
 
 

 رقم املساق اسم املساق الوصف املختصر ملساقات التخصص اإلجبارية

ر بدراسة بيتهدف هذه املادة إلى تمكين الطلبة من مهارات الكتابة والتع

الفرق بين و  أنواع األساليب و  شروط االتصال الناجح و  وظيفة اللغة

، األصول العامة للكتابة، و أبعاد الكتابة ، و التعبيرين اإلبداعي والوظيفي

و  ،املقدمة، و نونةالع، و تنظيم املوضوع، و التفكير والفكرة الكلية والجزئيةو 

 ، و الجملة الرئيسة والفرعيةو  ،وشروط قوتها ومشكالتها، الفقرة و  ،العرض

مشكالت الكتابة عند الطلبة في التركيب والصرف  وبيان بعض ،طرق التعزيز

كتابة الرسالة واملقالة والتقارير ك كتابات منمذجة ، و والترقيم واإلمالء

تدريبات على اإللقاء  ، و واإللقاء الجيد التعبير الشفوي  ، و ومحضر االجتماع

 الجيد .

 0405111 فن الكتابة والتعبير

الطالب نصوصا أدبية مختارة من القرآن يهدف هذا املساق إلى أن يدرس 

(، تمثل 
ً
 ونثرا

ً
الكريم والحديث الشريف، ومن األدب القديم والحديث )شعرا

عنى بتذوق النصوص
ُ
  مختلف الفنون واأللوان، دراسة ت

ً
املدروسة تذوقا

، من خالل تحليل النص املدروس وفق املنهج املالئم من مناهج تحليل 
ً
أدبّيا

النص األدبي ودراسته مثل: املنهج األسطورّي، والرمزّي، والنفس ّي، والفنّي، 

اقعّي، واألسلوبّي، وغيرها. وبما يؤدي إلى إقامة عالقة  واالجتماعّي، والو

ّص 
ّ
ص والبيئة االجتماعية التي وجدانية بين الطلبة والن

ّ
املدروس، وبين الن

 قيل فيها وقيمها.

 0405112 تذوق النص األدبي 

يهدف هذا املساق إلى تعريف الطلبة بأسس النحو العربي، واإلعراب، وذلك 

بدراسة إعراب االسم، والفعل بالعالمات األصلية، والفرعّية، وموانع ظهور 

،  العالمة األصلّية، وتقسيمات أزمنة
ً
، وتنكيرا

ً
الفعل، وماهية االسم تعريفا

واعتالل آخره، ودراسة الجملة من حيث مفهومها، وعناصرها، وانقسامها 

 ،
ً
، وأنواعا

ً
إلى إسمّية وفعلية، وتعّرف أحكام املبتدأ والخبر أصالة، وأشكاال

، ودخول النواسخ على الجملة اإلسمية، كان 
ً
 وحذفا

ً
، وِذكرا

ً
، وتأخيرا

ً
وتقديما

 وأخواتها وملحقاتها، والفاعل وأحكامه، ونائب وأخو 
ّ
اتها وملحقاتها، وإن

الفاعل. ويركز املساق على التدريب والتطبيق ملساعدة الطالب في توظيف 

 قواعد اللغة العربية عند االستعمال قراءة وكتابة ومحادثة.

 0405201 (1النحو)

والبديع في علم البالغة دراسة مباحث علم البيان إلى هذا املساق  يهدف

وأهم  ،تطورهكيفية نشأته و و العربية، ففي علم البيان يتناول املساق تعريفه 

واالستعارة اللغوي والعقلي التشبيه والحقيقة واملجاز أركانه وأنواعه من 

 0405210 (1البالغة العربية )



 
 

تطبيقات نصية لهذه وعرض  والتعريض، مع معرفة الفروق بينها، والكناية

املحسنات البديعية ن املساق يتناول فإالبديع أما علم  .املوضوعات

اللفظية، واملحسنات البديعية املعنوية، باإلضافة إلى دراسة تطبيقية على 

 لها. نماذج أدبية مختارة

يهدف هذا املساق إلى تعريف الطالب باألدب العربي الجاهلي من خالل فهم 

صر الرئيس لفهم األدب الجاهلي ، طبيعة الحياة الجاهلية بوصفها العن

والوقوف على أهم املوضوعات الشعرية والنثرية آنذاك ، وبيان أظهر القضايا 

التي شاعت في ذلك العصر، كقضية أولية الشعر العربي ، ومصادره، وقضية 

االنتحال فيه وما كتبه طه حسين والردود عليه، وقضية الصعاليك، وأهم 

بة، باإلضافة إلى  تناول أهم شعراء العصر شعرائهم، وعلى قضية الكتا

الجاهلي خصوصا املعلقات، وأهم إنتاجات الشعراء األدبية بالدراسة، 

 وعرض أهم مصادر الشعر الجاهلي، وأبرز كتابات املحدثين في هذا املجال.

 0405211 األدب الجاهلي

يهدف املساق إلى دراسة علم العروض من حيث موضوعه، وبيان أسباب 

ه، وأركانه، ويتضمن دراسة مصطلحات هذا العلم، والزحافات والعلل وضع

وبحور الشعر وعلم القافية، ويركز على حركات التجديد في أوزان الشعر 

.
ً
 وحديثا

ً
افيه قديما  العربي وقو

 0405212 علم العروض 

يهدف هذا املساق إلى تعريف الطلبة بعلم الصرف ومجاالته وإكساب الطلبة 

معرفة بنية الكلمة واملتغيرات التي تطرأ عليها فيدرس التصريف: القدرة على 

حّده ومفهومه، مجاالته، األلفاظ : التي تتصرف، والتي ال تتصرف، امليزان 

الصرفي: ضوابطه ومعاييره، املجرد، املزيد، حروف الزيادة، ومواضعها: في 

لفعل: الجامد واملشتق، مصادر ا سماء:في األفعال، أبنية األ  سماء،األ 

الصناعي، املشتقات: اسم الفاعل، الصفة  ،هيئةاملرة، ال ،، امليميصريحال

 ااسم اسم املفعول، اسم اآللة، اسم التفضيل،صيغة املبالغة،  املشبهة،

سماء املشتركة بين: املكان، ظاهرة التأنيث، عالمات التأنيث، األ و  الزمان

زي، اللفظي، جموع التذكير والتأنيث، أقسام التأنيث: الحقيقي، املجا

وموضوعات أخرى ذات  : الثالثي، الرباعي.ومعانيها التكسير، أبنية األفعال

صلة بعلم اللغة: كاإلعالل، واإلبدال، والقلب املكاني، واإلدغام، والترادف، 

 والتضاد، واملشترك اللفظي، والتعريب.

 0405222 (1الصرف )

د األدبي ومصادره ومناهجه يهدف مساق النقد األدبي إلى دراسة تاريخ النق

، واملراحل التي مر بها، ويتضمن أبرز القضايا 
ً
 وحديثا

ً
عند العرب قديما

 0405312 النقد األدبي  



 
 

النقدية كقضية اللفظ واملعنى، والسرقات الشعرية ووحدة القصيدة، 

ويتعرف الطالب إلى أبرز املدارس النقدية الحديثة مثل  .ونظرية النظم

اقعية وغير  ها من االتجاهات الحديثة، إلى الكالسيكية والرومانسية والو

، والقضايا التي أثيرت 
ً
 وحديثا

ً
جانب دراسة أهم أعالم النقد األدبي قديما

حول طبيعة األدب ووظيفته، ويركز على اختيار نصوص نقدية تمثل 

 وتحليلها.
ً
 وحديثا

ً
 املوضوعات والقضايا النقدية قديما

عريف باألدب العربي في صدر اإلسالم والعصر األموي يهدف هذا املساق إلى الت

، ويسعى إلى إظهار ما استجد فيه من مظاهر التطور والتجديد ، مضموما وفنا 

عبر امتداده من الجاهلية إلى نهاية العصر االموي ، وانتقاء بعض الفنون 

الشعرية والنثرية من خالل نماذج مختارة ، بهدف الوقوف على خصائصها 

واملوضوعية ، مطابقا لتعدد بيئات هذا األدب وحيواته السياسية  الفنية

 واملذهبية.

أدب صدر اإلسالم 

 والعصر األموي 

0405323 

طبيعة الحياة األدبية في العصر العباس ي بشكل  دراسة إلى هذا املساق  يهدف

ومعرفة  الشعر في هذا العصر  إلىبشكل تفصيلي لشروع موجز ومن ثم ا

الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية، والتدرج إلى  خصائصه ومهاهيته

اب مع نماذج من النثر، و أنواع النثر، والتعرف على 
ّ
تحليل و أهم الكت

 النصوص وبيان خصائصها، وقيمتها.

 0405325 األدب العباس ي

يهدف هذا املساق إلى تمكين الطلبة من معرفة األحكام التفصيلّية ملكمالت 

 في العالقات اإلعرابّية واملعاني الجملة في العربيّ 
ً
، وتداخال

ً
، وتحليال

ً
ة تقنينا

ملحقات املفعول به في أسلوب و  الداللية بدراسة املفعول به وأحكامه.

، واملفعول واالشتغال والتنازع االختصاص، والنداء والندبة واالستغاثة

حال، املطلق، ونائبه، واملفعول فيه، واملفعول ألجله، واملفعول معه، وال

 
ً
 وتحليال

ً
، إعرابا

ً
 وتقديرا

ً
 وحذفا

ً
، ذكرا

ً
 وتأخيرا

ً
، والتمييز، واالستثناء تقديما

مع إثراء املساق بتطبيقات متنوعة على  واملجرورات، واملمنوع من الصرف،

 القديم والحديث.الشعر والنثر أدبّية منتقاة من قرآنية، و نصوص 

 0405401 (2النحو)

نظريات فقه اللغة العربية،  ويتضمن دراسة يهدف هذا املساق إلى دراسة 

دراسة خصائص اللغات السامية وخصائص العربية، نشأة اللغة و 

 وداللة، 
ً
 ونحوا

ً
 وصرفا

ً
 ويتضمنواللهجات العربية القديمة واختالفها صوتا

املساق دراسة مصادر االحتجاج اللغوي والتطور اللغوي في الصوت والداللة 

عربية: كاالشتقاق والترادف واالشتراك اللفظي وطرق النمو اللغوي في ال

 0405402 لغويات



 
 

والتضاد واإلبدال والقلب.  ويركز على مفاهيم أساسية في علم اللغة الحديث 

من نحو : البنية السطحية و البنية العميقة للتركيب النظمي ، واالقتران 

اللفظي، والتحليل األسلوبي والتحليل النص ي  وغير ذلك من املفاهيم التي 

املساق مسائل صوتية متباينة نحو النبر  يتناول سية في هذا العلم .و تعد أسا

والتنغيم واملقطع والتبدالت الصوتية على املستوى الفونولوجي وغيرها من 

 القضايا الصوتية .

املساق إلى تحليل األساليب البيانية في النص القرآني من حيث هذا يهدف 

 بنظرية النظم واعتمادها  . اللفظ والتركيب والسياق
ً
 موجزا

ً
ويتضمن: تعريفا

على علم املعاني، وأثر ذلك في اإلعجاز البياني، وفهم النص القرآني، وبيان 

 النظرة البيانية الداللية، والنظرة 
ً
أسلوبه املتفرد عن كالم الخلق، مراعيا

عبير اللغوية الجمالية، والتركيب األدبي. ويركز املساق على بيان أسرار الت

القرآني في مظاهره البالغية املتعددة، كأسرار التقديم والتأخير، والتعريف 

والتنكير، والحذف والذكر، والفصل والوصل، والقصر .. وغيرها، ويناقش 

دعوى القول بالزيادة والحشو في القرآن، مركزا على أسرار حروف املعاني في 

رآن وجمالياته، وموضوع القرآن، كما يتناول موضوع بالغة التصوير في الق

الحقيقة واملجاز، ويختم املساق بدراسة تطبيقية على بعض السور 

. كما يطمح هذا املساق إلى ربط املعاني 
ً
والنصوص القرآنية وتحليلها بيانيا

اقف الحياتية والحضارية والنفسية واالجتماعية.  القرآنية باملو

 0405403 البيان القرآني 

 الجملة العربية، ويتضمن دراسةعناصر دراسة إلى هذا املساق  يهدف

العوامل التي تعمل عمل الفعل )عمل املشتقات(، وأساليب العربية من 

تعجب، ومدح وذم، واختصاص، وتفضيل، ودراسة كذلك اإلضافة وحروف 

ويركز على التدريب والتطبيق اللذين يساعدان على توظيف الجر والتوابع. 

 .قراءة وكتابة ومحادثةقواعد النحو عند االستعمال 

 0405405 ( 3النحو)

إلى تمكين الطلبة من معرفة أحكام الظواهر النمطية في  هذا املساق يهدف

تقنينا وتطبيقيا وتداخال بدراسة نمط  الجملة العربية، وأدوات املعاني، 

أسلوب االشتغال، والتنازع، والحكاية، والوقف، والسكت، والتعجب 

دوات العرض والتنبيه، والردع والزجر، واالستفتاح السماعي والقياس ي، وأ

واالستقبال، والتحقيق والتفسير، والنفي الصريح والضمني، مع ربط هذه 

املادة بدراسة نصية من أحد كتب الحروف واألدوات في النحو العربي، 

 .من األدب العربي القديم والحديث والتطبيق عليها بنصوص مستقاة

 0405406 ( 4النحو)



 
 

اكتساب معارف ومفاهيم جديدة تتصل بفنون دراسة  إلى هذا املساق دفيه

األدب االندلس ي الشعرية والنثرية املختلفة، والوقوف على نماذج من أعالم 

الشعر والنثر في األدب االندلس ي واإلضافات النوعية التي قدموها للتراث 

مة واستخالص خصائص األدب األندلس ي من خالل نصوص دالة وإدراك قي

التراث االندلس ي املعنوية واإلنسانية وأبعاد تأثيره في الثقافات اإلنسانية ال 

سيما األوروبية واالستفادة من التجارب والنماذج املدروسة في تطوير 

 الخبرات والتجارب الشخصية.

 0405411 األدب األندلس ي 

رية في يهدف هذا املساق إلى التعرف إلى أهم الفنون األدبية الشعرية والنث

األدب العربي الحديث من خالل النصوص األدبية املتعددة في دراسة موجزة، 

ويتضمن دراسة مراحل تطور النصوص األدبية وخصائصها الفنية 

واملوضوعية. ويركز املساق على دراسة األجناس األدبية املختلفة للحركة 

األدب،  األدبية في العصر الحديث. ويبين عوامل اليقظة وتمثلها من خالل

ويقدم نماذج من النصوص، ملختلف األغراض، مع دراسة تراجم بعض 

الكتاب والشعراء. كما ويدرس املساق تطور الشعر العربي الحديث وأهم 

اتجاهاته الفنية، وأبرزها: مدرسة اإلحياء، ومدرسة الديوان وغيرهما، إلى 

 جانب دراسة نشأة الفنون النثرية وتطورها وخصائصها.

 0405420 عربي الحديث األدب ال

مقدمة في البالغة ، و مباحث علم املعانييهدف هذا املساق إلى تناول 

التعريف بالخبر والغرض منه و الكالم بين الخبر واإلنشاء، و  والفصاحة،

الظاهر، واألغراض البالغية التي يخرج  مقتض ى وأدوات توكيده وخروجه عن

سيمه إلى طلبي وغير طلبي وأنواع كل وتق إليها الخبر، كما يتناول معنى اإلنشاء

أجزائها من ذكر وحذف وتقديم  منهما، والجملة وركنيها ومواضعها وأحوال

واإليجاز واإلطناب  فصل والوصلالوتأخير وتنكير وتعريف وقصر، و 

 .واملساواة

 0405421 (2البالغة العربية )

يات التأليف يتناول املساق في جزئه األول مفهوم املعجم العربي، ويصف بدا

ا بمنهج كل مدرسة، وبروادها، 
ً
املعجمي، ويستعرض املدارس املعجمية معّرف

وبمميزاتها وعيوبها. كما يدّرب الطلبة على استخدام املعاجم العربية. في حين 

يتناول املساق في جزئه الثاني موضوعات علم الداللة الحديث، واملعارف 

علوم الحديثة. ويستعرض كذلك أهم األساسية لعلم الداللة باعتباره أحد ال

 النظريات الداللية الحديثة واملعاصرة.

 0405422 املعاجم العربية



 
 

األسس النظرية واملنهجية التي قام عليها وصف إلى دراسة هذا املساق يهدف 

يقابلها باملناهج ما الظاهرة اللغوية، وتفسيرها عند علماء العربية األوائل، و 

 ،ه املادة مفهوم علم اللسان الحديث، وأغراضهالحديثة. كما تبني هذ

ونشأة املدرسة  ،وتتناول نظرية سياق الحال، واملناهج اللسانية، واألسلوبية

اللغوية العربية، وموقعها من املدارس اللغوية األخرى، وتهتم بأهم مرتكزات 

املدرسة اللغوية العربية في التعقيد النحوي والصرفي، وتقف على ثوابت 

لعربية ومتغيراتها، وموقف املدرسة اللسانية العربية من التطور علم ا

 وملة.والع

 0405423 مقدمة في اللسانيات 

بما يطرأ على البنية من تغيرات ال تكون يهدف هذا املساق إلى تعريف الطلبة 

دالة على معان جديدة كاإلبدال واإلعالل والقلب املكاني، والنقل، واإلدغام، 

د. فالتغييرات التي تطرأ على البنية ال تنقلها من نوع إلى آخر وال والتسهيل، وامل

تكسبها دالالت جديدة، إنما هي تغيرات شكلية، وظواهر صوتية عامة تطرأ 

على البنية أيا كان نوعها اسما أو فعال أو حرفا. كما يركز هذا املساق على بيان 

اجهما؛ إذ إن الصلة الوثيقة بين علم الصرف وعلم األصوات ومدى امتز 

 الظواهر الصوتية تؤدي دورا بارزا في تحديد الوحدات الصرفية وبيان قيمتها.

 0405425 (2الصرف )

يهدف هذا املساق إلى إكساب الطالب مهارة التالوة الصحيحة للقرآن الكريم 

من خالل إتقان قواعد التجويد, والتعرف على علم الصوتيات وأثره في اللغة 

ستلزمه من معرفة أعضاء النطق والجهاز السمعي، ويشتمل والتجويد، وما ي

علي بيان معنى التجويد، وأهميته ، ومبادئه  وأحكام االستعاذة والبسملة ، 

وآداب تالوة القرآن الكريم ومراتبها ، وإتقان أحكام التجويد األساسية، 

ز وشرح مخارج الحروف وصفاتها الذاتية والعارضة، والتفخيم والترقيق، ويرك

 على الجزء الثامن والعشرين والجزء التاسع 
ً
علي تطبيق ذلك عمليا

والعشرين من القرآن الكريم، وتكليف الطالب بحفظ  سور من الجزء 

 الثالثين من القرآن الكريم .

 0405426 علم األصوات

 
  



 
 

 رقم املساق اسم املساق املختصر ملساقات التخصص االختياريةالوصف 

تعريف الطلبة بأساليب تدريس اللغة العربية للناطقين  يهدف هذا املساق إلى

اقع املناهج  بغيرها والنظريات املتصلة بها وتطورها. كما يسلط الضوء على و

اقع معلمي اللغة العربية وكفاياتهم. باإلضافة إلى ذلك فإن املساق  وتصميمها وو

اع من خالل يتناول طرائق تدريس مهارات اللغة العربية من قراءة وكتابة واستم

ثقافتها، ويركز على التقابل اللغوي وتحليله بهدف الوصول إلى أنجع األساليب في 

 تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

تعليم اللغة العربية 

 للناطقين بغيرها 
0405122 

يهدف هذا املساق إلى تعريف الطلبة باملنجز األدبي في دول مجلس التعاون 

عراض أنماط األدب فيها؛ من مقالة وشعر وقصة ورواية، الخليجي ، وذلك باست

وتطور هذه األنماط األدبية، ورصد العوامل املؤثرة فيها، والوقوف على 

املوضوعات التي طرقتها تلك األنماط األدبية، وربطها بالظروف االجتماعية، 

لتعاون واملؤثرات الفكرية، إضافة إلى التعّرف إلى أهم أعالم األدب في دول مجلس ا

 الخليجي.

األدب في الخليج 

 العربي
0405213 

يهدف املساق إلى التعريف بمفهوم أدب األطفال ومجاالته، ويتضمن األنواع 

األدبية بما يناسب خصائص نمو األطفال املختلفة، مثل القصة، ومسرح الدمى، 

واألناشيد واملقطوعات الشعرية القصيرة، وشروط الكتابة لألطفال وخصائصه، 

يركز على طرائق تدريس القصة، واملسرحية، والحكم، واألمثال، واملقال و 

لألطفال، واستخدام وسائط أدب األطفال في التدريس من األجهزة املسموعة 

واملرئية، ومسرح األطفال وكتب األطفال ومجالتهم وصحفهم، ويشمل املساق 

 ملالئم لألطفال. تحليل نماذَج من أدب األطفال، وتطوير معيار اختيار الكتاب ا

 0405311 أدب األطفال

يتناول هذا املساق دراسة إعراب ثماني سور من القرآن الكريم ممهدا له بدراسة 

ي القراءات القرآنية ، وصلة اإلعراب  بالقراءات ، ثم فأوجه الخالف السبعة 

يدرس  كل سورة من كتاب من كتب اإلعراب يمثل منهجا من مناهج التأليف في 

ملكي  القراءاتالقرآن ، فيدرس سورة الرحمن من كتاب الكشف عن وجوه إعراب 

 ، ويدرس سورة الفجر من كتاب إعراب ثالثين سورة البن خالويه ، وسورة الكهف

التبيان في ، وسورتي النجم والقمر من كتاب من كتاب مشكل إعراب القرآن ملكي

القرآن للفراء ، وسورة  ، واملزمل واملدثر من كتاب معانيإعراب القرآن للعكبري 

القرآنية في  القراءاتالنبأ من كتاب تفسير البحر املحيط ألبي حيان ،وأخيرا أثر 

 ثراء القواعد النحوية .         

 0405324 إعراب القرآن الكريم 



 
 

مصدر من مصادر  التراث األدبية أو النقدية أو يهدف هذا املساق إلى تناول 

درب الطالب على قراءة النصوص القديمة، ويتعرف إلى البالغية أو اللغوية ، ليت

طريقة أصحابها في التأليف والقضايا التي كانوا يهتمون بها، ويتعرف إلى املصادر 

املعينة على فهم ما في هذه الكتب ويناقش الطالب في كثير من الجوانب النحوية 

ياته العلمية  ، ويوظف ذلك كله في ح والبالغية، ويتدرب على التوثيق والتحقيق

 والعملية، ويتعرف على نوادر تلك الكتب التراثية  القديمة.

كتاب قديم في اللغة أو 

 األدب           
0405332 

غة العربية لإلعالم، ويهدف إلى تدعيم 
ّ
يتناول املساق قواعد وأسس الكتابة بالل

عبير عن أفكارهم 
ّ
غوية، وتقوية قدراتهم على الت

ّ
بلغة  ائهموآر ملكة الطلبة الل

بسيطة وواضحة وخالية من األخطاء ومؤثرة ملختلف وسائل اإلعالم، ودور هذه 

غوي في مجال تركيب الجمل والفقرات 
ّ
نمية واإلثراء الل

ّ
الوسائل في تحقيق الت

للّرسالة اإلعالمية، وتقوية ملكاتهم في مجال املصطلحات اإلعالمية الحديثة 

روط املعتمدة في املجال. لصياغة األخبار والقصص اإلخبارية وف
ّ
ق القواعد والش

عبيرية لوسائل اإلعالم، من خالل أمثلة تطبيقية 
ّ
ويشتمل على قواعد الكتابة الت

غوية 
ّ
 في وسائل اإلعالم. السائدةلألشكال واألنماط الل

 0405429 اللغة العربية لإلعالم 

لمي، و فوائد املساق البحث في طبيعة املعرفة، و ما هي أنواع البحث الع يهدف

البحث العلمي واللغوي وأهميته، ونبذة عن مناهج البحث العلمي اللغوي واألدبي 

والبالغي عند العرب واملسلمين، كمنهج االستدالل العقلي واالستقرائي التجريبي 

والوصفي، ويتناول خطوات إعداد البحث العلمي اللغوي، و الفرق بين التقرير 

لة العلمية، واملقارنة بين البحث والرسالة والكتاب، والبحث، وكيفية كتابة الرسا

ويتناول كيفية تحقيق املخطوطات،) وتتطرق الدراسة فيه إلى تعريف املخطوطة 

و شروط تحقيقها والخطوات املتبعة لتحقيق املخطوطة ، وكيفية تحقيق النص 

 . )في املخطوطة، ثم ترقيمها وفهرستها

مناهج البحث العلمي 

للغوية في الدراسات ا

 واألدبية 

0405432 

 
 


