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 ة0لا#لا مVلعلا I$03جام
C_4م 6 لVما ىلع جهاHAی( ًا:هش 18 داAم 5 سرVوروأ] ة*ل@لا :قم يف سدا-لاو ا*سآ] دا*-نإ ة*ل) :قم يف اهZا(. 
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 003غ$لا يف [\0ف%$لا I$03جا#لا
CêP م 106 جمان:"لا_H:(و ،ماع ل) ًاR_4ثا ،تارود ثالث لVم ناVوروأ دا*-نإ :قم يف اهZلا=لاو اè ا*سآ يف. 
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 .)2006 ماع هقالüإ

 يHلاو "تاصاHlخالا ةدAعHم نZEرE-لا ةعماج" ـل ´سçم ¨R:_) دا*-نإ Oلخد( ´Rرا] يف نZEرE-لا ةعماج - 
 .)2012 ماع يف O-سأت

 .)1990 يف هقالüإ Pت B#*فHVلا P*لعHلا جمان:ب( لRزا:"لا يف لا:با) مود ة-سçم- 
 :*H-جامو :*H-جا4لا ةجرAب ةجودgم ةداهش( '°Vشاو ة4صاعلا يف ةمAق4Hلا ة*لوAلا تاسارAلل EZfVgه gنEج ة*لك- 
 .)2011ماع اهقالüإ Pتو ،لا4عألا ةرادإ

 Pت ،لا4عألا ةرادإ :*H-جامو :*H-جا4لا ةجرAب ةجودgم ةداهش( كرERE*ن ةVیAم يف ا*"مEلE) ةعماج يف ز:_H*ت ة*لك- 
 .)2014 يف اهقالüإ
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