
 

 

  سقافصب فرحلاو نونفلل يلاعلا دهعملا نالعإ
  ةيجيردّتلا ةّيعماجلا ةدوعلاو سوردلا فانئتسإ لوح

 : ABي ام سقافصب فر;:او نونفلل 34اعلا د0عملل .-لعلا سل)'ا ّرقأ

 ةمالسلاو ةياقولا تايصوت .1

 . نيدفاولل ةرار;:ا سYق ةّيلمع لي0سVل ةسّسؤملل جورP:ا و لوخّدلل ةصّصP'ا تاّرمملاب ماLMلإلا •

 . د0عملا 3Bإ نيدفاولا ّلfل يديألا ميقعa و ةماّمكلا س_لب ماLMلإلا •

تلا ماLiحإ •
ّ

 . سوردلا ءاqrنإ رثإ ةرشابم د0عملا ةرداغمب ماLMلإلاو يدس):ا دعاب

تلا ةز0جأ ةراعإ تاّيلآ ءاغلzو ضرعلا قاورو ةعجارملا ةعاقو ّداوملا ةبتكمو ةبتكملا تاءاضف قالغإ •
ّ

 لئاسولاو ر{وص

 . ةّ{رصبلاو ةّيعمسلا

• aة{روض;:ا ةيفاقثلا ةطش�ألا عيمج قيلع . 

    سوردلا ميظنت   .2

 . دع� نع لصاوتلا لالخ نم ةيجوغاديبلا ةع�اتملا ن�مأت ةلصاوم •

�لا فان�تسإ  •
ّ

زوم ن�تLiف ABع 2020 ناوج 01 موي يروض;:ا طاش
ّ

 . ةبلطلا ددع بسح ةع

تلا ةرود ميظنت  •
ّ

 . �iتسجاملاو ةزاجإلل �i 2020مت_س ر0ش �4 كراد

 . صاصتخإلا داوم �4 ةّيليكشa نونف ةثلاثلا تاونّسلا ةبلط مييقتل "ةلاح ةسارد" دامتعإ •

 . بلاط ّلfل 2م3 ةحاسم صيصختب ماLMلإلا عم د0عملا تاءاضف نم نكمي ام لقأ لالغتسإ •

تلا ع�راشم ، تاناحتمإلا .3
ّ

 تاصبLiلاو جرخ

تلا  •
ّ

نأ ABع ديكأ
ّ

�لاب طقف اّ{روضح ھس�ردت ّمت ام لوح روحمتت ةّيئا�rلا تاناحتمإلا 
ّ

ثلا .��ادّسلل ةبس
ّ

 ةنّسلا نم ي�ا

 . 2019/2020 ةيعما):ا

نلا ليجأت •
ّ

 . قحال تقو 3Bإ فاعسإلا لّدعم �4 رظ

�لاب •
ّ

 نإ ةلاح ةسارد وأ عورشم زاجنإ دامتعzو ةّين0ملا تاسّسؤملاب ةبلطلل A4عفلا روض;:ا ءاغلإ تاصّبLiلل ةبس

 . رمألا ¦�¥تقإ

كذملاو قئاثولا ّلfل ي�وLiكلإلا عاديالا ةّيلآ دامتعإ •
ّ

  ضرغ لfل صّصخم ي�وLiكلإ د{رب ناونع ABع PDF ةغيص �4 تار

تلا  •
ّ

�لاب ن{وضع 3Bا ةشقانملا نا): ءاضعأ ددع �4 فيفخ
ّ

ثلا تاونّسلل ةساردلا متخ ع�راشمل ةبس
ّ

  ةّيساسأ ةزاجإ ةثلا

Lلا ةشقانمل ءاضعأ ةثالث ABع ةظفا;'او
ّ

iتاصّب . 

Lلا ةشقانم  •
ّ

iلتو ،طقف .عملا بلاطلاو ةن)¬لا ءاضعأ روضحب ةّ{روضح ةفصب ةساردلا متخ ع�راشمو تاصب®B ¯ل 

تلاو تالافتحإلا عاونأ
ّ

ذعa ةروص �4 دع� نع ةّيئان°تسإ ةفصب ةشقانملا ميظنت نكم{و تاعمج
ّ

 ةفصب ا±ءارجإ ر

 . ضرغلا �4 تاعما):ا سلجم تايصوت ةاعارم عم ةّ{روضح

 هاروتكدلا .4

�وم 3Bإ 2020 ناوج ر0ش �4 ةجم�iملا ةيناثو 3Bوأ ةنس هاروتكدلا ةبلط لامعأ مييقت ةرود �iخأت •
ّ

B مت_س ر0ش�i 2020 .  
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