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 ردة  ا  طن ا دورة از ا  

اد ا  وا ا آ أن اد ا ت 

  2017   ،42 253ر  دورة م

 ار،   23475و %

   ،و 76,35% 
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، %17,81م أ ان اار ن 
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 ما و ،د ا
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) م 2017دورة(  

اد ا  وا ا آ أن اد ا ت 

طن ا دورة اا و م دورة  ر

   ،18778   ،ثما 44,44%

 إ ا ا  د ا و 32262و    ،و 
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  ، د اا 5,83% . ن ارن اا أ
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را   وا  ين ا ع ا

 ا  2267  ا و

ع ا  تا ا  ما
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 ان  ن اط ر و 150
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55,56% .  

         إ ا ا  د ا و و

 ا ا  د ا    ،ع ا 

  ، د اا 

 و 7527 ب
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 ،و 32822و ا  
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 ط ن زارير اا و ا دا ه ا  زا وا

رت اما .   

        و    ا دا،دا ه ا ا ع   ذا 

ت وا   ا اا   وت اماء اإ  ةا

د وفظ  را.  

ى أ ، 2017، دورة م ن امت اورة اد  دة ارورة،           

  11ى امت اورة ارا أ . ا 2017 ،  م 8و 7و 6

  .2017ز  13و 12و

و ا ان ادي ا ، اد، اح وا  ات           

وا .  وا ة اأ   يول اد واا  ه  

ا طق اا ا اء اا   ا اا إ ا دا ،و .  

          ت اا    ه ا ،دا  ،رطا م و

  ة اا او و إ ، م  ،رة داتو  ت

 را ا  يا ل ادون إ ،ا ه ا حإ ت أت أو

 ءةدوار اا ا و ،ء اا و ء اء وأووآ أط  ا 

ا ت ا  ا  .  

  




