انجًهىسٌح انؼشتٍح انغىسٌح
وصاسج انتؼهٍى انؼانً
إػالٌ سلى ( )3
أعًاء انكهٍاخ انتطثٍمٍح وانًؼاهذانتماٍَح انخاضؼح إلششاف انًجهظ األػهى نهتؼهٍى انتماًَ واالختصاصاخ انًىجىدج فٍها

انجهح انتً ٌتثغ
نهاانكهٍح /انًؼهذ

اعى
انكهٍح/انًؼهذ

يكاٌ
انكهٍح/انًؼهذ

االختصاصاخ انًىجىدج فً
انكهٍح /انًؼهذ

جايؼح ديشك

انكهٍح انتطثٍمٍح

ديشك

رمُيبد ؽبعٕة -ييكبرشَٔكظ

جايؼح حهة

انكهٍح انتطثٍمٍح

ؽهت

جايؼح تششٌٍ

انكهٍح انتطثٍمٍح

انالرليخ

جايؼح انثؼج

انكهٍح انتطثٍمٍح

ؽًض

رمُيبد انكزشَٔيخ –انزذفئخ ٔانزجشيذ
ٔانزكييف
االرظبالد  -انزغزيخ انكٓشثبئيخ
نهًُشآد انظُبعيخ ٔ انًذٌ -رمُيبد
ؽبعٕة -انزذفئخ ٔانزجشيذ ٔانزكييف-
ييكبَيك انًشكجبد -انزظُيع
انًيكبَيكي
رمُيبد انؾبعٕة -انزذفئخ ٔانزكييف
ٔانزجشيذ

جايؼح حًاِ

انكهٍح انتطثٍمٍح

ؽًبِ

انزغزيخ انكٓشثبئيخ نهًُشآد
انظُبعيخ ٔ انًذٌ -رمُيبد ؽبعٕة

جايؼاخ
(ديشك -حهة -تششٌٍ – انثؼج – انفشاخ -حًاِ--طشطىط)

انتماًَ نهؼهىو
انًانٍح
وانًصشفٍح
انتماًَ نهؼهىو
انًانٍح
وانًصشفٍح
انتماًَ نهؼهىو
انًانٍح
وانًصشفٍح
انتماًَ نهؼهىو
انًانٍح
وانًصشفٍح
انتماًَ نهؼهىو
انًانٍح
وانًصشفٍح
التماًَ إلداسج
األػًال
وانتغىٌك
انتماًَ لطة
األعُاٌ
(يغاػذاخ)-
إَاث فمظ

َىع
انشهادج
يهًُ أو
ػهًً
يهًُ أو
ػهًً
يهًُ أو
ػهًً
يهًُ أو
ػهًً
يهًُ أو
ػهًً

عبيعخ ديشك

يؾبعجخ -يظبسف -أعٕاق يبنيخ

عبيعخ ؽهت

يؾبعجخ  -يظبسف

عبيعخ رششيٍ

يؾبعجخ – يظبسف – رؤييٍ-
أعٕاق يبنيخ

عبيعخ ديشك
(دسعب)

يؾبعجخ – يظبسف -أعٕاق يبنيخ

عبيعخ انفشاد
(ديش انضٔس)

يؾبعجخ -أعٕاق يبنيخ

عبيعخ ديشك

إداسح أعًبل -رغٕيك  -عاللبد
عبيخ -إداسح يؤرًشاد ٔيعبسع

أدتً أو
يهًُ

عبيعزي (ؽهت
– رششيٍ)

إداسح أعًبل -رغٕيك  -عاللبد
عبيخ

أدتً أو
يهًُ

عبيعبد
(ديشك -ؽهت-
ؽًبِ)

يغبعذح طؾيخ عُيخ
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انششوط انخاصح
نالنتحاق
تانكهٍح/انًؼهذ

ػهًً
أو
أدتً
أو يهًُ

أدتً

حٍاصج انطانة ػهى
 %50فً يادج
انهغح األجُثٍح
نهفشػٍٍ انؼهًً
واألدتً

حٍاصج انطانة ػهى
 %50فً يادج
انهغح األجُثٍح
نهفشع األدتً

انتماًَ لطة
األعُاٌ
(تؼىٌضاخ)

عبيعبد
(ديشك -ؽهت-
ؽًبِ)
عبيعخ ديشك

اإلَشبءاد انعبيخ – انشعى ٔاإلَشبء
انُٓذعي -انًغبؽخ  -انشؤٌٔ انفُيخ
ٔانجهذيبد

عبيعخ ؽهت

انشعى ٔاإلَشبء انُٓذعي -انُٓذعخ
انظؾيخ ٔيؾطبد انًعبنغخ
اإلَشبءاد انعبيخ

عبيعخ رششيٍ

اإلَشبءاد انعبيخ -انشعى ٔاإلَشبء
 انُٓذعخانُٓذعي -انًغبؽخ
انظؾيخ ٔيؾطبد انًعبنغخ

عبيعخ انجعش

اإلَشبءاد انعبيخ -انشعى ٔاإلَشبء
انُٓذعي -انًغبؽخ

عبيعخ ديشك

كٓشثبء -آنيبد -رذفئخ ٔركييف
ٔرجشيذ -ليبعبد فيضيبئيخ ٔػجؾ
عٕدح -رغٓيضاد ؽجيخُْ -ذعخ
طُبعيخ ُْ -ذعخ ارظبالدُْ-ذعخ
رؾكى

عبيعخ ؽهت

كٓشثبء -إَزبط -رذفئخ ٔركييف
ٔرجشيذ -رغٓيضاد ؽجيخ  -غضل
َٔغيظُْ -ذعخ ارظبالدُْ-ذعخ
رؾكى

ؽشؽٕط

ؽبلخ شًغيخ

ػهًً
أويهًُ

عبيعخ ديشك
(خشاثٕ)

إَزبط َجبري – رشثيخ ٌؽم –
طُبعبد غزائيخ -إَزبط ؽيٕاَي

ػهًً
أويهًُ

انتماًَ انهُذعً

انتماًَ نههُذعح
انًٍكاٍَكٍح
وانكهشتائٍح

انتماًَ نهطالح
انشًغٍح

رعٕيؼبد عُيخ

عبيعخ
ديشك(انغٕيذاء
 دسعب)عبيعخ ديشك
(انمُيطشح)

انتماًَ انضساػً

ػهًً

ػهًً

ػهًً
أو يهًُ

ثغبريٍ
إَزبط ؽيٕاَي

عبيعخ ؽهت

إَزبط َجبري -عهٕو األغزيخ -إَزبط
ؽيٕاَي

ؽشؽٕط

إَزبط َجبري (صساعبد يؾًيخ)

عبيعخ انجعش
(ؽًض)

إَزبط ؽيٕاَي -ثغبريٍ– صيُخ
ٔرُغيك ؽذائك

عبيعخ ؽًبِ
(انغميهجيخ)

إَزبط َجبري

عبيعخ انفشاد
(انؾغكخ)

إَزبط ؽيٕاَي -يؾبطيم ؽمهيخ
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حٍاصج انطانة ػهى
 %50فً يادج
انهغح األجُثٍح

ػهًً
أويهًُ

انذٔاو ؽبنيب ً في كهيخ
انضساعخ ثذيشك

عبيعخ انفشاد
(ديش انضٔس)

يؾبطيم طُبعيخ  -إَزبط ؽيٕاَي-
ثغبريٍ

عبيعخ رششيٍ
(انالرليخ)

إَزبط ؽيٕاَي  -صساعبد يؾًيخ –
أشغبس يضًشح

عبيعخ ؽًبِ

يخبثش ثيطشيخ  -سعبيخ رُبعهيخ
ٔرهميؼ اططُبعي -دٔاعٍ

عبيعخ انفشاد
(ديش انضٔس)

يخبثش ثيطشيخٔ -لبيخ عبيخ -سعبيخ
رُبعهيخ ٔرهميؼ اططُبعي

عبيعخ انفشاد
(انؾغكخ)

دٔاعٍ  -يخبثش

عبيعخ رششيٍ

دٔاعٍ -سعبيخ رُبعهيخ ٔرهميؼ
اططُبعئ -لبيخ عبيخ

انتماًَ نشؤوٌ
انثادٌح وانتصحش

عبيعخ انجعش
(رذيش)

-

انتماًَ نهًكُُح
انضساػٍح

عبيعخ انفشاد
(انمبيشهي)

آنيبد صساعيخ

انتماًَ نهصُاػاخ
انغزائٍح

عبيعخ انفشاد
(ديش انضٔس)

-

انتماًَ نهضساػاخ
انًتىعطٍح

انتماًَ نهطة
انثٍطشي
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ػهًً أو
يهًُ

ػهًً أو
يهًُ

انذٔاو ؽبنيب ً في
ؽًض

ػهًً أو
يهًُ

عبيعخ ديشك

يخبثش– رخذيش – أشعخ – ثظشيبد
– ؽت انطٕاسئ -يعبنغخ فيضيبئيخ

عبيعخ ديشك
(انُجك)

رخذيش – أشعخ– يعبنغخ فيضيبئيخ –
ؽت انطٕاسئ

انتماًَ انطثً
عبيعخ ؽهت

يخبثش -رخذيش – أشعخ -يعبنغخ
فيضيبئيخ– رؤْيم انغًع ٔانُطك –
ؽت انطٕاسئ– طيذنخ -رًشيغ

عبيعخ رششيٍ

يخبثش -رخذيش -أشعخ -يعبنغخ
فيضيبئيخ– ؽت انطٕاسئ  -طيذنخ

انتماًَ نهخذياخ
انطثٍح انطاسئح

عبيعخ ؽًبِ

انتماًَ نهُمم
انثحشي

عبيعخ
ؽشؽٕط

-

ػهًً

-

ػهًً أو
يهًُ

عبيعزي (ديشك شجكبد ؽبعٕثيخ – ُْذعخ ثشيغيبد
– ُْذعخ ؽٕاعيت
–انجعش)
شجكبد ؽبعٕثيخ – ُْذعخ ثشيغيبد
– ُْذعخ ؽٕاعيت – ؽٕعجخ
عبيعخ رششيٍ
طُبعيخ
انتماًَ نهحاعىب
عبيعخ ديشك
ُْذعخ ؽٕاعيت ُْ -ذعخ ثشيغيبد
(دسعب)
عبيعخ ؽهت شجكبد ؽبعٕثيخ – ُْذعخ ثشيغيبد

انًكتة انًشكضي نإلحصاء انتماًَ اإلحصائً
وصاسج انشؤوٌ
االجتًاػٍح وانؼًم

انتماًَ نهخذيح
االجتًاػٍح

اَحاس وانًتاحف

ػهًً

عبيعخ ؽًبِ

شجكبد ؽبعٕثيخ – ُْذعخ ثشيغيبد

ديشك

ػهًً أو
يهًُ

انالرليخ

انؾبعٕة ٔاإلؽظبء -اإلؽظبء
انزطجيمي

ػهًً أو
يهًُ

-

ديشك

خذيخ اعزًبعيخ

أدتً

-

ديشك

عبو

ػهًً
أو
أدتً

وصاسج انخمافح
انزظٕيش انؼٕئي ٔ انزهفضيَٕي
انتماًَ نهفُىٌ
انتطثٍمٍح

حٍاصج انطانة ػهى
 %50فً يادج
انهغح األجُثٍح
نهفشع انؼهًً

ديشك
خضف-خؾ عشثي ٔصخشفخ َ -ؾذ
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ػهًً

ػهًً أو
أدتً أو
يهًُ

 ؽيبصح انطبنت عهى %50في يبدح انهغخ
األعُجيخ .
 انُغبػ في فؾضانًمبثهخخالل
األعجٕعيٍ األٔنيٍ
يٍ يٕاعيذ انزغغيم
نهطالة انًمجٕنيٍ.

 انُغبػ في فؾضانشعى+فؾض انخؾ
الخزظبص انخؾ
انعشثي ٔفؾض
انشعى فمؾ نجبلي
االخزظبطبد ٔفك
يب ْٕ يؾذد في
إعالٌ انًفبػهخ
انعبيخ

انتماًَ نهطثاػح
وانُشش

ديشك

انطجبعخ ٔانُشش

ػهًً

وصاسج انُمم

انتماًَ نهخطىط
انحذٌذٌح
(يهتضو)

ؽهت

األدٔاد انًؾشكخ ٔانًزؾشكخ (ركٕس
فمؾ) -إداسح انؾشكخ ٔانُمم (ركٕس
فمؾ) -األعًبل انًذَيخ(ركٕس فمؾ)-
رغٕيك ٔأعًبل(ركٕس-إَبس)

ػهًً

ديشك

يخبثش -طيذنخ -رخذيش -أشعخ-
يعبنغخ فيضيبئيخ -طؾخ عبيخ-
أؽشاف طُبعيخ

ؽًض

رخذيش -طيذنخ -يخبثش  -أشعخ -
يعبنغخ فيضيبئيخ -ؽت ؽٕاسئ

ديش انضٔس
وصاسج انصحح

انتماًَ انصحً

يخبثش -أشعخ -رخذيش -يعبنغخ
فيضيبئيخ – طيذنخ – طؾخ عبيخ

ؽهت

أشعخ -رخذيش -طيذنخ -ثظشيبد -
يعبنغخ فيضيبئيخ– يخبثش -طؾخ
عبيخ

ؽشؽٕط

يخبثش -رخذيش -أشعخ -طيذنخ –
ؽت ؽٕاسئ -يعبنغخ فيضيبئيخ

انؾغكخ

يخبثش -رخذيش -أشعخ – طيذنخ-
يعبنغخ فيضيبئيخ

ديشك

يخبثش كيًيبئيخ -ركُٕنٕعيب
انظُبعبد انكيًيبئيخ

وصاسج اإلػالو

انتماًَ نهصُاػاخ
انكًٍٍائٍح
انتماًَ نهصُاػاخ
انتطثٍمٍح

وصاسج انصُاػح

انتماًَ نهصُاػاخ
انتطثٍمٍح
انتماًَ نهصُاػاخ
انتطثٍمٍح

انتماًَ لنصُاػاخ
انُغٍجٍح

ديشك

اإلنكزشٌٔ -اآلنيبد -انكٓشثبء-
اإلَزبط– غزائي عبو

ؽهت

انكٓشثبء – اإلنكزشٌٔ -إَزبط-
آنيبد -آنيبد صساعيخَ -غيظ -غضل-
كيًيبء انُغيظ -أنجغخ عبْضح

ؽًض

انكٓشثبء – اإلنكزشٌٔ -إَزبط-
آنيبد -غزائي -كيًيبء عبو (يخبثش-
ركُٕنٕعيب)

ديشك

انغضل – انُغيظ -كيًيبء انُغيظ-
األنجغخ انغبْضح
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ػهًً

-

 انُغبػ فيانفؾض انطجي أصُبء
انزغغيم

-

ػهًً

ػهًً أو
يهًُ

-

ديشك
ؽهت
ؽًض
ؽًبِ
وصاسج األشغال انؼايح
واإلعكاٌ

انًؼهذ انتماًَ
نهًشالثٍٍ انفٍٍٍُ

وصاسج انُفظ وانخشوج
انًؼذٍَح

انتماًَ نهُفظ
وانغاص
(ركىس فمظ)
(يهتضو)

وصاسج انكهشتاء

انتماًَ نهكهشتاء
وانًٍكاٍَك

انزظًيى انذاخهي -انُٓذعخ انظؾيخ
ٔيؾطبد انًعبنغخ -انُمم
ٔانًٕاطالد
انشؤٌٔ انفُيخ ٔانجهذيبد -انُمم
ٔانًٕاطالد -يغبؽخ
انشؤٌٔ انفُيخ ٔانجهذيبد -انُمم
ٔانًٕاطالد-انُٓذعخ انظؾيخ
ٔيؾطبد انًعبنغخ
انزظًيى انذاخهي – انًغبؽخ-
انُٓذعخ انظؾيخ ٔيؾطبد انًعبنغخ

انالرليخ

انُمم ٔانًٕاطالد -انًغبؽخ -
انُٓذعخ انظؾيخ ٔيؾطبد انًعبنغخ
 -انشؤٌٔ انفُيخ ٔانجهذيبد

دسعب

اإلَشبءاد انعبيخ – انًغبؽخ-
انشؤٌٔ انفُيخ ٔانجهذيبد

انؾغكخ

انُمم ٔانًٕاطالد -انًغبؽخ

ؽشؽٕط

انًغبؽخ  -انُٓذعخ انظؾيخ
ٔيؾطبد انًعبنغخ  -انشؤٌٔ انفُيخ
ٔانجهذيبد

ديش انضٔس

يغبؽخ – إَشبءاد عبيخ – شؤٌٔ
فُيخ ٔثهذيبد

ؽًض

انكٓشثبء انظُبعيخ-األعٓضح انذليمخ-
ركشيش انُفؾ ٔانغبص-انُمم ٔانزخضيٍ-
انًؾبعجخ ٔانًغزٕدعبد -ؽفش
اآلثبس انُفطيخ -إَزبط انُفؾ ٔانغبص-
نؾبو ٔرشكيم انًعبدٌ

انشييالٌ

ؽفش اآلثبس انُفطيخ -إَزبط انُفؾ
ٔانغبص

ثبَيبط

ركشيش انُفؾ ٔ انغبص – َمم ٔ
رخضيٍ انُفؾ ٔانغبص -أعٓضح دليمخ

ديشك

انكٓشثبء -انطبلبد انًزغذدح-
األرًزخ ٔانزؾكى اآلني – رذليك
ٔؽفظ انطبلخ

ؽهت

انًشالجخ انكٓشثبئيخ -رمبَخ انًعهٕيبد
ٔاالرظبالد

انالرليخ

انكٓشثبء -رٕنيذ انطبلخ انكٓشثبئيخ-
انطبلبد انًزغذدح -رمبَخ انًعهٕيبد
ٔاالرظبالد
6

ػهًً

-

ػهًً أو
يهًُ

انُغبػ في انًمبثهخ
ٔانفؾض انطجي
أصُبء انزغغيم –
انذواو حصشاً فً
يمش انًؼهذ
تانشيٍالٌ

ػهًً أو
يهًُ

ػهًً

أو يهًُ

-

وصاسج انًانٍح

انتماًَ انًانً

وصاسج انغٍاحح

انتماًَ نهؼهىو
انغٍاحٍح
وانفُذلٍح

وصاسج األولاف

وصاسج انؼذل

ديشك

يؾبعجخ َفمبد – يؾبعجخ ػشائت
ٔسعٕو

ديشك

إداسح يكبرت عيبؽخ ٔعفش -يطجخ
ٔؽهٕيبد -يطعى ٔيُٓم

انغٕيذاء

إداسح يكبرت عيبؽخ ٔعفش -دالنخ
انًُبؽك انغيبؽيخ ٔاألصشيخ

ؽًض
ؽهت
انالرليخ -
ؽشؽٕط
ديش انضٔس

يطعى ٔيُٓم -يطجخ ٔؽهٕيبد-
عًهيبد يكبرت أيبييخ-انزذثيش
انفُذلي
إداسح يكبرت عيبؽخ ٔعفش -يطعى
ٔيُٓم  -يطجخ ٔؽهٕيبد -عًهيبد
يكبرت أيبييخ -انزذثيش انفُذلي
إداسح يكبرت عيبؽخ ٔعفش -دالنخ
انًُبؽك انغيبؽيخ ٔاألصشيخ  -يطعى
ٔيُٓم -يطجخ ٔؽهٕيبد -عًهيبد
يكبرت أيبييخ -انزذثيش انفُذلي
يطعى ٔيُٓم -يطجخ ٔؽهٕيبد-
عًهيبد يكبرت أيبييخ -انزذثيش
انفُذلي

ػهًً

أدتً
أو
ػهًً أو
يهًُ

ديشك

انعهٕو انششعيخ

انًؼهذ انتماًَ
انماَىًَ

ديشك

-

ششيطخ انُغبػ فيفؾض انًمبثهخ
نؾًهخ انضبَٕيخ
انعبيخ(عهًي-أدثي)
ٔؽًهخ انضبَٕيخ
انًُٓيخ نهفٌُٕ
انُغٕيخ
انؾظٕل عهى
 %50في انهغخ
األعُجيخ

يمشِ انحانً فً
انحغكح
ػهًً
أدتً

انًتىعظ نهؼهىو
انششػٍح
وانؼشتٍح

-

ششػٍح
ػهًً
أدتً

حٍاصج يؼذل ٪60
فً يادج انتشتٍح
انذٌٍُح
ٔفك اإلعالٌ
انظبدس عٍ ٔصاسح
األٔلبف
-

يالحظاخ خاصح بانكهٍاخ انتطثٍمٍح وانًؼاهذ
 - 1رمجم ؽهجبد انشاغجيٍ في انزمذو إنى يفبػهخ انًعبْذ يٍ يٕانيذ عبو ٔ 1995يب ثعذٔ ،انعجشح نهعبو ٔنيظ
نهشٓشٔانيٕو.
 - 2في ؽبل ٔعٕد أكضش يٍ اخزظبص في انًعٓذ يزى اإلعالٌ عٍ يفبػهخ داخهيخ فيّ نهمجٕل في ْزِ
االخزظبطبد ٔفك ششٔؽ رٕػع يٍ لجم يغهظ انًعٓذ ٔرشعم َغخخ عٍ ْزِ انششٔؽ إنى ٔصاسح
انزعهيى انعبني.
 - 3يخؼع انطالة انشاغجٌٕ في االنزؾبق ثى عبْذ انفُىٌ انتطثٍمٍح ،اَحاس وانًتاحف ،انُفظ وانغاص فً
انشيٍالٌ،انخطىط انحذٌذٌح فً حهة،انؼهىو انغٍاحٍح وانفُذلٍح إنى انًغبثمبد أٔ انًمبثالد أٔ انفؾٕص
انفُيخ ٔانطجيخ ٔفك يب ٔسد في إػالٌ انًفاضهح انؼايح
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 - 4يعبيم أثُبء انًٕاؽُبد انغٕسيبد انًميًبد في عٕسيخ ،انًزضٔعبد يٍ غيش انغٕسييٍ أٔ يٍ في
ؽكًٓى ،انزيٍ دسعٕا يشؽهخ انزعهيى األعبعي (انؾهمخ انضبَيخ) ٔانًشؽهخ انضبَٕيخ في عٕسيخ ؽزى ؽظٕنٓى
عهى شٓبدح انذساعخ انضبَٕيخ انعبيخ انغٕسيخ ٔكبَذ األو يميًخ في عٕسيخ خالل فزشح دساعخ اثُٓب ،يعبيهخ
انطالة انغٕسييٍ يٍ ؽيش انمجٕل انغبيعي في انًفبػهخ انعبيخ ٔ ،دفع انشعٕو انغبيعيخ.
 - 5يُعبيم انطالة انعشة انًٕنٕدٌٔ في انمطش ،انًميًٌٕ فئّ ،أرًٕا يشؽهخ انزعهيى األعبعي (انؾهمخ انضبَيخ)
ٔانًشؽهخ انضبَٕيخ في عٕسيب ؽزى ؽظٕنٓى عهى شٓبدح انذساعخ انضبَٕيخ انغٕسيخ ،يعبيهخ انطالة
انغٕسييٍ يٍ ؽيش انمجٕل انغبيعي في انًفبػهخ انعبيخٔ ،دفع انشعٕو انغبيعيخ.
 - 6انطالة انعشة ٔاألعبَت ؽًهخ انضبَٕيخ انعبيخ أٔانًُٓيخ انغٕسيخ انزيٍ ال رُطجك عهيٓى انششٔؽ انٕاسدح
أعالِ ٔ ؽًهخ انضبَٕيخ انعبيخ أٔانًُٓيخ غيش انغٕسيخ يزمذيٌٕ إنى يفبػهخ انطهجخ انعشة ٔاألعبَت
ؽظشا ً.
 - 7يزى لجٕل ؽًهخ انضبَٕيخ انششعيخ انغٕسيخ في انًعٓذ انًزٕعؾ نهعهٕو انششعيخ ٔانعشثيخ ثذيشك ٔفك
اإلعالٌ انظبدس عٍ ٔصاسح األٔلبف.
 - 8يزى لجٕل انطالة يٍ ؽًهخ انضبَٕيخ انًُٓيخ ثُغت يؾذدح في انكهيبد انزطجيميخ ٔانًعبْذانزمبَيخ انخبػعخ
إلششاف انًغهظ األعهى نهزعهيى انزمبَي ٔانكهيبد انزمُيخ في االخزظبطبد انًمبثهخ يٍ خالل يفبػهخ
انضبَٕيبد انًُٓيخ .
 - 9يزمذو انطالة انشاغجٌٕ ثبالنزؾبق ثًعبْذ انزشثيخ انًٕعيميخ ٔانزشثيخ انفُيخ انزشكيهيخ ٔانزطجيميخ ٔانزشثيخ
انشيبػيخ انزبثعخ نٕصاسح انزشثيخ إنى انًفبػالد انزي يزى اإلعالٌ عُٓب يٍ لجم ٔصاسح انزشثيخ ٔال يغًؼ
نهطبنت انًمجٕل في انًفبػهخ انعبيخ ثبنمجٕل انعبو في يعبْذ ٔصاسح انزشثيخ ٔيؾك نّ انزمذو نجبلي
انًفبػالد نٓزِ انًعبْذ.
 - 10ال يٕعذ اعزؼبفخ نهطالة انًغزغذيٍ انًمجٕنيٍ نهعبو انذساعي .2019 -2018
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وصٌش انتؼهٍى انؼانً
انذكتىس ػاطف انُذاف
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