسئول المادة :م/رنا أسامة) م /دينا نبيل م.م /رغدة عادل م/هبة محمود م/أسماء عباس م.م/هند حسين م/لمياء نبيل م/آالت عزت م.م/هبة نسيم م/محمد
108أ
عبد الكريم م/هبة جمال م.م/مايكل زكريا م/أحمد السيد م/رشا عبد الهادي م.م /أحمد حمدي م/ندى علي حسين م/روشان رؤوف

صالة رسم 300أ
م/سارة صالح م/مرام طارق م/آية محمد م.م/
هبة عبد السالم

إسالم سنوسي ""presentation workshop
محمد حسام شافعي

تصميمات تنفيذية د /محمد سعد د/عادل نبيه

محاضرة خرســــــانة مسلحة واالنشاءات المعدنية د /مدرج و12

صالة رسم 303ب
م/لمياء نبيل م/سناء رجائي م/نشوى أحمد
م/علي أحمد الشاذلي

محاضرة خرســــــانة مسلحة واالنشاءات المعدنية د /مدرج و12

تصميمات تنفيذية د /محمد توفيق نوفل د /نصرت
باريز

ظل ومنظور  ARC111مدرج د ( 2د /هناء موسى د /أحمد يحيى د /دعاء الدليل د /سحر عز العرب د /رحاب النجار د /محمد الناصر د /رافت شميس د /هاني سراج الدين د/
علي الحسيني د /هبة همام )  ( -مسئول المادة  :م.م/هبة نسيم) مدرج م/نهى محمد م/مروة أيمن م.م/هند حسين م/نانسي أحمد م/كريستين عزت م.م/آمنة عبد الحافظ
م/ميرنا وجيه م/نهى عفيفي م/ندى أيمن م.م/أمنية شوقي م /لمياء نبيل م/فاطمة حسني م.م /ريهام رشيد م/دارين أحمد م/ميرنا صاموئيل

صالة رسم  302ب
م/خالد عبد اللطيف م/آية جابر م/عبد هللا هشام
م/شيماء صالح

تطبيقات الحاسب االلي في الرسم المعماري ( ARC291 )2مدرج د 1د /منال يحيى (مسئول المادة م /نورا مصطفى )
م.م/أحمد حمدي م/محمد عبد الكريم م/سارة الجوهري م .................../م/ميريت محب م/آمنة وليد م/مي عادل
م/إسراء محمد م/محمد فوزي م/مي رضا م/مروة نصر

تصميمات تنفيذية د/رحاب النجار د/طارق السعيد

تطبيقات الحاسب االلي في الرسم
المعماري ( )2عملي (معمل)
(مسئول المادة م /نورا مصطفى
)  304أ 201 -أ 301-أ 102 -د
م.م /أحمد حمدي م/محمد
عبد الكريم م/سارة الجوهري
م .................../م/ميريت محب
م/آمنة وليد م/مي عادل
م/إسراء محمد م/مي رضا
م/محمد فوزي م/مروة نصر

م.م/شريهان عادل م.م/آمنة عبد الحافظ
م/آالء عزت م /فادي نبيل

محاضرة خواص واختبار المواد  CIV223د /مدرج و11

صالة رسم  301ب
م /دينا نبيل م/آالت عزت م/نورهان كمال م/شاهنده
أسامة

م.م/مي متاريك
م/أحمد عادل
م.م/آمنة عبد الحافظ
م/آالء عزت

صالة رسم  209أ

التحكم بيئي  ARC342د /رانيا خليفة مدرج  104أ ( مسئول المادة م/هبة محمود ) م /دينا نبيل
م.م/هند حسين

تصميمات تنفيذية د/مصطفي عبد الحفيظ د/يوسف
الجندي (مسئول المادة  :م/فاطمة حسني)

م/رشا عبد الهادي م/أحمد السيد م/ندى علي حسين
م/روشان رؤوف

م.م/ريهام رشيد م/فاطمة
حسني م/ميرنا صاموئيل
م/دارين أحمد

صالة رسم  303ب

انشاءمعمارى د /رحاب النجار د /نصرت
باريز

خواص واختبار المواد CIV223

صالة رسم 311أ
م/منيرة محمد م/دينا جمال م/إسراء إبراهيم
م/سارة ماهر

صالة رسم 311أ

صالة رسم 300ا

تشكيل وجماليات التصميم
د /هبة همام

م/ميرنا وجيه م/نهى عفيفي م.م/أمنية
فوزي م.م/مي متاريك

فصل مدرج و11

تصميم معمارى

تصميم معمارى د /مها فوزى د/هبة محروس

ظل ومنظور د /دعاء الدليل د/
سحر عز العرب

م.م /إيمان متولي
م.م/إيناس سمير
م/نهى عفيفي
م.م/هبة نسيم

صالة  213أ

المنشأت الخرسانية والمعدنية  CIV243فصل
مدرج 108أ

د /هيثم عبد اللطيف د/أحمد عبد
الغني

م.م /احمد حمدى م/محمد عبد الكريم م/هبة جمال
م.م/مايكل زكريا

صالة رسم  303ب
م.م/أمنية شوقي م/لمياء نبيل
م.م/آمنة عبد الحافظ م/نانسي
أحمد

صالة رسم  302ب

انشاءمعمارى د /أحمد الحسين

المنشأت الخرسانية والمعدنية  CIV243فصل
108أ

م,م/ريهام رشيد م/أية حلمى
م/دارين أحمد

صالة رسم 307أ

ظل ومنظور د  /هبة همام د/
محمد الناصر

تشكيل وجماليات التصميم
د /هناء موسى
(مسئول المادة :م.م/هند

م/مروة نصر م/خالد عبد اللطيف
م/نانسي أحمد م/أحمد عادل

مدرج

صالة رسم  307أ
م/عمرو ربيع

تصميم معمارى د /رانيا خليفة د /إنجي شوكت

م/ميرنا وجيه م/نهى عفيفي
م/ندى أيمن م.م ............/

م/نهى محمد م/مروة أيمن م.م/
رغدة عادل م/نانسي أحمد

صالة 311أ

تاريخ العمارة ( HUM317 )3د /ياسر السيد مدرج  104أ (مسئول المادة م.م/مايكل زكريا )
م/آية جابر م/دينا نبيل م/نسمة أشرف

4

تصميم معمارى د /أحمد يحيى د /عماد إبراهيم

م.م/هند حسين م/لمياء نبيل م/آالت عزت م/هبة
محمود

صالة رسم  302ب

صالة رسم 300أ

انشاء معمارى د /أسامة أبو العينين د/
يوسف الجندي

تخطيط المدن ARC362 1د /نهي نبيل د/صفاء السيد مدرج  108ا ( مسئول المادة م.م /إيمان
متولي) م.م/إيناس سمير م/شاهنده أسامة م/أحمد مصطفى م.م/إنجي إبراهيم م /عمر عبد الرحمن

3

صالة رسم  213أ
م.م/كريستين عزت م/هبة جمال م.م/مايكل زكريا م/
نانسى أحمد

صالة رسم 213أ

ظل ومنظور د /أحمد يحيي +
د/رحاب النجار

رسم نظري ونظرية الوان د /سحر عز العرب
+

م/نهى محمد م/مروة أيمن م.م /رغدة
عادل م.م /أمنية شوقى

فصل مدرج

4

تصميم معمارى د /دعاء الدليل د /أسامة أحمد مسعود

تصميم معمارى د /حسام بهجت د /فاتن صالح

م.م/أمنية فوزي م.م/أمنية شوقي
م/ميرنا صاموئيل م/دارين أحمد

صالة رسم  307ا

خواص واختبار المواد CIV223
و11

3

م.م /رغدة عادل م/هبة محمود م/أسماء عباس م.م/هند
حسين

م /دينا نبيل م.م /رغدة عادل م/أسماء عباس
م.م/هبة نسيم

م/نهى محمد م/مروة أيمن
م.م/هند حسين م.م/كريستين
عزت

انشاء معمارى د /ياسر السيد
(مسئول المادة :م/لمياء نبيل )

تاريخ العمارة ( HUM217 )2د /دعاء الدليل د /طارق السعيد د /محمد مصيلحي د /أحمد المنشاوي د/
أحمد الحسين مدرج د(2مسئول المادة  :م.م /رغدة عادل) م/نورهان كمال م.م/شريهان عادل م /نانسى أحمد
م.م/مي متاريك

2

صالة رسم  209أ

صالة رسم 209أ

صالة رسم 301ب

صالة رسم  301ب

5

7

2

4

انشاء معمارى (  )3د /رحاب النجار د /راندا حسن د /طارق السعيد د /محمد مصيلحي د /أحمد المنشاوي د /أحمد الحسين د /محمد علي سمري
د/إسالم سنوسي ( ARC222مسئول المادة  :م/آية جابر ) م/نهى محمد م/أسماء عباس م/نورهان كمال م/أحمد عادل م/ميرنا وجيه م/محمد
عبد الكريم م.م/آمنة عبد الحافظ م/نهى عفيفي م.م/مي متاريك م/أحمد فتحي م/خالد عبد اللطيف م /نانسى أحمد م.م/شريهان عادل م/سناء
رجائي م/نشوى أحمد م/أية حلمى

1

تصميم معمارى د  /راندا حسن د /محمد عبد العزيز
(مسئول المادة :م/ميرنا وجيه)

تصميم معمارى د/سامي سراج الدين +د /عمرو
الجوهرى ( مسئول المادة  :م/رنا أسامة )

ظل ومنظور د /هناء موسى
( مسئول المادة  :م.م/هبة نسيم)

رسم نظري ونظرية الوان د /محمد الناصر
(مسئول المادة م/ندى أيمن)

مقرر اختياري ( )1تخصصي تشكيل وجماليات التصميم  ARC173د /هناء موسى +
د /هبة همام 104أ (مسئول المادة :م.م/هند حسين ) م.م /إيمان متولي م.م/إيناس
سمير م.م/هبة نسيم م/نهى عفيفي م.م/مي متاريك م/أحمد عادل م.م/آمنة عبد
الحافظ م/آالء عزت

4

5

7

2

5

7

1
انشاء معماري مدرج د ARC121 )1(2د /ياسر السيد د /رحاب النجار د /أسامة أبو العينين د /يوسف الجندي د /أحمد الحسين د /نصرت باريز (مسئول المادة :م /لمياء نبيل)
مدرج م/نهى محمد م/مروة أيمن م.م /رغدة عادل م/نانسي أحمد م م.م/أمنية شوقي م.م/آمنة عبد الحافظ م/خالد عبد اللطيف م/ميرنا وجيه م/آالء عزت م/نهى
عفيفي م.م/أمنية فوزي م.م/مي متاريك م.م/أمنية شوقي م.م/شريهان عادل م/أحمد عادل م/مروة نصر م /فادي نبيل

3

6

8

1

3

6

8

2

4

6

8

1

3

5

الثـالثة

الثانية

الرابعـة

1

2

3

4

5

6

7

8

9:15

10:00

10:55

11:40

12:50

1:35

2:30

3:15

10:00

10:45

11:40

12:25

1:35

2:20

3:15

4:00

8

ورشة عمل ماكيتات محمد عبد الباري علي
م.م /ريهام عبد الرشيد م /كريستين عزت

2

2

7

الثالثاء
4

االربعاء
3

الخميس
6

مقرر اختياري انسانيات ( الدراسات المعمارية االنسانية ) ( HUM124 )1مدرج د 1د /سحر عز العرب (مسئول
المادة:م.م/كريستين عزت ) م.م/مايكل زكريا م.م/هند حسين
م/ندى أيمن م.م/أحمد حمدي

1

1

6

8

1

2

3

4

( شعبة الهندســــــــة المعمــــــاريـــة )

عميد المعهد
ا.د /معتز طلبـــــــــــــــــــه

