
رابخألا رابخألا رخآ   رخآ

عقوملاةيسيئرلا ةعئاشلاةطيرخ  ةلئسالا  Arabic

ثحب  ... عقوملا ىف  ثحبلا 

ةينورتكلالا يعماجلاةموظنملا  ديربلل  لوخدلا 

يضايرلا  2015/20162015/2016 يضايرلا طاشنلا   طاشنلا ةرادإ   ةرادإ تازاجنإ   تازاجنإ

ةماعلا ةماعلا ةمدخلاو   ةمدخلاو هلاوجلا   هلاوجلا طاشن   طاشن تازاجنا   تازاجنا

يفاقثلاو  20152015--20162016 يفاقثلاو ينفلا   ينفلا طاشنلا   طاشنلا تازاجنإ   تازاجنإ

ةرادالا ةرادالا تازاجنإ   تازاجنإ
 :-  :-    20132013--20122012 يعماجلا   يعماجلا ماعلل   ماعلل ةرادإلا   ةرادإلا تازاجنا   تازاجنا

 : : ةماعلا ةماعلا ةمدخلاو   ةمدخلاو ةلاوجلا   ةلاوجلا ةنجل   ةنجل
تادشرملاو ةفاشكلل  ماعلا  داحتالا  عم  نواعتلاب  ةلاوجلا  رئاشع  تادئاقو  ةداق  يدعاسم  ليهأتل  ةيمسرلا  ةرودلا 
 . تادشرملاو ةفاشكلل  ماعلا  داحتالا  بيردت  ةداق  ةكراشمب  ىتحو 10/10/2012  نم 7/10  ةرهاقلاب  

ىتح 11/11/2012 نم 6/11  ةدملا  لالخ  عرفلا  هلاوج  بختنم  ةريشع  رايتخاو  بيردت  ركسعم 
ةرتفلا لالخ  تانب   ةيضايرلا  ةيبرتلا  ةيلك  ضرا  ىلع  ماقملاو  عرفلا  تايلكب  تالاوجلاو  نيلاوجلل  مئادلا  بيردتلا  زكرم 

ىتح 31/5/2013 نم 1/2/2013 
نم 1/3/2013 ةرتفلا  لالخ  تاداسلا  عرف  تايلك  تالاوجو  يلاوجل  عبارلا  يونسلا  ىداشرالاو  يفشكلا  ناجرهملا 

تانب ةيبرتلا  ةيلك  ضرا  ىلع  ىتحو 10/3/2013 
  :   : تاداحتالاو تاداحتالاو رسألا   رسألا ةنجل   ةنجل

ةعماجلا تايلكل  ةيبالطلا  رسألا  نيوكت 
ىتحو 18/12/2012 نم 18/11  ةرتفلا  لالخ  ةعماجلا  تايلك  نيب  ةيفاقث )  تامولعم  يضاير –  ةيبالطلا (  رسألا  يرود 

موي 22/4/2013 تايلكلا   رسا  نيب  ةيهيفرت  ةلحر 
ىتحو 18/4/2013 نم 15/4  ةعماجلا   تايلك  رسا  نيب  ميركلا  نآرقلا  ةقباسم 

موي 17/4/2013 ةيردنكسإلا  ىلإ  ةلحر 
 : : ةيفاقثلا ةيفاقثلا ةنجللا   ةنجللا

ىتحو 30/4/2013 نم 28/4/2013  تاداسلا  تايلك  بالط  نيب  يفاقثلا   يرودلا  ةقباسم  ةماقإ 
ىتحو 28/2/2013 نم 25/2/2013  ةريصقلا  ةصقلاو  لجزلاو  رعشلا  ةقباسم 

ىتحو 15/11/2012 نم 12/11/2012  ميركلا  نارقلا  ديوجتو  ظفح  يف  ةقباسم 
 : : ةينفلا ةينفلا ةنجللا   ةنجللا

تاداسلا ةعماج  بالطل  ةينف  لمع  ةشرو  ةماقإ 
تاداسلا ةعماج  بالطل  ينف  ضرعم 

ةيفونملا ةعماج  ديع  يف  ينفلا  ضرعملا  يف  ةكراشملا 
نيزيمتملا ميركتو  ةيبالطلا  ةطشنألا  ماتخ  لفح 

يعامتجالا لفاكتلا  تازاجناو  ةيملعلاو   ةيعامتجالاو  ةيضايرلا  ةطشنألا  بناجب 

ميلعتلا ميلعتلا نوئش   نوئش عاطق   عاطق
بالطلاو بالطلاو

بالطلاو بالطلاو ميلعتلا   ميلعتلا نوئش   نوئش عاطق   عاطق

20152015 قيرطلا   قيرطلا قابس   قابس

مدقلا مدقلا ةرك   ةرك تايسامخل   تايسامخل رشع   رشع ةيداحلا   ةيداحلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةلوطبلا   ةلوطبلا ىفىف   ةكراشملا   ةكراشملا

دياز دياز خيشلا   خيشلا نوثارام   نوثارام

ةيضايرلا ةيضايرلا ضورعلا   ضورعلا

20162016--20152015 يضايرلا   يضايرلا يرودلا   يرودلا ناجرهم   ناجرهم

20162016 قيرطلا   قيرطلا قابس   قابس

ةماعلا ةماعلا ةمدخلاو   ةمدخلاو ةلاوجلا   ةلاوجلا ةرادإ   ةرادإ تاكراشم   تاكراشم

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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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 

رشاعلا رشاعلا تاعماجلا   تاعماجلا بابش   بابش عوبسأب   عوبسأب ةكراشملا   ةكراشملا نعنع   ريرقت   ريرقت

20162016--20152015 يماع   يماع نمنم   ةماقملا   ةماقملا ةينفلا   ةينفلا ضراعملاو   ضراعملاو تاكراشملا   تاكراشملا

تاعماجلا تاعماجلا بابش   بابش عوبسأب   عوبسأب ةكراشملا   ةكراشملا
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