
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 

تازاجنإلا تازاجنإلا

حوتفملا حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا زكرم   زكرم تازاجنا   تازاجنا
(( ةيلاملا ةيلاملا ةبساحملا   ةبساحملا جمانرب   جمانرب تاداسلا ( ( تاداسلا ةنيدم   ةنيدم ةعماجب   ةعماجب ةراجتلا   ةراجتلا ةيلك   ةيلك --

2008/20092008/2009 ماع   ماع اهب   اهب ةساردلا   ةساردلا تأدب   تأدب
                                    

(( ينوناقلا ينوناقلا ميلعتلا   ميلعتلا جمانرب   جمانرب )) تاداسلا تاداسلا ةنيدم   ةنيدم ةعماجب   ةعماجب قوقحلا   قوقحلا ةيلك   ةيلك --
2008/20092008/2009 ماع   ماع اهب   اهب ةساردلا   ةساردلا تأدب   تأدب

970970 )) قوقحلا قوقحلا ةيلكو   ةيلكو بلاط ) ) بلاط   934934 )) ةراجتلا ةراجتلا ةيلكب   ةيلكب بالطلا   بالطلا ددع   ددع ناك   ناك زكرملا   زكرملا ةأشن   ةأشن ةيادب   ةيادب يفو   يفو * * 
ةعماجلاب ةعماجلاب نيلماعلا   نيلماعلا نمنم   ةنسحلا   ةنسحلا ةلماعملاو   ةلماعملاو ةيميلعتلا   ةيميلعتلا ةيلمعلا   ةيلمعلا ريس   ريس نسحل   نسحل ارظنو   ارظنو بلاط ) ) بلاط

ىلإ ىلإ لصي   لصي ىتح   ىتح بالطلا   بالطلا ددع   ددع دادزي   دادزي حوتفملا   حوتفملا ميلعتلاب   ميلعتلاب نيمدقتملا   نيمدقتملا بالطلل   بالطلل
ىوتسملاب ىوتسملاب يناثلا   يناثلا يساردلا   يساردلا لصفلاب   لصفلاب  ( ( بلاط بلاط   150150  ) ) ىلإ ىلإ ةفاضالاب   ةفاضالاب ةراجتلا   ةراجتلا ةيلكب   ةيلكب  ( ( بلاط بلاط   10601060 ))

..2014/20152014/2015 ىعماجلا   ىعماجلا ماعلل   ماعلل لوالا   لوالا
يناثلا يناثلا يساردلا   يساردلا لصفلاب   لصفلاب بلاط )  )  بلاط   26002600  ) ) ىلإ ىلإ ةفاضالاب   ةفاضالاب قوقحلا   قوقحلا ةيلكب   ةيلكب بلاط ) ) بلاط   50685068 ))

..2014/20152014/2015 ىعماجلا   ىعماجلا ماعلل   ماعلل لوالا   لوالا ىوتسملاب   ىوتسملاب
ماعلل ماعلل لوالا   لوالا يساردلا   يساردلا لصفلل   لصفلل لوالا   لوالا ىوتسملل   ىوتسملل ةراجتلاو   ةراجتلاو قوقحلا   قوقحلا ىتيلكب   ىتيلكب حوتفملا   حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا بالطل   بالطل لوبقلا   لوبقلا باب   باب حتف   حتف مت   مت   2 0 1 32 0 1 3 سطسغا   سطسغا يف   يف ··

بلاط بلاط (( 1 0 8 91 0 8 9 )) ددع ددع لوبق   لوبق متو   متو 2 0 1 3 / 2 0 1 42 0 1 3 / 2 0 1 4 ىعماجلا   ىعماجلا
ماعلل ماعلل يناثلا   يناثلا يساردلا   يساردلا لصفلل   لصفلل لوالا   لوالا ىوتسملل   ىوتسملل ةراجتلاو   ةراجتلاو قوقحلا   قوقحلا ىتيلكب   ىتيلكب حوتفملا   حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا بالطل   بالطل لوبقلا   لوبقلا باب   باب حتف   حتف مت   مت   2 0 1 32 0 1 3 ربمسيد   ربمسيد يف   يف ··

بلاط بلاط ( ( 1 5 0 01 5 0 0 )) ددع ددع لوبق   لوبق متو   متو 2 0 1 3 / 2 0 1 42 0 1 3 / 2 0 1 4 ىعماجلا   ىعماجلا
ماعلل ماعلل لوالا   لوالا يساردلا   يساردلا لصفلل   لصفلل لوالا   لوالا ىوتسملل   ىوتسملل ةراجتلاو   ةراجتلاو قوقحلا   قوقحلا ىتيلكب   ىتيلكب حوتفملا   حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا بالطل   بالطل لوبقلا   لوبقلا باب   باب حتف   حتف مت   مت   2 0 1 42 0 1 4 سطسغا   سطسغا يف   يف ··

بلاط بلاط ( ( 3 0 6 83 0 6 8 )) ددع ددع لوبق   لوبق متو   متو 2 0 1 4 / 2 0 1 52 0 1 4 / 2 0 1 5 ىعماجلا   ىعماجلا
ماعلل ماعلل يناثلا   يناثلا يساردلا   يساردلا لصفلل   لصفلل لوالا   لوالا ىوتسملل   ىوتسملل ةراجتلاو   ةراجتلاو قوقحلا   قوقحلا ىتيلكب   ىتيلكب حوتفملا   حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا بالطل   بالطل لوبقلا   لوبقلا باب   باب حتف   حتف مت   مت   2 0 1 42 0 1 4 ربمسيد   ربمسيد يف   يف ··

بلاط بلاط ( ( 2 6 0 02 6 0 0 )) ددع ددع لوبق   لوبق متو   متو 2 0 1 4 / 2 0 1 52 0 1 4 / 2 0 1 5 ىعماجلا   ىعماجلا

حوتفملا حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا زكرمو   زكرمو ناولح   ناولح ةعماج   ةعماج حوتفملا   حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا زكرم   زكرم نمنم   لكلك   نيب   نيب نواعتو   نواعتو ةكارش   ةكارش لمع   لمع ىراج   ىراج **
 . . ةحايسلا ةحايسلا ةيلكب   ةيلكب تاداسلا   تاداسلا ةنيدم   ةنيدم ةعماج   ةعماج

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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