ايفا٥ش ٕٚيف ايسٚر ٠ايعغز)2018( ٜٔ
ايؾٛر٠

املزتب١

اصِ ايطايب

عٓٛإ ايبحح

اجلاَع١

ايجايج١

ْٛر األصٛز+

زٚر ايرتب ١ٝاألصز ١ٜيف

ايريَٛى-

َهزراً

زعا ٤ايشعيب

َكا ١َٚتٜٗٛس ايكسظ

َادضتري

ايزابع١

رٚإ املَٛين

زٚر ايتعً ِٝايعايٞ
َٚؤصضات٘ يف ايتُٓ١ٝ
ايضٝاص ١ٝيف األرزٕ ..

ايريَٛى-
َادضتري

ايفا٥ش ٕٚيف ايسٚر ٠ايتاصع ١عغز)2017( ٠
ايؾٛر٠

املزتب١

اصِ ايطايب
زاْ ١فٝا ٤ايسٜٔ

ايجاْٞ

عًيب

َهزراً

ٚأفٓإ خايس
احلٝارٟ

ايجاْٞ
َهزراً

رْا ْقاٍ طٛايب١

ايجاْٞ

آٜات عبساحلهِٝ

َهزراً

بين ٖاْٞ

عٓٛإ ايبحح

اجلاَع١

أبزس احلً ٍٛاييت اتبعتٗا
ايسٚي ١ملعاجل ١األسَ ١املا١ٝ٥
يف األرزٕ ٚزراص ١بعض

األرزْ١ٝ

احلً ٍٛايعامل ١ٝاملكرتح١
يًحس َٔ ٖذ ٙاألسَ١
ايعالقَ ١ا بني خطز ايضٛٝي١
ٚخطز اال٥تُإ ....

ايريَٛى

َس ٣تقُني أفهار اإلصالّ
فٛبٝا يف أفالّ ٖٛيٚٛٝز
ٚأثزٖا عً ٢األقًٝات ...

ايريَٛى

زٚر َؤصضات ايتعًِٝ

ايجايح

رٚإ ذلُس ََٛين

ايزابع

ذلُٛز ذلُٛز أبٛ

َهزراً

ايضُّٔ

ايزابع

ُٜضزَ ٣فٝس ذلُس

َهزراً

َٗسٟ

ايعايَٓٚ ٞاٖذٗا يف ايتُٓ١ٝ

ايريَٛى

....
زٚر َؤصضات ايتعًِٝ
ايعاي ٞيف تعشٜش املٓظ١َٛ
األخالق ١ٝيس ٣ايطًب١

ايعًّٛ
ٚايتهٓٛيٛدٝا

أسَات ايطاقٚ ١املٝاٙ
ٚاملٛارز ٚإجتاٖات ايسٚي١

فٝالزيفٝا

يف َعاجلتٗا

ايفا٥ش ٕٚيف ايسٚر ٠ايجآَ ١عغز)2016( ٠
ايؾٛر٠

املزتب١

اصِ ايطايب

ايجاْ١ٝ

ذلُس فزاظ متُٞٝ

عٓٛإ ايبحح
زٚر ايتعً ِٝايعايٞ
َٚؤصضات٘ يف تُٓ ١ٝايسٚي١
األرزْ... ١ٝ

اجلاَع/١
املضت٣ٛ
ايعًّٛ
ٚايتهٓٛيٛدٝا
األرزْ/١ٝ
َادضتري

زرد ١تطبٝل إزار ٠اجلٛز٠

ايجايج١

إْعاّ عٝس أبٛ

ايغاًَ ١يف داَع ١دزؼ

دزؼ/

ايعسظ

َٔ ٚدْٗ ١ظز أعقا١٦ٖٝ ٤

بهايٛرٜٛظ

ايتسرٜط
تؾٛرات ايكاز ٠ايرتبٜٛني يف

ايجايج١

آال ٤ابزاِٖٝ

ٚسار ٠ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝح ٍٛأثز

دسارا/

َهزراً

ايغزاٜب١

ايًذ ٤ٛايضٛر ٟعًَٛ ٢ارز

َادضتري

ايٓظاّ ايرتب ٟٛاملازٚ ١ٜاملاي١ٝ

ايجايج١

َٝضا ٤رفٛإ

َهزراً

املَٛين

"أثز ايًذ ٤ٛايضٛر ٟعً٢
ايؾح ١ايٓفض ١ٝيألطفاٍ
ايالد٦ني يف األرزٕ"

ايريَٛى/
بهايٛرٜٛظ

ايفا٥ش ٕٚيف ايسٚر ٠ايضابع ١عغز)2015( ٠
ايؾٛر٠

املزتب١
األٚىل

األٚىل
َهزراً

ايجايج١

ايزابع١

اصِ ايطايب

عٓٛإ ايبحح

اجلاَع١

ذلُٛز ذلُٛز أبٛ

َعٝار ١ٜصؤاٍ ايسٚي ١يف زراص١

ايعًّٛ

اإلصالّ ايضٝاص :ٞاصتغزاف

ٚايتهٓٛيٛدٝا/

ايتحسٜات ٚاملآالت

بهايٛرٜٛظ

ايضُٔ

أمحس ذلُس ايطٛايب١

ذلُس فزاظ
ايتُُٞٝ

زٚر ايبحح ايعًُ ٞيف تُٓ١ٝ
َٝشاْ ١ٝاجلاَعات ٚمتًٜٗٛا ...

زٚر ايبحح ايعًُ ٞيف
تُٓ ١ٝاجلاَعات األرزْ١ٝ
)أصاتذ ،٠طًب ،١إزارٜني(

ايعًّٛ
ٚايتهٓٛيٛدٝا/
بهايٛرٜٛظ
ايريَٛى/
بهايٛرٜٛظ

ْٛاٍ عٝس أبٛ

زٚر ايبحح ايعًُ ٞيف احلس

ايريَٛى/

ايعسظ

َٔ ظاٖز ٠ايعٓف اجلاَع... ٞ

َادضتري
نً ١ٝايعًّٛ

ايزابع١
َهزراً

يبٝب ١ذلُس املغزبٞ

اجتا ٙطًب ١نً ١ٝايعً ّٛايرتب١ٜٛ

ايرتب-١ٜٛ

ٚاآلزاب حن ٛايبحح ايعًُٞ

األْزٚا/
بهايٛرٜٛظ

ايفا٥ش ٕٚيف ايسٚر ٠ايضازص ١عغز)2014( ٠
ايؾٛر٠

املزتب١

اصِ ايطايب

ايجاْ١ٝ

ٖس ٌٜايطٛايب١

ايجايج١

ْريٚس أب ٛامجٌٝ

ايزابع١

بت ٍٛايشٜٛز

عٓٛإ ايبحح

اجلاَع١

تغط ١ٝايؾحف اي١َٝٛٝ
األرزْ ١ٝألحساخ احلزاى

ايريَٛى/

ايضٝاص ٞاملزتبط بـ"ٖبّ١

َادضتري

تغز"ٜٔ
رؤَٗٓ ١ٜذ ١ٝيًتعاٌَ َع
ايعٓف ايطالب ٞيف
اجلاَعات األرزْ١ٝ
زرد ١تأثري تطبٝكات ايتٛاؽٌ
االدتُاع ٞعً ٢ايغباب يف
اجلاَعات األرزْٚ َٔ ١ٝدٗ١

ايريَٛى/
َادضتري

آٍ ايبٝت/
َادضتري

ْظزِٖ

ايفا٥ش ٕٚيف ايسٚر ٠اخلاَض ١عغز)2013( ٠
ايؾٛر٠

املزتب١

اصِ ايطايب

ايجاْ١ٝ

ٜامسني املؾزٟ

ايجايج١

ذلُس أب ٛرمح١

ايزابع١

ذلُس زرٜٚػ

عٓٛإ ايبحح
زٚر اإلعالّ اإليهرت ْٞٚيف
ْغز ايٛع ٞايضٝاص ٞيس٣
طًب ١اجلاَع ١اهلامش١ٝ

اجلاَع١
األرزْ/١ٝ
َادضتري

َفٗ ّٛايسٚي ١املسْ ١ٝيف فهز

ايشرقا/٤

مجاع ١اإلخٛإ املضًُني

بهايٛرٜٛظ

َضري ٠اإلؽالح ايضٝاصٞ
يف األرزٕ..ايٛاقع
ٚاالجتاٖات ٚاملضتكبٌ

ايطف ١ًٝايتكٓ/١ٝ
بهايٛرٜٛظ

االٚىل
"َاي١ٝ

زٚر ايشنا ٠يف ايضٝاص١

ٖٝجِ عُاٜز٠

ايٓكس ١ٜيف ظٌ اقتؾاز

"َاي١ٝ
"

بهايٛرٜٛظ

إصالَٞ

"
ايجاْ١ٝ

األرزْ/١ٝ

ايعًّٛ

عٝت حًُٞ

فٛابط ايفت ٣ٛيف َعاَالت

اإلصالَ١ٝ

يٛبٝط

املؾارف اإلصالَ١ٝ

ايعامل/١ٝ
َادضتري

ايفا٥ش ٕٚيف ايسٚر ٠ايزابع ١عغز)2012( ٠
ايؾٛر٠

املزتب١

اصِ ايطايب

األٚىل

ابتٗاٍ ايعُٛؼ

ايجايج١

مساح عاٜػ

عٓٛإ ايبحح

اجلاَع١

َضت ٣ٛإزراى طًب ١اجلاَع١
االرزْ ١ٝألُٖ ١ٝزٚر دلًط

آٍ ايبٝتَ /ادضتري

ايطًب١
َهافح ١ايفضاز ٚاْعهاصات٘ عً٢
االقتؾاز االرزْٚ َٔ ٞدْٗ ١ظز
طًب ١نً ١ٝايعً ّٛايرتب١ٜٛ

األْزٚا /بهايٛرٜٛظ

ٚاآلزاب اجلاَع-١ٝاألْٚزٚا

ايفا٥ش ٕٚيف ايسٚر ٠ايجايج ١عغز)2011( ٠
ايؾٛر٠

املزتب١

اصِ ايطايب

عٓٛإ ايبحح

اجلاَع١

زرد ١إصٗاّ ايغبه١

األٚىل

ابتٗاٍ

االدتُاع ١ٝيف ايتغريات ايجكاف١ٝ

ايعُٛؼ

ٚاالدتُاع ١ٝيس ٣طًب ١داَع١

آٍ ايبٝتَ /ادضتري

آٍ ايبٝت

ايجاْ١ٝ

ْٛاٍ أبٛ
ايعسظ

َضتٚ ٣ٛع ٞطًب ١داَع١
دزؼ باآلثار ايجكاف١ٝ
ٚاالدتُاع ١ٝألبعاز ظاٖز٠

ايبًكا ٤ايتطبٝك ١ٝنً١ٝ
عذً /ٕٛبهايٛرٜط

ايعٛمل١

ايفا٥ش ٕٚيف ايسٚر ٠ايجاْ ١ٝعغز)2010( ٠
ايؾٛر٠

املزتب١

اصِ ايطايب

األٚىل

نفا ١ٜعبساهلل

عٓٛإ ايبحح
ْظزَ ١ٜايو بٔ ْيب يف
اإلؽالح اإلزار ٟنُسخٌ يف

اجلاَع١
األرزَْ /١ٝادضتري

َهافح ١ايفضاز اإلزارٚ ٟاملايٞ

ايجاْ١ٝ

ايجايج١

أحالّ أبٛ
رٜاؼ

زٚر املًتكٝات ايفهز ١ٜايجكاف١ٝ

اهلامش/١ٝ

ٚاألْس ١ٜايغباب ١ٝاألرزْ ١ٝيف

بهايٛرٜط

ايتُٓ ١ٝايضٝاص١ٝ

اصزا ٤ايغٝذ

ايعٌُ ايتطٛع ٞبني املبازر٠

َؾطف٢

ٚاملززٚز ايٓفعٞ

األٚىل

َايو حضني

"َاي"١ٝ

غزاٜب١

قسر ٠ايبٓٛى اإلصالَ ١ٝيف
َٛادٗ ١األسَ ١االقتؾاز١ٜ

فٝالزيفٝا/
بهايٛرٜط

ايريَٛىَ /ادضتري

ايعامل /١ٝزراص ١حاي١

ايفا٥ش ٕٚيف ايسٚر ٠احلاز ١ٜعغز)2009/2008( ٠
ايؾٛر٠

املزتب١

اصِ ايطايب

األٚىل

فزاظ صًِٝ

ايجاْ١ٝ

نفا ١ٜعبس اهلل

عٓٛإ ايبحح

اجلاَع١

األبعاز االصرتاتٝذ ١ٝايسٚي١ٝ

األرزْ/١ٝ

ٚاإلقً ١ُٝٝألسَ ١املًف ايٟٓٚٛ

بهايٛرٜٛظ

اإلٜزاْٞ
تأثري خؾا٥ؿ ايطالب عً٢
تؾٛراتِٗ عٔ ثكاف ١اجلاَع١
ايساعُ ١يًُٚ ٍٛٝاملٛاطٓ١

األرزَْ /١ٝادضتري

ايفا٥ش ٕٚيف ايسٚر ٠ايعاعز)ّ2008/2007( ٠
ايؾٛر٠

املزتب١

اصِ ايطايب

األٚىل

ِٚزاز ظافزٟ

ايجاْ١ٝ

ٖٝاّ محّاز

عٓٛإ ايبحح
األبعاز االصرتاتٝذ ١ٝايسٚي١ٝ
ٚاإلقً ١ُٝٝألسَ ١املًف ايٟٓٚٛ

اجلاَع١
ايريَٛىَ /ادضتري

اإلٜزاْٞ

األٚىل
"َاي"١ٝ

ًَو خؾا١ْٚ

ٚاقع ممارص ١ايرتب ١ٝاملسْ١ٝ

األرزْ /١ٝزنتٛراٙ

(املٛاطٓ )١يف األرزٕ ...
اإلدار ٠املٓتٗ ١ٝبايتًُٝو يف

األنازمي ١ٝايعزب١ٝ

ايبٓٛى اإلصالَ :١ٝزراص١

يًعً ّٛاملاي/١ٝ

َكارَْ ١ع ايتأدري ايتُ ًٜٞٛيف

زنتٛراٙ

ايبٓٛى ايتكًٝس١ٜ

ايفا٥ش ٕٚيف ايسٚر ٠ايتاصع)2006( ١
ايؾٛر٠

املزتب١
األٚىل

اصِ ايطايب

عٓٛإ ايبحح

إبزاِٖٝ

أثز عًُٝات ايتفذري يف ايفٓازم

ايسعذ١

عً ٢صٛم عُإ املايٞ

ايجاْ١ٝ

ذلُس

َهزرا

ايغسٜفات

ايجاْ١ٝ

دَٛاْ١

َهزرا

عسٜفات

ايجايج١
َهزرا

فٝؾٌ ايغٜٛني

اجلاَع١
األنازمي ١ٝايعزب١ٝ
يًعًّٛ
املايَ/١ٝادضتري

آرا ٤طًب ١داَعات ايعًّٛ

ايعًّٛ

ٚايتهٓٛيٛدٝا األرزْ ١ٝحنٛ

ٚايتهٓٛيٛدٝا/

بًٛر ٠اإلعالّ الجتاٖاتِٗ

بهايٛرٜٛظ

زٚر املزأ ٠األرزْ ١ٝيف َضتكبٌ
اإلعالّ املهتٛب يف ظٌ ثٛر٠
ايفقاٝ٥ات
آفام اإلؽالح ايضٝاصٞ
ٚايتُٓ ١ٝايسميكزاط ١ٝيف األرزٕ

عُإ ايعزب/١ٝ
زنتٛراٙ

َؤت /١زنتٛراٙ

ايجايج١
َهزرا
األٍٚ
َهزرا
"َاي"١ٝ

ؽفا ٤ؽباحب١
حضاّ
ايعبسايالت

األٍٚ
َهزرا

أنزّ ؽبٝح

"َاي"١ٝ
األٍٚ
َهزرا
"َاي"١ٝ

غضإ أبٛ
ايضعٛز

ايك ِٝيف ؽٓاع ١املالبط يف
األرزٕ

األرزْ /١ٝزنتٛراٙ

تأثري ظٗٛر ايبٓو ايعزبٞ

األنازمي ١ٝايعزب١ٝ

اإلصالَ ٞايسٚي ٞعً ٢ايبٓو

يًعً ّٛاملاي/١ٝ

اإلصالَ ٞاألرزْٞ

زنتٛراٙ

تأثري ظٗٛر ايبٓو ايعزبٞ

األنازمي ١ٝايعزب١ٝ

اإلصالَ ٞايسٚي ٞعً ٢ايبٓو

يًعً ّٛاملاي/١ٝ

اإلصالَ ٞاألرزْٞ

زنتٛراٙ

تأثري ظٗٛر ايبٓو ايعزبٞ

األنازمي ١ٝايعزب١ٝ

اإلصالَ ٞايسٚي ٞعً ٢ايبٓو

يًعً ّٛاملاي/١ٝ

اإلصالَ ٞاألرزْٞ

زنتٛراٙ

ايفا٥ش ٕٚيف ايسٚر ٠ايجآَ)2005( ١
ايؾٛر٠

املزتب١
األٚىل
األٚىل
َهزر

اصِ ايطايب

عٓٛإ ايبحح

اجلاَع١

ذلُس

زٚر اإلعالّ يف تفع ٌٝاملغارن١

األرزْ ١ٝزنتٛراٙ

ايغزٜفات

ايضٝاص ١ٝيس ٣ايغباب األرزْٞ

مجاٍ ايؾايف

رلاطز ايضٛٝي ١يف املؾارف
اإلصالَ ١ٝيف األرزٕ

األٚىل

ذلُس ايغٝذ

تطبٝكات إزار ٠املداطز يف

َهزر

عبس اهلل

املؾارف اإلصالَ١ٝ

األنازمي ١ٝايعزب١ٝ
يًعً ّٛاملاي/١ٝ
زنتٛراٙ
األنازمي ١ٝايعزب١ٝ
يًعً ّٛاملاي/١ٝ
زنتٛراٙ

ايفا٥ش ٕٚيف ايسٚر ٠ايضابع)2004( ١
ايؾٛر٠

املزتب١

اصِ ايطايب

االٚىل

َٝضز ايعشاّ

ايجاْ١ٝ
ايجايج١
األٚىل
َهزر
األٚىل
َهزر

عٓٛإ ايبحح

اجلاَع١

حن ٛاصرتاتٝذٚ ١ٝطٓ ١ٝجلذب

عُإ ايعزب/١ٝ

االصتجُار األرزْٚ ٞتٛط٘ٓٝ

زراصات عًٝا

ْس ٣أبٛ

االختؾاـ ايٓٛع ٞيًُحهُ١

آٍ ايبٝت/

اهلُٛظ

اجلٓا ١ٝ٥ايسٚيICC ١ٝ

بهايٛرٜٛظ

اَتؾاـ ايعٓاؽز ايجك ١ًٝباملٝاٙ

ايبًكا ٤ايتطبٝك/١ٝ

ايعازَ١

بهايٛرٜٛظ

ايرتٜٚر يف املؾارف االصالَ١ٝ

إربس األًٖ/١ٝ

األرزْ ١ٝيف َزحً ١ايعٛمل١

بهايٛرٜٛظ

رق ١ٝخًٌٝ
َز ِٜاجلزاح

ًَو اخلؾا١ْٚ

ؽهٛى اإلداسٚ ٠أثزٖا يف
ايتُٓ ١ٝاالقتؾاز١ٜ

زنتٛراٙ
األنازمي ١ٝايعزب١ٝ
يًعً ّٛاملاي١ٝ

ايفا٥ش ٕٚيف ايسٚر ٠ايضازص)2003( ١
ايؾٛر٠

اصِ ايطايب

عٓٛإ ايبحح

املزتب١

َزاز

أثز احتالٍ ايعزام يف ايٓظاّ

ايكطٝغات

ايسٚي... ٞ

ايجاْ١ٝ

صً ِٝعكري

اْعهاصات ايتذار ٠اإليهرت١ْٝٚ
عً ٢ايتُٓ ١ٝاالقتؾاز ١ٜيف
ايس ٍٚايعزبٚ ١ٝجتارتٗا

ايجايج١

راْ١ٝ

َهزر

ايعذًْٞٛ

األٚىل

َفاٖٚ ِٝاجتاٖات املٛاطٓني يف
َس ١ٜٓاملفزم ح ٍٛاالصتٓضار
ايبغزٚ ٟآثار ٙاالدتُاع١ٝ

اجلاَع١
اهلامش/١ٝ
بهايٛرٜٛظ

ايبًكا ٤ايتطبٝك/١ٝ
بهايٛرٜٛظ
آٍ ايبٝت/
بهايٛرٜٛظ

ايجايج١

أمسا ٤أبٛ

االزعا٤ات اإلصزا ١ًٝٝ٥يف

ايريَٛى/

َهزر

دبار٠

ايكسظ ٚاملضذس األقؾ٢

بهايٛرٜٛظ

ايجايج١
َهزر

آثار حتزٜز ايتذار ٠بني األرزٕ

خايس ايضٛاعٞ

ٚايٛالٜات املتحس ٠عً٢
ايؾٓاع ١األرزْ١ٝ

األرزْ /١ٝزراصات
عًٝا

ايفا٥ش ٕٚيف ايسٚر ٠اخلاَض)2002( ١
ايؾٛر٠

املزتب١

اصِ ايطايب

األٚىل

ذلُس احلًٛ

ايجاْ١ٝ

فزاظ ايتُُٞٝ

عٓٛإ ايبحح

اجلاَع١

َتغريات ايضٝاص ١اخلارد١ٝ
األَزٜهَ ١ٝا بعس أحساخ 11

األرزَْ /١ٝادضتري

أٚ ًٍٜٛتساعٝاتٗا عً ٢ايٛطٔ
ايعزبٞ

ايجايج١

األثز االدتُاع ٞالْتغار
االْرتْت عً ٢ايغباب

َادس ٠عبس

زٚر املزأ ٠ايضٝاص ٞيف األرزٕ

اجملٝس

ايٛاقع ٚايطُٛح

آٍ ايبٝتَ /ادضتري
األرزْ/١ٝ
بهايٛرٜٛظ

ايفا٥ش ٕٚيف ايسٚر ٠ايزابع)2001( ١
ايؾٛر٠

املزتب١

اصِ ايطايب

األٚىل

أصٝس ايكسَٞٚ

ايجاْ١ٝ

أَاْ ٞعابسٜٔ

عٓٛإ ايبحح
َس ٣تأثري تطبٝل ْظاّ االٜشٚ
عً ٢األزا ٤ايتضٜٛك ٞيف
املٓغات األرزْ١ٝ

اجلاَع١
ايعً ّٛايتطبٝك/١ٝ
بهايٛرٜٛظ

ايتُٓ ١ٝايشراعٚ ١ٝاْعهاصاتٗا
عً ٢ايٓاتر احملً ٞاألرزْٞ
ٚتطٜٛز ايبٓ ١ٝاالدتُاع١ٝ

األرزْ /١ٝبهايٛرٜط

ايجايج١

ذلُس
ايسٖٝضات

املٓطك ١االقتؾاز ١ٜاخلاؽ ١يف
ايعكب ١جتزب ١اقتؾاز ١ٜأرزْ١ٝ

َؤتَ /١ادضتري

دسٜس٠

ايفا٥ش ٕٚيف ايسٚر ٠ايجايج)2000( ١
ايؾٛر٠

املزتب١
األٚىل

ايجاْ١ٝ

ايجايج١

اصِ ايطايب
ْٗ٢
عبسايزحِٝ
رَشٟ
ايزٚاعسٙ
ْاز ١ٜصعس
ايسٜٔ

عٓٛإ ايبحح

اجلاَع١

االْعهاصات ايضٝاص ١ٝيًعٛمل١
عًَٓ ٢طك ١ايغزم األٚصط

األرزْ /١ٝبهايٛرٜط

خالٍ عكس ايتضعٓٝات
ايٓاتر األرزْٚ ٞقسرت٘ عً٢
املٓافض ١يف ظٌ ايغزان١
األرزْ –١ٝاألٚرٚب١ٝ

بهايٛرٜٛظ /ايعًّٛ
ايتطبٝك١ٝ

اْعهاصات اتفاق ١ٝايغزان١
األرزْ – ١ٝاألٚرٚب ١ٝعً٢

آٍ ايبٝتَ /ادضتري

ايتُٓ ١ٝاالقتؾاز١ٜ

ايفا٥ش ٕٚيف ايسٚر ٠ايجاْ)1999( ١ٝ
ايؾٛر٠

املزتب١

اصِ ايطايب

األٚىل

ٚفا ٤أب ٛعٛف

عٓٛإ ايبحح

اجلاَع١

أثز ايتح ٍٛايسميكزاط ٞايربملاْٞ
عاّ  89يف بزٚس حشب دبٗ١
ايعٌُ اإلصالََٚ ٞغارنت٘

األرزْ /١ٝبهايٛرٜط

()1997 -1993

ايجاْ١ٝ

ْاز ١ٜصعس

االحتاز األٚرٚبٚ ٞعًُ١ٝ

ايسٜٔ

ايضالّ عً ٢املضار ايفًضطٝين

آٍ ايبٝتَ /ادضتري

ايجايج١

عٗٛز أبٛ

ايسميكزاطٚ ١ٝؽٓاع ١ايكٝازات

ايريَٛى/

اهلٝذا٤

ايٓضا١ٝ٥

بهايٛرٜٛظ

املٛاقف ايزمس ١ٝيًسٍٚ

ايجايج١

ْازر اخلطٝب

األٚرٚبٚ ١ٝايٛالٜات املتحس٠
جتا ٙققاٜا ايغزم األٚصط بني

ايريَٛىَ /ادضتري

ايتباٚ ٜٔايتٛافل

ايفا٥ش ٕٚيف ايسٚر ٠األٚىل ()1998
حذبت اجلٛا٥ش يف عاَٗا األٚ ٍٚفل رأ ٟجلٓ ١ايتحه ِٝبضبب َضتٜٛات ايبحٛخ املكسَ١

