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  .ا���دل �ن ا��ظ�م ا���9� �����ء  ;د�دة 23ا���دة 

  أ	�	= ��ت 	�	د و�د أ�	د .4
0�رة ا������ ا��ط�و�� �م ��دم ا������ �� �5�ت �و�رھ� $�# ا� −

 �D�0��&��' ا�ر�ض . ��4د�� وظ�&ف ���ن  23ا���دة �ر;�
  .ا���دل ا��ظ�م ا���9� �����ء

  
  :	��ظ

�����ل ��ر��ر�� ا��;�� ا�ط�ون ا���د�� �ن أD-�ب ا��ر�-�ت ا��ر�و�� 80ل 
�ر ھذه ا����&N ا9و��� �دى ��ر��ر�� ا��-��� ا������ Kأ;ل أ��وع �ن ��ر�.  

  

  .2013���	�ر  12:.ا�وا#�وط ���ر�4
  

�ن ا�%��:  
  

  ر&�س ا��-��� ا�����، ر&�س ا��;��  ، ��$ظ و�د 	�	د �و�ف

�  ، ا��د$� ا���م �دى ا��-��� ا�����، $�وا ا��-��'��؛أ�	د و�د ا�و�)/ا����

 �، ا���Fش ا���م �=دارة ا����&�� وا��;ون، $�وا 	�	د ��د ا�ر�	ن و�د ��ديا����
  ا��-��'��؛

، $ن ���ب ا���&� ا�وط��� ���-���ن ��85 ����ب ا���&� 	�	د ا�	:ط$9 و�د د�دي/ ا���9ذ
  ��FD ا�09ر $�وا ا��-��'��؛

  ، ا��د�ر ا���م ��وظ��F ا���و���، $�وا ا��-��'��؛إ�راھ�م و�د 	�>ودا���د 

�  ؛، $�و ���ن	و'ي ��د 
 و�د ��ب/ ا����

  ، $�و ���ن؛أ�	د �رو #�دى /ا���د

  ؛، $�و ���ن	�	د اA	�ن و�د أ�	د �	را�ط/ ا���9ذ

 .، $�و ���نا�	:ط$9 و�د أ�	د د�ده/ ا���9ذ


