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 املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية  
 

عـــالن عن  بالغ   خارجية  منــاظـرةفتح إ 
 

حسب  وذكل اّرينصد إلقيام ابنتدإب أأعوإن قطّّب ق حفصو  ونفيس تنظمي مناظرة خارجيّة ابمللفات مشفوعة ابختبار شفايهسسة إلتونس ية للأنشطة إلبرتولية،تعزتم إملؤ 

 جرإءإت إلتالية:الاختصاصات و إملعايري والا

 

 طلب إلرتحشإخلطة /  إمجليل إلعدد إلشهادة أأو إملس توى إلتعلميي إملطلوب 

 10 ماجس تري يف إجليوفزيايء إلشهادة إلوطنية ملهندس أأو-
 يف أأو خمتص همندس: 01C /2019إخلطة عدد 

 .ءيوفزيايإجل 
ختصاصاهتا.   03) -  C02/1/2019                     ( إلشهادة إلوطنية ملهندس يف إجليولوجيا جبميع إ 

06    
 أأو خمتص يف همندس: 02C /2019   إخلطة عدد

ختصاصاهتا.03) -  ايولوجيإجل   C02/2/2019                                         ( ماجس تري إلبحث يف إجليولوجيا جبميع إ 

 Ingénieur procédés ملهندس يف إلكهرابء وإلآلية أأو إلوطنية ( إلشهادة 1) -
 .هندسة إلعمليات

C03/2019 10  03إخلطة عددC /2019: همندس يف إلكهرابء وإلآلية  

ختصاص برجميات03) -  ( إلشهادة إلوطنية ملهندس يف إل عالمية إ 
2019/1/04C 

 
عالميهمند: C 04/2019إخلطة عدد  05 ختصاص أأنظ  ( إلشهادة إلوطنية ملهندس يف01) -  ة س إ   2019/2/4C0 مة.إل عالمية إ 

ختصاص يف إل عالمية ملهندس( إلشهادة إلوطنية 01) -  2019/3/4C0 .سالمة معلوماتيةش باكت و  إ 
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 .تدقيقإحملاس بة و إلرقابة و إل ( شهادة مرإجعة حساابت أأو شهادة إملاجس تري يف 06) -
C05/1/2019 

 
طار ترصف أأول : C 05/2019إخلطة عدد  09 ختصاص حماس بةشهادة ماجس    ( 03) - إ   تري إ 

 
 

C05/2/2019 

جازة( شهادة إلأس تاذية أأو 04)-         يف إلقانون إخلاص.       إلشهادة إلوطنية لال 
C06/1/2019 
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طار ترصف : C 06/2019إخلطة عدد   إ 

ة دة إلوطنيإلشهاأأو  شعبة إل دإرة وإملالية إلعمومية –إحلقوق يف ( شهادة إلأس تاذية 01)-
دإرة و قانون إملنازعات الادإرية - يف إلقانون جازةلال                                     إ 

C06/2/2019 
 

جازة( شهادة إلأس تاذية أأو 01)-  C06/3/2019       .       إلعاميف إلقانون  إلشهادة إلوطنية لال 
 

جازة يفإلشهادة إل س تاذية أأو إلأ ( شهادة 03) - ختصاص إ   فإلترص  علوم وطنية لال  دإرة إ 
 إملوإرد إلبرشية. إلترصف يف إلأعامل أأو

C06/4/2019 
 

جازة يف   ( شهادة إلأس تاذية أأو إلشهادة إلوطنية11) - ختصاص لال   إحملاس بةإ 
C06/5/2019 

 

جازة يف03) - ختصاص ( شهادة إلأس تاذية أأو إلشهادة إلوطنية لال   C06/6/2019         إملالية إ 

جازة  دة إلوطنية ( إلشها01) - ختصا ت تكنولوجيات إملعلومات و إلتصاليفلال  ص إ 
 إمللمتيداي.

C06/7/2019 
 

جازة إلأساس ية يف علوم إملعلومات ( إلشهادة إلوطنية01) - ختصاص وإلتصال لال   إ 
تصالت  .إ 

C06/8/2019 
 

جاز  ( إلشهادة إلوطنية01) - ختصا ة يف إلتوثيق و علوم إملكتبات و إلأرش يفلال  ص إ 
              . إلترصف يف الارش يف

C06/9/2019 
 

يف  طبيقيةت إل جازة  إلشهادة إلوطنية لال  شهادة تقين سايم يف إلتربيد و تكييف إلهوإء أأو 
 (licence appliquée en énergétique)إلطاقية 

C07/2019 02  إخلطة عدد C 07/2019 : فين يف إلصيانة     
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و خالفا لذلك www.etap.com.tn ترولية موقع واب المؤسسة التونسية لألنشطة الب حصرية عبربصفة  يجب التسجيل
 يعتبر الملف الغيا.

 
 
 
 

 

ج  فين يف إلفزيايء : C 08/2019 إخلطة عدد  C08/2019 01 إلفزيايء ازة يفإلشهادة إلوطنية لال 

ختصاص مساعد مديرية. (BTS )شهادة تكوينية   مديريةمساعدة : C 09/2019  إخلطة عدد C09/2019 04 إ 

 اكتبة : C 10/2019  إخلطة عدد C10/2019 01 .( Secretariat) يف إلكتابة (BTP )عىل إملؤهل إلتقين إملهين  متحصةل  -

ىل مس توى إلبااكلوراي غري ملكةل ابلنجاح - ياقة س  + رخصة من إلس نة إلتاسعة أأسايس إ 
ختصاص يف إملياكنيك 1صنف د  + شهادة إ 

C11/2019 02 إخلطة عدد  C 11/2019 : سائق 

ىل إلس نة إلتاسعة أأسايس غري ملكةل ابلنجاح عىل إلأقىص إلس نة إلسادسةمن  -  .إ 
 

C12/2019 03 طة عددإخل  C 12/2019: حاجب / ساعي 

ىل إلس نة إلتاسعة أأسايس غري ملكةل  إلس نة إلسادسةمن  -  .كحد أأقىصابلنجاح إ 
 

C13/2019 03  13 إخلطة عدد C /2019: عامل 
 ) هذه إخلطة تتطلب جمهود بدين(
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 إجملمـوع

http://www.etap.com.tn/
http://www.etap.com.tn/


4 

 

 إلرشوط إلعامة للمشاركة يف إملناظرإت: -1

ل يف  -  .خطة وإحدةل ميكن إلرتحش إ 

 رتحش لها.يفة إليت يطلوبة لاميرس باكمل ترإب إمجلهورية إلوظ ممتتعا حبقوقه إملدنية وأأن تتوفر فيه إملؤهالت إملإملرتحش أأن يكون تونيس إجلنس ية و جيب عىل  -

علميي ت هل مس توى  ، و يرفض لك مرتحشسوإه ختصاص إحملدد دونعىل إلشهادة إملطلوبة يف الا رزإتحصل عىل إملس توى إلتعلميي إملطلوب أأو حمأأن يكون إملرتحش م  -
قصاء إملرتحش إملعين يف أأي مرحةل من مرإحل إملناظرة ، هذإ و أأنه ل حي أأعىل من إملطلوب و حيق للمؤسسة إلتونس ية للأنشطة إلبرتولية نتدإبيفق للمعين إ  ه  صورة إ 

عادة تصنيفه وفقا للشهائد إلعلمية إلأرفع   .إملطالبة  اب 

ذإ اكنت مصحوبة بقرإر مل تقبل إلشهادإت إلأجنبية و  - ّل إ   عادةل.  إلشهادإت إملسلّمة من طرف إملؤّسسات إجلامعّية إخلاّصة إ 
 إلتسجيل يف للمناظرة: -2

ّل خلطة وإحدة (. بلك دقة www.etap.com.tn  إملؤسسةبوإبة  إل س امترة إملوجودة عىل موقع وإب بتعمري وجواب يقوم إملرتحش -  )ل ميكن إلرتحش إ 

درإهجا ابلس امت - ثر مصادقة إملرتحش عىل إلبياانت إليت مت إ  آليا عىل رمق تسجيل يف إملناظرة .  إ   رة يتحصل أ

 وإب إملؤسسة إلتونس ية للأنشطة إلبرتولية.جيب إس تخرإج إس امترة إلتسجيل من موقع  -

ثر إلرتتيب إلتفاضيل و ذكل قصد  الاحتفاظجيب عىل إملرتحشني  - ىل حني دعوة إملتحصلني مهنم عىل إملرإتب إلأوىل عىل إ  هتم للتثبت من فاقدمي ملتابس امترة إلتسجيل إ 
 حصة إملعطيات إملرصح هبا ابلتسجيل الالكرتوين.

 ل يمت يف هذه إملرحةل قبول إمللفات إلوإردة عن طريق إلربيد.  -

 مالحظات هامة:      

س امترة إليت يدرهجا من حّصة إلبياانت ودقّة إملعلومات إليت يرّصح هبا عند تسجيهل ابملنظومة و هو مسؤول عن إملعطياتللتثبّت  لّك مرتحش مدعو  - مت يإلرتحش وإليت  اب 
عامتدها عند تقيمي ملفه   .إ 

 ليه. صادقة ع ملميكن للمرتحش تعديل إلبياانت إليت مّت تسجيلها و ذكل قبل اترخي غلق ابب إلرتحشات و يعمتد عند تقيمي ملف إملرتحش، أ خر حتيني متّت إ -

آلّيا من إملناظرة دمة ابمللف، تسجيل ابملنظومة مع إلواثئق إملقعدم تتطابق إملعطيات إملرّصح هبا عند إل يرتتّب عن لك  - قصاء إملرتحش أ  .إ 

نه يمت عزهل موإصةل يرتتب عن لك ترصحي مغالط منع إملرتحش من  -  .إملؤسسةن مإملشاركة يف إملناظرة و يف صورة إكتشاف إملغالطة بعد معلية الانتدإب فا 

قبل صدور هذإ إلبالغ إملؤسسة إلتونس ية للأنشطة إلبرتولية إلرتحشات ول تؤخذ بعني إل عتبار إملطالب إلوإردة عىل ل ميكن تعديل إلبياانت بعد اترخي غلق ابب  -
  www.etap.com.tn:   ية:ؤسسة إلتونس ية للأنشطة إلبرتول إملمسجةل مبوقع وإب  وكذكل إملطالب إلغري
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جناز إملناظرإت    www.etap.com.tn :إملؤسسة إلتونس ية للأنشطة إلبرتوليةوإب ة موقع عىل لك مرتحش متابع - للتعرف عىل إملس تجّدإت خبصوص توإرخي  ومرإحل إ 
 ونتاجئها .

 إلسن إلأقىص للرتحش: -3

لأمر عدد لس تثناء إملنصوص عليه اب، و يمت متكني إملرتحشني إذلين جتاوزوإ إلسن إلقانونية ابل نتفاع  ابساب إليومحب   2020س نة بتارخي غرة جانفي  40ل تتجاوز إلسن إلقصوى للمرتحش 
ىل  C01وذكل ابلنس بة للخطط من  و إملتعلق بضبط أأحاكم خاصة لتحديد إلسن إلقصوى 2006أأفريل  13إملؤرخ يف  2006لس نة  1031   C09 إ 

  .2020مارس  16وم ـدإء من يــإبت www.etap.com.tn  :موقع وإب إملؤسسة إلتونس ية للأنشطة إلبرتوليةعىل إخلط حرصاي عرب  اتـــرحشــإلت يفتح ابب تقدمي
  .إلثانية عرشة ليال اعةـعىل إلس  2020مارس  30  بيوم  www.etap.com.tn  :موقع وإب إملؤسسة إلتونس ية للأنشطة إلبرتوليةعرب إلرتحشات  لتقدميـدد أ خـر أأجـل وح

 مرإحل إ جناز إملناظرإت  -4

 جترى إملناظرإت يف إخلطط إملفتوحة للتناظر عىل مرحلتني:

 ترتيب إملرتحشني تفاضليا: إملرحةل إلأوىل 

لكرتونية يف صورة وجود عنوإن ( télégrammeني إملرتبني إلأوإئل مباكتيب فردية بوإسطة برقية بريدية )تضبط قامئة إلناحجني يف هذه إملرحةل بعد دعوة إملرتحش مع مرإسةل إ 
س امترة إلرتحّش لتقدمي ملفاهتم ق لكرتوين و إرسالّية عىل رمق إلهاتف إجلّوإل إملرّصح به اب  صد إلتثبت من حصة إملعطيات إملرصح هبا ابس امترة إلرتحش الالكرتونية إملسجةل عىل إ 

 .حبساب إليوم إلتخرج مث إلأكرب س نا معدل س نةإلتساوي يرتب إملشاركني حسب  ويف صورة  www.etap.com.tn  إملؤسسة إلتونس ية للأنشطة إلبرتوليةوإب موقع 
ختبار إلشفايه مع إلأخذ ابلعتبا ىل حدود ضامن عدد إملرتحشني إذلين سيمت دعوهتم لال  ني حسب تفاضيل للمرتحشرتتيب إل ر إليمت دعوة إملقبولني أأوليا ل يدإع ملفاهتم وذكل إ 

 إمللفات.
  يمت ترتيب إملرتحشني تفاضليا عىل إلنحو إلتايل:

  ىل إخلطة  01/2019من إخلطة  (:نيو خمتص ندسنيهم ) : 04/2019إ 

 إجتاز بنجاح إملرحةل إلتحضريية لدلخول ملدإرس إملهندسني  همندس مرتحش -

حتساب  ( + 1.5×=    )اباكلوراي  مجموع إلنقاط  (PFE x 1.1 مرشوع هناية إدلرإسة عدد)معدل س نة إلتخرج دون إ 
  ماجيس تريإملرحةل إلتحضريية لدلخول ملدإرس إملهندسني أأو متحصل عىل جيزت مرتحش مل -

حتساب ( + 1.5×=    )اباكلوراي مجموع إلنقاط   (PFE مرشوع هناية إدلرإسة عدد)معدل س نة إلتخرج دون إ 
  طارإت(: 08/2019و  06/2019و  05/2019إخلطط  )إ 

حتساب  + (1.5×)اباكلوراي = مجموع إلنقاط  -  ( PFE مرشوع هناية إدلرإسة عدد)معدل س نة إلتخرج دون إ 
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  (:فيّن يف إلصيانة) : 07/1920إخلطة 
   :  تقين سايم -

  PFE معدل مرشوع هناية إدلرإسةإلتخرج دون إ حتساب  س نةتقين: إملعدل إلس نوي إملتحصل عليه يف  عىل شهادة مؤهل متحصلمرتحش 
حتسا س نةإملعدل إلس نوي إملتحصل عليه يف   (( +1.5×)اباكلوراي  مرتحش متحصل عىل إلبااكلوراي:  PFE) مرشوع هناية إدلرإسة عددب إلتخرج دون إ 

 

طار: -  أأو إ 
حتساب إلتخرج دون  س نةعدل م( + )1.5×=    )اباكلوراي مجموع إلنقاط    PFE) هناية إدلرإسة مرشوع عددإ 
  (مساعدة مديرية) :    09/9201إخلطة 

 =   تقين سايم  -
حتساب  س نةتحصل عليه يف إملعدل إلس نوي إمل   (( +1.5×)اباكلوراي  مرتحش متحصل عىل إلبااكلوراي:  PFE) مرشوع هناية إدلرإسة عددإلتخرج دون إ 

حتساب دون  إملعدل إلس نوي إملتحصل عليه يف شهادة إلتقين إلسايم (عىل شهادة مؤهل تقين: مرتحش متحصل  PFE) هناية إدلرإسة عدد مرشوعإ 
  (اكتبة)  -:   10/2019إخلطة 

ح  معدل س نة إلتخرج =  مجموع إلنقاط    . PFE تساب عدد مرشوع هناية إدلرإسةدون إ 
وي تعطى إلأولوية للأكرب و يف صورة إلتسا )X 3/1  2020يف غرة جانفي  أأقدمية رخصة إلس ياقة+  X 2/3 معر إملرتحش  ( كام ييل : فرزيكون إل  (سائق) - :   11/2019إخلطة 

 .حبساب إليوم س نا

  يف غرة  نةس   25حيث تعطى إلأولوية للأصغر س نا عىل أأن ل يقل معر إملرتحش عن  حشرتحسب معر إمل فرز (ساعي /عامل/حاجب)  : 13/2019 و   12/2019إخلطط
 .حبساب إليوم 2020جانفي 

 

 

 م.ب إليو حبسا إلتخرج مث إلأكرب س نا معدل س نةإلرتتيب إلتفاضيل ويف صورة إلتساوي يرتب إملشاركني حسب  ة إلفرز يقع ترتيب إملرتحشني حسبثر نتيجإ  عىل 
  إملؤسسة إلتونس ية للأنشطة إلبرتوليةتنرش نتاجئ إملرحةل إلأوىل عىل موقع وإب www.etap.com.tn   يوم من اترخي  15ويفتح ابب تقدمي إلطعون مع حتديد إل جال بـ

 إملؤسسة.إلنرش مبوقع وإب 

  عالن إملناظرة.وم ن إلوإردةيف إلطعو الانتدإبوتنظر جلنة آلها وتضبط قامئات إملرتحشني  إملقبولني هبذه إملرحةل حسب إخلطط إملفتوحة اب   آ

 .جابة إملرتحشني إذلين تقدموإ بطعون  وتمّت إ 

 الاختبارإت. : إملرحةل إلثانية 

  اظر لجتياز إختبارإت شفاهيةللتنمرإت ضارب عدد إخلطط إملعروضة  05دود ابعتبار إلرتتيب إلتفاضيل يف إملرحةل إلأوىل ويف ح تمت دعوة إملرتحشني إملتحصلني عىل إملرإتب إلأوىل
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 ا حبساب إليوم.إلتخرج مث إلأكرب س ن معدل س نةويف صورة إلتساوي يرتب إملشاركني حسب  مشفوعة بآأس ئةل كتابية نفس ية و

ىل  0عدد يرتإوح من  و إلنفيس ويس ند لالختبار إلشفايه  و إلنفيس. طرف أأعضاء جلنة الاختبار إلشفايهس ندة من و ميثل معدل إلأعدإد إمل  20إ 

  إلشفايه الاختباريف  إملتحصل عليهعدد إل[+  X 04% ]إجملموع إملتحصل عليه يف ترتيب إملرحةل إلأوىل  [= إلعدد إلهنايئ إملتحصل عليه  :C10  إ ىل C01 ابلنس بة للخطط من 

 X [ 10%س ئةل إلكتابية إجملموع إملتحصل عليه يف إلأ  [ + X 50% ]و إلنفيس 

  إلشفايه الاختبار يفإملتحصل عليه عدد إلX 3/1 [ X 03%  +] أأقدمية رخصة إلس ياقة +  X 2/3 معر إملرتحش  [= إلعدد إلهنايئ إملتحصل عليه : C11 ابلنس بة للخطة من 

 لتساوي تعطى إلأولوية للأكرب س نا حبساب إليوم.و يف صورة إ X 70% ]و إلنفيس 

اب حبس لوية للأكرب س ناو إلنفيس و يف صورة إلتساوي تعطى إلأو  إلشفايه الاختبارإملتحصل عليه يف عدد =إل إلعدد إلهنايئ إملتحصل عليه  :13C  إ ىل 2C1 للخطط من  ابلنس بة
  .إليوم

   ابلنس بة للخطط منC01  إ ىلC10  حتساب معدل س نة إلتخرج دون عدد مرشوع هناية إدلروس حتساب هذإ إملعدل من بطال يف صو إ   PFEيقع إ  قة الاعدإد  رة تعذر إ 
حتساب إملعدل بدون عدد مرشوع هناية إدلروس  عتبار ضارب مرشوع هناية إدلروس  PFEيمت إ  عامتد إلضارب إملوجود عىل بطاقة الاعدإد أأو اب  عدم  صورة يف  %50اب 

 .وجود إلضارب يف بطاقة الاعدإد
 : ويس تمكل إملرتحش قبل ذكل إلواثئق إلتالية

 إس امترة إلتسجيل()  www.etap.com.tn وإب إملؤسسة إلتسجيل مبوقعوصل  (1
 نسخة جمردة من بطاقة إلتعريف إلوطنية. (2
ؤسسات ن طرف إملمأأو إملسلمة  نسخة مطابقة للأصل من إلشهائد إلعلمية، تكون مصحوبة بنسخة مطابقة للأصل من شهادة إملعادةل ابلنس بة للشهائد إلأجنبية (3

 .إجلامعية إخلاصة

حدى مدإرس تكوين إملهندسني تكوين إملهندسني أأو بطاقة تع  ملدإرسلدلخول وطنية لإناظرة إمل نسخة مطابقة للأصل من شهادة جناح  (4 و كشف أأعدإد أأ يني اب 
  إلس نة إلثانية من إملرحةل إلتحضريية لدلخول ملدإرس تكوين إملهندسني.

 ة ابلنس بةو نسخة مطابقة للأصل من كشف أأعدإد س نة إلباكلوراي و نسخة مطابقة للشهادة إملدرس ي لس نة إلتخرجة للأصل من كشف إلأعدإد نسخة مطابق (5
ىل    C11للخطط من    . C13إ 
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ن وجدتواثئق إملحش، مصحوبة ابلسرية ذإتية تنص خصوصا عىل إلأعامل وإلأنشطة إملهنية وإلرتبصات إلغري مندرجة مضن س نوإت إدلرإسة إليت أأجنزها إملرت (6  .دمعة إ 

ختصاص مياكنيك 1ابلنسة خلطة سائق : رخصة س ياقة صنف د  (7  .مع شهادة تكوين همين إ 

  ابلنس بة للخطط منC01   ىل رفا حبساب إليوم س نة 40لك مرتحش جتاوز سن إل  C09إ  ق عند غلق ابب إلرتحشات ، جيب عليه إ 
 . فعلية أأو مبا يفيد إلقيام خبدمات مدنية تب إلتشغيل و إلعمل إملس تقلإلواثئق سالفة إذلكر بشهادة ترس مي مبك 

 ملف: لك لغيا يعترب
 . إملذكورة أأعاله ل يتضمن لك إلواثئق (1
 تكون فيه معطيات يتضح أأهنا مغلوطة. (2
 ل ينصص رصإحة عىل إخلطة إملطلوبة )رمز إملناظرة(. (3
 ل يس تجيب لرشوط إلرتحش لالختصاص إملطلوب. (4
ات لقبول إلرتحش حسب إلتوقيت إلأقىص إحملدد  –يعلن عن عنوإنه يف إل ابن  –غلق ابب إلرتحشات ابعتبار اترخي إل يدإع مبكتب إلضبط إملركزي يصل بعد  (5

 مبكتب إلضبط مكرجع إعامتد. يعمتد اترخي إلتسجيلو 

 جتاوز صاحبه إلسن إلقانوين. (6

 
ن إملرتحش مسؤول عن حصة إملعطيات إليت يدرهجا ابس امت  رة إلرتحش وإليت يمت إعامتدها يف تقيمي ملفه.إ 

 

 : ضبط قامئة إلناحجني بصفة مؤقتة 
تدعى ورة إلتساوي يس  ية ويف صدإد إلهنائ تضبط قامئة مؤقتة للناحجني إذلين ميكن إنتدإهبم يف حدود إخلطط إملعروضة للتناظر من بني إملرتحشني إلأوإئل إملتحصلني عىل أأحسن إلأع

 إلأكرب س نا.
مرإت ضارب عدد إخلطط إملعروضة  04ابعتبار إلرتتيب إلتفاضيل يف حدود  جلنة إملناظرة قامئة تمكيلية للناحجني إذلين ميكن إنتدإهبم يف صورة عدم إلتحاق إملرتحشني إلناحجني وتضبط
 .للتناظر

 

 يوم من اترخي إلنرش مبوقع وإب إملؤسسة. 15ويفتح ابب تقدمي إلطعون مع حتديد إل جال بـ  www.etap.com.tn إملؤسسةوإب  مبوقع إملرتحشني إلناحجنيقامئات ويمّت نرش 
 توفر إملؤهالت إذلهنية وإلبدنية.و س تدعاء إملرتحشني إلناحجني ل جرإء إلفحص إلطّب للتثبت من سالمة إملرتحش من لك إلأمرإض  اب إملؤسسةتقوم و 

 ص إلطّب رشطا أأساس يا يف إلقبول إلهنايئ من عدمه.ومتثل نتيجة إلفح
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 لعنوإن إملنصوص مبلف لكإيوم من اترخي إل عالم بوإسطة رساةل مضمونة إلوصول مع إل عالم ابلبلوغ عىل  30إملقبول خبطة الانتدإب يف ظرف إلعمل من طرف يف صورة عدم مبارشة 
ص لجرإء إلفحلية امئة إلتمكي مضن إلقوبناء عىل إقرتإح جلنة إملناظرة، دعوة إملرتحش  للمؤسسةخفاق يف إلفحص إلطّب، ميكن إل  يف صورة مشارك أأو بلك وس يةل ترتك أأثرإ كتابيا أأو 

  . وفق إلرتتيب إلتفاضيلإلطّب ومبارشة إلعمل 

  س تفسار يرىج إل تصال عىل  95926469أو  95927607إلأرقام إلتالية :لال 


