
 ٢٠٠٩لسنة ) ٢٣(قانون التعليم العايل والبحث العلمي رقم 

 ����٢٠٠٩ ) ٢٣(�	��ن ر�� ١

�� ا��	�� وا���� ا����� �	����   و �#"! ��ن ا�

 

�� ا��	�� وا���� ا������	�( "��* ه)ا ا�'	��ن  :١ا��	دة ���و"��3 2� 01  	ر"/ �.-, +� ) ٢٠٠٩ ���� �ن ا�
�� .ا�5-"#ة ا�-�4

9��8	 وردت +� ه)ا ا�:    ٢ا��	دة  ���	�'	��ن ا���	�� ا��@??� �<	 أد�	,،  1	��  #ل ":�ن ��:��	ت وا���	رات ا�
Aذ� -�C *�D ��"-'ا�: 

�� ا��	�� وا���� ا����� :ا��زارة ��� وزارة ا�

�� ا��	�� وا���� ا����� :ا��ز"-��� وز"- ا�

�� ا��	������� ا�)ي  #1 3'  G� 0D ��4 درا4�� اآ	د"��� آ	��1  :ا���� I #�2<	دة ا�#را�4ا�
 . و 1	 "�	د�<	 ا��	�1 أا�8	��"�

J�5ا��: *K��� ا��	�� ا��.:�2 3'���  ه)ا ا�'	��ن ا9:	مJ�51  ا�

 J�M-ا�               :J�5ا�� J�Mر   

�� ا��	������� ا��	�� ا���4N	ت :�4N1	ت ا�������* ا�  �� �4اء آ	�P Q	�1	ت او آ��	ت 51��O  ا�
�-ه	C او ، �S4��1. 

T?@��� G  '3 1#ة درا4�<	 0D ��4 درا4�� اآ	د"��� �D��51 01 ا���اد ا��� :9'3 ا����
�� �4N1	ت  أي 01آ	��1 +���� ا�*  5�2	ح"Nدي ا�<	ء درا4�<	و   ا��	��ا�

*�D دةا��?�ل	>I �+ 3'ه)ا ا�� . 

�K* ا9:	م ه)ا ا�'	��ن     :        ا�?�#وق   '�2 W.ا���� ا����� ا��� �Dوق د#�X . 

�� ا��	� :٣ا��	دة ��� :� إ�*  �'�Z 1	 "��"<#ف ا�

 .اD#اد آ�ادر N1 �"-.2ه�� و1�@??� +� 9'�ل ا���-+� ا��@��\�  ��� 9	P	ت ا��5��O .أ

��	ء ا��^�� وا�'��1 .ب�Gو �_"_ ا ���!`Gوا ��4!1�� و���<	 ا�-و9Gة ا#��Z ا��'�� . 

�- وا9�-ام ا�-أي رD	"� ا��<b ا�#"�'-ا^� و �_"_, �2	 0�K" 9-"� ا���3 اGآ	د"�� وZ9 ا�� .ج��
�- ا����� ا��	�#:\� .اc`- وا���3 2-وح ا�\-"Z و ��3 ا���Nو��� وا4�@#ام ا�

�- ا����d اGآ	د"���  .د+�  ��2�:	ر وX'3 و ا���8Gوا _����� ا�#ا��D �!2#اع وا�D	��PGوا ��وا��\�
fا���اه. 

��	ء 2	�8'	+� ا��	�1 +	ت و ا�8'	 ���� اGه��	م 2	��-اث ا��^�� وا�8'	+� ا�'�1�� .هـDGوا �� ا��	��
0� .��#ار4

��	د .وDا 	ا����� 2< i��W��� ا��	�� و .5�O ا������ +� 1-ا39 ا����� و ����D �j� �� ا���j ا��-2
	>��5�_"� ��j �1	�#ةوا��-��P �1<	 وا��Gا �jر ا��	��Dوا . 

�-ه	 اkداب وت ا����م وا���	ه�� +�  ���� ا���-+� +� 51	G .زCا�\��ن و. 

3 +� 1�	د"0  @??<� واآ�	2<� 1<	رات �1	��4  .ح�Gا *�D وا9#ة ����Pا �j�2 0��� ا��	م ا�#ار4�� 
�	 ا�����1	ت +�  �A ا���	د"0P����:  ام#@�4G. 

�'� ا���P� �@#�1  .ط�S��1��ا, و@2	�X ا���� ا����� ا� O+ور ��Dا���� ا����� ود O�5. 
��� .ا��5��O و ��

�	2 .يP����:��� و^��� �	درة �S  *�D"- ا���� ا����� وا��	ج ا��'  ����D ء ��اة	�. 

                                                           

  .٢٨/٩/٢٠٠٩تاريخ  ) ٤٩٨٧( نشر  هذا القانون بعدد اجلريدة الرمسية رقم  ١



 ٢٠٠٩لسنة ) ٢٣(قانون التعليم العايل والبحث العلمي رقم 

�� ا��	�� 01  .ك����0 ا��	م وا�@	ص P 01<� و�4N1	ت ا�D	S'0 ا��2 Z�o��4 وN1 ط	د ار �	ا"5
 0D 0�D	S'ه)"0 ا� -"�S  �+ ت	�4Nه�� +� ه), ا��Nت ا��	�	Sدة 01 ا�	\�P<� ا`-ى �!4

4�.	راGا Z"-^�'��S� .ت وا���� ا����� ا�

�� ا��	�� وا���� ا����� O1 ا�#ول  . ل����Z ا���	ون ا����� وا�8'	+� وا�\�� وا��'�� +� 51	ل ا�o�  و
 ��4!1�� ا����q	ت ا�#و�Gوا ����وا���4N	ت ا��-2��PGت و ا	ه	5 G+� ا �د"�	�1 O� و �4
 .ا��#"�8 وا����Sرة

���* ا��زارة ا��<	م :٤ا��	دة )٢( ���	� : وا�?!9�	ت ا�

�� وا������ وا���8�� +�  .      أ������� ا��	�� +� 51	G <	 ا��-�2"� وا�8'	+�� وا�����) ا���	�4 ا��	�1 ��\� 
�� ا��	����� .�S	ق �4N1	ت ا�

4�.	رات +� ا���:�� ا��	�1 �1<	 وا�@	�X  .بGو1-اآ_ ا ��	ا�� �����2��4N1 0	ت ا� Z����ا�
4�.	ر"� �#ى ه), ا���4N	ت وا��-اآ_ �D* ا���� �!4�\	دة 01 Gوا ���� وا���8�����ا�S	�	ت ا�

381Gا. 

�� ا��	�� و ا���� ا����� O1 ا�#ول ا��-2��  .ج����	2 �'����	ت ا������ وا�8'	+�� ا���	\ Gا #'D
����PGوا. 

�� ا��	�� ا���� . د���8�3 ا����:� +� ا��N �-ات وا��#وات ذات ا��!�� 2	�� ��Pر	وا�@ 	�1< ��. 

�- اGرد��� و�1	د�� ا�.<	دات ا�?	درة �D<	 و+Z اJ4 .  هـC ��	ا�� ������-اف �4N�2	ت ا�DGا
 .	"�jو�1	"�-  �#د �2'�q� *K	م "?#ر �<), ا�

�� ا��	�� دا`3 ا����:� �o���1 ا��زارةوOs اJ4 ا"\	د  . و��� +� ا���8	ت ا������ ���4N	ت ا�
�� NIوq� و 	>Pر	و`���D اف-IGد وا	\"Gن ا. 

�0 +� ا�@	رج  .ز�1�	NI ��2ون ا����S اGرد� .  

�Z   . ح�����	ون وا��	2 ���� NIون ا����S ا��ا+#"0 ا�* ا����:� وا���+#"0 �1<	 وا�1ر ا��+�د ا����q� 
 .O1 ا�5<	ت ذات ا��!��

 .�	م ا��J�5 و1�	NI ��2و� اD#اد و �+�- اP<_ة ادار"� و+��� N1ه�� و�	درة �D* ا�'�	م �2<  .ط

�� ا��	�� وا����  . ي����	2 ��!D ذات 	ا+-ة �#"<�� _و"# ا��W2 J�5ي درا4	ت و 1���1	ت و2�	�	ت 1
 .ا�����

�� NIون .      ك     q� ا� f 	:� م#'  ���� ا��	�� و+'	 ��q	م �`#1	ت ا���� . �<), ا�j	"�"?#ر���S ا�

 .ا�'-وض �����S +� ا�5	�1	ت ا�-�4�� و+q� Z	م "?#ر �<), ا�j	"�  '#"� ا���t و .                ل

2�0 ا����:� و ا�#ول .                م �������	ت و 2-اb1 ا���	دل ا��	\ Gا (�\��� ���D اف-IGد و ا	\"Gون اNI ��q� 
�"	jم "?#ر �<), ا�	q� Z+ى و-`Gا. 

 :M-2	�4 ا��ز"- و�KD"� آ3 01 ) �� ا��	��J�51 ا����(".:J�51 3 "��* .    أ: ٥ا��	دة )٣(

  .ا1�D 0	م ا��زارة .١

�� ا��	�� .٢�����	د �4N1	ت ا�Dا �d��J هMر. 

�� ا��	�� 0�1 "����ن  .٣����?	ص +� ا��5	ل اGآ	د"�� و ا�`Gص 01 ذوي ا�@�-ة و ا	���4 ا4@
4�	ذ"�Gر �� ا. 

                                                           

 قانون معدل لقانون التعليم العايل والبحث العلمـي  ٢٠١٠لسنة ) ١٧(من هذا القانون مبوجب قانون مؤقت رقم      ) ٤(اىل املادة رقم    ) ل ، م    (افة الفقرتني   مت اض  ٢

  .٨/٦/٢٠١٠بتاريخ ) ٥٠٣٦(و املنشور  بعدد اجلريدة الرمسية رقم 

 قانون معدل لقانون التعليم العايل والبحث العلمـي و املنشـور  بعـدد    ٢٠١٠لسنة ) ١٧(قت رقم من هذا القانون مبوجب قانون مؤ)  ٥(مت تعديل املادة رقم      ٣

   .٨/٦/٢٠١٠بتاريخ ) ٥٠٣٦(اجلريدة الرمسية رقم 

 



 ٢٠٠٩لسنة ) ٢٣(قانون التعليم العايل والبحث العلمي رقم 

�� و ا�8'	+� ا���:-"� +� ا�'�ات ا���� .٤���2�� و ا�-� .�� اGرد���1#"- ا�

�<� +� ا���# "��0 .١.ب�D ء ا���?�ص	KDGأي �1<� ) أ(01 ا�\'-ة ) ٣ (ا �"�KD *>� دة و	01 ه), ا��
 ���2 0	Gرادة ا���:����f ا��ز"- �D* ان "'�-ن �-ار ا���  *�D ء	ا��زراء �2 J�51 01 2'-ار

�� .ا��	1

�0 و+Z ا9:	م ا���# . ٢�� 01 ه), ا�\'-ة ان G ":�ن وز"-ًا او �KDًا )١(".�-ط +� أي 01 اKDG	ء ا���
����ً	 ��J�5 ا�1	ء P	��1 او �KDًا +Mاو ر 	1ً	D 	ً\x�1 �1 اوGا J�51 �+. 

�J . جM-�� 	ً�M	� �M	KD0 ا�2 01 J�5ر ا��	�@". 

01 2�0 اKD	M� �5	ن دا�D ��M* ان ":�ن 01 2��<	 ا����5 اGآ	د"��� و ا����5 . د  )٤( J�53 ا��:."
Gا Aوذ� J�5ا�* ا�� 	<�	ت 2.	�X���� ا9	��<	 ا��<	 و  '#"� ا�" ���O ا�sرا�4 ا���ا#� ��دار"� و ا��	�

 .f�9 ا`�?	ص آ3 ���5 

��  .أ:٦ا��	دة )٥(�	����* ا��J�5 ا��<	م وا�?!9�	ت ا�": 

�� ا��	�� +� ا����:� ور+�<	  .١ ��� .م �W.2<	 ا�!ز'-ارا�J�51 ا��زراء G @	ذ ا�* ر�4 4�	�4 ا�

�� ا��	��  .٢��� ا����:� وا�-ار 9'�ل ا��@?T وا��-اb1 +� دا`3ا���ا+'� �D* ا�.	ء �4N1	ت ا�
�-اتj���i ا�����"	ت ا���  #رس +�<	 او  �#"3 اي �1<	 او ا�j	ؤ, و+'	 ������S	ت وا��@1. 

٣. ������'<	 G ه#ا+<	 و 1<	1<	 و اX#ار ا�'�  #X	'�� ت	�1	ا�5 *�D اف-IGا 	>��S�" ��	ت ا�
 .ا�'	��ن

٤. �"	jا� ,(>� J�5ا�� 	ه#���" J4ا Z+و �� . �ز"O ا�#�D ا��:��D �1* ا�5	�1	ت ا�-�4

٥   . �>�1 0��� ا��	�� و �#"# اD#اد ا��'������وOs اJ4G ا��	�1 ا�����'� 2'��ل ا��4N1 �+ ���S	ت ا�
��	دDGا -�"	�1 Z+و �\�� .��4"ً	 +� 9'�ل ا��@?T ا��@

٦. ���0 رؤ4	ء ا�5	�1	ت اGرد��� ا�-�4���2 f���� .  ا�

 ٧   . 0���0 رؤ4	ء  �A ا�5	�1	ت ا�5	�1	ت ا�@	51�X	�J ا�1	ء ���  *�D �'+و ا���ا . 

�� ا��	�� .   ٨���1�� ���4N	ت ا�	� .ا��?	د�� �D* ا���از�	ت ا����"� و ا���	2	ت ا�@

٩ . b12-ا 	>�D Z8��" ���� ا���PGت ا	�1	ا�5 O1 ��"د	آGون ا����� و ا	��ا���ا+'� �D* ا \	��	ت ا�
����D ت	Pدر *�D دي ا�* ا��?�لN  ���-آ� وا�.1. 

�2�	4	ت ا�'��ل و اD#اد ا����S و . ١٠ �'����� ا��	�� �'-ارات ا��J�5 ا�����1-ا���  �\�) �4N1	ت ا�
 	>�K" ت	������ 	ً'+ �"	jا� ,(>� J�5ا��. 

١١ . i?� -"-'��� ا��	�� و �D* ا����ا��?	د�� �D*  '-"- ا���	f4 ا�'	���� ا����ي +� �4N1	ت ا�
�Z ا�#ا`�� +� أي �1<	 �#� .ا����ي ا�)ي  �#, و9#ة ا�-�	�2 و ا�

�� ا��	�� و ر+�<	 ��J�5 ا��زراء . ١٢����->9	 �4N1	ت ا�'  ���1	�.� 1.-وD	ت ا��q�G ا�
4�:�	ل اPG-اءات ا�4#��ر"� 2.	�<	 G. 

�� . ب�����	د �4N1	ت ا�Dا �d��J�51 f ه��  *�D ء	�2 ���	�آ�	 "���* ا��J�5 ا��<	م و ا�?!9�	ت ا�
 -:ا��	�� وو+'ً	 9G:	م �	���<	 

 .ا�j	ء  -`�T?@  T او اآ8-. ١

٢ .	ً��N1 او 	ً�Mدا 	+ً	ف ا�'��ل ا"'	ا"'. 

                                                           

 والبحـث العلمـي و    قانون معدل لقانون التعليم العـايل ٢٠١٠لسنة ) ١٧(من هذا القانون مبوجب قانون مؤقت رقم ) ٥(اىل املادة رقم ) د  (مت اضافة الفقرة     ٤

  .٨/٦/٢٠١٠بتاريخ ) ٥٠٣٦(املنشور  بعدد اجلريدة الرمسية رقم 

 

 قانون معدل لقانون التعليم العايل والبحث العلمـي و املنشـور  بعـدد    ٢٠١٠لسنة ) ١٧(من هذا القانون مبوجب قانون مؤقت رقم )  ٦(مت تعديل املادة رقم      ٥

   .٨/٦/٢٠١٠بتاريخ ) ٥٠٣٦(اجلريدة الرمسية رقم 

 



 ٢٠٠٩لسنة ) ٢٣(قانون التعليم العايل والبحث العلمي رقم 

٣ .�����ً	 او دا�M	اC!ق ��4N1 ا��N1 	ً�!Cا ��	ا�� �.  

�� ا��	�� . ٤����I!� ��5� 3-اف ا���	��4N1 *�D -I ا�:. . 

��	ع �	����	 �K�2ر .أ ٧ا��	دة PGو":�ن ا �2	�C #�D ��M	� او ���Mة 01 ر�D#2 � 	D	��Pا J�501 "�'# ا�� ���	�o 
*�D �M	KDا*�D 3�Gو"? ا �>��2 01 ��M	� او J�M-ان ":�ن ا�  �ر �-ارا #����CW2 ات�Xا �M	KDأ 

0"-s	ا��. 

��	D	 � و #و"0  .بPل ا	�Dول ا#P ��q�  *���" J�5��� -4 0�"��� ا��ز"- 01 2�x�1 0\� ا��زارة ا1
�) �-ارا � واي ا�D	ل ا`-ى ":�\� 2<	 ا��ز"-\�  ��2	� .�1	��P -s	 � و9\� ���د, و54! � و1

� .جq����	ت اGز�1 ������	D	 �OK" ا��J�5 ا�Pا �. 

�	ن :٨ا��	دة ��	� -:  �.W +� ا��J�5 ا��9# 	ن ا�

�� . أ�	����* ا��<	م ا�  ��S@� : و9#ة ا���	4	ت وا�

�� ا��	�� .١������P iا�S� f	ع ا�@�2 �'��� .O�P ا���	�	ت ا��

�� ا��	�� .٢��� .إP-اء ا�#را4	ت وا����ث ا�!ز�1 ��S� -"�S	ع ا�

�� ا��	��  .٣����	P	ت �S	ع ا�� .01 ا���ارد ا��	��� �#"# إ9

 . ا��J�5 2<	أي 1<	م أ`-ى ":�\<	 .٤

 -: و9#ة  ���Z ا�'��ل ا���9# . ب

            *����Zو ��           �+	�s�	2 J��5ا�� 	>��K" ����� ���ل ا����S +� ا�5	�1	ت اcرد��� ا�-�4�� و+Z اJ�4c ا���D 
 .ا�* أي 1<	م أ`-ى ":�\� 2<	

��	ر"� ذات ا4�'!ل 1	��  ،)� ا���� ا����� �X#وق دD("�.�X W#وق "��* .    أ٩ا��	دة)٦(Dا ��?@.2 O���" 
��Dا���� ا����� +� ا����:� ود O� .واداري "<#ف إ�*  .5

�f ا��ز"-، .   ب��  *�D ء	ا��زراء �2 J�51 01 0 2'-ار�4�	ذ"� "�Gم "��3 ر �� ا	D -"#1 ن ��?�#وق�:"
���، و �<* `1#	 � 2	�S-"'� ذا <	�D* أن "�#د را �� و4	M- 9'��� ا��	��� +� �-ار  ��. 

�� J�51 ادارة M-2	�4 ا��ز"- و�KD"� آ3 01 .   ج�D اف-IGإدارة ا�?�#وق وا *���": 

�J      أ1�D 0	م ا��زارة  .١M-�� 	�M	�. 

٢. �� .ا1�D 0	م وزارة ا��	�

٣. 	�P����:� .ا1�D 0	م ا��J�5 ا�DG* �����م وا�

4�� �o!o 01 ا4G	 )ة ا��	�1�0 +� ا�5	�1	 .٤	4Gوا ��'��S�ت اGرد��� "���8ن ا��'�ل ا������ ا�
���	��Gوا. 

 .�o!o اI@	ص 01 ذوي ا�@�-ة 0�1 "���8ن ا�5<	ت ا��@��\� ا���  �	ه� +� ا"-ادات ا�?�#وق .٥

 .D -"#1	م ا�?�#وق .٦

                                                           

 قانون معدل لقانون التعليم العايل والبحث العلمي و املنشور  بعـدد  ٢٠١٠لسنة ) ١٧(من هذا القانون مبوجب قانون مؤقت رقم )  هـ/٩(مت تعديل املادة رقم    ٦

   .٨/٦/٢٠١٠بتاريخ ) ٥٠٣٦(اجلريدة الرمسية رقم 

 



 ٢٠٠٩لسنة ) ٢٣(قانون التعليم العايل والبحث العلمي رقم 

�<� +� ا���#"0 .   د�D ء ا���?�ص	KDG0 ا���  J�52'-ار 01 ا�� ��0 1) ج(01 ا�\'-ة ) ٥(و ) ٤("
��2 ���5#"# ��-ة وا9#ة	0 ��� .ه), ا��	دة ��#ة �4

9�	ت J�51 ادارة ا�?�#وق واوP� ا�?-ف 01 ا1.   هـ!Xم و	�1ر #وق�ال ا�?� �#د 1<Gا -M	4و 
�- ا���� ا�����j� ��1 ا�?-ف ��"G ان *�D ،�"	jم "?#ر �<), ا�	q� *K� و ا�����'� N.2ون �2'

�0 و���� ا���+ 0��0 ا��	�1\x+)ا���	ا�� �� .+Z ا9:	م �q	م ا�@#�1 ا��#�

�:�ن ا���ارد ا��	��� ��?�#وق �1	 "��. أ: ١٠ا��	دة  : 

١.  �� T?@" 	1 �+�1 ��#و��	ا���از�� ا�� . 

2��	ث ا��� ��  ?-+<	 ا�5	�1	ت  .٢Gد وا	\"Gات وا-� Nوا��.- وا�� f"ر#�+	�M 1@??	ت ا���� ا����� وا�
 . o!ث ��4ات آ3اGرد��� `!ل ا`-

�-اع و9'�ق ا���:��   ا���O"Wا�- .٣`G�1 01 ا�\:-"�� 01 2-اءات ا�D#ا�� ��P����:�4��8	رات ا�Gوا 
 .ا�?�#وق

٤.  -�C 01 1?#ر Q�	اذا آ 	>��D ا��زراء J�51 �'+�1ا �S"-I ،��أي ه�	ت او  �-D	ت او �1	D#ات  -د ا�
 .ارد��

��<	 و+'.  ب    ?�  ��" �1	D Gا�1ال ا�?�#وق ا�1ا -��1�-"� ا��	+)، و�<),  �G�1ال اG3 ا�ا�j	"�  ً	 �'	��ن  �?
 �+ 	>��D ا���?�ص �"-�1G�1ال اG3 ا�9�	ت ا��	آ� اGدراي و���5  �?!X م ا�?�#وق	D -"#1 رس	�"

 .ا�'	��ن ا��)آ�ر

 . @OK ا�1ال ا�?�#وق و�9	2	 � �-�	�2 د"�ان ا���	��4. ج           

�K* ا9:	م �	��ن "���- ا�?�#وق ،  :١١ا��	دة '�2 W.ا���� ا����� ا��� �Dو ا��ا��� �?�#وق د ����	ا�' i�@ا�
�� ا��	�� و ا���� ا����� ر�� �����P�1 Oدات ه)ا ا�?�#وق و ����٢٠٠٥ ) ٤(ا��P ��، و Nول ا�

���D �� -��_ا1	ت ا���G3 ا����- ا���'��� و9'���،آ�	 "Cا���'��� و �ا�1ا�. 

�� ا��	�� ا�@	�X "�#د 1'#اره	  ���+� .  أ:١٢ا��	دة ���ا��زارة ���	ب ا�@_"�� ر1�4	 1'	32  -`��4N1 T	ت ا�
�"	jص "?#ر �<), ا�	م `	q� fP��2 	>2 �'����\	M<	 و4	M- ا�1Gر ا��� .وI-وط ا4

دات  او  ?#"I Z<	  ?#"'<	و ���+� ا��زارة ���	ب ا�@_"�� 2#ل `#1	ت 1'	32 �1	د�� ا�.<	دات .              ب
�� ا��	�� وI<	دات ا�@�-ة KDG	ء ه��d ا��#ر"Jا�#ورات��� 1'#اره	 و"�#د  ا�?	درة �4N1 0D	ت ا�

��	ت "?#ره	 ا��ز"-��  *K�'�2�"	jا� ,(>� . 

�) ا9:	م :١٣ا��	دة \�� . ا�'	��ن ه)ا"?#ر J�51 ا��زراء ا��q�G ا�!ز�1 �

�� ا��	��:١٤ا��	دة ����D* ان  �'* ا��q�G ا�?	درة �2'�K	, ،  ����٢٠٠٥ ) ٤( ر�� ��� و ا���� ا��  "�j* �	��ن ا�
�-ه	 2<	 C ل#��و+Z ا9:	م ه)ا ا�'	��ن وذ�A `!ل 1#ة ا�?	ه	  4�� �	+), ا�* ان  �#ل او  �j* او "�

  .اI<- 01  	ر"/ �\	ذ ا9:	م ه)ا ا�'	��ن

�) ا9:	م ه)ا ا�':    ١٥ا��	دة \���J ا��زراء وا��زراء 1:�\�ن 2Mن ر��	 . 
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