
«Қазақстан тарихы» 

кафедрасының ғылыми қызметі туралы 

2022 жылдың 2 жарты жылдығына 

есебі 
 

1. Ғылыми жұмыстар жүргізілуде 

 

1) Тақырыптың атауы: «Қазақстан халқының мәдени-тарихи мұрасы контекстінде 

рухани-адамгершілік тұлғаны қалыптастыру». 

Іске асыру себебі: белсенді. 

Ғылыми жетекшісі: м.ғ.к., ҚТ кафедрасы м.а. Темірғалиев Қ.А. 

Негізгі нәтижелер: ҚарТУ студенттері арасында рухани-адамгершілік білім мен 

құндылықтарды құруға жүйелі көзқарас қамтамасыз етілді, осыған байланысты ИК 

кафедрасының профессорлық-оқытушылар құрамы КарЛАГ мұражайына (Долинка 

ауылы) экскурсия ұйымдастырды және өткізді. Шет ауданы Талды ауылы ауданында 

орналасқан Талды археологиялық кешенінде (соңғы қола дәуіріндегі Сарыарқа 

пирамидасы), еңбекке деген қызығушылық пен құндылық көзқарасты дамытуға жағдай 

жасауға ықпал еткен оқу-ағарту іс-шараларының жүзеге асырылу барысын аралады. 

Қазақстанның өнері мен мәдениеті; ҚарТУ болашақ мамандарының тұлғалық дамуының 

интеллектуалдық, эмоционалдық, құндылық және белсенді салаларында рухани-

адамгершілік құзыреттілігін қалыптастыру үшін жағдайлар жасалды; студенттердің 

азаматтық бірегейлігінің негіздері қалыптасады: 

2) Жарияланған: 1 монография (2.1), 1 мақала (2.2), 2 мақала (2.3), 3 баяндама (2.4), 

1 СӨЖ (4.3). 2 (2,4), 40 (10) студент қатысты. 

 

2. Зерттеу нәтижелерін жариялау 

2.1 Монографиялар- 1 

2.1.1 Нугман Б.Г. «Көшпелілер өркениетін мәдени-философиялық талдау 

(Қазақстан тарихына кіріспе)». – Қарағанды: РҚФ баспахана, 2022. – 123 б. 

 

2.2 Журналдарда жариялауға жіберілген мақалалар – 1 

№
 

№  

ТОЛЫҚ АТЫ 

автор(лар)* 
Мақаланың тақырыбы Ел, журнал атауы 

Журналды

ң 

ғылымиом

етриялық 

көрсеткішт

ері 

1 

1 

Ошанов Н.З., 

Нұрлигенова З.Н. 

Әскери-патриоттық тәрбиенің кейбір 

аспектілері 

Қазақстан. 

Университет 

материалдары 

KazBC 

0,052 

Барлығы дайын мақалалар, барлығы - 1 

Оның ішінде: рейтинг журналдарында – 1 

D/Z - 0 

ТМД – 0 

ҚР - 1, оның ішінде. ҚарТУ-да – 1 

Студенттер / студенттермен - 0/0 

 

2.3 Журналдарда жарияланған мақалалар-2 

№

№  

ТОЛЫҚ АТЫ 

автор(лар)* 
Мақаланың тақырыбы Ел, журнал атауы 

Журналды

ң ғылыми 

ометриялы

қ 

көрсеткішт



ері 

1 

 

1 

Темірғалиев Қ.А., 

Джамалиева Г.Ж. 

(ЦМУ), Оразғалиева 

Г.З. (CMU) 

Қазақұлтыныңтарихи-

философиялықтұрғыдатарихикодтыңса

қталуы мен орныгуй 

Қазақстан. ҚарУ 

хабаршысы. «Тарих. 

Философия». - № 3 

(107). 2022 
 

KazBC 

0,05 

2 

 

2 

Касимова С.С., 

Нұғман Б.Г., Амрина 

М.С. (ҚарУ) 

Т.И. Шмидттин «Уақыт, адамдар және 

«Жағалаудағы үй» тағдыры» деректі 

повеси - сталиндік кугын-сүргин 

тарихының зерттеуінің дереккөзі. 

Қазақстан. ҚазҰПУ 

хабаршысы. «Тарихи 

және әлеуметтік-саяси 

ғылымдар» сериясы. - 

№ 3 (74). 2022 

KazBC 

0,003 

Жалпы жарияланған мақалалар, барлығы - 2 

Оның ішінде: рейтинг журналдарында – 2 

D/Z - 0 

ТМД – 1 

ҚР - 2, оның ішінде. ҚарТУ-да – 0 

Студенттер / студенттермен - 0/0 

 

2.4 Конференцияларда жарияланған баяндамалар (тезистер) – 4 

№

№ 

ТОЛЫҚ АТЫ 

автор(лар)* 
Баяндаманың тақырыбы 

елі, мәртебесі, 

конференция атауы, 

өтетін орны мен күні 

1 

 

1 

Нұрлигенова З.Н., Рева 

Д.Д. (ИС-22-2с), 

Максимов П.П. (ИС-

22-2с) 

Абылай хан: қолбасшының 

өмірбаяны мен қызметі 

чех. «Ғылым және білім: мәселелері мен 

болашағы» атты халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция. 31 қазан. 2022 

Прага. 

2 

 

2 

Даниярова А.Е. Орыс тарихнамасындағы 

тарихи персоналистика 

Қазақстан. «Лев Гумилев және Ұлы дала: 

тарих және қазіргі заман» 19-шы 

Халықаралық Еуразиялық ғылыми форумның 

материалдары. 14.10.2022 Астана. 
3 

 

3 

Касимова С.С. Ахмет Байтұрсынұлы және 

Сәкен Сейфуллин: мүдделер 

үндестігі 

Қазақстан. «Ахмет Байтұрсынов – азаттық 

қозғалыстың рухани көсемі» атты 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция. оларды КарУ. Е.Бөкетова 28-29 

қазан 2022 жыл Қарағанды қ. 

 

4 

Амерханова Ж.Б. Тарихи әдебиеттегі 

Қазақстандағы халық ағарту 

саласындағы патшалық 

саясаттың кейбір тұстары 

Қазақстан. «Лев Гумилев және Ұлы дала: 

тарих және қазіргі заман» ХІХ Халықаралық 

Еуразиялық форум. 2022 жылғы 14 қазан ЕҰУ 

Астана. 

Жалпы жарияланған есептер, барлығы - 4 

Оның ішінде: халықаралық конференцияларда – 4 

ҚР - 3, оның ішінде. ҚарТУ-да – 0 

ТМД – 0 

D/Z - 1 

Студенттер / студенттермен - 0/1 

 

3. Көрмелерге қатысу- Жоқ 

4. Өнертапқыштық әрекет- 1 

4.1 Патент алуға өтінім беру- Жоқ 

4.2 Патенттер алу- Жоқ 

4.3 Авторлық құқық объектілеріне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы 

куәліктерді алу -1 

№

№  
Толық аты 

автор(лар)* 

Авторлық құқық 

объектісінің атауы 

Авторлық құқық 

иелері(лер) 

Куәлік нөмірі, 

күні 



1

1 

Касимова С.С., 

Ивлева Е.Н. 

(ANKiSGD), 

Хмельницкая О.М. 

(ANKISGD) 

Әлеуметтанүнегіздері (ғылым 

шығармасы) 

Касимова С.С., Ивлева 

Е.Н. (ANKiSGD), 

Хмельницкая О.М. 

(ANKISGD) 

№ 28933 20.09.2022 ж 

 

 

5. Ғылыми дәрежелер, атақтар, Ғылым академиясына сайлау 

және кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы мен қызметкерлері 

алған марапаттары- Жоқ 

6. ҒЗТКЖ қаржыландыру конкурстарына қатысу- Жоқ 

7. Ынтымақтастық келісімдері бойынша ғылыми жұмыстардың нәтижелері 

Қазақстан ұйымдарымен- Жоқ 

8. Корпоративтік университет аясындағы ғылыми жұмыстардың нәтижелері- 

Жоқ 

9. Халықаралық ынтымақтастық бойынша жобалар мен келісімдер бойынша 

ғылыми жұмыстардың нәтижелері- Жоқ 

10. Студенттермен және магистранттармен ғылыми жұмыс 

 
№

№  

Оқушы, топ Аты Оқиға Ғылым

и жетекші 

күні 

1 

 

1 

Рева Д. (ИС-22-2с), 

Максимов П. (ИС-22-2с) 

 

«Қазақстан 

тарихы» 

Барлық 

мамандықтар 

бойынша 1 курс 

студенттері 

арасындағы 

олимпиада 

Нұрлигенова 

З.Н. 

2022 жылдың 

26 қарашасы 

2 

 

2 

Аношин А.А. (ИС-22-3) 

 

«Қазақстан 

тарихы» 

Барлық 

мамандықтар 

бойынша 1 курс 

студенттері 

арасындағы 

олимпиада 

Амерханова 

Ж.Б. 

2022 жылдың 

26 қарашасы 

3 

 

3 

Ли Д.Ю. (ИС-22-3) «Қазақстан 

тарихы» 

Барлық 

мамандықтар 

бойынша 1 курс 

студенттері 

арасындағы 

олимпиада 

Амерханова 

Ж.Б. 

2022 жылдың 

26 қарашасы 

Т 

 

4 

Оразов Б.(ИС -22-1с), 

Тұрғымбек Ф.(ИС-22-1с) 

«Қазақстан 

тарихы» 

Барлық 

мамандықтар 

бойынша 1 курс 

студенттері 

арасындағы 

олимпиада 

Уразбаев Х.К. 2022 жылдың 

26 қарашасы 

б 

 

 

5 

Әубәкірова Н.С., Гладких 

А.В., Селютин О.А., 

Харисов Р.Р. (АиУ-22-3) 

«Қазақстан 

тарихы» 

Барлық 

мамандықтар 

бойынша 1 курс 

студенттері 

арасындағы 

олимпиада 

Даниярова А.Е. 2022 жылдың 

26 қарашасы 

6 

 

6 

Шерім А.Д. (СИБ-22-1) «Қазақстан 

тарихы» 

Барлық 

мамандықтар 

бойынша 1 курс 

студенттері 

арасындағы 

олимпиада 

Жақыпқанова 

Л.Б. 

2022 жылдың 

26 қарашасы 

7 

7 

Өтегенов Р.(МАШ-22-1) «Қазақстан 

тарихы» 

Барлық 

мамандықтар 

бойынша 1 курс 

студенттері 

Нұғман Б.Г. 2022 жылдың 

26 қарашасы 



арасындағы 

олимпиада 

8 

 

8 

Сажин А. (АиУ-22-2) «Қазақстан 

тарихы» 

Барлық 

мамандықтар 

бойынша 1 курс 

студенттері 

арасындағы 

олимпиада 

Касимова С.С. 2022 жылдың 

26 қарашасы 

т 

 

 

9 

Қазысхан А. (АиУ-22-2) «Қазақстан 

тарихы» 

Барлық 

мамандықтар 

бойынша 1 курс 

студенттері 

арасындағы 

олимпиада 

Касимова С.С. 2022 жылдың 

26 қарашасы 

1 

 

 

10 

Хуандаг Д. (TE-22-1) «Қазақстан 

тарихы» 

Барлық 

мамандықтар 

бойынша 1 курс 

студенттері 

арасындағы 

олимпиада 

Касимова С.С. 2022 жылдың 

26 қарашасы 

 

 

11 

Муталяп Н.А. (ОПИ-22-1) «Жахан дәуіріндегі 

Қазақстан» 

«Менің Отаным – 

Қазақстан» атты 

XV студенттік 

ғылыми-

теориялық 

конференция 

Ошанов Н.З. 02.12.2022 

1 

 

12 

Апеков Б.Р. (ОПИ-22-1)  «Д. А.Қонаев «Менің Отаным – 

Қазақстан» атты 

XV студенттік 

ғылыми-

теориялық 

конференция 

Ошанов Н.З. 02.12.2022 

1 

 

13 

Тиыштықбек Д. (OПИ-22-

1) 

«Ағыбай батыр» «Менің Отаным – 

Қазақстан» атты 

XV студенттік 

ғылыми-

теориялық 

конференция 

Ошанов Н.З. 02.12.2022 

о 

 

 

14 

Сыздықов Т.Қ. (АиУ-22-

3). 

 

«Ұлы Жібек жолы 

және оның тарихи 

маңызы» 

«Менің Отаным – 

Қазақстан» атты 

XV студенттік 

ғылыми-

теориялық 

конференция 

Даниярова А.Е. 02.12.2022 

1 

 

 

15 

Гладких А.В., Харисов 

Р.Р. (АиУ-22-3) 
«Жастар – ел 

болашағы» 

«Менің Отаным – 

Қазақстан» атты 

XV студенттік 

ғылыми-

теориялық 

конференция 

Даниярова А.Е. 02.12.2022 

о 

 

 

16 

Әбілпейісова М. (ИС-22-

1с). 

«Қазақстан 

тарихының озекті 

мәселелері» 

«Менің Отаным – 

Қазақстан» атты 

XV студенттік 

ғылыми-

теориялық 

конференция 

Уразбаев Х.К. 02.12.2022 

1 

 

 

17 

Машкин В. (ИС-22-2с) 

 

«Ел батырлары: 

Талғат 

Бегелдинов» 

«Менің Отаным – 

Қазақстан» атты 

XV студенттік 

ғылыми-

теориялық 

конференция 

Нұрлигенова 

З.Н. 

02.12.2022 



 

 

18 

Жаманов Ж.Т. (ИС-22-2с) 

 

«Ғасырлар 

даналығы: 

Абайдың «Қара 

сөздері» 

«Менің Отаным – 

Қазақстан» атты 

XV студенттік 

ғылыми-

теориялық 

конференция 

Нұрлигенова 

З.Н. 

02.12.2022 

 

 

 

19 

Воробьев М.В. (ИС-22-4) «Тәуке хан» «Менің Отаным – 

Қазақстан» атты 

XV студенттік 

ғылыми-

теориялық 

конференция 

Амерханова 

Ж.Б. 

02.12.2022 

2 

 

 

20 

Алтынбеков А.М. (ИС-22-

4) 
«Қазіргі кезеңдегі 

Қазақстан 

мәдениеті» 

«Менің Отаным – 

Қазақстан» атты 

XV студенттік 

ғылыми-

теориялық 

конференция 

Амерханова 

Ж.Б. 

02.12.2022 

2 

 

 

21 

Серік Д.Қ. (АиУ-22-2) 

 

«Кенесары 

Қасымұлы – ұлт 

қайраткері» 

«Менің Отаным – 

Қазақстан» атты 

XV студенттік 

ғылыми-

теориялық 

конференция 

Касимова С.С. 02.12.2022 

2 

 

 

22 

Қанағат Б.(ИС-22-2с) «Кенесары хан: 

қалдықтардың 

жұмбағы» 

«Кенесары хан – 

мемлекет 

қайраткері» атты 

ЖОО аралық 

ғылыми-

тәжірибелік 

конференция 

Нұрлигенова 

З.Н. 

2022 жылдың 

26 қазаны 

2 

 

 

23 

Жамбеков А.Б. (ИС-22-4) «Кенесары 

Қасымовтың өмірі 

мен 

шығармашылығы» 

«Кенесары хан – 

мемлекет 

қайраткері» атты 

ЖОО аралық 

ғылыми-

тәжірибелік 

конференция 

Амерханова 

Ж.Б. 

2022 жылдың 

26 қазаны 

2 

 

 

24 

Алтынбеков А.М. (ИС-22-

4) 

«Тарихи 

әдебиеттегі 

Кенесары бейнесі» 

«Кенесары хан – 

мемлекет 

қайраткері» атты 

ЖОО аралық 

ғылыми-

тәжірибелік 

конференция 

Амерханова 

Ж.Б. 

2022 жылдың 

26 қазаны 

2 

 

 

25 

Аношин А.А. (ИС-22-3) «Халық 

әдебиетіндегі 

Кенесары бейнесі» 

«Кенесары хан – 

мемлекет 

қайраткері» атты 

ЖОО аралық 

ғылыми-

тәжірибелік 

конференция 

Амерханова 

Ж.Б. 

2022 жылдың 

26 қазаны 

2 

 

 

26 

Шаймарданов Н. (ИС-22-

1с), Сағат Т.(ИС-22-1с) 

«Кенесары – 

ханның тарихи 

зерттеуіндегі 

бейнесі» 

«Кенесары хан – 

мемлекет 

қайраткері» атты 

ЖОО аралық 

ғылыми-

тәжірибелік 

конференция 

Уразбаев Х.К. 2022 жылдың 

26 қазаны 

2 

 

 

Әбілпейісова М. (ИС-22-

1с) 

тақырыбы 

«Кенесары – 

бейнесі ұрпақ 

«Кенесары хан – 

мемлекет 

қайраткері» атты 

Уразбаев Х.К. 2022 жылдың 

26 қазаны 



 

27 

санасынан 

өшпейді» 

ЖОО аралық 

ғылыми-

тәжірибелік 

конференция 

2 

 

 

28 

Төлепбергенов Т.(ИС-22-

1с), Балабиев И.(АиУ-22-

1с) 

«Кенесары – халық 

әдебиетінде» 

«Кенесары хан – 

мемлекет 

қайраткері» атты 

ЖОО аралық 

ғылыми-

тәжірибелік 

конференция 

Уразбаев Х.К. 2022 жылдың 

26 қазаны 

2 

 

 

29 

Болатбекова Д.Н. (РЭТ-

22-2) 

«Тарихтағы тұлға: 

Кенесары хан» 

«Кенесары хан – 

мемлекет 

қайраткері» атты 

ЖОО аралық 

ғылыми-

тәжірибелік 

конференция 

Даниярова А.Е. 2022 жылдың 

26 қазаны 

о 

 

 

 

 

30 

Даулетова К. (АиУ-21-3) 

(жетекшісі - Даниярова 

А.Е.) 

 

«Мұқағали 

Мұқатаев 

шығармаларындағ

ы Отан тақырыбы» 

«Қазақстан – 

менің Отаным» 

атты VIII 

Республикалық 

студенттік 

ғылыми-

теориялық 

конференция. - 

ҚарУ им. Е.А. 

Бөкетова 

Даниярова А.Е. 12.09.2022 

3 

 

 

31 

Ілияс Б. (МАШ-22-1) 

 

«Кенесары хан – 

мемлекет 

қайраткері» 

«Кенесары хан – 

мемлекет 

қайраткері» атты 

ЖОО аралық 

ғылыми-

тәжірибелік 

конференция 

Нұғман Б.Г. 2022 жылдың 

26 қазаны 

3 

 

 

32 

Серік Д.Қ. (АиУ-22-2) «Арқада Кенекеме 

ер жетпейді» 

«Кенесары хан – 

мемлекет 

қайраткері» атты 

ЖОО аралық 

ғылыми-

тәжірибелік 

конференция 

Касимова С.С. 2022 жылдың 

26 қазаны 

 

11. Ғылыми қызмет нәтижелері бойынша университетті дамытудың 2022 

жылға арналған кешенді бағдарламасын іске асыру. 

2022 

Кешенді бағдарлама көрсеткіші 

университеттің дамуы 

2021 жылға 
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Келісімшарттық ҒЗТКЖ-ны қаржыландыруды қамтамасыз ету 

сомасына,миллион теңгеден кем емес 

1 (3 

миллион) 

0 0 

Коммерцияландыруға арналған мемлекеттік бюджеттік бизнес-

жобаларды қоса қаржыландыруды қамтамасыз ету; кем емес 

- - - 

Қаржыландырылатын ҒЗТКЖ-ға 

профессорлық-оқытушылық 
МЖӘ, кем емес - - - 



құрамның қатысуын қамтамасыз ету 
докторанттар, кем емес - - - 

магистранттар, кем 

емес 
- - - 

Педагогикалық ұжымның халықаралық ғылыми жобаларға 

қатысуын қамтамасыз ету,саны бойынша, кем емес 

   

Мақалаларды дайындауды 

қамтамасыз ету жариялау үшін 

ғылыми журналдарда мәліметтер 

базасына енгізілген 

Түсіндіріңіз аналитика, 

кем емес 
- - - 

скоп, кем емес 2 1 50% 

КОКСОН, кем емес 5 6 120% 

Монографиялардың жариялануын қамтамасыз ету, кем емес 1 1 100% 

ClarivateAnalytics МБ-да жарияланған мақалалардың 

дәйексөздерінің санын көрсетіңіз, кем емес 
- - - 

патенттік өтінімдерді беруді қамтамасыз ету, кем емес - - - 

Авторлық құқық объектілеріне құқықтарды тіркеуді 

қамтамасыз ету(сертификаттарды алу), кем емес 
4 4 100% 

ҒЗТКЖ гранттарын алу конкурстарына қатысуды қамтамасыз 

ету(қолдану), кем емес 

- - - 

Студенттердің ҒЗТКЖ-ға қатысуын қамтамасыз ету, кем емес 30 8 26,67% 

Жас ғалымдардың (35 жасқа дейінгі) ҒЗТКЖ-ға қатысуын 

қамтамасыз ету; кем емес 
- - - 

ҚарТУ-да ғылыми тағылымдамадан өту үшін бөгде 

ұйымдардан тұлғаларды шақыруды қамтамасыз ету; кем емес 
- - - 

 

КП көрсеткіштерінің орындалмау себептері: 

1. Келісімшарттық ҒЗТКЖ-ны қаржыландыруды қамтамасыз ету – Қазақстан 

тарихы бойынша жұмыстарды орындауға мүдделі кәсіпорындар жоқ. 

2. Scopus деректер базасына енгізілген ғылыми журналдарда мақалаларды 

жариялауға дайындауды қамтамасыз ету - мақала жариялауға жіберілді (қабылдау 

растауын күтеміз). 

3. Студенттердің ҒЗТКЖ-ға қатысуын қамтамасыз ету – аяқталмаған жұмыстар 

(растайтын құжаттар қоса беріледі). 

 

12. Оқу топтарының жұмысын талдау 

Бастама тақырыбы: «Қазақстан халқының мәдени-тарихи мұрасы контекстінде 

рухани-адамгершілік тұлғаны қалыптастыру». 
Зерттеу тобының құрамы: 

№

№ 

ТОЛЫҚ АТЫ. Позиция 

1

1 

Темірғалиев Құдайберген Абайұлы 
ғылыми жетекшісі, м.ғ.к., доцент, ҚТ кафедрасы 

2

2 

Даниярова Айнагүл Есімсейітқызы 
тарих ғылымдарының кандидаты, ҚТ кафедрасы доценті  

3 Касимова Сәуле Сүйіндікқызы тарих ғылымдарының кандидаты, ҚТ кафедрасы доценті  



   3 

5

4 

Уразбаев Хамит Күрентайұлы 
Ph.D., ҚТ кафедрасы доценті 

Б

5 
Нұғман Бахредден Ғабдылбақиұлы 

Ph.D., ҚТ кафедрасы доценті 

6

6 

Амерханова Жазида Болатқызы Ph.D., ҚТ кафедрасы оқытушысы  

7

7 

Нұрлигенова Зәуреш Нұркенқызы п.ғ.м., ҚТ кафедрасы оқытушысы 

8

8 

Ошанов Нұрлан Зетханұлы п.ғ.м., ҚТ кафедрасы оқытушысы 

Т

9 

Жақыпқанова Лабуда Бауыржанқызы п.ғ.м., ҚТ кафедрасы ассистенті 

Қол жеткізілген нәтижелер: 1 монография (2.1),1 мақала (2.2), 2 мақала (2.3), 3 

баяндама (2.4), 1 СӨЖ (4.3). 2 (2,4), 40 (10) студент қатысты. 

 

13. Басқа да ғылыми ақпарат– 3 

13.1 Темірғалиев Қ.А. ISO-37001:2016 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент 

жүйесі» талаптары бойынша семинар шеңберінде оқытуды сәтті аяқтады. Сертификат № 

0210-С. 2022 жылғы 11-12 қазан 

13.2 Нұрлигенова З.Н. ISO-37001:2016 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент 

жүйесі» талаптары бойынша семинар аясында оқытуды сәтті аяқтады. № 0211-С куәлігі. 

2022 жылғы 11-12 қазан 

13.3 Нұрлигенова З.Н. «Халықаралық журнал форматы бойынша мақаланы 

қалыптастыру» вебинарына қатысу сертификаты (ұзақтығы 1 академиялық сағат) 

Clarivate. 2022 жылдың 30 қарашасы 

 

 

   Кафедра  меңгерушісі  м.а.                                                        Темірғалиев Қ.А. 

   Жауапты                                                                                        Нұрлигенова З.Н. 

 

 
 


