
رابخألا رابخألا رخآ   رخآ

تاداسلا تاداسلا ةنيدم   ةنيدم ةعماج   ةعماج نعنع  

عقوملاةيسيئرلا ةعئاشلاةطيرخ  ةلئسالا  Arabic

ثحب  ... عقوملا ىف  ثحبلا 

ةينورتكلالا يعماجلاةموظنملا  ديربلل  لوخدلا 

ةعماجلا ةعماجلانع  نع 

ةلاسرلا ةيؤرلا و 

ةعماجلا فادهأ 

ىميظنتلا لكيهلا 

ةعماجلا تانوفيلت  ليلد 

ةعماجلاب نيلماعلا  ةباقن 

سيردتلا ةئيه  ءاضعأ  ىدان 

ةعماجلا ةعماجلاتارادإ  تارادإ 

ةعماجلا سيئر 

بالطلاو ميلعتلا  نوئش  عاطق 

ثوحبلاو ايلعلا  تاسدردلا  نوئش  عاطق 

ةئيبلا ةيمنتو  عمتجملا  ةمدخ  عاطق 

ةعماجلا ماع  نيمأ  عاطق 

تامولعملا ايجولونكتو  مظن  تامولعملاتاعورشم  ايجولونكتو  مظن  تاعورشم 

ةينورتكلالا ةباوبلا 

ةيرادإلا تامولعملا  مظن  ريوطت 

ةيمقرلا تابتكملا 

ينورتكلإلا ملعتلا 

تامولعملا ةكبشل  ةيساسألا  ةينبلا 

تامولعملا ايجولونكت  ىلع  بيردتلا 

قيوستلا

عقوملا عقوملاتايئاصحإ  تايئاصحإ 

730730 سيردتلا :  ةئيه  ءاضعأ  سيردتلا : ددع  ةئيه  ءاضعأ  ددع 

2794227942 ةيعماجلا : ةلحرملا  بالط  ةيعماجلا :ددع  ةلحرملا  بالط  ددع 

76377637 ايلعلا :  تاساردلا  بالط  ايلعلا : ددع  تاساردلا  بالط  ددع 

ىعامتجالا لصاوتلا  عقاوم  ىلع  ىعامتجالاانوعبات  لصاوتلا  عقاوم  ىلع  انوعبات 

ةيصوصخلاةيسيئرلا انعمةسايس  لصاوت 
تاداسلا 2014 ةنيدم  ةعماجل  ةظوفحم  قوقحلا  عيمج 

ةعماجلا ةعماجلا فادهأ   فادهأ

فادهالا فادهالا
قاـطن ىلع  هـطباور  ىمني  زيمتم  يفرعم  ناـيكك  زربـت  نـأل  نيمداـقلا  نيدـقعلا  لـالخ  تاداـسلا  ةـنيدم  ةـعماج  ىعــست   .1

 . ماع لكشب  ملاعلاو  ايقيرفأو  يبرعلا  ملاعلاو  رصم 
 

نوــكت نأو  ةــيعمتجملا ، اهتامدـــخو  ةـــيثحبلا  اهتطـــشنأو  ةـــيميلعتلا  اــهجمارب  ةـــفاك  يف  زيمتلا  قــيقحت  ىلا  فدـــهت   .2
ةيصوصخب طبترت  يتلا  تالاجملا  يف  يبرعلا  ملاعلا  ىوتـسم  ىلع  ةدئارلا )  ةدئاقلا /  ازيمت (  رثكألا  ةيعماجلا  ةسـسؤملا 

لثمي يذلاو  هيف  دـجوت  يذـلا  يداصتقالا  ميلقإلاو  يفارغجلا  اهعقوم  ةيـصوصخو  ةـفرعملل ، ةـجتنم  ةسـسؤمك  اهرود 
دعاو يوارحـص  ريهظب  لـصتملاو  رـصم ، يف  ةيعانـصلا  تاـشنملا  نم  ةريبـك  ةبـسنل  نضتحملاو  ةعانـصلل  اريبـك  اذـفنم 

ةزيمتم صاوخ  تاذ  يرصملا  بعـشلا  نم  ةريبك  ةئف  مدخت  ةعماج  اهنوك  مكحب  .يداولاو و  ءارحـصلا  يف  لثمتي  ايومنت 
 . راكفألا لدابتو  ءانبلا  راوحلل  دادعتسالاو  رخآلا  لوبقو  حماستلاو  ريغلا  تافاقث  ىلع  حاتفنالاب  زاتمت 

 
ةيعارزلا مولعلا  ةـيراجتلا و  ةـيوبرتلا و  ةـيناسنإلا و  تـالاجم  فـلتخم  يف  اـيخيرات  اـهزيمتب  ظـفتحت  نأ  ةـعماجلا  ىعـست   .3

يف مهـست  نأو  ةيـسسؤملاو ,  ةيرـشبلاو  ةـيعامتجالا  ةـيمنتلا  يف  مهـست  يتـلا  كـلتو  ةـينوناقلاو  ةيــسدنهلاو  ةـيبطلاو 
ةطشنأو راودأ  عم  ةيفاقثلاو  ةيفرعملا  اهتطشنأو  اهجمارب  رفاضتت  نأو  اهميلقإل , يرـضحلا  ديدجتلاو  ةيمنتلا  ةيرارمتـسا 

 . ةيويحلا اهرئاودو  اهميلقإ  يف  عقت  يتلا  ىرخألا  ةفرعملا  تاسسؤم 
 

تاداسلا تاداسلا ةنيدم   ةنيدم ةعماج   ةعماج نعنع  

عاطقلا عاطقلا ةيسيئر   ةيسيئر

ةعماجلا ةعماجلا فادهأ   فادهأ

ةيعماج ةيعماج ميق   ميق

فرش فرش ةحول   ةحول

ةعماجلا ةعماجلا تانوفيلت   تانوفيلت ليلد   ليلد

ةعماجلاب ةعماجلاب نيلماعلا   نيلماعلا ةباقن   ةباقن

" ةمادتسملا ةيئاملا  دراوملا  ةرادإل  ايجولونكتلا  مادختسإو  يملعلا  ثحبلا   " لوح يلود  رمتؤم  مظني  هايملا  ثوحبل  يموقلا  زكرملا 

ةعماجلاةيسيئرلا ةعماجلانع  سيردتلابالطلاتارادإ  ةئيه  ىملعلاءاضعأ  تادحووثحبلا  طئاسولازكارم  زكرم 
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