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انعاللح ت ٍٛأطعار صزف انذٔالرأياو انٕٛرٔ ٔأطعار
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انُشاط انثحخٙ
-1أختثار انعاللح ت ٍٛأطعار صزف انذٔالر االيزٚك ٙأياو انٕٛرٔ ٔأطعار انُفظ انعانًٛح نهًذج2016-1999
-2أحز انعاللح ت ٍٛأطعار انصزف ٔأطعار انُفظ انعانًٛح ف ٙتعط انثهذاٌ انُفطٛح نهًذج 2016-1999
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كهٛح االدارج ٔااللتصاد رايعح انثصزج \َٛظاٌ2018-

أحتفانٛح انٕٛو انعانً ٙنهغح انعزتٛح

كهٛح شظ انعزب انزايعح \-18كإٌَ االٔل 2019
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يزكش تطٕٚز طزائك انتذرٚض فٙ
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انعًم كزئٛض نزُح يتاتعح أعًال
صٛاَح ٔتطٕٚز انكهٛح ٔتش ٍٛٚحذائك
انكهٛح
انعًم ف ٙانهزاٌ االيتحاَٛح
انًشاركح ف ٙيعزض انكتاب انمإََٙ
انًشاركح ف ٙانهزاٌ االيتحاَٛح
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انخثزاخ انتذرٚظٛح
اطى انًاد انت ٙدرطتٓا

انًزحهح انذراطٛح

عهى انًانٛح انعايح ٔانتشزٚع انًانٙ
حمٕق االَظاٌ ٔانذًٚمزاطٛح
طزق ٔيُاْذ انثحج انعهًٙ
يثادئ عهى االلتصاد
يثادئ عهى االلتصاد

انخاَٛح \لإٌَ
أٔنٗ \لإٌَ
حانخح \لإٌَ
أٔنٗ \لإٌَ
أٔنٗ\أدارج أعًال

يثادئ عهى االلتصاد

أٔنٗ \يحاطثح

انهزاٌ
اطى انهزُح
نزُح أطتحذاث ألظاو عهًٛح
نزُح يماتهح يتمذي ٍٛنهتع ٍٛٛكتذرٚظ ٍٛٛف ٙكهٛح شظ انعزب انزايعح
نزُح تُفٛذ يثاَ ٙرايعٛح ف ٙكهٛح شظ انعز انزايعح
نزُح أعذاد يخططاخ لاعاخ دراطٛح
نزُح أعذاد تصايٛى نًمع انكهٛح انزذٚذ
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عاو
عاو

عاو
عاو
عاو

نزُح يتاتعح تُفٛذ تطٕٚز انكهٛح

عاو

نزُح تحمك يٍ أطثاب انخطأ ف ٙيٕلف أحذ انطهثح

عاو

نزُاٌ أيتحاَٛح يتعذدج

عاو

نزاٌ تحمٛمٛح يتعذدج

عاو
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