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 عهً جًهىسَخ يصش انعشثُخ ًزىقعخحبنخ انطقظ ان ثُبٌ
 0202فجشاَش  51سثعبء األً إن0202ش فجشاَ 55 انغجذ انفزشح يٍ  خالل 

 

  ىوـٍ َـبسا يـــإعزجخ ـىَــىال انجــشاس فٍ االحــــذو االعزقــٍ عـخ يـالد نحبنــشض انجــرزعأٌ  شــانًُزظٍ ـي            

  حم انشًبنُخ ويُبطق يٍنً يزىعطخ انشذح  عهً انغىاحُث رغقط األيطبس يٍ خفُفخ إ شاَشـفج 55 انًىافق ذـــانغج

نً غضَشح يٍ يزىعطخ انشذح إ ىٌنزك فجشاَش رضَذ كًُبرهب 56انًىافق حذ . واعزجبسا يٍ َىو األ انىجه انجحشٌ 

  عُذـبل انصـــٍ شًـبطق يـــيُ هًـعخ ـــإنً يزىعطخ ـخفُف ىٌــرك بحــــذٌ انقُـــوي بءـعُُ ق يٍــــيُبطً ـنإ زذـرًو

 ٍـــبض فــــرنك اَخف بحتــَص .شاَشـــفج 51 انًىافق سثعبءوَغزًش رنك حزً َىو األ بل انجحش االحًشـــالعم ججــوع

كًب  نزعىد اقم يٍ انًعذالد انطجُعُخ نهزا انىقذ يٍ انعبو دسجبد يئىَخ  4-3ى رزشاوح يٍ ـــشاسح ثقُـــبد انحـــدسج 

 يًب َضَذ يٍ ً شًبل انصعُذـــحز بل انجالدــشًبطق يٍ ـــيُ عهً  شاَشـــفج 56انًىافق  ذــحَىو األبح ــط انشَـــرُش

   .انًزىعط حًش وٍَ األعهً انجحشاظطشاة فٍ حشكخ انًالحخ انجحشَخ ً ورؤدٌ إناالحغبط ثجشودح انطقظ 

 

  انكجشي انقبهشح وعٍ
 

 شاوحـــــشاسح  ثقُى رزــــــبد انحــأٌ رُخفط دسجشاَش ـــفج انًىافق 56ذــحبسا يٍ َىو األـــاعزجفًٍ انًزىقع          

يزىعطخ انشذح عهً يطبس رغقط األو قم يٍ انًعذالد انطجُعُخ نهزا انىقذ يٍ انعبودسجبد يئىَخ  نزعىد أ 4-3يٍ  

يًب  فجشاَش 56انًىافق  حذَىو األ ورُشط انشَبح فجشاَش 51 انًىافق سثعبء رنك حزً َىو األ وَغزًشيُبطق يزفشقخ 

 َضَذ يٍ االحغبط ثجشودح انطقظ.
 

 :0202 فجشاَش 56 انًىافق حذاأل َىو يٍ اعزجبسا انحشاسح دسجبد رزشاوح اٌ انًزىقع ويٍ

 

 انصغشي انعظًً انًُطقخ انصغشي انعظًً انًُطقخ
 55-50 05-04 عُُبء جُىة 1-55 56-51 انقبهشح

 7-1 51-02 انصعُذ شًبل 1-52 56-51 انجحشٌ انىجه

 1-52 03-05 انصعُذ جُىة 1-52 56-57 انشًبنُخ انغىاحم

   

عىء ثئرخبر كبفخ انزذاثُش انالصيخ نهحذ يٍ األثبس انغهجُخ انُبجًه عٍ  كبفخ انجهبد انًعُُخ انهُئخُبشذ رو  

 .حىال انجىَخاأل

 
 :ُخراِ أسقبو انهبرفعبعخ عهً  04 ـيذاس انهزا وًَكٍ األرصبل ثبنهُئخ انعبيخ نألسصبد انجىَخ عهً 

04646705 – 04646751 
 

  .نهجًُع يهانغال خ انعبيخ نألسصبد انجىَخيع رًُُبد انهُئ
 
 
 هشبو حغٍ طبحىٌ /  نىاء جىٌ                                                                                 

                                                                                                سئُظ يجهظ اإلداسح                                                                                               


