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    : جىطئت

ش ًخظمً   جدلُله جم وما  2020 ظىتبه  جمحزث ما أهم اإلاشهض الىػني البُذاػىجي ليشاغ العىىي  الخلٍش

ت في واؿت مجاالث جذخله ًلذمها اإلاشهضالتي  الخذماث حىدة لخدعحن خُث جم حسجُل  ،لصالح اإلاىظىمت التربٍى

 : جدعً على معخىي 

 

o  والؼباعتس ي مً خُث الخصمُم وؤلاخشاج حىدة الىخاب اإلاذس. 

o معالً جىصَع الىخب اإلاذسس ي.  

o  تؿاء للحش   الخذماث اإلاعذاةحىدة  .بالـشوع الجهٍى

 

اإلاىولت ئلُه، معاطذة  في ئػاس اطؼالعه باإلاهام 2020واصل اإلاشهض الىػني البُذاػىجي، خالٌ ظىت      

ت  ش اإلاىظىمت التربٍى ورلً مً اهدشاس وباء هشوها و اكشاس الحجش الصحي الشامل  بالشػممجهىداث الذولت في جؼٍى

م بخيلـت جىاظب اإلالذسة الششاةُت للمىاػً الخىوس ي خُث ًخم وشش وجىصَع 
ّ
مً خالٌ جىؿحر وظاةل وأدواث الخعل

ت لـاةذة اإلاشبحن والخالمُز. هما  ُّ اث اث والخجهحز اإلاشهض جىسٍذ اإلاعّذ  واصلالىخب اإلاذسظُت والىزاةم البُذاػىح

 ُّ  ت لـاةذة ظلؼت ؤلاششاؾ و مصالح وصاسة الخعلُم العالي والبدث العلمي. العلم

 

  : باإلاعاةل الخالُت 2019ملاسهت بيخاةج ظىت  2020جمحز وشاغ اإلاشهض خالٌ ظىت كذ و 

 

 على مظخىي وشس الىخب املدزطيت والىثائم البيداغىحيت  

ت عاهخـاض  - ُّ م اإلاىاولتفي جيلـت ػباعت وحعـحر الىخب اإلاذسظ باعت   % 19.5بـ  ً ػٍش
ّ
ملاسهت بأظعاس الؼ

  .2018لعىت 

 ملُىن وسخت باعخباس اإلاخضون.  13.97عىىاها مىّحها ئلى الّخلمُز في ما ًـىق  218 جىلى اإلاشهض ئعذاد  -

 

 على مظخىي وشس املحخىياث السكميت   

ت واًىائها بالاهخاج مىاسد بُذاػىحُت سكمُت حذًذة جخمثل أظاظا في اإلاىاسد ا - ـظاء الشكمي لعمعُت البصٍش

ورلً الظخؼاللها مً كبل الخالمُز خالٌ ؿترة الحجش الصحي   ecole.edunet.tnللمشاحعت والخذاسن 

 الشامل.
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  على مظخىي جىشيع وبيع الىخب املدزطيت 

ت بُع، خُث جم جضوٍذ  48460 ئهجاص  - ُّ  اإلاذسظُت وسخت مً الىخب    820 124 12هخبي بـ   4170عمل

 .دًىاسملُىن  26.5بلؼـذ كُمتّهـا الّصاؿُـت  اإلاىّحهت لخالمُز 

 بعبب اهدشاس حاةدت وىسوها. 2020جأخش في ػباعت وجىصَع الىخب اإلاذسظُت خالٌ ظىت  -

 

 على مظخىي جىزيد املعداث الخعليميت :  

 بالىظش. الشاحعت لهاإظعاث عملُت جىسٍذ لـاةذة وصاسة التربُت ووصاسة الخعلُم العالي واإلا 60ئهجاص  -

 

  2021خالٌ طىت  املخىكعتالصعىباث  : 

ًلذس كُمخه عجضا هُيلُا ( 2020-2016) خمغ ظىىاث ألاخحرةخالٌ الاإلاشهض هخاةج اظخؼالٌ سجلذ    

ت  بــ  ُّ ت لـاةذة وصاسحي العمىالث اإلاخأجُت مً عملُاث ملُىن دًىاس ظاهمذ  3الجمل ُّ جىسٍذ اإلاعّذاث الخعلُم

لعاةذاث الخىظُـاث اإلاالُت. علما وأّن وشاغ  تتربُت والخعلُم العالي في في حؼؼُت حضء مً هزا العجض باإلطاؿال

ت شهذ جشاحعا خالٌ العيخحن ألاخحرجحن بيعبت  ُّ باإلااةت هدُجت اهخـاض ػلبُاث  46جىسٍذ اإلاعّذاث الخعلُم

 العمىمُت.  للمالُت تالخىسٍذ الىاسدة على اإلاشهض مخأزشة بالىطعُت الصعب

ت خالٌ الخمغ ظىىاث ألاخحرة ما كذسه    ُّ و جلّذس معّذٌ الخيلـت اإلاالُت لصـلت ػباعت وحعـحر الىخب اإلاذسظ

 14.8واإلالّذسة    بــ  2020ملُىن دًىاس ظىىٍا وبالخالي ال ًمىً اعخماد جيلـت الصـلت اإلابرمت خالٌ ظىت  23

. هما ًخىكع  أن حشهذ العىت الحالُت  2021لؼباعت لعىت ملُىن دًىاس أظاظا مشحعُا في اخدعاب هـلاث ا

 عىدة الؼلب العالمي بيعم مدعاسع مما ظُـض ي ئلى ئسجـاع في جيالُف الاهخاج والخىصَع. 
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 :إلاعداد الىّمي  – 1

لمُز في عىىاها مىّحها ئلى الخّ  218 وشش 2021-2020في مجاٌ وشش الىخاب اإلاذسس ي، شهذث العىدة الذساظُت 

ألف  161عىىاها مىحها للمذسظحن في ما ًـىق  95ملُىن وسخت باخدعاب اإلاخضون ألاّولي و 13.97 ما ًـىق 

 ألف وسخت.  63.2عىىاها مً هخب أبىاء الّخىوعُحن بالخاسج في  15وسخت باإلطاؿت ئلى 

ً واآلحي :  وجىّصعذ هزه العىاٍو

 

ت وملاسهت          ُّ     ، ؿان حجم ما أهجضه اإلاشهض مً الىخب اإلاذسظُت اإلاىحهت للخالمُز2020-2019بالعىدة اإلاذسظ

   عذد مً خُث  %9,92بيعبت اهخـاطا، شهذ 2021-2020 عىدة بالخعلُم ألاظاس ي والثاهىي بمىاظبت ال

ل  14 204 776وسخت ئلى  15 769 133)مً    اليسخ ه جم جدٍى
ّ
 502ػً مً الىسق منها  4536وسخت( علما وأه

 .²/مغ90ػً ظمً 

 

 

 

 الفئت املظتهدفت

  2021-2020 العىدة املدزطّيت  

عدد 

 العىاويً
 املخصون عدد اليسخ املطبىعت

عدد اليسخ 

 الجملي

ب 
هخ

ُز
لم
الخ

 

 752 423 11 752 859 1 000 564 9 76 الّخعلُم ألاظاس ي

اهىي 
ّ
 2 555 977 977 971 000 584 1 142 الّخعلُم الث

 729 979 13 729 831 2 000 148 11 218 الجملت

 820 161 820 187 4000 95 هخب اإلاشبحن

 63227 63227 0 15 هخب أبىاء الّخىوعُحن بالخاسج

 776 204 14 776 082 3 000 152 11 328 الجملت

 الباب األول

1 
 

 نشر الكتة المدرسية

 

 

 

 

 

 نشر الكتة المدرسية
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لمير -1-1
ّ
 : الىخب املدزطّيت املىّحهت للخ

ت  ُّ  13.97عىىاها مىّحها ئلى الّخلمُز في ما ًـىق  218 شهض ئعذاد ، جىلى اإلا2021-2020بمىاظبت العىدة اإلاذسظ

 ملُىن وسخت باعخباس اإلاخضون. 

 

لمير بالخعليم ألاطاس ي –أ 
ّ
 : هخب الخ

 

ملُىن وسخت مً الىخب الخاّصت بخالمُز الّخعلُم  11,4كام اإلاشهض الىػني البُذاػىجي بخىؿحر ما ًـىق 

ً واآلحي ملُىن وسخت حذًذة 5 ,9ألاظاس ي جم ػبع   : منها. وجىّصعذ هزه العىاٍو

اطتهالن 

الىزق 

 بالطً

 عدد اليسخ
عدد 

 العىاويً
 الظىت

املسحلت 

 باملخصون التي جم طبعها الجملي الخعليميت

 ألاولى 3 043 86 000 735 043 821 268

ألاطاس ي
 

 الثاهيت 3 293 80 000 640 293 720 234

 الثالثت 7 934 203 000 275 1 934 478 1 462

 السابعت 7 208 333 000 183 1 208 516 1 385

 الخامظت 8 298 248 000 375 1 298 623 1 466

 الظادطت 9 166 262 000 368 1 166 630 1 537

 الظابعت 12 114 212 000 408 1 114 620 1 594

 الثامىت 12 831 225 000 871 831 096 1 415

 الخاطعت 12 625 195 000 701 625 896 342,5

ألاطاس ي  الظابعت 1 397 4 000 1 397 5 0,5

الىمىذجي
 

 الثامىت 1 473 5 0 473 5 0

 الخاطعت 1 370 2 000 7 370 9 3

 املجمىع 76 752 859 1 000 564 9 752 423 11 3707
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اهىي  –ب 
ّ
عليم الث

ّ
لمير بالخ

ّ
 : هخاب الخ

ت هما جىلى اإلاشهض الى   ُّ عىىاها مً الىخب  142، وشش  2021-2020 ػني البُذاػىجي، بمىاظبت العىدة اإلاذسظ

اهىي في 
ّ
ملُىن وسخت مً بُنها أهثر مً ملُىوي وسخت ػبعذ مجذدا. وكذ  2,555اإلاىّحهت لخالمُز الّخعلُم الث

 : جىّصعذ هزه الىخب هما ًلي

 

اطتهالن الىزق 

 بالطً

عدد  عدد اليسخ 

 العىاويً
 الظىت

 باملخصون التي جم طبعها الجملي

 ألاولى 16 183 233 000 555 183 788 247

 الثاهيت 28 944 177 000 466 944 643 223

 الثالثت 47 487 282 000 318 487 600 197

 السابعت 51 363 278 000 245 363 523 162

 املجمىع 142 977 971 000 584 1 977 555 2 829

  

 الىخاب املدزس ي الخاص باملدّزض : - 2- 1

ت  ُّ ى اإلاشهض الىػني البُذاػىجي وشش   2021-2020  في ئػاس اظخعذاداجه للعىدة اإلاذسظ
ّ
عىىاها مىّحها ئلى  95، جىل

 ألف وسخت. 161اإلاشّبحن ورلً في ما ًـىق 

ىوظّيت بالخازج : - 3- 1
ّ
 الىخاب الخاّص بأبىاء الجاليت الخ

ت بمىاظبت العىد ُّ ت بالخاسج في  15، جم وشش   2021-2020  ة اإلاذسظ ُّ عىىاها مىّحها ئلى أبىاء الجالُت الّخىوع

63227.وسخت 

 وشاط الطباعت : -2

 163لؼباعت وحعـحر  02/2020كام اإلاشهض الىػني البُذاػىجي في مشخلت أولى باإلعالن عً ػلب عشوض عذد 

خ ملُىن وسخت بخا  10,097 عىىاها في    وكذ وكع الخمذًذ بعششة أًام في آخش أحل لخلذًم  2020ؿُـشي  12ٍس

وجبعا لعذم كذسة الششهت الىػىُت  .العشوض لعذم جىؿش اإلاعلىمت اإلاخعللت بخىسٍذ الىسق أو جصيُعه مدلُا

الىسق اإلاخصص لؼباعت الىخب اإلاذسظُت جم جىسٍذه مً كبل اإلاؼابع وهى  لعجحن الحلـاء والىسق على جصيُع 
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لُت م خ بذاًت الؼباعت ئلى شهشي حىان وحٍى ش جاٍس
ّ
ً ئلى  2020ا أخ مما اهجش عىه جأخحر في حعلُم بعع العىاٍو

   .2020شهش هىؿمبر 

ً اإلاعخمذة خالٌ العىت الذساظُت  على هـغ مدخىي  اإلاداؿظتوكذ شهذث العىدة اإلاذسظُت  -2020  العىاٍو

هخب ؤلاعالمُت  06الثاهُت زاهىي شعبت الاكخصاد والخذماث ومع ئلؼاء هخاب الاكخصاد لخالمُز العىت    2021

   لخالمُز العىت الثالثت زاهىي.

 : جىصعذ ػباعت الىخب اإلاذسظُت على اإلاؼابع والخالي

 املبرمج للطباعت

 املطبعت
 هميت الىزق

عدد 

 الىساطاث
 عدد اليسخ

عدد 

 العىاويً

 بُؼا 54 000 305 3 500 754 35 1392

 ظخاق 22 000 387 1 250 308 15 555

 سوجى أمبرظُىن  25 000 269 1 750 713 16 606

 اإلاؼبعت الذولُت الخىوعُت 46 000 518 3 500 200 34 1433

 الششهت العامت للؼباعت واليشش 15 000 882 000 668 12 460

 اإلاشهض الىػني البُذاػىجي 14 000 787 000 574 2 90

4536 117 219 000 11 148 000 176 املجمىع 

 

ىدة اإلاذسظُت ـــب اإلاذسظُت دون حؼُحر ورلً مىز العـىدة اإلاذسظُت اإلاداؿظت على أظعاس الىخــذث العـزا وشهـه

2008-2009 .  

 

 :الطباعت بمطبعت املسهص 

 لىزاةم هزهش منها بالخصىص:عهذ ئلى مؼبعت اإلاشهض ػباعت حملت مً الىخب اإلاىّحهت للخلمُز و اإلاشّبي وا

  14  ألف وسخت. 787هخاب خاصت بالخالمُز في  

  02  ملـاث الىخاةج والخلُُم واإلاخابعت لخالمُز اإلاشخلت ألاولى مً الخعلُم ألاظاس ي في 25   .ألف وسخت  

  دؿتر اإلاىاداة الخاص باإلاشخلت ألاولى مً الخعلُم ألاظاس ي في 50  .ألف وسخت  

 03  الخلُُم الخاصت بمشبي اإلاشخلت ألاولى مً الخعلُم ألاظاس ي في ما ًلاسب  دؿاجش 33   وسخت. ألف  

  شهاداث الشىش وشهاداث الششؾ لخالمُز العىىاث الثالر ألاولى مً الخعلُم ألاظاس ي في 410    ألف

  وسخت.

  تهخابي الذعم في اللؼخحن   وسخت. ألف   80هُت أظاس ي في والـشوعُت لخالمُز ظىتي الشابعت والثا ؤلاهجلحًز
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  ت لـاةذة وصاسة ؤلاششاؾ بلُمت حملُت جـىق مجمىعت مً الىزاةم التي جىدس ي صبؼت بُذاػىحُت وجشبٍى

  .ألف دًىاس 143.5

 ولإلشازة أهه :

ً هدُجت عذم جىؿش الُذ العاملت بمؼبعت  04وكع الالخجاء ئلى مىاولت أشؼاٌ حعـحر وجمعًُ  -1 عىاٍو

 ؼُالث في ؤلاهخاج اإلاىجشة عً أصمت اليىؿُذ وألاعىان اإلاخعاكذًً.اإلاشهض والخع

ىسق اإلاخصص للىخب اإلاذسظُت خالٌ هزه العىت هدُجت عذم للجم اظتهالن وامل اإلاخضون الخعذًلي  -2

اكخىاء الىسق الالصم للىخب اإلاؼبىعت بالثمً اإلاذعم وهى ما ًؼشح اشياٌ في بشمجت الؼباعت خالٌ 

 العىىاث الالخلت.

 

  2221-2222 طباعت هخب مدازض الىفيف للظىت الّدزاطيت  :   

ػباعت وجىصَع هخب الخالمُز ؿاكذي   2021-2020 جىلّى اإلاشهض الىػني البُذاػىجي خالٌ العىت الّذساظُت        

 .وبمخخلف مذاسط ومعاهذ الىـُف بالجمهىسٍت الخىوعُت وطعاؾ البصش لجمُع مشاخل الخعلُم

ى شهش دٌعمبر وؿُما ًلي حذٌو 
ّ
  : 2020بُاوي ئلى مىف

 

عدد العىاويً لجميع 

 املظخىياث

عدد ألاحصاء لجميع 

 العىاويً*

عدد اليسخ املطبىعت 

لجميع العىاويً في 

 حميع املظخىياث

عدد الصفحاث 

 املطبىعت

82 271 5855 665034 

لت البراي و   خاصُت الىسق.*ًىلعم العىىان الىاخذ لعّذة أحضاء هظشا لخاصُت الىخابت بؼٍش

 

وآلت خُاػت وآلت جلصُم،   » « Brailloهزا وظخعمل وصاسة ؤلاششاؾ على جمىحن اإلاشهض مً آلتي ػباعت هىعُت   

    لخأمحن ػباعت هخب البراي للعىدة اإلاذسظُت اللادمت، في أخعً الظشوؾ وبالجىدة اإلاؼلىبت.
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ت الّشكمُت مىز ظىت اهؼلم اإلاشهض الىػني البُذاػىجي في ئ         ربٍى
ّ
اث الت جّم بعث ئداسة كذ و  1998هخاج اإلادخٍى

ت.    2003مخخّصت في هزا اإلاجاٌ ظىت  ت الّشكمُت وئدماحها باإلاىظىمت التربىٍّ ربٍى
ّ
اث الت     حعمل على  وشش اإلادخٍى

ت  ٍّ يشش اإلاشهض اإلادخىٍاث البُذاػىحُت الشكمُت في عّذة مدامل مثل ألاكشاص اللحزس   عّذدة الىظاةؽمخو ٍو

 .  وعلى مىكع الىاب ؿُذًى سكمُتو 

 

 : فضاء السكمي للمساحعت والخدازنجحيين ال  -1

باهخاج مىاسد بُذاػىحُت سكمُت حذًذة جخمثل أظاظا في اإلاىاسد العمعُت  2020خالٌ ظىت اإلامشهض  كام

ت والتي جم ئهجاصها بأظخىدًى اإلاشهض واًىائها بال   ecole.edunet.tnالخذاسن ـظاء الشكمي للمشاحعت و البصٍش

 وهي :

 ت لخالمُز العىت الخامعت أظاس ي ) دسوط وأػاوي ( مىاسد ظمعُت  في مادة الاهجلحًز

 ت لخالمُز العىت الخامعت أظاس ي  ؿُذًىهاث سكمُت في مادة الاهجلحًز

 مىاسد ظمعُت في مادة الـشوعُت لخالمُز العىت الثالثت أظاس ي 

 لخالمُز العىت الثالثت أظاس ي ؿُذًىهاث سكمُت في مادة الـشوعُت 

 

 : الشساهت مع املعهد الخىوس ي الفسوس ي جم إهجاش إطازفي 

 

 الىخاب العمعي في مادة الـشوعُت لخالمُز العىت الثالثت أظاس ي 

ecole.edunet.tn/fr3/fr3.html 

 الىخاب العمعي في مادة الـشوعُت لخالمُز العىت العادظت أظاط   

            ecole.edunet.tn/fr6/fr6.html 

   مجمىعت مً اللصص الشكمُت و الشظىم اإلاخدشهت و عذة بشامج لألػـاٌ في ئػاس الخعاون معTivi5 

monde. 

 

 : إهخاج ألاكساص الليززيت  -2

  عىىان 13ئهخاج ألاكشاص اللحزسٍت الصىجُت لـاةذة اإلاذسظحن وشملذ هزه العملُت  2020جىاصل خالٌ ظىت 

 :باإلطاؿت ئلى ئهخاج ألاكشاص اللحزسٍت لـاةذة وصاسة التربُت مىصعت  هما ًلي وسخت 2600 بىمُت حعاوي 

 

 ثانيالباب ال

2 
 

ةالرقميّ  الترتويّة نشر المحتويات  
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 الىىع العىىان عدد العىاويً الىمّيت

 جشبُت مىظُلُت 03 600

 أكشاص لحزسٍت صىجُت مىحهت للمذسظحن

(Documents Maitre) 

 chants et comptines ؿشوعُت :  03 600

ت ظىت  01 200  م ألاظاس يمً الخعلُ 6ئهجلحًز

ت 03 600  ئعذادي 9و  8, 7ظىت  ئهجلحًز

ت 03 600  زاهىي  4و  3, 2, 1ظىت  ئهجلحًز

وصاسة التربُت أكشاص لحزسٍت لـاةذة دلُل الاظخعذاد المخدان البيالىسٍا 01 1000  

ت ًىم العلم 01 300   وشٍش

 

 : .حسجيل دزوض و أهاشيد صىجيت -3

 ت مىّح دسوط و أهاشُذ صىجُت في اللؼت ؤلاه  الخامعت مً الخعلُم ألاظاس ي.العىت هت لخالمُز جلحًز

  الثالثت مً الخعلُم ألاظاس ي.العىت دسوط و أهاشُذ صىجُت في اللؼت الـشوعُت مىحهت لخالمُز 

 

 إهخاج فيدًىهاث جسبىيت زكميت :  -4

 .ت مىحهت لخالمُز العىت الخامعت مً الخعلُم ألاظاس ي  ؿُذًىهاث سكمُت في اللؼت ؤلاهجلحًز

 23 .ؿُذًى سكمي في اللؼت الـشوعُت مىحهت لخالمُز العىت الثالثت مً الخعلُم ألاظاس ي 

 04 .ؿُذًىهاث سكمُت في اللؼت الـشوعُت مىحهت لخالمُز العىت الشابعت مً الخعلُم ألاظاس ي 

 

 مشسوع الخىىيً عً بعد لفائدة الشسهت الخىوظيت للبىً :  -5

  يُت في مجاٌ الخصمُم و ً عً بعذ لـاةذة ئػاساث الششهتجلذًم دوسة جيٍى  الخىوعُت للبىً. الخيٍى

  . مشاؿلت وجأػحر اإلايىهحن 

 .يُت عً بعذ  جصمُم وظىحرة  الىخذاث الخيٍى

 .ئهجاص حسجُالث صىجُت و ؿُذًىهاث سكمُت 

 

 شهازيت :إجصميم معللاث   -6

اث لـاةذة اإلاشهض و وصاسة التربُت -  ت واليشٍش منها  و ػباعت همارج جصمُم حملت مً اإلاعللاث ؤلاشهاٍس

 :للمصادكت 

  معللت  جدعِعُتCovid 2019  

 معللاث الىخب الجذًذة 

 ت ًىم العلم  وشٍش

 بُت  جصمُم لخؼلُف الشظىم الخذٍس
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ؾ وآلُاث الخصشّ  على مىاصلت جىظُم وجدعحن ئحشاءاث 2020عمل اإلاشهض الىػني البُذاػىجي خالٌ ظىت     

ذ ن معخىي اإلاخضو  على واإلاشاكبت ت.جىظُم عملُاث التزوٍذ والخىصَع مّما ظاهم في مٍض  بالـشوع الجهىٍّ

 

 إحيام جىظيم عملياث و مظالً جىشيع الىخب املدزطيت: -1

جبعا للصعىباث التي حعشض لها اإلاشهض اإلاخمثلت في جأخش ػباعت الىخب التي اهجش عنها جأخش عملُاث جضوٍذ 

ت خالٌ ظىتالـشوع  ُّ ت بالىخب اإلاذسظ  ،جىلى اإلاشهض :2020 الجهىٍّ

  جدُحن وجدعحن آلُاث وئحشاءاث الخاصت بخىصَع الىخب مع اللجىء ئلى اللُام بعاعاث عمل ئطاؿُت

 لخأمحن الخىصَع.

 العمل على اللظاء على عملُاث الاخخياس خالٌ ؿترة رسوة عملُاث البُع مً خالٌ جششُذ  مىاصلت

 لجهاث.ػلباث الحشؿاء لظمان جىؿش الىخاب اإلاذسس ي بجمُع ا

 

 إحصائّياث وشاط الفسوع الجهىيت : -2

 

 جصويد الفسوع الجهىّيت بالىخب املدزطّيت : . أ

ت مىز شهش ماسط     ُّ ت بالىخب اإلاذسظ  كام بخىصَع وامل اإلاخضون و  2020ششع اإلاشهض في جضوٍذ الـشوع الجهىٍّ

ش 
ّ
ؼاٌ ػباعت الىخب اإلاذسظُت اهؼالق أش معباإلاخضن اإلاشهضي.  هزا وجيازـذ عملُاث التزوٍذ ألاولي اإلاخىؿ

وسخت مً الىخب والىزاةم البُذاػىحُت دون اخدعاب اإلاخضون  780 301 13جضوٍذ الـشوع بـ :  خُث جم

 ألاّولي.

 

 

 

 ثالثالباب ال

3 
 

 توزيع وتيع الكتاب المدرسي
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  وجىّصعذ عملُاث جضوٍذ الـشوع واآلحي :

 املجمىع

 هخب الخلمير الىثائم البيداغىحيت

 دفاجس الخلييم الفـــــــسع

 والشهائد واملىاداة 
 أطاس ي ثاهىي  وثائم املسبي

 ظىظت 720010 137930 1010 6480 872740

 كـصت 342540 64310 880 53400 514310

 مذهحن 561620 96811 870 7850 683445

 الياؾ 174863 42279 885 12860 232703

 صـاكغ 952583 157288 760 94770 1111914

 هابل 718830 135277 785 79270 1037120

 كابغ 419780 75990 400 25050 537590

 اإلايعخحر 555926 98190 790 72230 790682

 اللحروان 546940 86275 656 17450 703950

 بجزسث 504380 93445 1270 13600 725455

 باسدو 1100348 207546 15 89700 1637424

 بً عشوط 609490 133776 396 73112 920925

 باحت 225570 36411 200 1490 313630

 اللصٍشً 333610 46130 460 73190 596500

 ظُذي بىصٍذ 402800 63980 320 3000 542180

 كبلي 156560 23990 120 11121 224660

 حىذوبت 284300 50915 591 3840 399780

 صػىان 204850 33885 200 39960 306350

 ظلُاهت 180310 38150 405 11140 244480

 جىصس 94940 16120 120 7200 133800

215460 2450 120 16985 121440 ً  جؼاٍو

ت 431110 51434 575 34020 557030 ًّ  اإلاهذ

اهت 930600 199422 280 76550 1629184  أٍس

 املجمىع 10573400 1906539 12108 809733 13301780

 بيع الىخاب املدزس ي : -ب

ت خالٌ ظىت        ت 48460 ، 2020أهجضث الـشوع الجهٍى ُّ  124 12بـ   هخبي 4170 بُع، خُث جم جضوٍذ  عمل

 دًىاس.  585 507 26وسخت مً الىخب اإلاذسظُت بلؼـذ كُمتّهـا الّصاؿُـت     820
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ت لعىت   اث الخاّصت بيشاغ الـشوع الجهىٍّ ُّ  : 2020 و في ما ًلي ؤلاخصاة

 

وظبت مً زكم 

 املعامالث

الليمت الصافيت 

 بالدًىاز
 همياث البيع

عدد  الحسفاء 

 الىاشطين

عدد الفىاجير 

 املىجصة
 الفـسع

 ظىظت 634 4 368 818178 1788986,29 6,75%

 كـصت 106 4 253 416619 902768,01 3,41%

 مذهحن 084 5 429 581902 1251197,61 4,72%

 الياؾ 314 3 319 204720 450083,11 1,70%

 صـاكغ 132 3 287 1075872 2343272,64 8,84%

 هابل 032 5 374 828448 1822221,56 6,87%

 كابغ 426 3 311 453499 979167,91 3,69%

 اإلايعخحر 841 1 158 605164 1325995,8 5,00%

 اللحروان 783 1 136 574442 1252457,83 4,72%

 بجزسث 882 2 256 568202 1241102,93 4,68%

 باسدو 395 1 125 1262969 2821875,85 10,65%

 بً عشوط 681 1 129 798820 1766333,66 6,66%

 باحت 620 1 183 255783 558265,84 2,11%

3,20% 848773 397592 117 1 420 ً  اللصٍش

 ظُذي بىصٍذ 076 1 113 432938 938732,92 3,54%

 كبلي 237 1 98 178474 388035,46 1,46%

 حىذوبت 779 125 333970 731508,53 2,76%

 صػىان 797 88 230088 504940,91 1,90%

 ظلُاهت 060 1 87 215870 471212,62 1,78%

 جىصس 770 64 108636 236153,33 0,89%

1,11% 293746,56 136216 56 556 ً  جؼاٍو

ت 469 50 437558 936421,14 3,53% ًّ  اإلاهذ

اهت 366 44 1208860 2654332,35 10,01%  أٍس
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 املجمىع 460 48 4172 820 124 12 585,90 507 26 100,00%

 دًىاز.349 635الصاؿُت التي بلؼذ كُمتها  م بُع الىزاةم البُذاػىحُتهما ج

 

يظبت مً زكم ال

 املعامالث

الليمت الصافيت 

 بالدًىاز
 الفـسع همياث البيع

 ظىظت 18016 20193,35 6,75%

 كـصت 61700 58531,271 3,41%

 مذهحن 8895 12678,555 4,72%

 الياؾ 16090 9156,214 1,70%

 صـاكغ 106667 85403,717 8,84%

 هابل 82362 46477,121 6,87%

 كابغ 26500 11807,152 3,69%

 اإلايعخحر 72801 55222,664 5,00%

 اللحروان 6877 11728,91 4,72%

 بجزسث 10164 13943,016 4,68%

 باسدو 86653 37318,603 10,65%

 بً عشوط 71857 43010,177 6,66%

 باحت 2405 3648,258 2,11%

3,20% 78593,005 80982 ً  اللصٍش

 ظُذي بىصٍذ 4223 8301,776 3,54%

 كبلي 12919 6717,251 1,46%

 حىذوبت 4999 9836,786 2,76%

 صػىان 37715 30943,847 1,90%

 ظلُاهت 4003 8242,384 1,78%

 جىصس 7765 3633 0,89%

1,11% 4590,108 2666 ً  جؼاٍو

ت 41087 19616,078 3,53% ًّ  اإلاهذ

اهت 96859 55756,077 10,01%  أٍس

 املجمىع 205 864 349.32 635 100,00%
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 إحصائّياث وشاط املخصن املسهصي : -2

ت مىز شهش حىان        ُّ م الىخب اإلاذسظ
ّ
ت حعل ُّ وسخت دون  12477489خُث جّم كبٌى  2020اهؼللذ عمل

 . 1468161 اخدعاب اإلاخضون ألاّولي اإلالّذس بـ 

 

اث الخاّصت باإلاخضن اإلاشهضي خالٌ ظىت وفي ما ًلي أهّم ؤلاخ ُّ  : 2020صاة

املخصون النهائي 

 إلاحمالي

الىمياث املظلمت 

 للفسوع

الىمياث التي جم 

 اطخالمها مً املطابع

املخصون ألاولي 

 إلاحمالي
 املظخىي الخعليمي

 هخب الخعلُم ألاظاس ي 812430 10080474 10573400 319504

 هخب الخعلُم الثاهىي  459900 1596825 1906539 150186

 هخب اإلاشبي وألاظخار 95975 15250 12108 99117

 بُذاػىحُت آخشي هخب  99856 784940 809733 75063

 املجمــىع 1468161 12477489 13301780 643870

 

 و املىاد التي شاٌ الاهخفاع بها :  بيع فىاضل الىزق -3

 (ECO-DEP)اإلالؼاة في ئػاس العلذ اإلابرم مع ششهت  عملُت بُع ؿىاطل وسق الؼباعت و الىخب جىلى اإلاشهض 

 دًىاس. 444 21خُث بلؼذ اللُمت الجملُت للمبُعاث 
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 : 2222الطلبياث الىازدة على املسهص خالٌ طىت  -1

اث الخىسٍذ التي وسدث على اإلاشهض الىػني البُذاػىجي خالٌ ظىت  ُّ ت كذسث كُمتها  55، 2020بلؽ عذد ػلب ُّ ػلب

 دًىاسا. 125 646 11الجملُت بـــ 

 

ت بمبلؽ حملي كذس  19وجخىصع هزه الؼلبُاث على  ُّ م كشوض أحىب ت ممّىلت عً ػٍش ُّ دًىاسا و   917 852 9ػلب

م محزاهُت الّذولت بلُمت جبلؽ  36 ت ممّىلت عً ػٍش ُّ  دًىاسا.  208 793 1ػلب
 

 وكذ واهذ هزه الؼلبُاث ملّعمت خعب الحشؿاء هما ًلي :

 دًىاسا.  493 755 8ػلبُت جخّص وصاسة التربُت بمبلؽ  14 -

اث جخّص وصاسة الخعلُم العالي والبدث العلمي بمبلؽ  1 - ُّ  دًىاسا.  860 866ػلب

- 40  ُّ ت جخّص بلُت مإّظعاث الخعلُم العالي بلُمت حمل ُّ  دًىاسا. 771 023 2ت كذسها ػلب

 

 رابعالباب ال

4 
 

 توريد المعدات العلمية
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 : 2222عملّياث الخىزيد املىجصة خالٌ طىت  -2

، باهجاص 2020مخابعت عملُاث الخىسٍذ التي ًلىم بها اإلاشهض، هدششؾ باعالمىم بأن اإلاشهض كذ كام ظىت في ئػاس 

ت بلذس بــــــ  60 ُّ ت جىسٍذ لـاةذة وصاسة التربُت، وصاسة الخعلُم العالي واإلاإظعاث الخابعت لها ورلً بلُمت حمل ُّ  عمل

 دًىاس. 162 925 19

اث ملابل عم ُّ  دًىاسا.  569 054 1ىلت للمشهض جلذس بلُمت وكذ واهذ هزه العمل

ل  اث الّخىسٍذ اإلاىجضة خالٌ هزه الـترة خعب مصادس الّخمٍى ُّ  : واآلحيوجخىّصع عمل

م محزاهُت الّذولت بلُمت  13 - ت ممّىلت عً ػٍش ُّ  دًىاسا. 183 069عمل

م كشوض أحىبُت بلُمت 47 - ت ممىلت عً ػٍش ُّ  دًىاسا.  093 742 19 عمل

 

ع ه
ّ
 ره الطلبياث حظب الحسفاء واآلحي :هما جخىش

ت جىسٍذ جخّص وصاسة التربُت بمبلؽ  38 - ُّ  دًىاسا. 628,950 922 17عمل

ت جىسٍذ جخّص وصاسة الخعلُم العالي بمبلؽ  4 - ُّ  دًىاسا. 466,000 625 1عمل

ت جىسٍذ جخّص بلُت مإّظعاث الخعلُم العالي بلُمت حملُت كذسها  18 - ُّ  دًىاسا. 067 377عمل

 

مىً  اث اإلاىجضة ظىت ٍو ُّ  والخالي : 2020خىصلت العمل

الواردة حسب الحرفاء بياتتوزيع الطل  
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 هىع الطلبيت

 خالص املصّود عً طسيم

 املجمىع

 كسوض أحىبيت ميزاهيت الّدولت

 املبلغ د.ث العدد املبلغ د.ث العدد املبلغ د.ث العدد

ت ُّ  793,561 288 17 53 906,034 111 17 44 887,527 176 9 معذاث علم

 398.000 1 1 -- -- 398,000 1 1 مىاد هُمُاةُت

 970,800 634 2 06 187,000 630 2 03 783,800 4 3 اشتراواث وخذماث

 162,361 925 19 62 093,034 742 19 47 069,327 183 13 املجمـــــــــــــــــــىع

 

 

 

 
 

 

 

 

جىشيع عملياث الخىزيد املىجصة حظب 

2222طىت طبيعت املىاد املىّزدة خالٌ   
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 :هييلت املىازد البشسيت اللازة  - 1

ً في مى   2219عىها هما هى ألامش في نهاًت شهش دٌعمبر  137، 2222فى شهش دٌعمبر بلؽ عذد ألاعىان اللاٍس

 مىصعىن واآلحي :

 

ظييـس  إلاطازاث الىططى  إلاطازاث العليـا  املجمىع
ّ
ىفيـر  الد

ّ
 الّصىـف الخ

 ذهـىز  3 26 13 51 93

 إهـاث  9 3 11 21 44

 املجمىع 12 29 24 72 137

ظبـت % 8,76 % 21,17 % 17,52 % 52,55 % 100
ّ
 الي

 خامسالباب ال

5 
 

 التصرف في الموارد الثشرية
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 أعباء املىازد البشسيت : -2

ت باإلاشهض  الىػني  البُذاػىجي ئلى مىفى  ُّ ت بذون اعخباس ألاعباء الاحخماع بلؽ مجمىع أعباء اإلاىاسد البشٍش

  دًىاسا.      292 412 4 ،2020شهش دٌعمبر 

 وجخىصع هزه ألاحىس هما ًلي : 

 صىف ألاعـىان مبلغ ألاحـىز بالدًىاز

حن 709 83 38  ألاعىان اللاٍس

 ألاعىان العشطُحن 621 495

 العاعاث ؤلاطاؿُت 962 32

 املجمــىع 292 412 4

 

 دًىاس جىصعذ هما ًلي : 166 235 1بلؽ معلىم اإلاعاهماث الاحخماعُت اإلادّملت على واهل اإلاشهض   و
 

 املبلـغ بالدًىاز هىعيت املظـاهمت

 220 869 الاحخماعُت الصىذوق الىػني للخلاعذ والحُؼت

 Accident de travail 59 123هظام خىادر الشؼل 

 379 170 الخأمحن الجماعي
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ً اإلانهي   963 90 ألاداء بعىىان الخيٍى

 481 45 ألاداء بعىىان النهىض باإلاعاهً الاحخماعُت

 166 235 1 املجمــىع

 

 الجـاهب الاحخماعـي : –3

 الّصىدوق الاحخماعي:. أ

 خعب الخىصَع آلاحي: 2222وق الاحخماعي كشوطا لـاةذة ألاعىان ئلى مىفى شهش دٌعمبر مىذ الصىذ
 

 الـمـبلغ املظخعمل بالدًىاز عدد املىخفعين هىعّيت الخدمت

 31150 27 كشوض للظاء شإون مخأهذة

 11350 29 كشض العىدة اإلاذسظُت

 500 42 املجمــىع

دًىاس جىصعذ  51152 ، هباث لـاةذة ألاعىان بلُمت بلؼذ 2222هما مىذ الصىذوق الاحخماعي، خالٌ ظىت 

 : واآلحي

 هىعيت الخدمت  عدد املىخفعين املبلغ الجملي املظىد

 مىدت خخان أبىاء ألاعىان 5 500

 مىدت مىلىد حذًذ 6 600

 هبت جلاعذ 2 650 1

 هبت صواج 2 200

 هبت  وؿاة 7 500 3

 هبت عُذ ألاطحى  136 440 22

ت 89  262 22 ُّ  مىدت عىدة مذسظ

 املجمىع                       152 51

 

 2020دًىاسا ئلى مىفى شهش دٌعمبر مً ظىت   841 136وبلؼذ معاهمت الصىذوق الاحخماعي في وحبت الـؼىس  

 بهزه الخذمت.  خُث جم جمخُع حمُع أعىان اإلاشهض اللاّسون
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 لباض الشغل : .ب

 دًىاس  904 45لشؼل في خذود اإلاحزاهُت اإلاشصىدة و مبلؼها عىها بلباط ا 96ظِخم جمخُع عذد 

 

 الخىىيً: .ج

يُت لـاةذة  7، جّم اللُام بــــ 2222خالٌ ظىت   دًىاس. 042 25 مشاسوا بيلـت 26دوساث جيٍى

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 تدعيم النظام املعلومايت للمركز .1
  

ش وجذعُم هظام اإلاعلىمفي ئػاس  لت خاصت في 2020ت خالٌ ظى اإلاشهض احي، كامجؼٍى
ّ
 : بعذًذ ألاوشؼت واإلاخمث

 

 : في مجاٌ البرمجّيت املىدمجت للخصّسف

لت بلاهىن اإلاالُت  -
ّ
 .2020ئدخاٌ الّخعذًالث اإلاخعل

 ؤلاششاؾ علي خعً اظخؼالٌ اإلاىظىمت. -

شة بلىاعذ البُاهاث. -
ّ
 دعم معخعملي اإلاىظىمت على اظخؼالٌ اإلاعؼُاث اإلاخىؿ

 ٍذ الشهشي لذي الصىذوق الىػني للخلاعذ والحُؼت الاحخماعُتجدُحن وزُلت الخصش  -

اظخخشاج ملف اإلاعاس اإلانهي لألعىان خعب الىمىرج اإلاؼلىب مً ػشؾ الصىذوق الىػني للخلاعذ  -

 والحُؼت الاحخماعُت

 لسادس الباب ا

6 
 

 التنظيم وأسالية التصرف
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لني 
ّ
 :في املجاٌ الخ

ذة لالظخؼالٌ. - ُّ ت ووطعها في خالت ح ُّ ض الخجهحزاث ؤلاعالم  حعٍض

ت لّخخـُع مً خاالث ؤلاعؼاب.اللُام بالص - ُّ  ُاهت الىكاة

 ئصالح اإلاعذاث التي بها عؼب. -

 مشاكبت اظخؼالٌ شبىت الخىاصل. -

اث مً ظىء الاظخؼالٌ. - ُّ  العهش على ظالمت اإلاعّذاث والبرمج

 

 في مجاٌ البرامج إلاعالمّيت املعّدة داخليا :

 :  البُع 

ت البُع.ئدساج الخعذًالث اإلالترخت مً ػشؾ معخعملي بشم - ُّ  ج

 خعً اظخؼالٌ حذًذ الخعذًالث. معاهذة سؤظاء الـشوع على -

 حعذًل لىخاث اللُادة إلاالءمتها مع الحاحُاث اإلاؼلىبت. -

ت العخماد كاسب الشمىص عىذ اللُام بعملُت حعلُم الىخب للىخبُحن -  ئدخاٌ الخعذًالث الظشوسٍّ

 : الخىزيد 

-  ُّ  ت الخىسٍذ.ئدساج الخعذًالث اإلالترخت مً ػشؾ معخعملي بشمج

ت. معاهذة معخعملي  - ُّ  جؼبُلت الخىسٍذ لالظخؼالٌ ألامثل للبرمج

 

 : الطباعت 

 اهؼالق العمل ببرمجُت ئداسة ؤلاهخاج باإلاؼبعت. -

ت ئداسة ؤلاهخاج باإلاؼبعت. - ُّ ً ألاعىان معخؼلى بشمج  جيٍى

 ئدساج الخعذًالث اإلالترخت على بشمجُت ئداسة ؤلاهخاج باإلاؼبعت. -

 

 مظخىدع الظيازاث : 

ت على جؼبُله اإلاعخىدع. -  ئدساج الخعذًالث الظشوسٍّ

 

 : بيع املىاد التي شاٌ الاهخفاع بها 

ش جؼبُله حذًذة للخصّشؾ في اإلاىاد التي صاٌ الاهخـاع بها. -  جؼٍى

 

 : في مجاٌ الّظالمت املعلىماجيت 

 خعُحن مىخب جذكُم في العالمت اإلاعلىماجُت.اللُام باظدشاسة ل -
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 ىُاث اإلاعلىماجُت.مشاكبت اظخعماٌ الّخل -

 الّعهش على جدصحن كىاعذ اإلاعلىماث. -

 

 في مجاٌ الخصّسف في املعّداث :

 صُاهت اإلاعّذاث باإلالّش الاحخماعي واإلاخضن اإلاشهضي والـشوع. -

بت. -
ّ
 ئصالح الّخجهحزاث اإلاعؼ

 

 في مجاٌ الىاب :

لت با -
ّ
لت بمخابعت جىصَع وبُع الىخاب اإلاذسس ي اإلاخعل

ّ
ت جدُحن اإلاعؼُاث اإلاخعل ُّ  .2021-2020لعىدة اإلاذسظ

لت بيخاةج الّصـلاث. -
ّ
 وشش اإلاعؼُاث اإلاخعل

لت ببرهامج ششاءاث اإلاشهض خالٌ ظىت  -
ّ
 .2020وشش اإلاعؼُاث اإلاخعل

 

 في مجاٌ ألاشغاٌ و الفضاءاث وجحظين ظسوف العمل:    -2

 1200حخماعي على معاخت باإلالش الا مطبعت  جدعحن اللذسة ؤلاهخاحُت كام اإلاشهض بابشام صـلت لبىاء ئػاس في  

 ُّ أشهش اهؼالكا مً شهش دٌعمبر  8وخذدث مذة الاهجاص ب ًىاسد 1578216 ــت كذسث بمتر مشبع وبخيلـت حمل

وهظشا للظشوؾ الصحُت جم ئًلاؾ ألاشؼاٌ عذًذ اإلاشاث مما اهجش عىه جأخحر في اهجاص ألاشؼاٌ ئلى   2019

 .2021خذود شهش ماي 
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ذ مً الىجاعت و  ت للمشهض الىػني البُذاػىجي،  هُاول جذعُمفي ئػاس ئطـاء مٍض ُّ  عمل اإلاشهض الشكابت الذاخل

ش أظالُب عملها في حمُع مجاالث وشاغ اإلاشهض هما ًلي   :على جؼٍى

 

 :مجاٌ مساكبت الخصسف في  -1

مصالح اإلاشهض واظخؼالٌ الىخاةج اإلاسجلت حعمل وخذة مشاكبت الخصشؾ على جلُُم مشدودًت جذخالث مخخلف    

للخثّبذ مً مذي دسحت بلىغ ألاهذاؾ اإلاشظىمت وكِغ الىخاةج اإلادللت مً ػشؾ حمُع مشاهض الخىـُز وجدلُل 

  :أظباب الـىاسق. خُث كامذ وخذة مشاكبت الخصشؾ باألعماٌ الخالُت 

 ابعالباب الس

7 
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تها مع ؤلاهجاصاث العابلت واإلاخىكعت واكتراح وملاسب لىخاث كُادة ومإششاث إلاخابعت وشاغ واؿت هُاول اإلاشهض -

 الحلٌى الالصمت لخذاسن الىلاةص ئن وحذث في الىكذ اإلاىاظب ورلً للىصٌى ئلى ألاهذاؾ اإلايشىدة.

بظبؽ واللُام  2025-2021الششوع في الخيعُم بحن مخخلف هُاول اإلاشهض إلعذاد علذ بشامج للـترة اإلامخذة  -

 اء.ألاهذاؾ واإلاإششاث كِغ ألاد

ت وبشهامج وشاغ اإلاشهض لعىت  - واللُام بعملُت مخابعت الخىـُز هما حعهش على  2021ئعذاد اإلاحزاهُت الخلذًٍش

 مشاكبت اظتهالن ؤلاعخماداث اإلاشصىدة وجدذًذ الـىاسق بحن الخلذًشاث والاهجاصاث. 

ت ومخابعت ئعذاد بشهامج ظىىي لجشد واؿت اإلاخضوهاث وممخلياث اإلاشهض باإلالش الاحخماعي و  - الـشوع الجهٍى

ت  ُّ  .2020الخىـُز وطبؽ الـىاسق في اإلاخضون وجدذًذ همُت وكُمت اإلاخضون النهاتي للعىت اإلاداظب

ملاسبت البُاهاث اإلاخصلت بدشهت اإلاخضون واإلاذسحت بالخؼبُلاث اإلاعخخذمت هما حعهش على عملُت   -

ت واإلاخضن اإلاشهضي بىـغ البُاهاث اإلاذسحت  بالـشوع ت، ورلً بعذ جصحُذ الجهٍى بلىاعذ اإلاعؼُاث اإلاشهٍض

م.
ّ
علُم والدعل

ّ
 أخؼاء الد

 :مجاٌ الخدكيم الداخلي في  -2

باعذاد البرهامج العىىي   2020خالٌ ظىت اإلاهام اإلاىوىلت لها، كامذ وخذة الخذكُم الذاخلي  ئػاسفي       

ذ ُّ جاص بخصىص الاحشاءاث الترجُبُت والخذابحر والعمل  على مخابعت مّذي جلّذم الاه به للخذكُم الذاخلي والخل

 العاّمت بالخيعُم مع واؿت الهُاول. ؤلاداسةاإلاخخزة بمداطش حلعاث 

هزا وحعمل وخذة الخذكُم الذاخلي على جىـُز البرهامج الخاّص بمهّماث الخذكُم الذاخلي واإلاّعذ على مذي 

ش الخذكُم الذاخلي وجلذم الاهجاص، زالزت  ظىىاث مع الحشص على مخابعت مذي العمل بالخىصُاث اإلا ّذوهت بخلاٍس

 ورلً بؼاًت جدعحن أظالُب الخّصشؾ وهظام الشكابت الذاخلُت.

ذ مىوىلت لها مً الاداسة العاّمت على معخىي اإلاشهض وعلى معخىي الـشوع  ـّ باإلطاؿت الى كُامها بمهّماث جل

ش في الؼشض إلًجا ت الشاحعت لها بالىظش، واعذاد جلاٍس د الحلٌى الىاحعت واجخار الخذابحر الالصّمت في الابان الجهٍى

 طماها لحعً الخّصشؾ.

ش مشاحعت الحعاباث ومذي جلّذم  ش مشاحع الحعاباث وجلاٍس هما جّىلذ وخذة الخذكُم الذاخلي مخابعت جلٍش

ش عمال على جدعحن هظام الشكابت الذاخلُت ش  ؤلاهجاص بخصىص اإلاالخظاث والخىصُاث  اإلاظّمىت بالخلاٍس وجؼٍى

  احشاءاث الخّصشؾ اإلاخّبعت.

م مهام ببعع  2020هزا وكذ كذ أششؿذ وخذة الخذكُم الذاخلي خالٌ ظىت 
ّ
اث حعلُم وحعل ُّ على عمل

ت الشاحعت بالىظش للمشهض ت  وجىزُلها بمداطش حلعاث ئػاساث اإلاشهض وبالـشوع الجهىٍّ طماها لحعً واظخمشاٍس

 العمل في أخعً الظشوؾ.
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