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فشٗك ػول إعزشار٘ج٘خ الزؼل٘ن ّالزؼلن :
أ -الفشٗك اإلداسٕ ّالزٌف٘زٓ إلػذاد إعزشار٘ج٘خ الزؼل٘ن ّالزؼلن:
م

الْظ٘فخ

االعــــن

1

أ .د /صك٘خ إثشاُ٘ن كبهل

أعزبر ؼشق الزذسٗظ الوزفشؽ ثمغن الشٗبظخ الوذسع٘خ

2

أ  .م  .د ّ /ل٘ذ صالح ػلٖ الوغبّٕ

أعزبر هغبػذ ثمغن الشٗبظخ الوذسع٘خ

ة -فشٗك الوشاعؼخ إعزشار٘ج٘خ الزؼل٘ن ّالزؼلن:
م

الْظ٘فخ

االعــــن

أعــزبر الوٌــبُظ ّؼــشق رــذسٗظ الزشث٘ــخ الشٗبظــ٘خ ّس ــ٘ظ
1

لغــن الوٌــبُظ ّؼــشق رــذسٗظ ثيل٘ــخ الزشث٘ــخ الشٗبظــ٘خ

أ.دً /ج٘ل هحوذ هحوذ حغي

للجٌ٘ي ثبلِشم – عبهؼخ حلْاى .

ط -لجٌخ هزبثؼخ ّرم٘٘ن خؽخ إعزشر٘ج٘خ للزؼل٘ن ّالزؼلن:
م

االعــــن

الصفخ

الْظ٘فخ

1

أ  .د  /أحوذ عؼذ الذٗي ػوش

ػو٘ذ اليل٘خ

س ٘غبً

2

أ  .د  /أعؼذ الي٘يٖ

ّك٘ل اليل٘خ للذساعبد الؼل٘ب

ػعْاً

3

أ  .د ُ /شبم صجحٖ

ّك٘ل اليل٘خ لشئْى الزؼل٘ن ّالؽالة

ػعْاً

4

أ  .د  /هِبة ػجذ الشاصق

ّك٘ل اليل٘خ لشئْى خذهخ الج٘ئخ ّالوجزوغ

ػعْاً

5

أ  .د ُ /جَ ػجذ الؼظ٘ن إهجبثٖ

س ٘ظ لغن الشٗبظخ الوذسع٘خ

ػعْاً

6

أ  .د  /ػالء الذٗي هحوذ ػلٍْ٘

هٌغك ػبم الخؽخ االعزشار٘ج٘خ

ػعْاً

7

أ  .م  .د  /أحوذ ػجذ الوٌؼن ػالم

هذٗش ّحذح ظوبى الجْدح ّاالػزوبد

ػعْاً

8

أ  .م  .د  /هحوذ ػجذ الفزبح صاٗذ

ًب ت هذٗش ّحذح ظوبى الجْدح ّاالػزوبد

ػعْاً
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عذاّل الخؽخ االعزشار٘ج٘خ ّ 2018 / 2016آل٘بد رٌف٘زُب
كل٘خ الزشث٘خ الشٗبظ٘خ للجٌ٘ي ثأثْ ل٘ش:
ّ لوــب كبًــذ اليل٘ــخ كوؤعغــخ رؼل٘و٘ــخ رغــؼٔ ّ رٌشــذ رحم٘ــك الزمــذم الوغــزوش
لالسرمبء ثوغزْٓ االداء الزؼل٘وٖ ّ الزؽـْٗش الوغـزوش للفبػل٘ـخ الزؼل٘و٘ـخ ّ رحم٘ـك االػزوـبد
كوؤعغخ رزـْافش فِ٘ـب الوؼـبٗ٘ش الم٘بعـخ الخبصـخ ّلزحم٘ـك لـذسح لخـشٗظ اليل٘ـخ ػلـٔ رلج٘ـخ
احز٘بعبد عـْق الؼولـْ لوٌبفغـخ ػلـٔ هغـزْٓ الجيـبلْسْٗط ّ الذساعـبد الؼل٘ـب ّ هـغ ػـذم
اُوبل دّس اليل٘خ كوؤعغخ خذه٘خ لِب دّس فبػل فٔ أًشؽخ الخذهخ الوجزوؼ٘خ .
لزا فمذ رعوٌذ اعزشار٘ج٘خ الزؼل٘ن ّالزؼلن لليل٘خ ػلٔ:


هحْس الزؼل٘ن ّ الزؼلن ّ االًشؽخ الؽالث٘خ.

ّ لمذ رن ص٘بغخ الخؽخ االعزشار٘ج٘خ فٔ هجوْػخ هي األُذاف االعزشار٘ج٘خ ّ ،ف٘ب ٗلٔ
ػشض للخؽخ االعـزشار٘ج٘خ الومزشحـخ لليل٘ـخ هزعـوٌخ االُـذاف االعـزشار٘ج٘خ الؼبهـخ لليل٘ـخ
ّاالُذاف الفشػ٘ـخ الوٌذسعـخ رحزِـب ّ أل٘ـبد رٌف٘ـزُب ّ هؤشـشاد الٌجـبح أّ أعـبل٘ت الم٘ـبط ّ
الوغئْل ػي الزٌف٘ز ّ الفزشح الضهٌ٘خ الالصهخ للزٌف٘ز .
األُذاف

األُذاف

اإلعزشار٘ج٘خ

الفشػ٘خ

اإلعشاءاد الزٌف٘زٗخ

هؤششاد

اإلؼبس

الٌجبح

الضهٌٖ
2016/---9
حزٖ—8

.1

2018

رؽـــــْٗش

 سظـــبء ًغـــجٔ ػـــي

الجـشاهظ الزؼل٘و٘ـخ

هغــــزْٓ الخــــشٗظ

هغزوش

فٔ كبفخ لؽبػبد

ؼْال

الؼوـــل الوشرجؽـــخ

الخؽخ

ثبليل٘ـــــــــــــــــــــخ
ثوٌظْهــــــــــــــــخ
هغــزوشح هشًــخ ّ
رـــــْف٘ش خـــــذهبد
رؼل٘و٘ـــخ هو٘ـــضح
هــــغ االخــــز فــــٖ
االػزجــــــبس عو٘ــــــغ
الؼْاهــل الوــؤصشح

هشــبسكخ اػعــبء

رشي٘ل لجٌخ هوضلخ هي االلغبم الؼلو٘ـخ لوزبثؼـخ

ُ٘ئــــخ الزــــذسٗظ

الزشاحــبد ّ خؽــػ الزحغــ٘ي فــٔ الومــشساد الذساعــ٘خ

ّالؽـــــــــــــــــــالة

ثصفخ دّسٗخ

ّالوغـــــــزف٘ذٗي
فـــــــٖ رؽـــــــْٗش

رشي٘ل لجٌخ هوضلخ هي االلغبم الؼلو٘ـخ لوزبثؼـخ

الجشاهظ الزؼل٘و٘خ

رؽْس الجشاهظ الزؼل٘و٘ـخ الوشـبثِخ ػلـٔ الوغـزْٓ

ّالومــــــــــــــشاساد

الوحلٔ ّ الذّلٔ

الذساع٘خ

فٖ ػول٘خ الزؽْس.

ثبليل٘خ
ً غـــــــــجخ ػـــــــــذد

االعزشار٘ج٘خ
هغزوش

الومشساد الذساع٘خ

ؼْال

الزٔ رـن رؽْٗشُـب

الخؽخ

الــٔ اعوــبلٔ ػــذد

االعزشار٘ج٘خ

الومشساد
رؽْٗش الجـشاهظ ّ الومـشساد الذساعـ٘خ الزـٔ رمـذهِب

هغزوش
ؼْال
الخؽخ

ألغبم اليل٘خ

االعزشار٘ج٘خ
رشي٘ل لجٌخ لوشاعؼـخ الِ٘يـل الزٌظ٘وـٖ للجـشاهظ
رحـــذٗش الجـــشاهظ
الذساعـــــ٘خ فـــــٖ
ظـــــــــْءالوؼبٗ٘ش
األكبدٗو٘خ

األكبدٗو٘خ ؼجمب للوؼبٗ٘ش األكبدٗو٘خ الم٘بع٘خ

 اعــــزحذاس ثؼــــط

دساعـــخ للْلـــْف ػلـــٔ هـــذٓ هٌبعـــجخ هشـــبسكخ

الزخصصــــــــــــبد ّ

الومشساد الذساع٘خ فٖ كل رخصص أكبدٗوٖ للجشاهظ

الومشساد ّ رؼـذٗل

الزؼل٘و٘خ

ّ رحغــ٘ي الجــشاهظ

دساعخ العزؽالع أساء األلغبم الؼلو٘خ فٖ همزشحبد

الزؼل٘و٘خ

رؽْٗش الومشساد الذساع٘خ روِ٘ذا لزؼذٗل الال حخ
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عٌْٗب
فجشاٗش
2016
هبسط
2016
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األُذاف

األُذاف

اإلعزشار٘ج٘خ

الفشػ٘خ

اإلعشاءاد الزٌف٘زٗخ

هؤششاد

اإلؼبس

الٌجبح

الضهٌٖ

رشـــــي٘ل لجٌـــــخ للوٌـــــبُظ ثوشـــــبسكخ ؼالث٘ـــــخ
ّهجزوؼ٘خ لوشاعؼـخ الجـشاهظ الزؼل٘و٘ـخ ّالومـشساد

ًْْٗ٘ 2016

الذساعـــ٘خ ثبليل٘ـــخ فـــٖ ظـــْء سعـــبلزِب ّالوؼـــبٗ٘ش
األكبدٗو٘خ الوزجٌبح .
ّسػ ػوــل لزْصــ٘ب الجــشاهظ ّالومــشساد الذساعــ٘خ

فجشاٗش 2017

لوٌغمٖ الومشساد ّالجشاهظ
دساعخ لوشاعؼخ الوحزْٓ الؼلوٖ ّالٌزب ظ الزؼل٘و٘خ

فجشاٗش 2017

الوغزِذفخ ليل ثشًبهظ رؼل٘وٖ
ّسشخ ػول لوشاعؼخ الجـشاهظ الزؼل٘و٘ـخ ّالومـشساد

هبْٗ2017

الذساع٘خ هي لجل الوشاعؼ٘ي الخبسع٘٘ي
ّسػ ػوـــل لزـــذسٗت أػعـــبء ُ٘ئـــخ الزـــذسٗظ ػلـــٔ

دٗغوجش

صـــ٘بغخ الٌزـــب ظ الزؼل٘و٘ـــخ الوغـــزِذفخ ّهؼـــبٗ٘ش

2017

ّأُذاف كل ثشًبهظ ّكزا هحزْاُب الذساعٖ
ًذّح حـْل الٌزـب ظ الزؼل٘و٘ـخ الوغـزِذفخ للجـشاهظ

ٌٗبٗش 2018

ّالومشساد الذساع٘خ
دساعخ العزؽالع سأٓ الؽـالة فـٖ الٌزـب ظ الزؼل٘و٘ـخ

فجشاٗش 2018

الوغزِذفخ للجشاهظ .

هبسط

اػزوبد رْص٘ب الجشاهظ ّالومشساد الذساع٘خ ثوجبلظ

2018

األلغبم ّهجلظ اليل٘خ ثؼذ رحذٗضِب.
دساعبد رزجؼَ٘ لزحل٘ـل ًزـب ظ الؽـالة فـٖ الومـشساد
الذساعــ٘خ ّالجــشاهظ الزؼل٘و٘ــخ ّهمبسًزِــب ثبلغــٌْاد

ْٗلْ٘ 2018

الغبثمخ
*ثشًبهظ الزذسٗظ *ثشًبهظ الزذسٗت الشٗبظٖ
*ثشًبهظ اإلداسح الشٗبظ٘خ

 رحغــــــــــــــــــ٘ي
اعـــــــــزشار٘ج٘بد
ّهغــــــــــبػذاد
الزؼل٘ن ّالـزؼلن
.2

الزم٘ـــ٘ن

الشـــــــــــــــــــــبهل
ّالوغــــــــــــــــزوش
للفبػل٘ـــــــــــــــــــخ
الزؼل٘و٘خ ّّعـْد
ًظــــــبم داخلــــــٖ
هزيبهـــــــل إلداسح
عـــــْدح الزؼلـــــ٘ن
ّالزؼلن .

الفؼبل هزعوٌخ
ػول٘بد الزمْٗن
الوْظـــــــــْػ٘خ
ّالؼبدلخ

دساعخ رزجؼَ٘ للْلْف ػلـٔ أعـجبة الزجـبٗي فـٖ ًزـب ظ

عجزوجش

الؽالة فٖ ثؼط الومشساد أّ الجشاهظ الزؼل٘و٘خ

2018

ًذّح حْل اعزشار٘ج٘بد الزؼل٘ن ّالزؼلن
عـــزؽالع سأٓ الؽـــالة فـــٖ أًوـــبغ الزؼلـــ٘ن ّالـــزؼلن
الوٌبعجخ للجشاهظ الزؼل٘و٘خ الوخزلفخ
ّسػ ػول ػلـٔ اعـزخذام أًوـبغ رؼلـن غ٘ـش رمل٘ذٗـخ
(الزؼبًّٖ – لؼت األدّاس – الؼصب الزٌُٖ – الوحبكبح
– االعزمصبء )
دساعـــبد لزحذٗـــذ االعـــزشار٘ج٘بد الوٌبعـــجخ لزحم٘ـــك

 رــــــْف٘ش ًظــــــن ّ
اعــــــبل٘ت رؼلــــــن
هخزلفخ ّ هزؼذدح
هؼزوذح ّ هؼلٌخ
 رحْٗــل ًغــجخ هــي
الومــــــشساد الــــــٔ

هخشعبد الزؼل٘ن الوغزِذفخ ليل ثشًبهظ

الزمــــــــــــــــْٗن

ًذّح حْل ك٘ف٘خ رٌو٘خ هِـبساد الـزؼلن الـزارٔ لـذٓ

هي كضبفـخ ػذدٗـخ

ّالم٘ـــــــــــــــبط

الؽالة هي خالل الومشساد الذساع٘خ ّك٘ف٘خ رم٘٘وِب

ّ ًمص اهيبًبد ّ

الززجؼ٘خ .

ظوي الٌزب ظ الزؼل٘و٘خ الوغزِذفخ

الؼجــض فــٔ اػعــبء

ًذّح ؼالث٘خ لزؼضٗض اعزخذام الزؼلن الزارٖ ّاعزخذام

ُ٘ئخ الزذسٗظ

ً شــش الوفــبُ٘ن
الحذٗضخ للزؼلـ٘ن
ّالزؼلن
 حــذٗش ّرؽــْٗش
الويزجخ
 دساعـــخ لزحذٗـــذ
االحز٘بعــــــــــــبد

االًزشًذ فٖ إػذاد الجحْس ثبللغز٘ي الؼشث٘خ ّاالًجل٘ضٗخ
ًشــش ألُــن الجحــْس الؽالث٘ــخ ّّظــؼِب ػلــٔ هْلــغ
اليل٘خ
لجٌخ لزحذٗذ هذٓ كفبٗخ ّرٌبعت إػذاد أػعـبء ُ٘ئـخ
الزــذسٗظ ثيــل لغــن ّالومــشساد الذساعــ٘خ هــغ إػــذاد
الؽلجخ
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2017
اثشٗل 2017

هبْٗ 2017

همشساد اليزشًّ٘خ
 حل كبفخ هشـبكل
الزؼلـــ٘ن ّ الـــزؼلن

ً شــــــش صمبفــــــخ

هبسط

ّ عــــــْد لب وـــــــخ
ثجـــــشاهظ الزـــــذسٗت
الو٘ــــذأً ّ سظــــب

ًْْٗ٘ 2017
اكزْثش
2017
ٌٗبٗش 2018
هبْٗ 2018

االؼـــشاف الوؼٌ٘ـــخ
ػٌِب
 سظب رـبم ػـي ًظـن
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األُذاف

األُذاف

اإلعزشار٘ج٘خ

الفشػ٘خ

اإلعشاءاد الزٌف٘زٗخ

هؤششاد

اإلؼبس

الٌجبح

الضهٌٖ

الزذسٗج٘ــــــــــــــــخ

هشاعؼخ الخؽخ الخوغ٘خ لأللغبم الؼلو٘خ فـٖ ظـْء

االهزحبًبد ّ ًظـن

للؼـــــــــــــــبهل٘ي

رمبسٗش اللجٌخ

الزمْٗن

ثبلويزجخ

حلمــبد ًمــبػ فــٖ رؼــذٗل ع٘بعــخ الزؼ٘ــ٘ي ّإػــبدح
رْصٗغ األػجبء الزذسٗغ٘خ ّاالًزذاثبد ّالزفشؽ
ًذّح للزؼشٗب ثذّس ّأُو٘خ الزؼلن الزارٖ فٖ الزغلـت
ػلٔ هشيالد الزؼل٘ن
دساعـــخ حـــْل عـــْدح الخـــذهبد الومذهـــخ للؽـــالة
(رؼل٘و٘خ – أًشؽخ ؼالث٘ـخ -اعزوبػ٘ـخ ) الؽـالة فـٖ
ؼشق الزذسٗظ الوغزخذهخ حبل٘ب
لجٌخ لزجِ٘ض الوؼبهل ثبٙالد ّالوؼذاد
 هؼول الزحل٘ل الحشكٔ
 هؼول الفغْ٘لْعٔ
 هؼول الحبعت ّالْعب ػ الزؼل٘و٘خ
دساعخ لزحذٗذ احز٘بعبد الوؼبهل هـي اليـْادس الفٌ٘ـخ
الوؤُلخ ليل هؼول.

 اعـــــــز٘فبء كـــــــل
احز٘بعـبد االلغــبم
الؼلو٘ـــــــخ هـــــــي
الوالػت ّ المبػبد
ّ الوؼبهــــــــــــل ّ
الزجِ٘ضاد
 اسرفـــــــبع ًغـــــــجخ

--اكزْثش
2018
دٗغوجش
2018
دٗغوجش
2018

الوْافمـــــخ ػلـــــٔ
هـــــذٓ كفبٗـــــخ ّ
كفب خ الويزجخ

ٌٗبٗش 2017

 صٗــــــــبدح ًغــــــــجخ
الوؼشفــخ ثعــْاثػ
رــــــذاّل اليزــــــبة
الجبهؼٔ

ّسشخ ػول ػي ص٘بًخ ػول االدّاد ّاالعِضح

هبْٗ 2017
اكزْثش
2017
ٌٗبٗش 2018

ّظغ عذّل صهٌٔ ألػوبل الص٘بًخ
رشــي٘ل لجٌــخ ثوشــبسكخ ؼالث٘ــخ لوشاعؼــخ احز٘بعــبد

هبسط

الويزجخ هي اليزت الؼشث٘خ ّاالعٌج٘خ ّالذّسٗبد

2018
ْٗعذ
صٌذّق

ّعْد صٌذّق شيبّٓ للوزؼبهل٘ي هغ الويزجخ

للشيبّٓ
هْصك

رــذسٗت الؼــبهل٘ي ثبلويزجــخ لزٌو٘ــخ هِــبسارِن فــٔ
ٌٗبٗش 2018

ًظــن حفــو ّرْص٘ــك الوشاعــغ ّالــذّسٗبد ّاعــزخذام
ريٌْلْع٘ب الوؼلْهبد
ّظغ ًظبم للؼوـل ثبلويزجـخ ٗزعـوي ّعـْد عـجالد

ٌٗبٗش 2018

سعو٘خ لزغج٘ل الوزذسث٘ي

اكزْثش

دساعـــخ العـــزؽالع سأٓ الوغـــزف٘ذٗي هـــي خـــذهبد

2018

الويزجخ
لجٌخ ثوشبسكخ ؼالث٘ـخ لْظـغ ظـْاثػ رـذاّل اليزـبة

2016

الجبهؼٖ
دساعخ العزؽالع الشإٔ لأللغبم الؼلو٘خ ّالؽالة فـٖ

2017

هؼبٗ٘ش عْدح اليزبة الجبهؼٖ
رشي٘ل لجٌخ ثيـل لغـن ػلوـٖ لوشاعؼـخ ّهؽبثمـخ

ثذاٗخ كل

هحزْٓ اليزبة الجبهؼٖ هغ الوحزْٓ الؼلوٖ للومشس

فصل

الذساعــٖ ّرٌــْع الوشاعــغ الوغــزخذهخ فــٖ رْصــ٘ب

دساعٔ

الومشس
دساعخ العـزؽالع الـشأٓ للؽـالة حـْل :الشـفبف٘خ فـٔ

ثذاٗخ كل

رذاّل اليزبة .

فصل

 هٌبعــجخ هْػــذ رْاعــذٍ للزذاّلّ.ظــْح الوحزــْٓ

دساعٔ

ّعْدح الؽجبػخ هٌبعجخ الغؼش لليزبة

ثذاٗخ كل

حلمبد ًمـبػ هـغ الؽـالة ّالوجزوـغ الخـبسعٔ حـْل

فصل

هشيالد الزذسٗت الو٘ذأً ّاعبل٘ت حلِب
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دساعٔ
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األُذاف

األُذاف

اإلعزشار٘ج٘خ

الفشػ٘خ

اإلعشاءاد الزٌف٘زٗخ

هؤششاد

اإلؼبس

الٌجبح

الضهٌٖ
لجل

رشـــي٘ل لجـــبى االهزحـــبى ػلـــٔ هغـــزْٓ المؽبػـــبد

اهزحبًبد

ثوشبسكخ الوششف٘ي الذاخل٘٘ي ّالووزحي الخبسعٔ

كل فصل
دساعٔ

رحغ٘ي ّ رؽـْٗش
الجٌ٘ـــــخ الزحز٘ـــــخ

اعزيوبل احز٘بعبد اليل٘خ هي المبػـبد ّ الوؼبهـل ّ
االعِضح الزؼل٘و٘خ

 كل٘ـــخ هغـــزْف٘خ

للخـــــــــــــــــذهبد

الحز٘بعبرِـــب هـــي

الزؼل٘و٘ــــــــــــخ ّ

الْعب ل الزؼل٘و٘خ
ٗشظـــــــٔ ػٌِـــــــب

اعبل٘ت رمذٗوِب
هغ صٗبدح كفـبءح

اعزؽالع سآ الؽالة فٔ هغزْٓ الخذهبد الزؼل٘و٘ـخ

الوغــزف٘ذٗي هــي

ّ فبػل٘ــــــــــــــــــخ

الومذهخ ّ اّعَ رؽْٗشُب

الخذهخ
ّ حــــــذح االسشــــــبد

الخـــــذهبد الزـــــٔ

الؽالثٖ

رمـــذهِب اليل٘ـــخ
للؽالة
.3

 اسرفبع هؤشـش سظـب

رؽـــــْٗش

ؼــــالة الذساعــــبد

الجٌ٘ــــــخ الزحز٘ــــــخ

الؼل٘ب ػـي هغـزْٓ

لـــــزال ن الزؽـــــْس

الخذهبد الومذهخ

الغشٗغ فـٖ هجـبل

ً ــذّح حــْل ًظــبم الغــبػبد الوؼزوــذح ّ أعــبل٘ت

الؼلــــــــــــــــــــــْم
ّالزيٌْلْع٘ب

الزغج٘ل
رحغ٘ي الخذهبد
الويزج٘ـــــــــــــــــخ
الومذهخ للؽالة

 إهــــذاد الوــــذسعبد ّالوؼبهــــل ّلبػــــبد الذساعــــخ
ثبإلحز٘بعبد الزيٌْلْع٘خ الالصهخ
 إًشبء الويزجخ اإلليزشًّ٘خ ّرؽضٗش أعـبل٘ت اإلرصـبل
اإلليزشًّٖ ثبلويزجخ لزحغ٘ي الخذهخ الؽالث٘خ.

لِـــن هــــي خــــالل

هبسط
2016

ًزب ظ الذساعخ
ّ عـــــــْد لـــــــْا ن
ثبعــوبء الحبظــشٗي
للٌذّاد ّ سظـبُن
ػٌِب
 هذسعبد ّهؼبهـل
ّلبػــــبد دساعــــ٘خ
هـــــــــــــــــــــــضّدح
ثبلزيٌْلْع٘ـــــــــــب
الحذٗضخ.
 إًشـــــبء الويزجـــــخ
اإلليزشًّ٘خ

رحغ٘ي ّ رؽْٗش
ثــــشاهظ الشػبٗــــخ
االعزوبػ٘ــــــــــــخ
للؽــالة ّ رــْف٘ش
الوــْاسد الوبل٘ــخ
الالصهــخ لزحغــ٘ي
الشػبٗــــــــــــــــــــخ
االعزوبػ٘ــــــــــــخ
للؽالة

ّظــغ ّ رفؼ٘ــل ثشًــبهظ ( سلٗــخ ) لشػبٗــخ الوزؼضــشٗي ّ
الوو٘ضٗي ػلو٘بً ّ سٗبظ٘بً
لجٌخ لجحش عجل صٗبدح هصبدس دػن الؽالة
دساعخ للزؼشف ػلٔ أفعل ثشاهظ الشػبٗخ االعزوبػ٘خ
اعــزؽالع سإ الؽــالة فــٖ رحغــ٘ي ّ رؽــْٗش ثـــشاهظ
الشػبٗخ االعزوبػ٘خ لِن.
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 سظــب الوغــزف٘ذٗي
هي الخذهخ
 رـــْف٘ش هجوْػـــخ
هٌبعجخ هي ثشاهظ
الشػبٗخ االعزوبػ٘خ
الوزجؼـــــــخ فـــــــٔ
اليل٘خ

6

الفصــــــــــل
الذساعـــــــــٔ
الضــبًٔ 2016
2017 -

