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� �� ةا���د�ن ــة ��ـــ�حو� �ـــا��
د� ا�ـــا����� �
������ج

�ا����م ��
�ا��
   ب��م��  ا����"
� ا�! �

�ی�ه�  ل�����وال������� ت ا��ل�����ء ��ر
ا�� ��� ��      � ل�������م ال���ت ام!�
  �و

. ل�����ث ال���وال�,&�� ت ال�+**�ام� م( ال�)�'ال�&��� وال�!��% ا ت����ج�ال����� 

ج: أ م(و. ل���83 ل7ت ال+'م�ا�'ی6 ل ل���� م( خ3ال�!��% اآ�  � &��� رل��2ا آ0ل/و

ل/ م( ، وذال,�@� ال��م�� ل?��ن ج�دة ال����6 وا>����د د ����ا��� ل ل�*�ال��: ��� ا

6 ��
س��3ل�� اءات ج�م وإن�C  لخ3(�6C ن، وی� آ� ��دم� ارد م�و، ل�G2 ��وال� ال�'وا

Hتل��و ��I ل���ف م���س�� �,�  ً'I �,ل )�?&� )��رات   �,، ل�������ا��ل��  � خ'م�

  .ل��@��، وال�!�����، وال�����وا

 ���ریQ ل���Oام( م!�P ار ���،  ��ل���Oدة ل!� اوI' أنN2ت و�'ة ض��ن     

ل+��� ���آS اخ��� ال'ال��83 اس� را�'   �یR ال!�دة ��ل�I 'I  ���Oمو. ....................

� ��ل���Oدة ل!� اض��نة خ��� ل��'دا ض% 
��8وو��ل!�م�� دة ل!�ن اض��� R م�,� ا

�!�� ا>س��ا ,� ا'وأهل���O اس�ل� رم% ً  ی?�أ R ا��� ی��، وم&,�د ل�&2�ا ضل�Tا��R و

�دة وال!�ن اج: ض��أ م(��  .د
����ال� ل إل

    :�ل�� ل�د ال�&�ة اخ��� ل���'ال'ال��83 ا�?�( و

   ةل��'ام��  : ال�&' اWول 

�ن م��ه� ل?��نو�'ة ال���� ال������� ی&���O� N2 ال���م    Oدة ، وی�  . ��ل���Oال��ن� ���ى �  ال!

   ةل��'ا� ــــــــیرؤ: ل��ن� ال�&' ا

 R���  .ا\داء ال�]س)� وال������ ل����O � دة ل!�ت اج�در��� وأل���S ا
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   ةل��'ا� ــــلس�ر: ل��ل[ال�&' ا

�م ا    �'��ء ��ر
، وال��� �C ���7وای�� دWآ�وا ل�]س)�داء اWدة ا � ���R ج�دي ����'ور ة �

ی�RG م% ول���O اس�ل� ر��� ی��R ، ل��@�وال�!��% ب وال�3اخ'م� و ل�����وال������� ال�)��� ��ل����� ا

وذل/ �`�'اد ����  ل��� �Cد وا
����ا��� ل ل���O ل��*�اد ا>�'ة ل��'اآ�� )�� ، ل!�م��ا �!��اس��ا

   . ل�&� )�� ل����Oا رةل�'ای�� a ��� و��� ی'�6 ة  ��2ی� م���SوNه�: آ�ادر

  :ال��'ة أه'اف: �%ال�ال�&' ا

  .ل������� ��ل���Oال����� ت ا>���I�  � م+�ج�ي وال�*�ال�!��% اث�� ب آ�)� ا-

ل����I اآ�  � ر��ل����6 ل���2 ل�,���ت ال!����وال�'ن� ا�!��% لت ال�!����� ل�]س)�اآ� رل��2أ ا�6 م�' د-

   .دةل!�خ ا�6 م&�ود

���R ��هل��� �Nدة، وال!�ا ن�2 ث�� � -ل��م��( ��ل���O وایP رل�'ا �@�ء ه�?�أل���ی6 ��( آ� � امe ا��� 

  .ل�+���Gای� دار>وال����� اI)�م,� وأ

ت  � ج��% م����� آ�رل��2ال����� ��� م اIW)�ا� � 2!�% آد و
����دة وال!�ن ا�6 ����� ض�� د-

  .د
����ا

�ج�7 ل ل�)��� م( خ3ال��)�( ت ا�6 ����� د-�ی�ان2�� أل����8( ��� ا�ل�+���G آ:  � م!�ل7 ا ل�

�  .ار��)( ��س��� ل��دة ال!�ت اآ�� م)��ی�ال�

-N    ل�]س)�د ا
����ا��� ل ل���O ل��*�ا�: ه 
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  ل����Gن ال�!�ة وال��'إدارة ا �O2: م!�P :ل+�مP ال�&' ا

 P�!م :O2ن اض��ة �'إدارة وی�   : م( دةل!

  :و�?�ی� آ: م( ) رP�8 م!�P ا>دارة( ل���Oا���' /رل'آ��ذ اWس��ا �

  .د وآ�: ال���O ل2@�ن ال����6 وال�3ب .أ-                   

  .��� وال���ث د وآ�: ال���O ل2@�ن ال'راس�ت ال�.أ -                  

  .د وآ�: ال���O ل2@�ن خ'م� ال�!��% و&��� ال��@� .أ  -                  

  .  ون�7�8 م'ی� و�'ة ض��ن ال!�دة -                  

                   -  Pرؤس�ء ال���ی�� م( أ�?�ء ه�@� ال�'ری.  

                    -  ���Oأم�( ال.  

  : ةل��'ام'ی� : دسل)�ال�&' ا  -

ً  ل�I ���Oا���' ر ی*'     ����I ات  س&�خ�Pة ��ل���O ل�'ون�7�8 دة ل!�ا ض��نة �'و�����( م'ی� ارا

     .ل��!'ی'

  : ��ل���Oدة ل!�ن اض��ة �'ت وخ�*���ا:ل)��%ال�&' ا 

 i�+    -:��ل���O ���ی�� دة ل!�ن اض��ة �'و

- R���ت ل�Tی�وای� ؤل�وال�س�ل� ا�2:  ل��، وال���Oى ام)����� دة ل!�م��  ��� ی+�i ��ل!�ا�!�� اس��إ 

   .صل+*�ا ا��ل!�م�� �,0دة ل!�ن ام�آS ض�� �(درة ل*�ت ال��ج�,�ا اآ0اف، و'هWوا

   .��ل���O ل�+���Gای� دار>وال����� م ا��IW)�دة ل!�ن ان2�� ض��أ  م����� -
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- e8ن�� :����'ی6 ��ی� س، و��ل���Oدة ل!�ن اض�� ن2��أ �اد �'إآ0ل/ ، ول��8)� ��ل!�م��ال��آS ال� إ ي&

   .ل���Oا���' / رل'آ��ذ اWس��ال� إ  �7ة ورل���'ي ل)&�ال���ی� ا

ن ��ل���O  ��� ی���R �?�� ل�+���Gدارات ا>وال����� م ای� لIl)�رس��2ت اخ'م�وی� دش�إرل� أد �'ی6 -

    .د
����دة وال!�ا

� ل����� اده�'وإل���O ا,�@�  ل�+�*� ��ل���O ���دارات ا>وام!,� ا��ول����� م اIW)�ال��: م% آ� �  ا-

   .د
����ا

   .ل���Oا���' / رل'آ��ذ اWس��ال� إ �,� وروأن2��,� ة ل��'أداء ا�(  ی�دوری� ر��اد �' إ-

   .ل��: وات وورش ال&'ل ام( خ3دة ل!�ال���O ل��س�Q ث�� � اخ: داس% وا�3م� ط إ�&�2م ل��� ا-

��ال0اس� را'لاد ا�' إ- ���Oل� ���Oی� ل��  .وال���ری� ال)&

   :ةل��'إدارة ام!�P ت خ�*���ا:ال��م(ل�&' ا 

     R�� م!�P إدارة ال��'ة ه� ال)��� ال�)@�ل� �( *�یo أم�ر ال��'ة ووض% ال)��س�ت ال�� 

 iخWاض7 ��� ا�pأ:  

١. � .ل��ت  وض% ال&�Cم ال'اخ�� ل���:  � ال��'ة و�'ی' ا
خ�*���ت وال�)@

ا����د م�2وع ال+�� ال��ل�� ال)&�ی� ل���'ة و�)��7 ال+��م� �I: ��ض7 ��� ال!,�ت ال�+�*�  .٢

 .وآ0ل/ ا����د ال�)�ب ال+��م� ل���'ة �&' ان�,�ء ال)&� ال��ل��

 .ا����د ال���ری� ال'وری� ال�� �'م �( س�� ال��: ��ل��'ة  .٣

 .ت وال&'وات وا
ج�����ت ال�����ال��ا �� ��� �ش�v م( ی��: ال��'ة  � ال�]��ا .٤

 .ال'��ة إل� ��' ا
ج�����ت وال&'وات وال�]��ات ��ل���ون م% اWخ�ى  .٥

 .ا����د ال���ی� ال)&�ي �( ن�2ط ال��'ة  .٦

وال�)@�ل ال��ل� ون�7�8 �'ی' اخ�*���ت وم)@�ل��ت رP�8 م!�P ا>دارة ون�7�8 وم'ی� ال��'ة  .٧

  .� � ض�ء س��س� ال��'ة وم�ارده

�'ی' اWج�ر وال��O }ت ل�G&��( وا>داری�( ال��م��( ��ل��'ة  � ض�ء م�ارده  .٨� . 
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م!�P ت ج�����ا وال&�C  � آ: م� ی�ى م!�P ا>دارة ��ض7 م( م)�8: 'خ:  � اخ�*��7 .٩

 دارة>ا

  :   ون�7�8ةل��'ام'ی� م م,�ت وخ�*���ا: ل��س%ال�&' ا 

 ش@�ن,� الG&�� وال��ل�� وا>داری�  � إ{�ر س��س�ت *�یo أم�ر ال��'ة وادارةآ: م&,�� أن ی��ل�  �

  و�Iارات م!�P ا>دارة 

  .م�زل3ال��: اخ�~ اد �'ة وإل��م��( ��ل��'ا��� اف >ش�وال��ج�7 ا �

ل ���أم( م�����,� ل+��  ل�Nآ'، وال��م��ا,� زان!�ام����� ة، ول��: ��ل��'م ا��� ن�Cاف >ش�ا �

  .ة�'��ل� ل��م��(ال�&)�R ��( ة، وال��'ا

� ��ت ل����وال��2آ: ، وا� �,�طل�&�ا مل��,�ً   ��ة ول��: ��ل��'ا�( دارة >ال�!�P  ی�دوری� ر�'ی6 

�ا  .ج,,�ال�� 

0ل�: ال*����ت وأس��ب ال����  � ال�,�م I'ر إم�Oن7 وم( خ3ل ال���ون م% إدارة أن ی��3 � ��� 

�ء ال�!�ن و أ�?�ء ال��'ة ل?��ن ال���O  م���7  � ���'ه� و أن ی�'م ال'�6 وال��ن لO: رؤس

  .�)( س�� ال��: 

�  �  .ال)�دة رؤس�ء ال�!�ن و أ�?�ء ال��'ة ل3ج���ع �)� م� ��?�7 ��ج� ال��:آ: م&,�� أن ی'�

� �p��*ق ��: ل�  :O2أن ی  �� وم� ی)�!' م( ��ری� ���R ، وال+�� ا>س��ا�!��ال'راس� ال0ا

  .  ��ل!�دة

� �ة ل��'إدارة ال/ ل�!�P ذ % ، ورل��ج� ل0ل/ا�� إذا د أخ�ىن ل!�ء �2ناح إ��I ال,��ز آ�� ی!


�+   .زمل3 اذ

   :�ة هل��'ام% ة ل���ش�ال��I3 ة وذات ال�)��G'ت ال!,�ا :  ال��ش�ل�&' ا 

    :ل!�م�� رج اخ�ت ج,�: 
ً أو

  .د
����وال����6 دة اج�ن ل?�� ل��م��ال,�@�  ا- �

  .ل��ل�ال����6  وزارة ا- �

  .ل*��ذات ال!�ن7 ت و���W ل�!�م��ال�!�P  ا- �

 .ل+�ی!�(ت ال��I3 ��+**�ذات ال�,&�� دات ا
��ت وال&���� ا- �
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  .ل������ اال����� ت م( م+�ج�ة ل�)��G'ت ال!,� ا- �


ج�����ال��: وال�,��� ��ل����6 ال�'ن� ال�!��% ت ا م]س)�- �. 

   :ل!�م��اخ: ت داج,�: ث�ن��ً 

  .ل�!�م�� ل�����ا' هل���ت وا7 ��ل���Oا�'وو��ل!�م�� دة ل!�ن ا م�آS ض��- �

  .ل�+�*� ��ل!�م��ت ال!,�دارات وا> ا- �

  .بل�3 ا- �

  .ن�,6وم��ویP رل�'ا�@� ء ه�?� أ- �

   ةل����G ل���'ن ال�!�ا:��2 دي ل��ال�&' ا 

     6?�،  ����ن ل!�ة �'ة ل��'ا�O2: آ: ل!&� م( م&)W  Rن2�� آ��ام(  آ: م&,� ��!����م 

  .ل��م��( ��ل���O وایP رل�'ا�@� ه ء�?�أ���  ��: م+���G م(ق  �و���Wل,� 


  :تل����م�ت وال���ن�ا� ــــل!& : ً أو

�ی&,�  -O:  

  رP�8 ال�!&�  �

�  Rث���ا�' ال���ن�ت ون6C ال����م�ت وال�I أ�?�ء م�( ل,6 خ��ة  � م!�ل  

� ١ o���� ال�!&� ( م�Oس(  

   :ا
ج���ع -

&�0�G  � ال�!&� و)!��,�  ل�&��2I م,�م ال�!&� ش,�ی�!��% ال�!&� م�ة     6و إ�'اد ال���ی� ال2,�ى ل�� 

  .  � م�?� اج���ع رس�� ی�I% ���7 أ�?�ء ال�!&� ور�8),� وی���' م( م'ی� ال��'ة

  :ل�!&�  ا,�مم -

�ل ال�,�  �����ی�� ی),: ال� �,��!(�ث�R اWن2�� و. 



 

 ٧

 

  

  

� I وم��ون,6 ( ��'ة ال���ن�ت إن�2ء Pدارى –أ�?�ء ه�@� ال�'ری
  )ال+�ی!�( _ال�3ب _  ال!,�ز ا

�  ���Oدة  � ال��م وأن2�� ال!,Gال���ون م% ل!&� ال&�2 وا>�3م >�'ار ن�2ة �( م.  

�ن م�ث�� وم���'ة �O ��� ����� .ال�Nآ' م) اس���Gء ال��(&'ات وا����ده� م( ال!,�ت ال�

6  � ال�!&� ر % ��ی� ش,�ى  � ���.  

� - ���  .ل,�ل ل���اح ا��Iوا �*,� وي ول�O2ت وال������ا 

   ⋅⋅⋅⋅ :وا>�3ن�تال&'وات وورش ال��: � ــــل!& : ث�ن�ً�

�ی&,� -O :  

  رP�8 ال�!&7  �

   .ال�)�یR وا>�3ن خ���  � م!�ل ل,6 ا�?�ء  �

�  o����ة ال�!&7(م�Oس(  

  {3ب �

  ا
ج���ع -

&�0�G ل�&ش,�ی� !��% ال�!&7 م��  � 6  ��2I م,�م ال�!&7 وا�'اد ال���ی�ال2,�ى ل�� 

  :ل�!&� م ام,� -

� 7��ث�R ا
ن2�ل ����ی�7 ی),: ال� �,��!(  .  إل�,�و

  .ان�2ء ��I'ة ���ن�ت ل�&'وات وورش ال��: و!��% ال�)�&'ات ال+��� �,�0 ال��Gل��ت �

�  ��� 7�����ن م�ث�7ال��آ' م) اس���Gء ال��(&'ات وا����د م( ال!,�ت ال�O  وم���'� 

ل�!��% ب و ال�3وای�( دار>وا ن�,6وم��ویP رل�'ا�@� ء ه�?�دات وأل���ى ال'دة ل!�ان�2 ث�� �  �

 .، و*��6 ا>�3ن�ت ال�����  �( {�یR ��' ال&'وات وورش ال��:ل���~ا

  ر % ��ی� ش,�ى ��� 6  � ال�!&7  �
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  : ال���راتال��امe ول!&� : ث�ل��

�ی&,�O  

  P ال�!&7    ر�8 �

�ی( م( آ: I)6 ��� درج�أ�?�ء ال�!&� �?� %Iا�� 7��Oم ال�(Iا ��� )ز���اس��ذ -اس��ذ( م

 )م'رس م)��'-م'رس-م)��'

� eال���رات وال��ن�م o���  .أ�?�ء م�( ل,6 خ��ة  � 

� ١o���� ال�!&7_( م�Oس( 

  ا
ج���ع

&�0�G  � ال�!&7 ل�&��2I م,�م ال�!&7 وا�'اد ��ی� ش,�ى��� 6 ش,�ی�!��% ال�!&7  �  �  �,��!(و

  . م'ی� و�'ة ض��ن ال!�دة ال�!&7 ور�8),� وی���' م(�ء ی�I% ���7 ا�?رس��م�?� اج���ع 

  م,�م ال�!&7

����Gت ال���رات ش�ح آ���G إ�'اد  �   ال�����( ل�!&7ا�W?�ء ال����7 م) خ3ل ل�(Ilم 

��ذج ال�)�+'م7  � ال����o ل�O م�اج��  ال�����Gت م% ال!'اول ال'راس�7 وال����R م( ال& �

�ن م����7 م% ن��ذج O��,� {��� ل7�83ال,�@� ال��م�� ل?��ن ج�دة ال����6 وا>����د �  و

����Gت ا
I)�م ال����7 ��ةج � %.  

��ی� ال���رات وال��امe م( ا
I)�م وم�اج��,� � %��!  

� eری� ال��اج��( ال+�رج��( ل����رات وال��ام�� %��!  

 .وإ����ده� وإ�3ن,� لO: اW{�اف ال��&�� ال�����Gت ل���امe وال���رات  إج�اءاتم�اج�� �
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  ل!&� ا
س����ن�ت : را���

�ی&,�O  

  !&7 �رP�8 ال �

 . � م!�ل ا�'اد ا>س����ن�ت و����,� إ�*���8 ل,6 ال+���  ا�?�ء �

�  ١ o���� ال�!&7( م�Oس(  

  ا
ج���ع

&�0�G  � ال�!&7!��% ال�!&7 ش,�ی� ل�&��2I م,�م  � 6و)!��,�  �  ال�!&7 وا�'اد ��ی� ش,�ى��� 

  .م�?� اج���ع رس�� ی�I% ���7 ا�?�ء ال�!&7 ور�8),� وی���' م( م'ی� و�'ة ض��ن ال!�دة

  :م,�م ال�!&� 

�  �G��+دة ال�����  � م��ی�� ال!��  ا�'اد �*� ش�م: �( ا
س����ن�ت ال�

 .الG@�ت ال�)�,' �  � آ: اس����ن��: ج'ول زم&� ل��ا��' ا
س����ن�ت و �

*��6 ا
س����ن�ت �)� م�����ت ون��ذج ال,�@� ال��م�� ل?��ن ج�دة ال����6 وا
����د و ا����د  �

 .شO: ا
س���رة م( م'ی� و�'ة ال!�دة

���R ا
س����ن�ت ��� الG@�ت ال�)�,' � س�اء ��س��ب ال�*� ال�2م: أو ال��&7 �)� م�����ت  �

 .� ون�ع ا
س�&��ن والG@� ال�)�,' �ال,�@� ال��م�

�  �8�*�
 .اس����ن�تل�ال����: ا

�( ن��e8 آ: اس����ن وا����د ن��!� ا
س����ن م( م!�P ادارة ال��'ة وم!�P إ�'اد ال���ی�  �

���Oال. 

�ر �( ن��e8 ال����: ل3س����ن�ت �(  �* . وال����� �,�ن��ط ال?�o وم( ث6 ن��ط ال��)�(وض% 

  

  

  



 

 ١٠

  

  

 

  ل!&� ال�O2وى : خ�م)�

�ی&,� O:  

  رP�8 ال�!&�  �

�  Pأ�?�ء ه�@� ال�'ری  

  {3ب  �

�  o���� ال�!&� (م�Oس(  

  :ا
ج���ع 

 ش�Oوى ال���O وال��  �,� م�ة آ: ش,� ل!��% ال�O2وى ال�� �� خ3ل ل'راس�!��% ال�!&�  �

 �G��+ال2,� و {�ق ��,� ال�  

��ی� ش,�ى �(  ����� ال�`�'اد رP�8 ال�!&� ی��م  �  %I��!&� آ: ش,�  � م�?� اج���ع رس�� ی

  .ض��ن ال!�دة ��ل7������O أ�?�ء ال�!&� ور�8),� وی���' م( م'ی� و�'ة 

  م,�م ال�!&� 

{3ب ال'راس�ت ال���� _ �3ب ال( ال�O2وى ل�G@�ت ال�+���G �دیR ل�ض% �&ال�&�س���'ی' اWم�آ(  �

  ).���ل _ اداری�( _  

�رن� ی!�% ال2 ��Oال %I�  .�Oوى �( {�یR ا
ن��ن��'ی' م

�ى �)� الG@� ال�� �'م م&,�  �O2ق ال�&�س�� أل��ت ال��  � ال���ى ��لO2ال e8��&� �O�2وإ�3م ال�  

   .ل�: ال��2آ: وا>ج�اءات ال�*����� �����ت �ر % ��ی�  �

ر % ��ی� ش,�ى �( ن�2ط ال�!&� و�*� ش�م: ل��O2وى ال�� 6 ال��:  �,� �O: ش,� وال��ت  �

  .,� ووض% ال�����تان,�8

�ى وإ����ده� وإ�3ن,� لO: الG@�ت  �O2ل�� الH %وال!,�ز ا>دارى(وض Pری' ){3ب وأ�?�ء ه�@� 

  

  



 

 ١١

  

  

  

  :ال�+��~ ا>س��ا�!�ل!&�  : س�دس�

�ی&,� O:  

  رP�8 ال�!&�  �

� Pأ�?�ء ه�@� ال�'ری���Oدة ��ل�    م( و�'ة ض��ن ال!

�  o���� ال�!&� (م�Oس(  

  :ا
ج���ع 

  ال�ؤی� وال�س�ل� واWه'اف ا>س��ا�!�� ل����Oل*���p ل�!&� !��% ا �

  ال�ؤی� وال�س�ل� واWه'اف ا>س��ا�!�� ل����Oو!��% ال�!&� أی?� �&' �'ی[   �

  م,�م ال�!&� 

�  �p������Oل� ��!�  ال�ؤی� وال�س�ل� واWه'اف ا>س��ا

� ]�����Oل� ��!�م&�� م�&�� {��� >����ج�ت س�ق  آ:  ��ة ز ال�ؤی� وال�س�ل� واWه'اف ا>س��ا

 ال��:

و!��% آ: أو �'ی�,6  ال�ؤی� وال�س�ل� واWه'اف ا>س��ا�!�� ل��p��*���O ل��' ورش� ��:  �

  .اW{�اف ال��&�� �,0ا ال��ض�ع

  

  

  

  

  

  



 

 ١٢

  

  

  

  :ض��ن ال!�دةة ل�&��C� ل��'ال,�O: ا:ل��ن� ��2 ال�&' ا -

���ى ����ة ���ن ا���دة - ��  .ا��� � ا�
 .م� � و��ة ا���دةن�#"  - 
 .أ+*�ء )� ' ا���دة  - 
 .0/�ت��ة �-���ة - 

  ةل��ل� ل���'م ال&�Cا: ال�&' ال��ل[ ��2  -

�'ی� م�Sان��ل���'ة        )�?� وم*�و �ت ال��'ة �( ا>ی�ادات �'ی�ی� س&�ی� ی���'ه� م!�P ا
دارة 

  .ل,� �`�'اد ال���ی� ال��ل� وی��م ال�)@�ل ال��ل� ،  {��� ل��83 ال��ل�� ل���'ةال)&� ال�����

-�O�   :م( ة ل��'ارد ام�ن  

  .ج��,�ا��م ل����ة ل���O ل���'وال!�م�� ال�� +**,� ال���ل� ا �

  .ل!�م��وال���O ا  R ���,� م!�Pای�دارة و>ال�� ی���,� م!�P ت ال,��ت وال�����ا �

   .ةل��'ط ان�!� �( ن�2ى خ�ارد أ م�ىأ �

��G�2: ن    :م� ی�� ة ل��'ت ا

ت خ'م�دون  ی]ل0ی(�اة و��ل��' ل���م��(ف ل�� *�ام�  � ��O,� و S ال��ت وال��O }ر واWج� ا- �

�!�� R���  .���,�ل 

� -��Gت ا����ول����� وات ال&'ت ا ن ����ات ذات ل�]��دة وال!�ا نل+��� �?��ال��: وورش ال�

  .ل�+���Gای� رل!�ت ا �ول�*�وال*�� ا

  .ة ل��: ��ل��'ا�0 م� ل�&Gزل3دوات اWة واWج,S ا- �

  :  ��2 ال)�دسال�&' ا 

�O�N� :راً  ����ال��83 � ا0م هی���   .ل���Oا� م( م!�P ده����ایQ رم( 

 


