
  

٥/٢٠١٣   

   ت          

  اديإدارة   

رام  

  ا مدي 

١٥/٤/٢٠١٢  ١/٥

  

 ١٥



ور  إدارة  ر  ارة  ا أ  ا/د . أ  ١
  ادي

م ر ا ن  ا   اد  /د . أ  ٢
ا و  

 ر دي ومإدارة ا  
  أ  ا   ي/ أ   ٣
  أذ  در  اداب    ي. د   ٤
أذ  در  ا    أ / د   ٥

 ا  
  ا مدي    ا / د   ٦
  ن ا     ه  ا ا/ د   ٧
٨    .   ل   دارة اا   

  

  

  

  

  

  

  

  



ا  و و.

 در  ذا  ات ا  ام وار 

.ا دا ورج  ارة 

. دي

)إادات  –رد ى 

 دي

ا ت وا وأم ر و 

 در  ذا  ات ا  ام وار 
 وا ءاتمدي ا .

  

  

  

  

  

  

  : ل  ديأء 

ا دا ورج  ارة  مديء و رة 

ما و   ا اديوا

رد ى (  دي ااا  در

 ا  ظ ورا مادي ا

  ءاتمديا .

  

  

 ت وا وأم ر و - ١

 در  ذا  ات ا  ام وار - ٢
 وا

اء  اأ

ء و رة  - ١

٢ - ما و 

٣ - در

٤- ا  ظ ورا ما

٥ - ا
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 اا  

  

  ت ردوإدارة أ  ) ة ا–  ة ا–  زا– 
) أر  –ارا–ادو 

 دورات ر  وا ة ارا .
إ  ة ا  ن.
   _______  راا ء اان  ٢٠١٢/ ٩ 

(welcome back to school)  
 ة ا د ءات ود ديإ  أم  )ا–  إم– 

  )موه  –   –ارة  –اامج  –اون اب 
  ر  ر  و ا ا  /

   .

  

  

  

  

  

  

  

  



 ا ا  

 اا ت ار  ) ةا–  را–  ر–  رأس ا(
   تر ) ا –  انو أ ا(
 د لارس ) ٨٥(ا ر.
  ت –  –   ) لط–  دت  –أ

(

 د ٧٣     ٤١  D.J  .
 رإ   رةا  وا را  ء.
 ت ا ا   ا.

  

  

  

  

  

  



  

 وا ا ا  

 ء و وات دم دي .
 مت ا اريء (  اا ا(
 ادض  وإ  ان ) ا   ( روا

    ن ز٢٠١٣ .
 ء   ا .
  ز ى  ون  تأ  
ادإ   ارس  ) ا–  وت اا–  اا –  

 آن اا(
اء ا ا  تا   .
 راا ا  ا .  

  

  

  

  



  

  :  إزه 

 ا ر   وا ء اام.
 وا ا  هدورات ا 
 د اء)٢٠٠ (  و)ة ) ٥٠ا.
 س أ  رءاا  ا  اررا .
 دارا ا ء أس ا ن .
 ا ديا .
 نأر  ءةا  ديا .

رى ا  
  
 ة ا  .
 ا ن اد.
  ومدي إ .
 اسا را .
 ا  اس اا  .

  ) ذن ا (  
  
  وا ما ء اام  ا ر.
  ءتإم  توا.
 ا ار ر  ب ا  إ.
 ا ا  ل أا )______  -  ت أم(

  



  



  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  



  

  

  


