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جهُئة يدٌسة األكبدًٌٍة
ترفاؤل كثٍز َثذأ عايا ً دراطٍا ً جذٌذاً ،طائهٍٍ هللا أٌ ٌجعهه
عايا ً دافالً تانًُجشاخ عهى كافح انًظرىٌاخ ،يإكذٌٍ
عشيُا عهى انعًم طىٌا ً نرذقٍق رطانح انرزتٍح وانرعهٍى.
نُثًُ يٍ اإلَظاٌ قىج ً يُرجحً قادرج عهى ذذقٍق انرطهعاخ
وانرىقعاخ ،طاعٍٍ نهعًم عهى َقم انرعهٍى يٍ ذذصٍم
دة انعهِّى وانرعهِّى ،نكً
انًعزفح ألهذاف آٍَح ،ئنى غزص ِّ
ٌرًكٍ أتُائُا انطالب وتُاذُا انطانثاخ يٍ انىصىل ئنى
انًعزفح وئَراجها تأَفظهى ،يع انعًم عهى تُاء شخصٍاذهى،
و ذعشٌش روح االَفراح انىاعً نذٌهى ،واإلًٌاٌ تقٍى انعًم.

زئٍس قسى انسيضة يزئٍس قسى االعحدائً (جدد)
اَضًد ئنى أطزج األكادًٌٍح انظٍذج سٌُح صانخ و
انرً ذرىنى يهاو رئٍظح انًزدهح انرأطٍظٍح.
و أٌضا انظٍذج يٍشٍم فٍهٍثض ,و انرً ذقىو
تاإلشزاف عهى قظى انزوضح

يسب دي انًدٌسة فً قسى انطالة ي انطبن بت

ذى ذعٍٍٍ ثالز يظاعذٌٍ نهًذٌزج :انظٍذ تظاو
طزي انذٌٍ نًزاقثح انجىدج واإليرذاَاخ .
و انظٍذ دمحم دظٍ كًظإول نًثُى انطالب.
نظٍذج َادٌٍ َثٍم كًظإونح عٍ يثُى انطانثاخ

خصبئٍوٌ اجحًب ٍوٌ (جدد)
ذى االَضًاو نألكادًٌٍح دذٌثا نهظٍذ دكًد و انذي
ٌقىو تاإلشزاف عهى انصفىف  6-4و كأخصائً
اجرًاعً نًثُى انطالب.

األ حبذة دانٍب كبيم

األ حبذ عسبو سي اندٌٍ

يدٌسة األكبدًٌٍة

و انظٍذج فاذٍ كأخصائٍح اجرًاعٍح نًثُى انطانثاخ

األ حبذة شٌُة صبنح

األ حبذة يٍشٍم فٍهٍ س

األ حبذ حكًث يُرز

األ حبذة فبجٍ اعساهٍى

األ حبذة َبدٌٍ َ ٍم

األ حبذ دمحم حسٍ

