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 خنية ال ررة الجمسلريةة
ةة2022انميةةةة اثااثية اعادرياخل ررةة
ة2022ة ه نة30بلارريةةة

بجلخيةةة اجلعخقة2018 ااةةة09 مرخة سةة لة2018انميةةة29 امقاوهنة األاألسةعلدةة ملتسااةةعجالةبةةةةةة
 اىة ا ية عتاءة اجلخسةةةر اجه هة ابماءةعخىة وألللعاء ةةة ال اخسةاخجلخسة ابخلا امنامةة الجاعااة اجمخسية ةة

:ةةهذ ةوصهة2022ة ه نة24بلارريةةة686علدةة ابخلاةة
ألميةةلةاخجلخسة ابخلاة اثااثية الجمسلري ال ررةةانيةةجةاشغالبلعهوتكةةررسسةبخلرية اغمقادرةةةرلشيف ةبعلةةةةةةةة

 اجهوهوة اي اءةةةاهجسي ةةةبجمية ابخلريةةة ملصفة اممارعخىة اناعيةةة2022ة ه نة30ة اخجسسرهمةةة ةذاكة2022
.ة امتهرة سة اجهعلة ة اجتانة اجشارة اسمجاة عاله

.ة اجلتجمة العهرةاخعجهمةةة2022ة ه نة24بلارريةةة687اخعجهمةعلدةةة وعالمعخىةةةبماء ةة 
ةةببعتاءة اجلخسة ابخلاةة فة اممارة يرباةة متعخىة اناعيةةة  للحة الخنية انسلةوهر الرمة اعاشقةررسسة اجلخسةةةةة

.ة طارة الخنية اجخصصيةاالأللجاوةاجشاغلة اجه طمسم ذ ي ةبةة اماويرم ة وشخااةة
وكةوملركةاجميةعمة اجشاررية ابخلرية اجله  خية ة اللرلرة ة اجشاررية المهرية اجبي لية ة اصعهبااة السةرااتةة-

 ةوت رلة رساءةبااجاءة اصااحةاخشي بةبنببةعلمةوه يةةة اللاراةة امسةةةوهألعيةد نة وطالقة شاررية عطخية ثل
 ةوجتة العهرةاعملة  لجاوةاخلميةةة رل ثة فليققااة ةولجسلة ل الة اجلن شي وةة وطالقةةب وههةةة ةة وعلجاد اةة

ةةاتجانة ونسابسيةري ية اجي رةةة ة مة انال ية اجي رريةةةاخلب ل اجمخسيةاخنال ية اجي رريةة
 ة وتحةعلمة فقارية وعلجاد اة ةوي ررةةة2022در ألية و اسيةاجشي وةومسيية اطيققااةبيوا مةةوكة امصهلةعخىة ل

 الخفسية سة جسااة وشغالةعخىة نةرلكة امنية سةهذهة اممطيةااللة ال ررة اعادرية ة قلي حةومهرلة علجاد اةة
 سة امت وةوأللغاللة وعلجاد اةةة شي وةوهألعية امسة اللاراةاه هدة شتالة لجثلة سةوت وةعمقاراة اىة نةرلكة ابت

وخصصةوقلماءة ررةةة(ة تلبة ابيرلةألابمقا) الكة ال ايةةاة ود ررة المهريةةة مةعمقار قلماءةةعلجاد اةةوة وه ة واف
ابماءة خعبةبخلاةةعخىة نةرلكة امنية سةهذ ة اجمليحةااللة ال ررة اعادرية امقاد يةةةوخصص

 ة واللاءة اىةدعكة ابخلرااة اجلا ررةبلمنسكةرجالاة شلي ية ةر يةةة ه  خيةرجالاة ز اية ي مة امملا العهرةل
  ل سة مة ي مة امملاة لبمسيةوجتة ز الماةألابمقاةة

 ةوجتة العهرةاجي ألخية اشي ية الهونسيةاختميباءة ة اغازةالمهرلةعجهدة ميبارسة  اة اجفليقة اجبي مةة
:ةرخس جاةة اتخجيةاخماويرمةةررسسة اجلخسةة رالةةةثك
أليعيةبااغترالاة لشتساة مة انيعية اجفيطيةاشارمااةومقلة اطفقلةة ة وا يةةة خفيطاابةبلي ستةة:عخسةغترلةة+

 سة اجهوهوة ةألسلكةوت رلةرسة اغترالاةبما ريةةة انيعيةةة خفتاا ةوكة  قادرة اطاابة وهةوجتة ي ألخيةالميةةةرا راا
.ة عملة قلماءة جسية لرلرة ة لهةبما رية غسيرة املكةرااس وا سيةة

ة



اخةةة وا ية اىة نةة انيعيةبااغترالاة وا ية اىة لالةراوكةةةربتي ررةوي ستة خفة  قادة اعتهةرر فة اصهرلةة
 ة  قادةررسسة اجلخسة نةهذ ةةر ررة اللالةبااصساويةةر المهرية اعجه سةبااشجاطيرةراوكةبهةعلرلة اممقااةوةوشلغلة ةة

قبلة مقا اية تخفيةبلمسيية اطيرقة اي بخةبسمةزر لرمةةةومقااةومهريةعجه سةبااجفليقة مةبإوا ي اخخةوجتةوهألعلهةة
به يد سةعبية اغترالاة ة نة الهألعيةألببتة عطالة لتيررةةبااخخة املركة ةوكة عالمة ود ررة المهريةاخللمستةة

.ة اة انيعية لبمىة مة شجهواة اخلمية المهريةرسثة نة اطيرقة يقجيربتي ررةدعهرة اجمقا ايةاخصساوية  اة خف
اخنسلة  اسة اجمنلسيةاجمألنية امنسمة اجملصبيةبجلالة اغمادرة مةةطخبةوهوسحة مهوة اتراررةة:ة اماجة مجلة مجل+

 المية اشيقسيةباعلبارة هقية ولصابماةرشهبهة خاافقااة ة نة ابخلريةر تتةوت رلهةباالي اسصةاخيبخةبشبتية اتميباءةة
ة ةاخمنية سةوفعسلة مليحة رل ثةألاريةالمسية اعخكةة جاةدوةأليعية  امة اجمألنيةةة خفي ةطخبةوي ستةة  امذ ة انبب

 جاةطخبة لحة ملتهةرسة افلحةاسالةعلةذاكةةةب جاةطخبة لحة ملتهةرسة افلحةاسالةةة ة لحة اطيرقة  امة ا ية ايرجي
بمتهرةعتهرمة مة اجلخسة ابخلاة انسلة  لاةبمةعجية ةةة اوتة جاعسية ةعخىة اجال  قادةررسسة اجلخسة نة اتراررةة

وجتةاجعارمية شتالة ه هدة  قعساة ةوجتة العهرةاملةهذ ة وشتالةباوخاذةقي رةباالنهرية  ةةةرر فة اصهرلةةةة انسل
اخنيعيةةةروي ستة خفوفعسلة مليرهةب ة يةةة ية اذةبعسمة وعلبارةة امفقاظةعخىة ه طمة اشغلة ةد ية وأللثجارةبااغخق

ة جاة  قادةررسسة اجلخسة ن.ةةوعسية ولصابة اجمألني  امة اجمألنيةرفقاظاةعخىةألال ية اعا خسمةبغية امنيةعمة 
 ابخلرية   متة علي رة مةقبلة اجه طمةبشسية ات هسة ةهسةألاعسيةاخل قاوةعمةرمهقماةبلثبستة اجختسية  وة ةة

وملاة ابخلريةبطخبةاهز ررة ابسييةةةرسثعملةوي ستةومقااةومهريةعجه سةاخنال يةةة لحة اجملته ةألسلكةة اله هةالنلسخماةة
.ة علجلرةعخىة اطاقية اشجنسية واءرومقااةةةالي ست

 .ةةبعلة ات  لة ة امصفةةة اه رلر اناعيةةة الخنيةعخىةالجت ة اماويرم سة اخلامةشتيةررسسة ابخلريةةة ةة
 

ررسسة ابخلريةة                                                             
ة

 وهرة الرمة اعاشق                                                                


