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 ػهى فيى ادلقزًء
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   29    .......... األقزاٌخطٌاخ تؼهٍى انقزاءج تأصهٌب يزاًخح  .3

     32    ..............  ادلزاٌا ًانؼٌٍب أصهٌب يزاًخح األقزاٌ .4

     31    ............... قذرج انتاليٍذ ػهى فيى ادلقزًء انفصم انثاًَ :

 31  ..................... يفيٌو قذرج ػهى فيى ادلقزًء .أ

 32  ............... انؼٌايم ادلؤثزج يف انقذرج ػهى فيى ادلقزًء  .ب

      37  ................. يف انقذرج ػهى فيى ادلقزًء ادلؤشزاخ .ج

خح األقزاٌ نرتقٍح قذرج انتاليٍذ تؼهٍى انقزاءج انؼزتٍح تأصهٌب يزاً انفصم انثانث :
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 انثاب انثانث

 طزٌقح انثحث

  42  ........ طزٌقح انثحث ًأصانة مجغ انثٍاَاخ : انفصم األًل
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 46  ................ أصانٍة مجغ انثٍاَاخ:   اخلايشانفصم 
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 انثاب انزاتغ

تؼهٍى انقزاءج انؼزتٍح تأصهٌب يزاًخح األقزاٌ نرتقٍح قذرج  : انتحهٍم انتدزٌيب ػٍ

انفصم احلادي ػشز نقضى انؼهٌو انطثٍؼٍح مبذرصح احتاد  يف انتاليٍذ ػهى فيى ادلقزًء

 ياخانٍنكا –ادلضهًني انؼانٍح اإلصاليٍح تاجناراٌ 

  احتاد ادلضهًني انؼانٍح اإلصاليٍح األحٌال انؼايح ػٍ يذرصحانفصم األًل : 
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   احتاد ادلضهًني انؼانٍح اإلصاليٍح تاجناراٌ ياخانٍنكا تارٌخ َشأج يذرصح أ. 
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احتاد ادلضهًني انؼانٍح اإلصاليٍح  أحٌال ادلذرصني ًانتاليٍذ نهًذرصحب. 

 58  ......................... تاجناراٌ ياخانٍنكا 
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