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 ع ملة لها.

ي ممممراس ال مممممار الة راتلممممة يال لاسمممملة  -3

الم ممعر ة جيةمماد مممول مممن العكامممن يالعامماير 
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جنلممه  400ل م ممريلن  ييممأ و  الم ممار ة رسمم -1
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لطمغب الدراسمار الا لمما  ييمأ رسمو  الم مار ة  -2

 جنلها م ريا  200 الةاماار الم رية 

 500ل لممر الم ممريلن  ييممأ و  الم ممار ة رسمم  -3

ديير أمريك ، ل ممن رسمو  الم مار ة يليكملف 
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