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إعززدجيبإ زززرجبس بعلززدبج   سززز ب/مركززأبو ززز:بدززسة بي جغزززيب ززعبرارجاسزززيبج   ززرج بج ر  ززز 

مح زززززز:يبع زززززززرج حبإ ززززززرجمبع زززززززربوي زززززززدببزززززز     بي زززززززد بوي ززززززدبإ زززززززرجبس بج زززززززد   ب

  8002ر م يبغ:ب ج بك سيبآلايجب بقس بجلجارجاس  ب-وطر يي)م رستير( 

 

ج رط:بزيبج تسزةسيبع زعبج سز:جيصبجإلا زر يب جعربز بع زعبلبشز يبج ةشر ي ي جغزيب زعب

إعزززززدجيبوي زززززدبو :  زززززدبب/ ت لسقززززز ب  غزززززتملدجوباتززززز بجإلا  :مززززز  بجلجارجاسزززززيجإلاةززززز  بج

ب-مح ززززدبج نزززز رجب حبإ ززززرجمبكززززر  بم ززززمحبدزززز لح بمح ززززدبد:اسزززز بمح ززززدبإ ززززرجبس  

  8002ر م يبغ:ب ج بك سيبآلايجب بقس بجلجارجاس  بب-وطر ييب)م رستيرب( 

 

جغزززززيبرارجاسززززيب  غزززززتملدجوبج تة سززززيبلقت زززز ي يب زززززعبمح اتززززيبج ززززز:جي بجلجد ززززد بي  

ات بجإلا  :م  بجلجارجاسيب لغتش   بمزثبع زدأبوي زدبعلزدبجلعلز بع زعحبج زرجمب

ب-و يبمح ززززدبج  تكزززززعب ليززززربمح زززززد بو يبمح زززززدبد:اسزززز بمح زززززد بوطر يي)م رسزززززتير( 

ر م ززززززيبغززززززز:ب ج بك سززززززيبآلايجب بقسززززززز بجلجارجاسززززززز ب اتزززززز بجإلا  :مززززززز  بجلجارجاسزززززززي ب

8002  

 

ببألا زززززم  
 
ؤلا غززززز  سيبع زززززربغززززز يصبج لحزززززربألاي زززززرباس ززززز ب زززززي ب و بو ززززز:بغززززز:ميب ززززز   

 ب)ي جغززيبرس:م: ا: :رسززي(ب
 
إعززدجيبوي ززدبازز:  بازز  عبرزز  رحبب/ يةلززرجببرة:بزز 

إ ززرجمبمح ززدبدززسر بمحسزز:ببغزز س  بمزز ا ريبم ب زز:صر تصر بكززر  بم ززمحبدزز لح ب

قسززززززززززز ببر م زززززززززززيبرةززززززززززز:ببج ززززززززززز:جي  بك سزززززززززززيبآلايجببعسززززززززززز:ب ج -وطر يزززززززززززي)يكت: ج ( 

  8002جلجارجاس  ب

 

 لليبجإلازد ب زعبإق زس برةز:ببج  ز سد بي جغزيب زعبرارجاسزيبجلعنزرأبإعزدجيبوي زدب

م زز  مبمح ززدبج ةحزز  حبإ ززرجمبوي ززدبع ززعبإغزز  عسص بعلززدبج  زز  بعلززدبجإلاززة  ب

 غ ب)يكت: ج ( 00صحب822 بزب0222ج ش اعع بزبغ:ب ج بو و ب

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( اجلغرافيا)قسن  م0101 عام حىت0891 عام هن اآلداب كلية أجازتها الىت اجلاهعية الرسائل دليل 

 

 

د ةزززززززيبغزززززززز:ب ج بي جغزززززززيب ززززززززعبرارجاسززززززززيبجإلازززززززد أبإعززززززززدجيبوي زززززززدبم زززززززز  مبمح ززززززززدبم

غز ب00صحب872 بزززززززب0220ج ةحز  حبإ زرجمبوي زدبع زعبإغز  عسص بزززززززبغز:ب ج بو و ب

 )م رستير( 

 

جإلاة  ب جعر بع عبج أ جعيب عبمح اتيبجغس:ط بي جغيب عبجإلاةز  بج ت لسقز بأبإعزدجيب

مح زززززدحبإ زززززرجمبكزززززر  بم ززززمحبدززززز لح بمح زززززدبد:اسززززز ببو  ززززثبعلزززززدبج زززززري ثبازززز:  

ر م زززززززززيبغززززززززز:ب ج بك سزززززززززيبآلايجب بقسززززززززز بب-مح زززززززززدبإ زززززززززرجبس  بوطر يي)م رسزززززززززتير( 

  8002رارجاس  ب

 

جإلاقزززززززص بجإلاززززززز ي ب أرعزززززززيبج لب سزززززززيب وعزززززززر بع زززززززعبج أركسززززززز بجإلاح ززززززز: عب أم م ززززززز  بي جغزززززززيب

إعزدجيبإهاز ببعزز:مبمبمح زدبع زعحبإ زرجمبعلززدبجإلاوسزدب رز بازز:ي  بب/رارجاسزيب

ر م زززيبغززز:ب ج بك سزززيبآلايجب بب-كززر  بم زززمحبدززز لحبعروززز)م بوطر يزززيب)م رسزززتير( 

  8007قس بجلجارجاس  ب

 

 
 
ب مر زززززززز)مبع زززززززز ب زززززززز   

 
ي جغززززززززيببجإلاززززززززرج ةبج  سنززززززززسيباس زززززززز ب ززززززززي ب و ب ةزززززززز  برة:بزززززززز 

رس:م: ا: :رسزززيب ئغزززتملدجوباتززز بجإلا  :مززز  بجلجارجاسزززيبأبإعزززدجيبي زززد بمح زززدب

بعلدبجإلاحسثبمح دحبإ رجمبكر  بم محبد لح بمح ز:يبوي زدباجز ب بوطر يزي

  ب8002ر م يبغ:ب ج بك سيبآلايجب بقس بجلجارجاس  بب-)يكت: ج ( 

 

 جي بجإلاح مسزززززدب ززززز   ب  جي بج قل اسزززززيببجلع ازززززيبج اربسزززززيب ززززز:جي بج ةسزززززصباس ززززز ب زززززي 

إعزززززدجيبي زززززد بمح زززززدبعلزززززدبجإلاحسزززززثبمح زززززدحب/ي جغزززززيبرس:م: ا: :رسزززززيببرة:بززززز  

ر م ززززيب-إ ززززرجمبكززززر  بم ززززمحبدزززز لح بوي ززززدبازززز:  بازززز  ع بوطر يي)م رسززززتير( 

  ب8000غ:ب ج بك سيبآلايجب بقس بجلجارجاس  ب

 

ةسزصب زعبمح اتزيبوغزس:ط بي جغزيب زعبجلجارجاسزيبج تة سيبج أ جعسيب عبمرجكزأب زرابج 

إعززدجيبي ززد بمح زز:يبغزز س   بيسزي حبإ ززرجمبع ززربوي ززدببزز     بب/لقت ز ي يب
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ر م زيبرةز:ببج ز:جي  بك سزيبآلايجببب-علدبجإلاوسدب ر با:ي  بوطر يي)م رستير( 

  8002عس:ب ج بقس بجلجارجاس  ب

 

جإلاة قيبج س ي سيباس ز ب زي بار زعبيمسز طب   زسدبلص   بجلجس:م: ا: :رسيبع عب

إعززدجيبي ززد باةسزز بب/  غززتملدجوباتزز بجإلا  :مزز  بجلجارجاسززيب لغتشزز   بعززثبع ززد

عسزززززززززززدبمح زززززززززززدحبإ زززززززززززرجمبكزززززززززززر  بم زززززززززززمحبدززززززززززز لح بعلزززززززززززدمبعزززززززززززبوبعلزززززززززززد بعزززززززززززبو ب

  8002ر م يبغ:ب ج بك سيبآلايجب بقس برارجاس  بب-وطر يي)م رستيرب( 

 

يج بجلجس:م: ا: :رسزززززززززيب  تة سزززززززززيبجإلاسزززززززززتدجميب  ة قزززززززززيبمر ززززززززز)مبم زززززززززر ة بجإلاحزززززززززد

أإعزدجيبي زد باةسز ب”   غتملدجوبات بجإلا  :م  بجلجارجاسيب لغتش   بعثبع د”

عسززززززززززدبمح ززززززززززدحبإ ززززززززززرجمبكززززززززززر  بم ززززززززززمحبدزززززززززز لح بعلززززززززززدمبعززززززززززبوبعلززززززززززد بعززززززززززبو ب ب

  8002ر م يبغ:ب ج بك سيبآلايجب بقس بجلجارجاس  ب-وطر يي)يكت: ج ( 

 

جعززززربجإلاةزززز  بع ززززربع زززز بجمززززرجمبلبسزززز  ب ززززربمح اتززززيبج قزززز بر  بي جغززززيب ززززربج ةةزززز  ب

ج ت لسقزززمبأبصد وزززز بيسززززثبجي ززززدبيسززززثبحبج زززرجمبغزززز  وبمح ززززدبمح ززززدبب  زززز  ب

غززززززززززز ب00صحبب000صبحبب082 بب8007مح زززززززززززدبمح ززززززززززز:يبعروززززززززززز)م بغززززززززززز:ب ج ب ب و ب

  )م رستير(

 

 زعبرارجاسزيبج سزم  أبإعزدجيبغز دبوي زدبيسزثبمح زدحبمح اتيبغ:ب ج بي جغيب

 بززززززب0222إ زرجمبمح زدبدزلكعبعلزدبجلعلزس  بع زعبوي زدببز     بززززززبغز:ب ج ب  و ب

 غ ب)يكت: ج ( 00صحب820

 

ألاص ززززز  بجلجس:م: ا: :رسزززززيبع زززززربجلج اززززز بج شزززززراعب ززززز:جي بج ةسزززززصباس ززززز ب زززززي ب جي ب

أ
 
ب  جي ب زز سًب زز   

 
إعززدجيبدزز لحبع ززربإ ززرجبس بوي ززدحبإ ززرجمببج لس زز ببرة:بزز 

ر م زيبغز:ب ج بب-كر  بم محبد لح بمح ز:يبوي زدباجز ب بوطر يي)م رسزتير( 

  8000ك سيبآلايجب بقس بجلجارجاس  ب
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إعززززدجيبب/ألاص ززز  بج  لس سزززيب ززززعبعتسزززيبقةزززز  بي جغزززيب زززعبجلجس:م: ا: :رسزززز بج ت لسقسزززي

  بم زززمحبدززز لح بمح ززز:يبوي زززدبمح ززز:يبع يشزززيبص سزززصبغزززسدبمح زززدحبإ زززرجمبكزززر 

ر م زززززيبغززززز:ب ج بك سزززززيبآلايجب بقسززززز بجلجارجاسززززز  بب-اجززززز ب بوطر يي)م رسزززززتير( 

8000  

 

ج ت:غزززلبج أ ج ززززعب ززززعبمح اتزززيبوغزززز:ج  بي جغززززيب زززعبجلجارجاسزززز بلقت زززز ي يأبإعززززدجيب

ع زززعبوي زززدببعلزززدبج   سززز بمح زززدبوي زززدبيسزززي حبإ زززرجمبمح زززدبص زززر بج أ كزززي 

 غ ب)يكت: ج ( 82صحب822 بزب8000ب     بزبغ:ب ج بع و ب

 

ج  شزز:جاس  ب ززعبمززد بمح اتززيبغزز:ب ج بي جغززيبرارجاسززيأبإعززدجيبعلززدبمب زز  بب

ب-ج زززززد ثحبإ زززززرجمبع زززززعبوي زززززدببززززز     بي زززززد بوي زززززدبج زززززد   بوطر يزززززي)يكت:  ( 

  ب8000قس بجلجارجاس  ببر م يبغ:ب ج بك سيبآلايجب 

 

ي جغزززيب زززعبجغزززتملدجوبألا مبج ر  سزززي بي جغزززيبرارجاسزززيأبإعزززدجيبعلزززدبجإلاوسزززدب رززز ب

ازز:ي حبإ ززرجمبرزز:ي بيسززةي برزز:ي  بمح زز:يبعلززدبج   سزز بع زز :  بزززززززززززبغزز:ب ج ب

 غ ب)يكت: ج ( 00صحب827 بزب0222ع   ب

 

جارجاسزز بؤلاق س سززيأبإعززدجيبعلززدبجإلاوسززدب رزز بازز:ي حبمركززأبج ززد ةو   بي جغززيب ززعبجل

 بزززززززززززززززب0220إ زززرجمبرززز:ي بيسزززةي برززز:ي  بمح ززز:يبمح زززدبغزززس  بزززززززززززززززبغززز:ب ج بع   ب

 غ ب)م رستير( 00صحب820

 

ج ت:غزززلبج أ ج ززززعب ززززعبمح اتزززيبوغزززز:ج  بي جغززززيب زززعبجلجارجاسزززز بلقت زززز ي يأبإعززززدجيب

ع زززربوي زززدببزززز     بمح زززدبص ززززر ببعلزززدبج   سززز بمح ززززدبوي زززدبيسزززي حبإ ززززرجم

ر م ززيبرةزز:ببج زز:جي  بك سززيبآلايجببعسزز:ب ج بقسزز بب-ج أ كززي بوطر يززي)يكت: ج ( 

  8000جلجارجاس  ب
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جلخززززززدم  بج ت  س سززززززيب ززززززعبمح اتززززززيبغزززززز:ب ج بي جغززززززيبرارجاسززززززيبأإعززززززدجيبعلززززززدبمب

 ليزززربمح ززززد بعروززز)مبع ززززرببج سزززسدب ززز  ببج ززززد ثبعلزززدبمحبإ ززززرجمبمح زززدبج  تكززززع

ر م ززيبرةزز:ببج زز:جي  ب-إ ززرجبس  ب واززًبعلدج ل غزز.بمح ززد بوطر يي)م رسززتير( 

  ب8000ك سيبآلايجببعس:ب ج بقس بجلجارجاس  ب

 

مركزززأبوغزززس:ط بي جغزززيب زززعبرارجاسزززيبج   زززرج بج ر  ززز أبإعزززدجيبع ززز وبعززز ي بوي زززدب

غز ب82صحب822 بزب0227 بع ع بيسزثحبإ زرجمبعلزدبجإلاوسزدب رز باز:ي  بزبغز:ب ج

 )م رستير( 

 

ج ةقصبج سر ب عبمح اتيبغ:ب ج بي جغيبرارجاسيبأبإعدجيبع ز وبمح زدبإ زرجبس ب

-مح ززززدحبإ ززززرجمبع ززززربوي ززززدببزززز     بي ززززد بوي ززززدبج ززززد   بوطر يززززي)يكت: ج ( 

  ب8002ر م يبرة:ببج :جي  بك سيبآلايجببعس:ب ج بقس بجلجارجاس  ب

 

يركيباقصبج رك بب زعبج :رز بج قل زع بي جغزيبرارجاسزيبك سزيأبإعزدجيبع ز وبمح زدب

إ رجبس بمح دحبإ رجمبمح دبص ر بج أ كي بعلدبجإلاوسدب ر با:ي  بززبغز:ب ج ب

 غ ب)م رستير( 00صحب000 بزب0222ع و ب

 

 جغزززيب زززعبجلجارجاسززز بج سزززس يسيأبإعزززدجيبج تة سزززيبج سزززس يسيب زززعبمح اتزززيبغززز:ب ج بي

ع ززززربغزززز إلا  بعا زززز  بغزززز إلا  حبإ ززززرجمبع ززززربوي ززززدببزززز     بي ززززد بوي ززززدبج ززززد   ب

  ب8002ر م يبغ:ب ج بك سيبآلايجب بقس بجلجارجاس  بب-وطر يي)م رستير( 

 

تايزززربع ززز بج  ة دزززربجإلاة صسزززيب ززز:جي بج ةسص)م زززر(ب وعربززز بع زززربع ززز بجإلاح دزززسصب

 جعسززززي بي جغززززيب  غززززتملدجوباتزززز بجإلا  :مزززز  بجلجارجاسززززيأبإعززززدجيبقةزززز   بيسززززي بج أ 

وي ززززززززززدبمح ززززززززززدحبإ ززززززززززرجمبكززززززززززر  بم ززززززززززمحبدزززززززززز لح بمح ززززززززززدبازززززززززز:  بوي ززززززززززدبع زززززززززز  ب

  ب 8002ر م يبغ:ب ج بك سيبآلايجب بقس بجلجارجاس  ب-وطر يي)يكت: ج ( 
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وغزز:ج  بي جغزززيب ززعبرارجاسززيبج   ززرج بج ر  زز أبإعزززدجيبج قززر بجإلاركأ ززيب ززعبمح اتززيب

قةززز   بمح ززززدبعلزززدبج ززززدج  بوي زززدحبإ ززززرجمبي زززد بوي ززززدبإ زززرجبس بج ززززد   بغزززز دب

ر م ززيبغزز:ب ج بك سززيبآلايجب بقسزز بب-وي ززدبيسززثبج سززر رو بوطر يززيب)يكتزز: ج ( 

  ب8000جلجارجاس  ب

 

 بج ر  ز بأبإعزدجيبقةز   بمح زدبعلزدبج زدج  بي جغيب عبرارجاس بج   رجب-مركأبإغة 

ب-وي زززدبحبإ زززرجمبع زززعبوي زززدببززز     بي زززد بوي زززدبج زززد   بوطر يي)م رسزززتير( 

  8002ر م يبغ:ب ج بك سيبآلايجب بقس بجلجارجاس  ب

 

مركزززأبو ززز:بتشزززًب  ح اتزززيبقةززز  بي جغزززيب زززعبجغزززتملدجوبألا مأبإعزززدجيبمح زززدبوي زززدب

صحب822 بزززززززززززب0222مبرزز:ي بيسززةي برزز:ي  ب بزززززززززززبغزز:ب ج بو و بإ ززرجبس بع ززعحبإ ززرج

 غ ب)م رستير( 00

 

 د بم رب عبمؤ    بج ري  يبجإلاا  بيبصزب بج   ز: بج :غز مباس ز ب زي بج قزر ب

ج سزززز ي ب ج    ززززربج إجززززر ي أبإعززززدجيبمح ززززدبوي ززززدب  جوحبإ ززززرجمبمح ززززدبج سززززسدب

 ت: ج ( غ ب)يك00صحب002 بزب0227غبب بزبغ:ب ج بو و ب

 

وع ز يبجإلاةزز  بجلجزز مبع ززرب جي بج ةسززصب ززعبم زرب وعززر بع ززربج تشزز طبج ةشززر  بي جغززيب

 عبجإلاة  بج ت لسق أبإعدجيبمح دبد:اس بمح دبإ رجبس حبإ رجمبعلدبج قز ي بعلزدب

غزززز ب00صحب820 بززززززززززززززززززززززب0222ج  أ ززززأبع ززززع بع ززززعبوي ززززدببزززز     بززززززززززززززززززززززبغزززز:ب ج بو   ب

 )م رستير( 

 

جإلاة  ب وعر بع رب جييبؤلابسز  ب زعبج سز:جيصبجإلا زر ي بيج غزيب زعبجإلاةز  بج ت لسقز أب

إعدجيبمح دبد:اس بمح دبإ رجبس حبإ رجمبعلزدبج قز ي بعلزدبج  أ زأبع زر بي زد ب

وي زززززززدبج زززززززد   بكزززززززر  بم زززززززمحبدززززززز لح بمح زززززززدبد:اسززززززز بمح زززززززدبإ زززززززرجبس  بوطر يزززززززيب

 سزززززززيبآلايجببعسززززززز:ب ج بقسززززززز بجلجارجاسززززززز  بر م زززززززيبرةززززززز:ببج ززززززز:جي  بك-)يكتززززززز: ج ( 

8002  
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جلخ ززسةبج  ر:زز  بي جغززيب ززعبجلجارجاسزز بج سس غززسيأبإعززدجيبمح ززدب كر زز بع ززعبج سززسدحب

 غ ب)يكت: ج ( 00صحب820 بزب0227إ رجمبمح دبج سسدبغبب بزبغ:ب ج بو   ب

 

يب زززعب جيززز  بمزززعرجربم زززربج اربسزززي بي جغزززيب زززعبجإلاةززز  ب وعزززر بع زززربألابشززز يبج ةشزززر 

إعزززززدجيبمح زززززدب ززززز:اي بمح زززززدببر زززززد حبإ زززززرجمبكزززززر  بم زززززمحبب/جإلاةززززز  بج ت لسقززززز 

ر م زيب-د لح بمح دبارججبيس اي  بمح دبد:اسز بإ زرجبس  بوطر يي)م رسزتير( 

 غ:ب ج بك سيبآلايجب بقس بجلجارجاس  ب

 

مح اتزززيبقةززز أبإعزززدجيبمح زززدب ززز:اعبمح زززدبا دززز حبج سزززم  ب جإلاززز:ج يبج افجاسزززيب زززعب

غزززز ب00صحب872 بززززززززززززززززززززب0222إ ززززرجمباتكززززعبمح ززززدبو زززز:بعس اززززي بززززززززززززززززززززبغزززز:ب ج بو   ب

 )م رستير( 

 

مد ةيبي ر ط بي جغيب عبرارجاسيبج   رج ب  غزتملدجوباتز بجإلا  :مز  بجلجارجاسزيب

إ ززرجبس بج ززد   بأبإعززدجيبمح ززدبع ززعبمح ززدبعلززدبج ززريس حبإ ززرجمبي ززد بوي ززدب

ر م ززززيبغزززز:ب ج بك سززززيبآلايجب بب-غزززز دبوي ززززدبيسززززثبمح ززززد بوطر يي)م رسززززتير( 

  8002قس بجلجارجاس  ب

 

ج  ة ع  بج أ جعسيب عبمح اتز  بم زربج   سز ب)غز:ب ج ب قةز  ب وغز:ج (أبإعزدجيب

ع زعبوي زدببز     بزببمح دبارججبيس اي حبإ رجمبمح دبمح :يبإ رجبس بج زد   

 غ ب)يكت: ج ( 00صحب870 بزب0222غ:ب ج بو م ب

 

جلج ازززز بج شززززراعب زززز:جي بج ةسززززصباس زززز ب ززززي ب جي بو زززز:ب جزززز جبرة:بزززز ب  جي بووب كلززززيب

 ززززززز    بي جغزززززززيب زززززززعبجلجس:م: ا: :رسززززززز بج ت لسقسزززززززيب  غزززززززتملدجوباتززززززز بجإلا  :مزززززززز  ب

 دبم   مبوي زدبمح ز:يبحبإ زرجمبجلجارجاسيب لغتش   بعثبع دبأبإعدجيبمح

ر م زززززيبب-كزززززر  بم زززززمحبدززززز لح بمح زززززدبعلزززززدبج  أ زززززأبعزززززأب بوطر يزززززيب)م رسزززززتير( 

  ب8000غ:ب ج بك سيبآلايجب بقس بجلجارجاس  ب
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ألاص زز  بج لسةسززيب ززعبمح اتززيبغزز:ب ج بي جغززيبرارجاسززيأبإعززدجيبمح ززدبازز: بج ززد ثب

ج ززززززززززززززززد   بوي زززززززززززززززدباززززززززززززززز:  بازززززززززززززززز  ع بدزززززززززززززززسر بع زززززززززززززززربحبإ ززززززززززززززززرجمبي زززززززززززززززد بوي زززززززززززززززدب

  ب8000ر م يبغ:ب ج بك سيبآلايجب بقس بجلجارجاس  ب-وطر يي)م رستير( 

 

رس:م: ا: :رسزززززيبج سززززز صبج سزززززز ي عب ؤلاق زززززس بجلجل زززززعباس زززززز ب زززززي ب و ب لززززززرب  و ب

ج ززززدبب)غززززرببص ززززسةبج سزززز:د (بأبإعززززدجيبمح زززز:يبوي ززززدبمح زززز:يباجزززز بحبإ ززززرجمب

ر م زززيبرةززز:بب- بكززر  بم زززمحبدززز لح بوطر يززي)يكت: ج ( ج سززسدبج سزززسدبجلعسزززس و

  ب8002ج :جي  بك سيبآلايجببعس:ب ج بقس بجلجارجاس  ب

 

ج تة سزززززززز بج أ جعسزززززززز ب ززززززززربمح اتززززززززيبج زززززززز:جي بجلجد ززززززززد بجغززززززززتملدجوباتزززززززز بجإلا  :مزززززززز  ب

جلجارجاسزززز ب بلغتشزززز   بعززززثبع ززززدأبم زززز  مبجلخنززززيربع ززززربصنززززيرحبج ززززرجمبع ززززرب

غزززززززززززززززززززززززززز دبجي ززززززززززززززززززززززززززدبيسث ع زززززززززززززززززززززززززز وبمح ززززززززززززززززززززززززززدبج ززززززززززززززززززززززززززرجبس  بجي ززززززززززززززززززززززززززدببزززززززززززززززززززززززززز     ب

  غ ب)م رستير(00ح8007غ:ب ج و   

 

ج ق: بج   م يب  ح اتيبج لحزربألاي زر بي جغزيب زعبرارجاسزيبج سزم  أبإعزدجيبب  زيب

مح ززززززززدبيزززززززز ادبمح ززززززززدحبإ ززززززززرجمبي ززززززززد بوي ززززززززدبج ززززززززد   بغزززززززز دبوي ززززززززدبيسززززززززث ب

  ب8008جلجارجاس  بر م يبغ:ب ج بك سيبآلايجب بقس ب-وطر يي)يكت: ج ( 

 

ررجاسز بأبإعزدجيبب  زيبمح زدب-غم  بع:جد بمح ات  بم ربج   س  بي جغزيبي  ز:

يززززززز ادبمح زززززززدحبإ زززززززرجمبمح زززززززدبدزززززززلكربعلزززززززدبجلعلزززززززس  بي زززززززد بوي زززززززدبج زززززززد   ب

  ب8002ر م يبغ:ب ج بك سيبآلايجب بقس بجلجارجاس  بب-وطر يي)م رستير( 

 

ج سزززس ييب زززعبإق زززس بم زززربج   سززز  بي جغزززيبد لسقسزززيب زززعبرارجاسزززيبج سزززس ييأبإعزززدجيب

 بززززب0222 و بهبشز وبمح ز:يبمح زدبر ز  حبإ زرجمبع زعبوي زدببز     بززززبغز:ب ج ب

 غ ب)م رستير( 00صحب827
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جإلارجكزززززززأبج سزززززززس يسيبع زززززززربغززززززز يصبج لحزززززززربألاي زززززززرب زززززززعبم زززززززر بي جغزززززززيب زززززززعبرارجاسزززززززيب

كزززي بج سزززس ييأبإعزززدجيببشززز وبمح ززز:يبمح زززدبر ززز  حبإ زززرجمبمح زززدبص زززر بج أ  

بربززززززززززززززر ب ززززززززززززززز:ب بي زززززززززززززززد بوي ززززززززززززززدبإ زززززززززززززززرجبس بج زززززززززززززززد   بمح ززززززززززززززدبج  تكزززززززززززززززرب ليزززززززززززززززر ب

ر م زززززززززززيبرةززززززززززز:ببج ززززززززززز:جي  بك سزززززززززززيبآلايجببعسززززززززززز:ب ج بقسززززززززززز ب-وطر يزززززززززززي)يكت: ج ( 

  8000جلجارجاس  ب

 

مد ةزززيبط  ززز  بي جغزززيب زززعبرارجاسزززيبجإلازززد ب  غزززتملدجوباتززز بجإلا  :مززز  بجلجارجاسزززيأب

ي زززد بجي زززدبج ززد   بب  زززيبمح زززدبيززز اد بب: ززدجبي مزززدبجي زززدبمح زز:يحبج زززرجمب

  8002ر م يبغ:ب ج بك سيبآلايجب بقس بجلجارجاس  بب-وطر ييب)م رستير( 


