
رابخألا رابخألا رخآ   رخآ

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 

زكرملا زكرملا ةأشن   ةأشن

زكرملا زكرملا ةاةا   ــــــ ــــــ شنشن
 . . 20132013 ةنسل ةنسل ( ( 180180 )) مقر مقر ىرازولا   ىرازولا رارقلاب   رارقلاب ةيفونملا   ةيفونملا ةعماج   ةعماج نعنع   تاداسلا   تاداسلا ةنيدم   ةنيدم ةعماج   ةعماج لصف   لصف متمت  

ةيميلعتلا ةيميلعتلا اهتامدخ   اهتامدخ مدقت   مدقت نانا   ىلع   ىلع امئاد   امئاد صرحت   صرحت ىتلاو   ىتلاو تاداسلا   تاداسلا ةنيدم   ةنيدم ةعماج   ةعماج نمنم   ءزج   ءزج زكرملا   زكرملا اذه   اذه نإنإ  
ناك ناك انه   انه نمو   نمو .رصم   .رصم يفيف   ةيميلعتلا   ةيميلعتلا ةسايسلا   ةسايسلا كرحت   كرحت يتلا   يتلا نيناوقلاو   نيناوقلاو مظنلا   مظنلا عمعم   قفتي   قفتي لكشب   لكشب ةيملعلاو   ةيملعلاو

امام عابتإب   عابتإب كلذو   كلذو حيحصلا   حيحصلا ينوناقلا   ينوناقلا راطالا   راطالا يفيف   ةيملعلا   ةيملعلا اهتاجردو   اهتاجردو زكرملا   زكرملا عضو   عضو ىلع   ىلع ةعماجلا   ةعماجلا صرح   صرح
:-:- يلي يلي

19721972 ةنسل   ةنسل (( 4949 )) مقر مقر نوناقب   نوناقب ةيروهمجلا   ةيروهمجلا سيئر   سيئر رارق   رارق
ميظنت ميظنت نوناقل  نوناقل ةيذيفنتلا   ةيذيفنتلا ةحئاللا   ةحئاللا رادصإب   رادصإب   19751975 ةنسل   ةنسل (( 809809 )) مقر مقر ةيروهمجلا   ةيروهمجلا سيئر   سيئر رارق   رارق --22

هلهل هلدعملا   هلدعملا تارارقلاو   تارارقلاو تاعماجلا   تاعماجلا

 

ميلعتلا ميلعتلا نوئش   نوئش عاطق   عاطق
بالطلاو بالطلاو

بالطلاو بالطلاو ميلعتلا   ميلعتلا نوئش   نوئش عاطق   عاطق

عاطقلا عاطقلا ةيسيئر   ةيسيئر

عاطقلا عاطقلا رابخأ   رابخأ

ميلعتلا ميلعتلا نوئشل   نوئشل ةعماجلا   ةعماجلا سيئر   سيئر بئان   بئان
بالطلاو بالطلاو

يميظنتلا يميظنتلا لكيهلا   لكيهلا

يعماجلا يعماجلا ميوقتلا   ميوقتلا

ميلعتلا ميلعتلا نوئشل   نوئشل ةماعلا   ةماعلا ةرادإلا   ةرادإلا

حوتفملا حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا

بالطلا بالطلا ةياعرل   ةياعرل ةماعلا   ةماعلا ةرادإلا   ةرادإلا

ةيعماجلا ةيعماجلا ندملل   ندملل ةماعلا   ةماعلا ةرادإلا   ةرادإلا

ةيبطلا ةيبطلا ةرادالا   ةرادالا

ةيضايرلا ةيبرتلا  ةيلكل  ةيلخادلا  ةحئاللا  عورشم  ىلع  ةقفاوملا 

ةعماجلاةيسيئرلا ةعماجلانع  سيردتلابالطلاتارادإ  ةئيه  ىملعلاءاضعأ  تادحووثحبلا  طئاسولازكارم  زكرم 
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