
	

   

 
 
 
 

 2019 سرام 03 :خير!                

 يمالعإ نايب
 

 رشع ةيناثلا ةيمومعلا ةيعمجلل هعامتجا يلارتسألا يلاردفلا ةمئألا سلجم دقع
 ةديدج ةيرادإ ةئيه باختناو

 
 قفاوملا دحألا موي يف هسيسL ذنم رشع ةيناثلا ةيمومعلا ةيعمجلل هعامتجا يلارتسألا يلاردفلا ةمئألا سلجم دقع
  .ارولاش ةقطنم يف ينديس ةنيدمب هرقم يف ٢٠١٩ سرام ٣ ـل
 

 jروتكيفو زليو ثيواسوين ةيالو نم ةيلارتسألا تjالولا عيمج نم لضافألا ةمئألا نم عمج عامتجإلا رضح دقلو
 .اربناك ةمصاعلاو ايلارتسأ برغو ايلارتسأ بونجو دنالزيوكو

 

 قلعتت تايجيتارتساو ايلارتسأ يملسمبو ماعلا عامتجإل| قلعتت يتلا لامعألا لودج ءاضعألا ةمئألا شقuو
 يمالسإلا عمت�ا لعافت اهمهأ نمو .ايلارتسأ يف يمالسإلا لمعلا مدقتو يلارتسألا يلاردفلا ةمئألا سلجم ريوطتب
 ةيوهلا ةيامح ةرورض ىلع ديكأتلا ىلع نورضاحلا عمجأ دقو .هريوطتو هئانب يف ةمهاسملاو يلارتسألا عمت�ا عم
 ديحوتو نيملسملا ةملك عمجل هلمع يف يلارتسألا يلاردفلا ةمئألا سلجم معدو نيملسملاو ةمئألا ةدحوو ةيمالسإلا
  .يلاردفلاو يلحملا ديعص ىلع ةمداقلا ةيموكحلا ت|اختنإلا يف ةيباجيإلا ةمهاسملا ةرورضو مهتيؤر
 

 ةيملعلا ثوحبلاو ىوتفلا نوؤشب ىنعيس يذلا يلارتسألا ءاتفإلا سلجم سيسL ةيمومعلا ةيعمجلا ترارق مهأ نمو
  .ايلارتسأ يتفم ةحامس اهسأري ايلارتسأ يملسمب قلعتت يتلا ثاحبألاو ىواتفلا رادصإ صخأل|و ةيمالسإلاو
 
 
 



	
	 	
	

 
 تjالو عيمج نيلثمم ءاضعألا ةمئألا نم يلارتسألا يلاردفلا ةمئألا سل� ةديدج ةيرادإ ةئيه باختنا مت دقو
 :ايلارتسأ

 ةيالولا      بصنملا    مامإ
 زليو ثيواسوين      ايلارتسال ماعلا يتفملا  دمحموبأ ميهاربإ .د مامإ .1
 زليو ثيواسوين      سل�ا سيئر   ناميلسلا يداش مامإ .2
 دنالزيوك      سل�ا سيئر بئu   نيسح نارمع مامإ .3
 jروتكيف      سل�ا رس نيمأ  يبيقارس ىفطصم مامإ .4
 زليو ثيواسوين      سل�ا قودنص نيمأ   يعاقبلا قراط مامإ .5
 زليو ثيواسوين     سل�ا رس نيمأ بئu   يماشلا لالج مامإ .6
  ايلارتسأ برغ     سل�ا قودنص نيمأ بئu   راتهم ناهرب مامإ .7
  زليو ثيواسوين  زليو ثيواسوين ةمئأ سلجم سيئرو ةيرادإلا ةئيهلا وضع   بلاط دلاخ مامإ .8
 زليو ثيواسوين      ةيرادإلا ةئيهلا وضع   نومك دمحم مامإ .9

 زليو ثيواسوين      ةيرادإلا ةئيهلا وضع   سيمخ دمحم مامإ .10
 زليو ثيواسوين      ةيرادإلا ةئيهلا وضع   ةيركس ليبن مامإ .11
  jروتكيف   jروتكيف ةمئأ سلجم سيئرو ةيرادإلا ةئيهلا وضع   ودبع ىسيع مامإ .12
 jروتكيف      ةيرادإلا ةئيهلا وضع   مقزلا ءالع مامإ .13
 jروتكيف      ةيرادإلا ةئيهلا وضع   هيتيب عيبر مامإ .14
 jروتكيف      ةيرادإلا ةئيهلا وضع   ىسيع يدجم مامإ .15
  دنالزيوك   دنالزيوك ةمئأ سلجم سيئرو ةيرادإلا ةئيهلا وضع   ربكأ ريزع مامإ .16
 ايلارتسأ بونج  ايلارتسأ بونج ةمئأ سلجم سيئرو ةيرادإلا ةئيهلا وضع   ةحامسوبأ نيمأ مامإ .17
 ايلارتسأ بونج      ةيرادإلا ةئيهلا وضع   ملاع مالسلادبع مامإ .18
  ايلارتسأ برغ  ايلارتسأ برغ  ةمئأ سلجم سيئرو ةيرادإلا ةئيهلا وضع  روفغلادبع لصيف مامإ .19
  اربناك ةمصاعلا   اربناك ةمئأ سلجم سيئر و ةيرادإلا ةئيهلا وضع   ةدنك مدآ مامإ .20

 

 ايلارتسأ تjالو عيمج نم اومدق نيذلا لضافألا ةمئألاو روضحلا عيمج يلارتسألا يلاردفلا ةمئألا سلجم ركشيو
  .ددجلا ءاضعألا باختناو سل�ا ةمهم حاجنإو زاجنإ يف مهتمهاسمو مهروضح ىلع

 
	.هاضريو هبحي امل نيملسملا ءاملعو ةمئألا عيمج قفوي نأ ىلاعتو كرابت ىلوملا نيلئاس


