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اتفاقية 
المنظمة العربية للتنمية الزراعية  بإنشاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  ئٌ ؽكٕيبد 
انًًهكخ األسدَٛخ انٓبشًٛخ  

انغًٕٓسٚخ انزَٕغٛخ  
انغًٕٓسٚخ انغضائشٚخ انذًٚمشاعٛخ انشقجٛخ  

عًٕٓسٚخ انغٕداٌ انذًٚمشاعٛخ 
انغًٕٓسٚخ انقشالٛخ  

انًًهكخ انقشثٛخ انغقٕدٚخ  
انغًٕٓسٚخ انقشثٛخ انغٕسٚخ  

انغًٕٓسٚخ انقشثٛخ انهٛجٛخ  
انغًٕٓسٚخ انقشثٛخ انًزؾذح 
انغًٕٓسٚخ انقشثٛخ انًُٛٛخ 

دٔنخ انكٕٚذ  
انغًٕٓسٚخ انهجُبَٛخ  

انًًهكخ انًغشثٛخ  
عًٕٓسٚخ انًٍٛ انغُٕثٛخ انشقجٛخ  

 

سغجخ يُٓب فٙ ئسعبء كٛبَٓب انضسافٙ ٔااللزظبد٘ فهٗ أعظ يزُٛخ يٍ انقهى ٔانخجشح ، 
ٔئدساكب نهًكبَخ انزٙ رؾزهٓب انضسافخ فٙ انجُٛبٌ االلزظبد٘ انقشثٙ ، 

 

ٔالزُبفب ثأٌ رًُٛخ انمغبؿ انضسافٙ ٚقزجش أعبعب ْبيب نزؾمٛك انزًُٛخ االلزظبدٚخ انًزٕاصَخ ،  
 

ٔئدساكب ثأٌ انًٕاسد انضسافٛخ فٙ انذٔل انقشثٛخ نى رغزغم اعزغالال كبيال ثقذ ، ٔئٌ انًغزغم 
.  يُٓب يب صال دٌٔ االعزغالل االلزظبد٘ األيضم 

 

َٔؾشا نهزشبثّ فٙ انؾشٔف انغجٛقٛخ ٔاالعزًبفٛخ ٔااللزظبدٚخ فٙ انذٔل انقشثٛخ ٔكزنك 
انًشكالد انضسافٛخ ،  

 

ٔرأكٛذا ألًْٛخ صٚبدح انغٕٓد انًجزٔنخ فٙ انمغبؿ انضسافٙ العزغالل انًٕاسد انًزبؽخ اعزغالال 
.  الزظبدٚب نغذ ؽبعبد انذٔل انقشثٛخ فٙ انمغبفبد االلزظبدٚخ األخشٖ 

 

ٔئدساكب يُٓب ألًْٛخ انزُغٛك ثٍٛ خغظ انذٔل انقشثٛخ ٔرٕفٛش عجم انذساعخ انًشزشكخ نإلعشاؿ 
.  فٙ ؽم انًشكالد انضسافٛخ نهٕطٕل ئنٗ انزكبيم انضسافٙ ثٍٛ ْزِ انذٔل 

 

.  ٔرُفٛزا نًب ٚمضٙ ثّ يٛضبق عبيقخ انذٔل انقشثٛخ فٙ ْزا انشأٌ 
 

ارفمذ فهٗ األؽكبو اٜرٛخ انزٙ ٔافك فهٛٓب يغهظ عبيقخ انذٔل انقشثٛخ ثغهغزّ انًُقمذح ثزبسٚخ 
يٍ دٔس اَقمبدِ انقبد٘ انضبنش ٔانخًغٍٛ ٔدفب انذٔل  ( 2635) ثمشاسِ سلى 11/3/1970

 . األفضبء ئنٗ االسرجبط ثٓب 
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الباب األول 
إنشاء المنظمت ومقرها 

 1مادة 
انًُؾًخ " رُشأ فٙ َغبق عبيقخ انذٔل انقشثٛخ يُؾًخ راد شخظٛخ افزجبسٚخ ٚغهك فهٛٓب اعى 

" .  ثبنًُؾًخ" ٚشبس ئنٛٓب ؽٛضًب ٔسد ركشْب فٙ ْزِ االرفبلٛخ " . انقشثٛخ نهزًُٛخ انضسافٛخ 
 

 2مادة 
ٚكٌٕ يمش انًُؾًخ فٙ يذُٚخ انخشعٕو ٔنٓب أٌ رُشئ يكبرت فشفٛخ فٙ انذٔل ٔانجالد انقشثٛخ 

.  األفضبء 
 

الباب الثاني 
العضىيت 

 3مادة 
:  ركٌٕ فضٕٚخ انًُؾًخ يفزٕؽخ 

.  نهذٔل انقشثٛخ األفضبء فٙ عبيقخ انذٔل انقشثٛخ ٔفهغغٍٛ -  أ 
نهذٔل ٔانجالد انقشثٛخ األخشٖ انزٙ ٕٚافك يغهظ انًُؾًخ فهٗ لجٕنٓب ثأغهجٛخ صهضٙ األفضبء -  ة

.  فٙ انًُؾًخ 
 

الباب الثالث 
أهذاف ومهام المنظمت 

 
 4مادة 

رٓذف انًُؾًخ ئنٗ انًغبًْخ فٙ ئٚغبد ٔرًُٛخ انشٔاثظ ثٍٛ انذٔل ٔانجالد انقشثٛخ ٔرُغٛك 
:  انزقبٌٔ فًٛب ثُٛٓب فٙ شزٗ انًغبالد ٔانُشبعبد انضسافٛخ ٔفهٗ األخض 

رًُٛخ انًٕاسد انغجٛقٛخ ٔانجششٚخ انًزٕفشح فٙ انمغبؿ انضسافٙ ، ٔرؾغٍٛ ٔعبئم ٔعشق  -1
.  اعزضًبسْب 

سفـ انكفبٚخ اإلَزبعٛخ انضسافٛخ انُجبرٛخ يُٓب ٔانؾٕٛاَٛخ ، ٔثهٕك انزكبيم انضسافٙ انًُشٕد ثٍٛ  -2
 . انذٔل انقشثٛخ ٔانجالد انقشثٛخ 

 .انقًم فهٗ صٚبدح اإلَزبط انضسافٙ نزؾمٛك االكزفبء انزارٙ  -3
 .رغٓٛم رجبدل انًُزغبد انضسافٛخ ثٍٛ انذٔل ٔانجالد انقشثٛخ  -4
 .دفى ئلبيخ انًشبسٚـ ٔانظُبفبد انضسافٛخ  -5
 . انُٕٓع ثبنًغزٕٚبد انًقٛشٛخ نهقبيهٍٛ فٙ انمغبؿ انضسافٙ  -6
 

  5المادة 
:  رزخز انًُؾًخ انٕعبئم انكفٛهخ ثزؾمٛك أغشاضٓب ، ٔفهٗ األخض 

.  عًـ َٔشش انجٛبَبد ٔانًقهٕيبد انًزقهمخ ثبنضسافخ ٔاألغزٚخ  -1
 : دفى ٔرُغٛك انغٕٓد انًؾهٛخ ٔانمٕيٛخ فٙ انًغبل انضسافٙ ٔخبطخ يب ٚزقهك ثًب ٚهٙ  -2

انجؾٕس انقهًٛخ ٔانزكُٕنٕعٛخ ٔانذساعبد االلزظبدٚخ انًزقهمخ ثبنضسافخ ٔاألغزٚخ ٔرًُٛخ -  أ
.  انًغزًقبد انشٚفٛخ 

انُٕٓع ثبنًإعغبد ٔانخذيبد انضسافٛخ ٔخبطخ انزقهٛى ٔانزذسٚت ٔاإلسشبد انضسافٙ -  ة
.  ٔااللزظبد انًُضنٙ ٔاالئزًبٌ ٔاإلداسح ٔرًُٛخ انًغزًـ انشٚفٙ 

.  طٛبَخ انًٕاسد انغجٛقٛخ ٔارجبؿ انغشق انًؾغُخ فٙ اإلَزبط انضسافٙ -  ط
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.  رؾغٍٛ رغٓٛض األغزٚخ ٔانًُزغبد انضسافٛخ ٔرغٕٚمٓب ٔانُٕٓع ثبنظُبفبد انضسافٛخ-  د
.  رمذٚى انًقَٕخ انفُٛخ انزٙ رغهجٓب انذٔل ٔانجالد انقشثٛخ -  ْـ
.  انقًم فهٗ رجبدل انخجشاد فٙ انًغبل انضسافٙ -  ٔ

يزبثقخ يخزهف انزغٕساد انذٔنٛخ فٙ انًغبالد انضسافٛخ ٔانقًم فهٗ ؽًبٚخ انًظبنؼ  -3
.  انضسافٛخ انقشثٛخ 

انقًم ثكم انٕعبئم انًؾهٛخ ٔانمٕيٛخ فهٗ رمٛٛى ٔرؾمٛك انًششٔفبد ٔانجشايظ اإلًَبئٛخ ٔارخبر  -4
 . انزذاثٛش انزًٕٚهٛخ انضشٔسٚخ ٔانًالئًخ نزؾمٛك أْذاف انًُؾًخ 

 . انزقبٌٔ يـ انًُؾًبد انًقُٛخ ثبنشإٌٔ انضسافٛخ ٔانًٛبدٍٚ انًزقهمخ ثٓب  -5
انقًم فهٗ رُغٛك انزششٚقبد ٔانمٕاٍَٛ ٔاألَؾًخ انضسافٛخ كهًب أيكٍ رنك ، ٔرٕؽٛذ  -6

 . انًظغهؾبد انضسافٛخ 
 

الباب الرابع 
أجهزة المنظمت 

 

  6مادة 
.  رزكٌٕ انًُؾًخ يٍ يغهظ انًُؾًخ ٔئداسح فبيخ 

 

  7مادة 
مجلش المنظمت  

ٚزأنف يغهظ انًُؾًخ يٍ يًضهٙ عًٛـ انذٔل ٔانجالد األفضبء ٔٚكٌٕ انزًضٛم فهٗ يغزٕٖ  -1
 . انٕصساء أٔ يٍ ُٚٛجَٕٓى يٍ رٔ٘ االخزظبص ، ٔنكم فضٕ طٕد ٔاؽذ 

ركٌٕ سئبعخ يغهظ انًُؾًخ ثبنزُبٔة ٔفمب نهزشرٛت انٓغبئٙ نهذٔل األفضبء فٙ عبيقخ انذٔل  -2
 .انقشثٛخ ٔركٌٕ يذح انشئبعخ عُخ ٔاؽذح 

ٚغزًـ يغهظ انًُؾًخ يشح كم فبو فٙ دٔسح فبدٚخ ٔٚغٕص نهًغهظ فمذ دٔساد غٛش فبدٚخ  -3
 . ثُبء فهٗ عهت صهش انذٔل األفضبء 

ٚشكم صهضب أفضبء انًُؾًخ انُظبة انمبََٕٙ العزًبفبد انًغهظ ٔرزخز انمشاساد ثأغهجٛخ  -4
 . أفضبء انًُؾًخ 

 

 8مادة 
اختصاصاث مجلش المنظمت  

يغهظ انًُؾًخ ْٕ انغهغخ انقهٛب نهًُؾًخ ، ٔٚخزض ثٕضـ انغٛبعخ انقبيخ انزٙ رغٛش فهٛٓب 
انًُؾًخ ٔرخغٛظ ٔيزبثقخ ثشايغٓب َٔشبعٓب ٔيشالجخ أفًبنٓب انفُٛخ ٔانًبنٛخ ٔاإلداسٚخ ، ٔنّ أٌ 

ٚزخز يب ٚشاِ الصيب يٍ لشاساد ٔئعشاءاد نزؾمٛك أغشاع انًُؾًخ فٙ ؽذٔد ْزِ االرفبلٛخ ، 
:  ٔفهٗ األخض 

 . ٔضـ انُؾبو انذاخهٙ ٔانهٕائؼ انًبنٛخ ٔاإلداسٚخ ٔأعظ رقٍٛٛ انخجشاء ٔانًٕؽفٍٛ  -1
 . رقٍٛٛ يذٚش فبو انًُؾًخ ٔئَٓبء خذيبرّ  -2
 . ئلشاس خغظ انًُؾًخ اإلًَبئٛخ  -3
 . رشكٛم انهغبٌ انذائًخ ٔانًإلزخ ٔانُؾش فٙ رٕطٛبرٓب  -4
 . ئَشبء يكبرت فشفٛخ نهًُؾًخ فٙ انذٔل ٔانجالد انقشثٛخ األفضبء  -5
 . ئلشاس ثشايظ انقًم انغُٕٚخ ٔافزًبد رمشٚش انًذٚش انقبو  -6
 . يشاعقخ انؾغبثبد انخزبيٛخ نهًُؾًخ ٔانزظذٚك فهٛٓب  -7
 . ئلشاس انًٛضاَٛخ انغُٕٚخ نهًُؾًخ  -8
 . رُؾٛى انزقبٌٔ ثٍٛ انًُؾًخ ٔانذٔل ٔانٓٛئبد انذٔنٛخ  -9
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 . لجٕل انًقَٕبد ٔانزجشفبد  -10
 

 9مادة 
اإلدارة العامت  

.  رزكٌٕ اإلداسح انقبيخ يٍ انًذٚش انقبو نهًُؾًخ ٚقبَّٔ فذد يٍ انًٕؽفٍٛ انفٍُٛٛ ٔاإلداسٍٚٛ -1
ٚشافٙ فُذ رقٍٛٛ انًٕؽفٍٛ أٌ رٕصؿ انٕؽبئف ثٍٛ يٕاعُٙ انذٔل ٔانجالد األفضبء فهٗ  -2

 . أعبط عغشافٙ 
 

 10مادة 
المذير العام  

.  ٚشأط اإلداسح انقبيخ يذٚش فبو ٚقُّٛ يغهظ انًُؾًخ  -1
ٚكٌٕ رقٍٛٛ انًذٚش انقبو نًذح أسثـ عُٕاد لبثهخ نهزغذٚذ نًشح ٔاؽذح ٔٚكٌٕ يغإٔال فٍ أفًبل  -2

 . اإلداسح انقبيخ أيبو يغهظ انًُؾًخ 
 

 11مادة 
اختصاصاث المذير العام  

.  ٚكٌٕ انًذٚش انقبو يغإٔال أيبو يغهظ انًُؾًخ فٍ عًٛـ أفًبل اإلداسح - 1
ٚزٕنٗ انًذٚش انقبو ئداسح أفًبل انًُؾًخ ٔانقًم فهٗ رُفٛز لشاسارٓب ، ٔرًضٛهٓب فٙ انًإرًشاد - 2

ٔنذٖ انٓٛئبد ٔانذٔل ٔانجالد انًخزهفخ ، ٔٚزقبلذ ثبعًٓب ، ٔٚمٕو ثكم يب ٚقٓذ ئنّٛ ثّ يغهظ 
: انًُؾًخ يٍ يٓبو ، ٔفهٗ األخض 

.  رقٍٛٛ انًٕؽفٍٛ ٔانخجشاء ٔئَٓبء خذيبرٓى عجمب نألَؾًخ انزٙ ٚضقٓب يغهظ انًُؾًخ -   أ
رمذٚى رمشٚش عُٕ٘ ئنٗ يغهظ انًُؾًخ فٍ أفًبل اإلداسح انقبيخ ، ٔنّ أٌ ٚمذو نهًغهظ -   ة

.  يب ٚشاِ ضشٔسٚب يٍ رمبسٚش أخشٖ 
.  ئفذاد يششٔؿ انجشَبيظ انغُٕ٘ نهًُؾًخ ٔفشضّ فهٗ انًغهظ -   ط
.  ئفذاد خغظ انًُؾًخ اإلًَبئٛخ ٔاإلششاف فهٗ رُفٛزْب -   د

.  ئفذاد يششٔؿ انًٛضاَٛخ انغُٕٚخ ٔرمذٚى رمشٚش انؾغبة انخزبيٙ -  ْـ
. ئفذاد انجؾٕس ٔانزمبسٚش انزٙ ٚغهجٓب يغهظ انًُؾًخ -   ٔ
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الباب الخامش 
ميزانيت المنظمت ومىاردها 

 12مادة 
.  ٚكٌٕ نهًُؾًخ يٛضاَٛخ ٕٚافك فهٛٓب يغهظ عبيقخ انذٔل انقشثٛخ 

 

  13مادة 
:  رزكٌٕ يٕاسد انًُؾًخ يٍ 

. اشزشاكبد انذٔل ٔانجالد األفضبء ٔفمب نألعظ انزٙ ٚؾذدْب يغهظ انًُؾًخ - 1
. انًقَٕبد ٔانزجشفبد ٔاإلٚشاداد انزٙ ٕٚافك يغهظ انًُؾًخ فهٗ لجٕنٓب - 2

 

الباب السادس 
عالقت المنظمت بجامعت الذول العربيت والمنظماث الذوليت األخري 

  14مادة 
.  ٚقمذ ارفبق خبص ثٍٛ عبيقخ انذٔل انقشثٛخ ٔانًُؾًخ رجٍٛ فّٛ أٔعّ انزقبٌٔ ثًُٛٓب - 1
.  رمذو انًُؾًخ رمشٚشا عُٕٚب فٍ َشبعٓب نًغهظ عبيقخ انذٔل انقشثٛخ - 2

 

  15مادة 
رزقبٌٔ انًُؾًخ يـ انًُؾًبد انذٔنٛخ انًقُٛخ ثبنشإٌٔ انضسافٛخ ٔثظفخ خبطخ يُؾًخ 

األغزٚخ ٔانضسافخ نأليى انًزؾذح يـ اؽزفبػ كم فضٕ ثؾمّ فٙ انزقبٌٔ يُفشدا يـ رهك انًُؾًبد  
 

الباب السابع 
أحكام عامت 

  16مادة 
رمذو انذٔنخ انزٙ ُٚشأ ثٓب يمش انًُؾًخ أٔ أؽذ يكبرجٓب انفشفٛخ األسع ٔانًجبَٙ انالصيخ 

.  العزقًبنٓب ثذٌٔ يمبثم 
 

  17مادة 
يمشْب ـ أيٕانٓب ٔيٕعٕدارٓب ٔيؾفٕؽبرٓب ـ يًضهٕ األفضبء نذٖ ْٛئبرٓب " رزًزـ انًُؾًخ 

ثبنًضاٚب ٔانؾظبَبد انًمشسح ثًٕعت ارفبلٛخ يضاٚب ٔؽظبَبد عبيقخ " ٔيٕؽفْٕب ٔخجشاؤْب 
.  انذٔل انقشثٛخ 

 

  18مادة 
ٚكٌٕ رقذٚم ْزِ االرفبلٛخ ثُبء فهٗ الزشاػ انًذٚش انقبو نهًُؾًخ أٔ عهت يٕلـ يٍ صالصخ 

أفضبء فهٗ األلم ٔثًٕافمخ صالصخ أسثبؿ فذد أفضبء انًُؾًخ فهٗ األلم ،ٔال ٚكٌٕ انزقذٚم َبفزا 
.  ئال ثقذ انزظذٚك فهّٛ يٍ يغهظ عبيقخ انذٔل انقشثٛخ 

 

  19مادة 
ٚقًم ثٓزِ االرفبلٛخ ثقذ اَمضبء شٓش يٍ ئٚذاؿ ٔصٛمخ انزظذٚك انغبثقخ فهٛٓب يٍ لجم انذٔل 

األفضبء فٙ عبيقخ انذٔل انقشثٛخ نذٖ األيبَخ نهغبيقخ ٔرغش٘ ثشبٌ كم يٍ انذٔل ٔانجالد 
األخشٖ ثقذ شٓش يٍ ربسٚخ ئٚذاؿ ٔصٛمخ رظذٚمٓب فهٛٓب أٔ اَضًبيٓب ئنٛٓب ، ٔٚزٕنٗ األيٍٛ انقبو 

.  انذفٕٖ ئنٗ فمذ االعزًبؿ األٔل نًغهظ انًُؾًخ خالل شٓش يٍ ربسٚخ َفبرْب 
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  20مادة 
نكم فضٕ فٙ انًُؾًخ أٌ ُٚغؾت يُٓب ثكزبة سعًٙ ٚشعهّ ئنٗ انًذٚش انقبو نهًُؾًخ انز٘ 

ٚزخز اإلعشاءاد إلثالغّ ئنٗ أفضبء انًُؾًخ ٔاأليٍٛ انقبو نغبيقخ انذٔل انقشثٛخ ، ٔال ٚقزجش 
.  االَغؾبة َبفزا ئال ثقذ عُخ يٍ ربسٚخ رجهٛغّ نهًذٚش انقبو نهًُؾًخ 

 

ٔئصجبرب نًب رمذو ٔلـ انًُذٔثٌٕ انًفٕضٌٕ انًجُٛخ أعًبؤْى فًٛب ثقذ ْزِ االرفبلٛخ َٛبثخ فٍ 
.  ؽكٕيبرٓى 

 

ؽشسد ْزِ االرفبلٛخ ثبنهغخ انقشثٛخ فٙ انمبْشح يٍ َغخخ ٔاؽذح رؾفؼ نذٖ األيبَخ انقبيخ 
.   نغبيقخ انذٔل انقشثٛخ ٔرغهى طٕسح عجك األطم نكم يٍ األعشاف انًزقبلذح  

 

  :فٍ ؽكٕيبد 
  انٓبشًٛخ انًًهكخ األسدَٛخ

  انغًٕٓسٚخ انزَٕغٛخ
  انغًٕٓسٚخ انغضائشٚخ انذًٚمشاعٛخ انشقجٛخ

عًٕٓسٚخ انغٕداٌ انذًٚمشاعٛخ 
  انغًٕٓسٚخ انقشالٛخ

  انغقٕدٚخ انًًهكخ انقشثٛخ
  انغًٕٓسٚخ انقشثٛخ انغٕسٚخ

  انغًٕٓسٚخ انقشثٛخ انهٛجٛخ
انغًٕٓسٚخ انقشثٛخ انًزؾذح 
انغًٕٓسٚخ انقشثٛخ انًُٛٛخ 

  دٔنخ انكٕٚذ
  انغًٕٓسٚخ انهجُبَٛخ

  انًًهكخ انًغشثٛخ
  عًٕٓسٚخ انًٍٛ انغُٕثٛخ انشقجٛخ
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اتفاقيت إنشاء المنظمت العربيت للتنميت الزراعيت 
ـــــــــــــــ 

 
 يٍ دٔس اَقمبدِ انقبد٘ 11/3/1970 ثزبسٚخ 2635ٔافك فهٛٓب يغهظ انغبيقخ سلى - 

. انضبنش ٔانخًغٍٛ 
. يُّ (19) ٔرنك ئفًبال نهًبدح 22/2/1972دخهذ االرفبلٛخ ؽٛض انُفبر اثزذاء يٍ ربسٚخ - 
:- انذٔنخ انًٕلقخ  
 

 30/3/1970ثزبسٚخ انغًٕٓسٚخ انقشثٛخ انغٕسٚخ 
 27/6/1970ثزبسٚخ عًٕٓسٚخ انقشاق 

انغًبْٛشٚخ انقشثٛخ انهٛجٛخ انشقجٛخ االشزشاكٛخ 
انقؾًٗ 

 8/7/1970ثزبسٚخ 

 15/7/1970ثزبسٚخ دٔنخ انكٕٚذ 
 3/3/1971ثزبسٚخ انًًهكخ األسدَٛخ انٓبشًٛخ 

 14/4/1971ثزبسٚخ عًٕٓسٚخ انغـٕداٌ 
 
:- انذٔنخ انًظذلخ  
 

انغًبْٛشٚخ انقشثٛخ انهٛجٛخ انشقجٛخ االشزشاكٛخ 
انقؾًٗ 

 8/7/1970ثزبسٚخ 

 31/8/1970ثزبسٚخ عًٕٓسٚخ انقشاق 
 21/9/1970ثزبسٚخ انغًٕٓسٚخ انقشثٛخ انغٕسٚخ 

 28/10/1970ثزبسٚخ دٔنخ انكٕٚذ 
 14/4/1971ثزبسٚخ عًٕٓسٚخ انغـٕداٌ 

 27/3/1971ثزبسٚخ عًٕٓسٚخ يظش انقشثٛخ  
 22/1/1972ثزبسٚخ انًًهكخ األسدَٛخ انٓبشًٛخ 

 19/7/1972ثزبسٚخ انغًٕٓسٚخ انًُٛٛخ  
 27/9/1972ثزبسٚخ  (اَضًبو)دٔنخ اإليبساد انقشثٛخ انًزؾذح 

 19/9/1973ثزبسٚخ  (اَضًبو)انًًهكخ انقشثٛخ انغقٕدٚخ 
 18/2/1974ثزبسٚخ  (اَضًبو)عهغُخ فًبٌ 

 27/3/1974ثزبسٚخ  (اَضًبو)دٔنخ لـغـش
 23/6/1974ثزبسٚخ انغًٕٓسٚخ انزَٕغـٛخ 
 5/8/1974ثزبسٚخ  (اَضًبو)عًٕٓسٚخ انظٕيبل 

 17/12/1974ثزبسٚخ انغًٕٓسٚخ انغضائشٚخ انذًٚمشاعٛخ انشقجٛخ 
 5/4/1975ثزبسٚخ  (اَضًبو)دٔنـخ فهغـغٍٛ 

 11/5/1975ثزبسٚخ  (اَضًبو)دٔنخ انجؾشٚـــٍ 
 1975عُخ ثزبسٚخ  (اَضًبو)انًًهكـخ انًغشثٛــخ 

 1975عُخ ثزبسٚخ  (اَضًبو)انغًٕٓسٚخ اإلعاليٛخ انًٕسٚزبَٛخ 
 


