
                                                                                               

  ONCA/ DICA/2037 مقر ع3راشم حا-,قا بلط نع نالعإ

  X\الفلا لاYZا WX ةيتالواقملا ةطشQألا لNومتو ةبكاوم نم ةدافتسالل 

 بابشلاو ءاسbلل يداصتقالا ن`كمتلا دصق

 مساق يديسو ناميلس يديسو ةرطينقلا ميلاقأل حيش-,لا ناoZ لاغشأل klوألا ةلحرملا جئاتن

 .ع3راشملا لوبقب ةقلعتملا  

 ةيناثلا ةسلoZا
 

 24 موي ةدقعنملا ،مساق يديسو ناميلس يديسو ةرطينقلا ميلاقأ نم ل:ل حيش78لا نا-5ل ةيناثلا ةسل-,ا لاغشأ تزرفأ

 لg ىوتسم deع ةيلاتلا جئاتنلا نع ،ةرطينقلا-الس-طا[رلا ةW-, ةيحالفلا ةراشQسالل ةVوW-,ا ةVريدملا رقمب R8 2021نQش

 :ميلقإ

 :ةرطينقلا ميلقإ -1

 :ةلبقملا ةلحرملا qr سردتس lmلاو اWلوبق مت lmلا عjراشملا •

 

 عورشملا مسا عورشملا ةبحاص ةئي#لا
 ةيحالفلا تاجتنملا ريدصتو ق5وس"و جاتنإ  COBEC كي+و( ةينواع"

 ةيحالفلا ةلماعلا ديلا لقن COTRAG كارتو(  ةينواع"
 برغلا ةقطنمب اXYZجأتو تاعيضلل ةيحالف تادعم ءانتقا دالبلا ح5ر ةينواع"
 ةيحالف تادعم ءانتقا صانقلا ةينواع"
 مانغألا نXمس" يدرسلا ةينواع"
  ةيشاملا نXمس"و ةي+رت را5ز دارب ةينواع"
 نابلألا جاتنiو ةيحالفلا ةننكملا صانقلا ةينواع"
 لحنلا ايالخ ءانتقا ةلدابعلا ةينواع"
 ةيحالف تادعم ءانتقا ةفيلوت ةينواع"
 ةيحالف تادعم ءانتقا  تاليحكا رون ةينواع"
 ةيحالف تادعم ءانتقا ةرمامعلا تاينواع" داحتا
 ةيحالف تادعم ءانتقا ةيكوoيص ةينواع"
 لحنلا تاجتنم نXمثتو لحنلا ةي+رت مدآ ةلحن ةينواع"
 ةلماعلا ديلا لقن Comfytrans ةينواع"
 بوب|}ا جاتنإ Comfytrans ةينواع"
 بيل|}ا جاتنإ ةيكيالسلا ةينواع"
 بيل|}ا جاتنإ برغلا ودالك ةينواع"
 )تامدخ ميدقت( ةيحالف تادعم ءانتقا ةرمامعلا نXيلالس ةينواع"

 

 :ةلوبقم s8غلا عjراشملا •

 

 عورشملا مسا عورشملا ةبحاص ةئي#لا

 مانغألا ةي+رت ةماركلا ةينواع"
  ةلماعلا ديلا لقن ةرمامعلا نXيلالس ةينواع"



                                                                                               

 :ناميلس يديس ميلقإ -2

 :ةلبقملا ةلحرملا qr سردتس lmلاو اWلوبق مت lmلا عjراشملا •

 

 عورشملا مسا عورشملا ةبحاص ةئي#لا

 ا7وفألا را23أ ةعارز ,+بص ةينواع"

  بيل89ا ق;وس"و عيمجت ة;راف89ا ةينواع"

 لحنلا ةيGرت تاناDر ةينواع"

 لحنلا ةيGرت انيلو م;ر ةينواع"

 لحنلا ةيGرت ي7رابمل ةينواع"

 لحنلا ةيGرت ,+جأ ةينواع"

 )ضايبلا جاجدلا( جاجدلا ةيGرت لمألا ةينواع"

 تبaتسم Bio Harrag كارح ويب ةينواع"

 ةننكملل تامدخ ميدقت Green services ةينواع"

 

 yzش ال  :ةلوبقم s8غلا عjراشملا •

  

 :مساق يديس ميلقإ -3

 :ةلبقملا ةلحرملا qr سردتس lmلاو اWلوبق مت lmلا عjراشملا •

 

 عورشملا مسا عورشملا ةبحاص ةئي#لا

 نوت;زلا ت;ز ن+مثتو جاتنإ ةكويت باب سمش ةينواع"

 ليمجتلل تارضحتسم xyإ اwل;وحتو نوت;زلا تاقتشم ن+مثت ءايفأ ةينواع"

 نوزل89ا ةيGرت اندادج ضرأ ةينواع"

 ةرذلا ن+مثتو جاتنإ تايدارشلا ةينواع"

 لحنلا تاجتنم ن+مثتو لحنلا ةيGرت مالسلا ةلحن ةينواع"

 نوت;زلا ن+مثت نوت;ز ةينواع"

 نوت;زلا ,+بصت تايلالس ةينواع"

 ةيحالف تامدخ COBEC  كيGو7 ةينواع"

 سكسكلا جاتنإ ةيبDذلا ةب89ا ةينواع"

 

 %$ش ال    :ةلوبقم s8غلا عjراشملا •
 

 ةلحرملا لالخ ا{|سارد متQس ةلوبقملا عjراشملا تافلم نإف ،هالعأ ھيلإ راشملا عjراشملا حا78قا بلط نالعإ ھيلع صني امل اقبطو

 .حا78قالا بلط qr ةدد��ا s8ياعملا قفو ةيميلقإلا ءاقتنالا نا-, deع اWضرع R8ع ءاقتنالل ةيناثلا

 .كلذ ةرورضلا تضتقا نإ ءاقتنالا نا-, عم تالباقم ءارجإل ةاقتنملا عjراشملل ةلما�,ا تاينواعتلا ءاعدتسا متي دقو


