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المسمى الوظيفي :عضو هيئة تدريس
الرتبة األكاديمية :أستاذ مشارك
تاريخ الوالدة ومكانها :الزرقاء 1967/1/28
الجنسية:األردنية
العنوان :الزرقاء
رقم الهاتف0777407535 :
البريد اإللكترونيmonther_alkodah@yahoo.com:
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الدرجة
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه

التخصص الدقيق
حقوق
حقوق – قانون خاص
حقوق – قانون خاص -
مدني

مدة الدراسة
(من-الى)

2006-2003
2008-2006
2011-2008

الجامعة
جامعة الزرقاء
جامعة جرش
جامعة عمان
العربية

F096, Rev. a
Ref.: Deans' Council Session (13/2018-2019), Decision No.: 15, Date: 10/12/2018
1-16

البلد
األردن
األردن
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الخبرات التدريسية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1مساعد بحث وتدريس  -كلية القانون – جامعة الزرقاء الفصل الدراسي األول للعام الدراسي
الجامعي 2010-2009م
 .2محاضر غير متفرغ  -كلية القانون – جامعة عمان العربية للدراسات العليا للعام الدراسي
2011م ( دورة القضاة الشرعيين لعرب ) 48
 .3عضو هيئة التدريس ( استاذ مساعد )  -كلية القانون – الجامعة األمريكية في اإلمارات  -دبي
للعام الدراسي  2012م  2013-م
 .4عضو هيئة التدريس( استاذ مساعد )  -كلية الدراسات القضائية واألنظمة – جامعة أم القرى
– مكة المكرمة – للعام الدراسي

2015 – 2013م

عضو هيئة التدريس ( استاذ مساعد ) – كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية باإلحساء – قسم
األنظمة – جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية لألعوام الدراسية 2017 - 2015
 .5عضو هيئة التدريس  -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  -عمادة التعلم اإللكتروني
والتعليم عن بعد  -إدارة البرامج المسجلة – قسم األنظمة من العام الدراسي 1437ه-
2016م لغاية نهاية العام الدراسي 2017
 .6عضو هيئة التدريس ( استاذ مشارك مدني )  -جامعة الزرقاء – كلية الحقوق – الفصل
الدراسي الثاني  – 2017لغاية 2020/8/31
 .7عضو هيئة التدريس ( استاذ مشارك مدني )  -جامعة عمان العربية – كلية القانون – الفصل
الدراسي األول 2020م – لغاية اآلن
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خبرات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محامي ( شرعي ونظامي )  -يعمل في مكتب القيسي وخصاونة  /األردن – الزرقاء
-

مستشار قانوني خارجي  -مكتب الشيخ أحمد زكي اليماني – السعودية – جدة من العام
1440-1438ه

-

مستشار قانوني خارجي  -مجموعة السلطان الدولية التخصصية لألعمال القانونية –
السعودية – الطائف من العام 1440 - 1439ه
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المنشورات والمؤلفات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األحباث والدراسات العلمية املنشورة

 .1مسائل األحوال الشخصية فيي القيانون األردنيي – دراسية مقارنية بالتشيري اإلسيالمي  -بحيث
منشور محكم  -مؤتمر كلية القانون  -جامعة عمان األهلية – األردن 2010م

 .2أح يوال الو ييو ودور فييي المجتم ي اإلسييالمي المعا يير  -بحييث منشييور فييي مجليية هييد
اإلسالم الصادرة عن وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية – 2010م

 .3عقد التأجير التمويلي  -Leasing contractبحث منشور محكيم فيي مجلية العيدل التيي
تصدر عن المكتب الفني بوزارة العدل السودانية 2014م

 .4التكييو الفقهي لعقيد المقاولية وميا يقابلي فيي القيانون اإلمياراتي  -بحيث منشيور فيي مجلية
مركز البحوث والدراسات اإلسالمية  -جامعة القاهرة 2014م  -العدد 45

 .5االعتمادات المستندية ومدى التزام البنوك األردنية في مطابقة المستندات لشيرو االعتميادات
المستندية ومو و الفق اإلسالمي منها – بحيث منشيور فيي مجلية مركيز البحيوث والدراسيات

اإلسالمية  -جامعة القاهرة  2014م -العدد 46

 .6الذمة المالية للو و في الفق اإلسالمي وأثرها على معامالت األوقاف دراسة مقارنة بالقيانون
-األمانة العامة لألوقاف  -الكويت  -مسابقة أبحاث الو و الدولية 2015/2014م

 .7نظيييام الو يييو ودور فيييي تحقيييي

التنميييية االجتماعيييية الشييياملة وبنييياء المجتمييي اإلسيييالمي

المعا ر ،األمانة العامة لألوقاف – الكويت 2015 ،

 .8أثر تطبي التدابير االحترازية في النظام السعود في تحقي األمن مقدم للمؤتمر الدولي

أثر الشريعة في تحقي األمن الذ عقدت جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بعنوان :

أثر الشريعة في تحقي األمن 27-26

فر 1437ه 9-8/ديسمبر 2015م

 .9المنط القانوني والقضائي وتطبيقات في الفق اإلسالمي 2019 – noor-publishing

.10
.11

قانون التجارة اإللكترونية اإلماراتي 2019 - noor-publishing

دور التدابير الوقائية في حماية المجتم اإلسالمي من االرهاب – عجمان  -جائزة راشد

بن حميد للثقافة والعلوم – مجال الدراسات الشرعية والقانونية 2016م
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.12

دور الو و في التنمية – التجربة األردنية في مجال التعليم الوقفي  -الملتقى الدولي (

الو و اإلسالمي أداة تمويل وتنمية ) – الجزائر – جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
– قسنطينة – 2019م

.13

دور الو و في تنمية المجتم  -مؤتمر " آفاق التنمية في الوطن العربي ...رؤية

قانونية" – جامعة أسيو  -جمهورية مصر العربية بالتعاون م جامعة الزرقاء 2019 -

م

.14

دور األوقاف المشتركة بين المسلمين والمسيحيين في خدمة مقا د الو و العامة –

مجلة جامعة الزرقاء – 2020م

F096, Rev. a
Ref.: Deans' Council Session (13/2018-2019), Decision No.: 15, Date: 10/12/2018
5-16

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department
المؤتمرات
 .1مشارك في مؤتمر " آفاق التنمية في الوطن العربي ...رؤية قانونية" – جامعة أسيو -
جمهورية مصر العربية بالتعاون م جامعة الزرقاء 2019 -

 .2مشارك رئيس في مؤتمر كلية القانون -جامعة عمان األهلية (الحماية القانونية لألسرة)
2010م

 .3مشارك في المؤتمر العالمي للقانون الذ عقد في اإلمارات العربية المتحدة  -دبي
بإشراف معهد دبي القضائي International Symposium For Justice2012
Law and
 .4مقرر الجلسة الرابعة لملتقى التحكيم العالمي األول في العالم اإلسالمي بعنوان  :واق
مراكز التحكيم في العالم اإلسالمي 1435/5/9ه – جامعة أم القرى – كلية الدراسات
القضائية واألنظمة
 .5مشارك ببحث علمي فائز في منتدى قضايا الو و الفقهية الساب – موضوع الذمة
المالية للو و –  2015/29/27سراييفو – البوسنة والهرسك برعاية األمانة العامة
لألوقاف في الكويت
 .6مشارك ببحث علمي مقبول للنشر في المؤتمر العالمي الذ عقدت جامعة اإلمام محمد
بن سعود اإلسالمية بعنوان أثر الشريعة في تحقي األمن 27-26

فر 1437ه-8/

 9ديسمبر 2015م
 .7مشارك ببحث علمي فائز في المركز الثاني في مسابقة جائزة راشد بن حميد الدولية (
المسابقة 2016 )33م
 .8مشارك في الملتقى الدولي ( الو و اإلسالمي أداة تمويل وتنمية ) – الجزائر – جامعة
األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية – قسنطينة – 2019
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الكتب
الكتب املنشورة يف جمال الوقف

.1أحكام الو و في القانون األردني  -دراسة قانونية مقارنة بالتشري اإلسالمي ( رسالة
ماجستير منشورة )  2009م ( األردن )

 .2أثر الشخصية االعتبارية للو و على إدارة أموال األوقاف واستثمارها  -دراسة مقارنة بين

الفق اإلسالمي والقوانين العربية( رسالة دكتوراة ) – 2011م
 .3نظام الو و ودور في تحقي

التنمية االجتماعية الشاملة وبناء المجتم اإلسالمي المعا ر

2018م ( الكويت ) ( حصل على المركز األول في مسابقة األمانة العامة لألوقاف – الكويت )
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الكتب القانونية املنشورة  -السعودية

.1الواضح في شرح وسائل اإلثبات حسب نظام المرافعات الشرعية السعود الجديد لسنة 1435
ه – معتمد للتدريس

 .2مصادر االلتزام اإلرادية ( نظرية العقد) وف أحكام الفق اإلسالمي – (الكتاب األول )2015م
 .3مصادر االلتزام غير اإلرادية وف أحكام الفق اإلسالمي (الكتاب الثاني ) 2015م

.4قواعد البحث القانوني (أساسيات إعداد الدراسات القانونية ) 2015م – معتمد للتدريس

.5أحكام القانون الدولي الخاص وتطبيقات في األنظمة السعودية الجنسية – الموطن -المركز

القانوني لألجانب ( الكتاب األول )  – 2015-معتمد للتدريس

.6أحكام القانون الدولي الخاص وتطبيقات في األنظمة السعودية تنازع القوانين  -االختصاص
القضائي الدولي  -تطبي القانون األجنبي -تنفيذ األحكام األجنبية ( الكتاب الثاني ) – -2015
معتمد للتدريس
.7نظام التجارة الدولية وتطبيقاتها في األنظمة السعودية 2016م – معتمد للتدريس
.8حقوق اإلنسان في األنظمة السعودية وتطبيقاتها في الشريعة اإلسالمية 2016م
.9العقود التجارية وعمليات البنوك 2017م

 .10العقود المسماة وتطبيقاتها في الشريعة اإلسالمية 2018م
.11نظام التجارة اإللكترونية السعود 2017م

.12الملكية الفكرية وتطبيقاتها في األنظمة السعودية 2018م
الكتب القانونية املنشورة – اململكة األردنية اهلامشية

 .1القانون التجار لطلبة االقتصاد ( محكم علمياً )  - 2019معتمد للتدريس في جامعة
الزرقاء

 .2تشريعات التجارة اإللكترونية – شرح قانون المعامالت اإللكترونية األردني 2019م
 .3الوجيز في شرح مصادر االلتزام في القانون المدني األردني  2019م
 .4العقود المسماة في القانون المدني األردني 2019م

 .5القانون الدولي الخاص – القانون األردني 2020م  -معتمد للتدريس في جامعة عمان
العربية

 .6حقوق الملكية الفكرية في القانون األردني 2020م
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 .7قواعد البحث القانوني 2021م  -معتمد للتدريس في جامعة عمان العربية

عضوية الجمعيات العلمية والمهنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

 .1محكم معتمد لألمانة العامة لألوقاف – الكويت 2017 -2016 -2015
 .2محكم معتمد لدى كرسي الشيخ يوسف األحمد لدراسات إدارة واستثمار أوقاف الحرمين
الشريفين 2017 -2016 – 2015
 .3محكم معتمد لدى مجلة جامعة الزرقاء للدراسات اإلنسانية – األردن 2019
 .4محكم معتمد لدى مجلة الحقوق – جامعة الكويت 2020م
عضوية اللجان في الجامعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
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 .1عضو اللجنة العلمية لألبحاث العلمية والتر ية2012م – الجامعة األمريكية في

دائرة الموارد البشرية

اإلمارات -دبي
Human Resources Department
 .2عضو لجنة التسوي الجامعي والعالقات  2012م – الجامعة األمريكية في اإلمارات
 .3عضو لجنة تطوير الموق االلكتروني لكلية القانون في الجامعة األمريكية 2013م
 .4إعداد عدد من محاور البرامج التدريبية القانونية التأهيلية للخطة التدريبية لمركز ابن
بطوطة الدولي للتدريب 2012م  ،وذلك لعدد من الهيئات الحكومية والخا ة العاملة
في مدينة العين وإمارة أبو ظبي مثل برنامج دورات الشيخ زايد ودورات وزارة العمل
والمحاكم الشرعية– أبو ظبي  -العين
 .5عضو لجنة إعداد برنامج وتو يو دبلوم الو و اإلسالمي – جامعة أم القرى – كلية
الدراسات القضائية واألنظمة  -السعودية 2014م
 .6عضو لجنة إعداد برنامج وتو يو دبلوم التحكيم – جامعة أم القرى 2014م
.7

عضو اللجنة العلمية لمؤتمر ملتقى التحكيم اإلسالمي في العالم اإلسالمي –

جامعة أم القرى 2014م
.8

عضو لجنة المقابالت للجان المشكلة  /كلية الدراسات القضائية واألنظمة – جامعة أم

القرى لمقابلة المعيدين والمحاضرين خالل العام الدراسي 1436-1435ه -2013 /
2014م
 .9المشرف على برنامج رعاية الموهبة القانونية – قسم األنظمة في كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية باإلحساء للعام الدراسي 1436ه1437/ه
 .10عضو لجنة إعداد محاور المؤتمر الدولي ( دور الجامعات السعودية في استثمار
األوقاف ) – كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية باألحساء 1437ه2016-م
 .11تقديم مقترح لتشكيل الجمعية العلمية الوقفية السعودية في كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية باألحساء وعضو لجنة تأسيس الجمعية 1437ه2016-م
 .12عضو اللجنة العلمية – كلية القانون – جامعة الزرقاء – 2020/ 2018
 .13رئيس لجنة امتحان الكفاءة الجامعية في كلية الحقوق جامعة الزرقاء 2020/ 2018
 .14المشرف على برنامج رعاية الموهبة القانونية  -كلية الحقوق – جامعة الزرقاء للعام
الدراسي 2020/2019
 .15عضو هيئة تحرير
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 .16عضو لجنة الدراسات العليا – كلية القانون – جامعة عمان العربية – 2021م

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department
عضو لجنة الجودة – كلية القانون – جامعة عمان العربية – 2021م

الدورات التدريبية التي التحق بها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

 اإلمارات العربية المتحدة  -دبي  -معهد دبي القضائي International Symposium For
Justice2012 Law and

 البرنامج التدريبي التعليم والتعلم الجامعي ( )U.T.Lجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
والمنعقد خالل الفترة من 1437/3/5-2ه المواف 2015/12/16-13م

 دورة التعليم عن بعد  -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  -عمادة التعلم اإللكتروني
والتعليم عن بعد  -إدارة البرامج المسجلة –2017
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الدورات التدريبية التي أشرف عليها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
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مدرب للبرنامج التدريبي التعليم والتعلم الجامعي ( )U.T.Lجامعة الزرقاء – ألعضاء هيئة التدريس  -كلية

الحقوق 2020 -م

 مدرب  -دورة قضاة شرعيين – جامعة عمان العربية – األردن 2012م
 معد المادة العلمية للدورات التدريبية القانونية  -مركز ابن بطوطة الدولي للتدريب -
اإلمارات2013-م
 مدرب دورة قواعد البحث القانوني المنعقدة من قبل عمادة خدمة المجتم في جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية لطلبة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية باإلحساء
للفصل الدراسي األول 1436ه1437/ه
 مدرب دورة األ ول الفنية للصياغة القانونية المنعقدة من قبل عمادة خدمة المجتم
في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية لطلبة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
باإلحساء قسم األنظمة للفصل الدراسي األول 1436ه1437/ه
 مدرب للبرنامج التدريبي القانوني( النظر والعملي ) دورة كتابة المشورة ( الفتوى
) القانونية المنعقدة لطلبة قسم األنظمة  -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية باإلحساء
للفصل الدراسي الثاني خالل الفترة 1437/4/22ه – 1437/4/24ه
 مدرب للبرنامج التدريبي القانوني( النظر والعملي ) ياغة اللوائح التنظيمية والق اررات
الوزارية المنعقدة لطلبة قسم األنظمة  -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية باإلحساء
للفصل الدراسي الثاني خالل الفترة 1437/7/1ه – 1437/7/3ه
 مدرب للبرنامج التدريبي القانوني( النظر والعملي )قواعد التعويض في المنازعات
المدنية المنعقدة لطلبة قسم األنظمة  -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية باإلحساء
للفصل الدراسي األول خالل الفترة 1438/2/6ه1438/2/8-
 البرنامج التدريبي التعليم والتعلم الجامعي ( )U.T.Lجامعة اإلمام Rev. a
 F096,سعود
محمد بن
Ref.: Deans' Council Session (13/2018-2019), Decision No.: 15, Date: 10/12/2018

1437/3/13-16ه المواف 2015/12/16-13م
اإلسالمية والمنعقد خالل الفترة من 5-2
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االهتمامات البحثية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجاالت القانون المدني والدراسات الشرعية المقارنة مجاالت الوقف -مجاالت الملكية الفكرية

اللغات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العربية
اإلنجليزية

نشاطات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجوائز التي حصل عليها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1الحصول على المركز األول في مسابقة الكويت الدولية ألبحاث الو و عن بحث بعنوان  :نظام
الو و ودور في تحقي

التنمية االجتماعية الشاملة وبناء المجتم اإلسالمي المعا ر1436ه

2015م.2

الحصول على منحة مالية من كرسي الشيخ راشد بن دايل لتمويل المشروع البحثي

المقدم مني بعنوان الدور التنمو للو و – دراسة تطبيقية 2016م
.3

الحصول على منحة مالية من كرسي الشيخ يوسف األحمد لتمويل المشروع البحثي

المقدم مني بعنوان تجارب إدارة واستثمار أوقاف الحرمين الشريفين في مكة المكرمة 2016م
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دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department
.4

الحصول على المركز الثاني في المسابقة الدولية جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم

" الثالثة والثالثون 2016م في مجال "الدراسات الشرعية والقانونية.
.5

الحصول على المركز األول في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية على قسم األنظمة

في تطبي معايير الجودة في المحاضرات والمقررات الدراسية للعام الدراسي 1436ه1437/ه
– 2017م

اإلشراف على طلبة الدراسات العليا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان الرسالة

اسم الطالب

تم االشراف على مجموعة من طلبة الماجستير في القانون الخاص في الجامعات التالية :
جامعة أم القرى 2014
جامعة الزرقاء 2020-2017
جامعة عمان العربية 2021-2020

المعرفون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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