اجلمهورية التونسية
وزارة شؤون الشباب والرياضة
اإلدارة العامة للمصاحل املشرتكة
إدارة التصرف يف الوثائل والتوثيل

الكائمة املرجعية جملموع النصوص
الكانونية والرتتيبية املتعلكة بوزارة شؤون
الشباب والرياضة

حىيليت 0202

الفـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسض
 .Iالخىكيم الهيىلي للىشازة5..................................................................................
 .IIكؿام السياغت والتربيت البدهيت9......................................................................
 .1ماػؼاث وهُاول الطٍاطت والتربُت البسهُت9.............................................................................
 1.1املجلؽ ألاغلى للطٍاطت11.......................................................................................................................
 1.1اللجىت الػلُا الخىوؼُت للطٍاطت 11.....................................................................................................
 1.1املطصس الىػني للطٍاطت11....................................................................................................................
 1.1املػاهس الػلُا للطٍاطت والتربُت البسهُت 11.........................................................................................
 5.1الحي الىػني الطٍاض ي15.......................................................................................................................
 6.1املطهع الىػني للؼب وغلىم الطٍاطت16................................................................................................
 7.1شطهت النهىض بالطٍاطت)17..........................................................................................(Promosport
 8.1املىسوبُت الػامت للطٍاطت18................................................................................................................
 9.1املطهباث الطٍاطُت ببرج الؼسضٍت وغين زضاهم19................................................................................
 11.1مطاهع ؤلػاب اللىي20.........................................................................................................................
 11.1لجىت احخيام للطٍاطت20....................................................................................................................
 11.1الىوالت الىػىُت مليافحت حػاػي امليشؼاث21..................................................................................
 11.1املىظمت الىػىُت للثلافت والطٍاطت والػمل22..................................................................................
 11.1حػاوهُت الطٍاطُين22..........................................................................................................................
 15.1مطاهع جيىًٍ وبغساز ضٍاطيي الىذبت22.............................................................................................

 .1جىظُم وجؼىٍط كؼاع الطٍاطت والتربُت البسهُت22......................................................................
 .1ضٍاطت الىذبت24...........................................................................................................................
2

إدارة التصرف في الوثائق والتوثيق

 .1حىائع ضئاػُت 25..........................................................................................................................
 .5الاػدثماض في كؼاع الطٍاطت26.....................................................................................................
 .6ميافحت حػاػي امليشؼاث27.......................................................................................................

 .IIIكؿام الشباب29...............................................................................................................
 .1هُاول وماػؼاث الشباب والؼفىلت29.....................................................................................
 .1.1املجلؽ ألاغلى للشباب30.....................................................................................................................
 .1.1املطصس الىػني للشباب30...................................................................................................................
 .1.1املػهس الػالي للخيشُؽ الشبابي والثلافي ببئر الباي31.......................................................................
 .1.1الىحساث الؼُاحُت املذصصت للشباب31........................................................................................

 .1حىائع ضئاػُت32............................................................................................................................
 .1كطاضاث لفائسة الشباب32............................................................................................................
 .1الاػدثماض في كؼاع الشباب33......................................................................................................

. IVالهُاول واملاػؼاث املشترهت (شباب – ضٍاطت)33...............................................
 .1املجلؽ ألاغلى للشباب والطٍاطت11............................................................................................
 .1املجلؽ الىػني لألوشؼت الصُفُت 15......................................................................................
 .1املطهع الىػني لخيىًٍ وضػيلت بػاضاث الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت15.......................
 .1املطهع الثلافي والطٍاض ي للشباب باملنزه16...................................................................................
 .5مطهع السضاػاث والبحىث والخىثُم للشباب والؼفىلت والطٍاطت17......................................
 .6املىسوبُاث الجهىٍت للشباب والطٍاطت 17..................................................................................

3

إدارة التصرف في الوثائق والتوثيق

 .Vاملىازد البشسيت42.............................................................................................
 .1إلاػاض البُساغىجي11.....................................................................................................................
 .1.1ػلً الخػلُم11.....................................................................................................................................
 .1.1.1ػلً الخػلُم (كؼاع الطٍاطت والتربُت البسهُت) 11............................................... .......................................
 .1.1.1ػلً الخػلُم (كؼاع الشباب والؼفىلت) 55................................................... ..............................................
 .1.1.1ػلً الخػلُم (كؼاع الشباب والطٍاطت والتربُت بسهُت) 58........................................................................ .

 .1.1ػلً الخفلس البُساغىجي71.................................................................................................................
 .1.1.1ػلً الخفلس البُساغىجي (كؼاع الطٍاطت والتربُت البسهُت) 71..................................................................
 .1.1.1ػلً الخفلس البُساغىجي (كؼاع الشباب والؼفىلت) 71............................................................................ .
 .1.1.1ػلً الخفلس البُساغىجي (كؼاع الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت) 71..................................................

 .1.1الىصىص املشترهت لؼلً الخػلُم والخفلس البُساغىجي 81.............................................................
 .1.1.1الىصىص املشترهت لؼلً الخػلُم والخفلس البُساغىجي (كؼاع الطٍاطت والتربُت البسهُت) 81................
 .1.1.1الىصىص املشترهت لؼلً الخػلُم والخفلس البُساغىجي (كؼاع الشباب والطٍاطت) 81...........................

 .1إلاػاض إلازاضي81............................................................................................................................
 .1اللُُمىن88...................................................................................................................................
 .1ألاػالن الفىُت91.........................................................................................................................

4

إدارة التصرف في الوثائق والتوثيق

 .Iالتنظيم اهليكلي للوزارة
أ .ألاوام ـس :
 ؤمط غلي ماضخ في  11حىان ً 1956خػلم بةحساث وجىكيم هخابت الدولت للشباب. ؤمط غسز  111لؼىت  1958ماضخ في  1ماي ً 1958خػلم بةغازة جىكيم هخابت الدولت للتربيت اللىميت والشبابوالسياغت.
 ؤمط غسز  171لؼىت  1975ماضخ في  11ماي ً 1975خػلم بظبؽ مشمىالث وشازة الشباب والسياغت. ؤمط غسز  171لؼىت  1975ماضخ في  11ماي ً 1975خػلم بدىكيم وشازة الشباب والسياغت. ؤمط غسز  651لؼىت  1977ماضخ في ؤوٌ ؤوث ً 1977خػلم بدىكيم الخفلدًت إلادازيت واملاليت الخابػت لىظاضة الشبابوالطٍاطت.
 ؤمط غسز  1198لؼىت  1981ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1981خػلم بدىكيم وشازة الشباب والسياغت. ؤمط غسز  1167لؼىت  1981ماضخ في  19ػبخمبر ً 1981خػلم بدىكيم الخفلدًت إلادازيت واملاليت الخابػت لىظاضة الشبابوالطٍاطت.
 ؤمط غسز  178لؼىت  1989ماضخ في  11فُفطي ً 1989خػلم بخغيير اطم وظاضة الشباب والطٍاطت. ؤمط غسز  999لؼىت  1989ماضخ في  11حىٍلُت ً 1989خػلم بدىكيم وشازة الشباب والؿفىلت. ؤمط غسز  1118لؼىت  1989ماضخ في  18ؤوث ً 1989خهلم بئخدار زؿـ بىشازة الشباب والؿفىلت. ؤمط غسز  1176لؼىت  1991ماضخ في  6حىان ً 1991خػلم بػبـ مجمىم إؾازاث وشازة الشباب والؿفىلت. ؤمط غسز  116لؼىت  1995ماضخ في  11فُفطي ً 1995خػلم بظبؽ كائمت الشهاداث إلادازيت التي ًجىظ ملصالح وظاضةالشباب والؼفىلت واملاػؼاث الػمىمُت وامليشأث الػمىمُت الطاحػت لها بالىظط بػسائها للمخػاملين مػها.

5

إدارة التصرف في الوثائق والتوثيق

 ؤمط غسز  115لؼىت  1111ماضخ في  18حاهفي ً 1111خػلم بدىكيم وشازة الشباب والؿفىلت والسياغت. ؤمط غسز  856لؼىت  1111ماضخ في  18ؤفطٍل ً 1111خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  171لؼىت  1975املاضخ في  11ماي 1975املخػلم بظبؽ مشمىالث وشازة الشباب والسياغت.
 ؤمط غسز  1159لؼىت  1111ماضخ في  11ماي ً 1111خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز 115لؼىت  1111املاضخ في 18حاهفي  1111املخػلم بدىكيم وشازة الشباب والؿفىلت.
 أمط غسز  811لؼىت  1111ماضخ في  7ؤفطٍل ً 1111خػلم بػبـ مشمىالث وشازة السياغت. ؤمط غسز  1119لؼىت  1111ماضخ في  16ماي ً 1111خػلم بدىكيم وشازة السياغت. ؤمط غسز  1811لؼىت  1115ماضخ في  17حىان ً 1115خػلم بظبؽ مشمىالث وشازة الشباب والسياغت والتربيتالبدهيت.
 ؤمط غسز  1975لؼىت  1115ماضخ في  18هىفمبر ً 1115خػلم بئلحاق هياول جابػت لىظاضة الثلافت والشباب والترفُهػابلا بىظاضة الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت.
 أمس ندد  2204لظىت  0227مؤزر في  7ماي ً 0227خهلم بدىكيم وشازة الشباب والسياغت والتربيت البدهيت. ؤمط غسز  1117لؼىت  1111ماضخ في  18ػبخمبر ً 1111خػلم بئخدار وخدة جطسف حؼب ألاهساف بىظاضة الشبابوالطٍاطت إلهجاظ مشطوع جؼىٍط الخصطف في ميزاهُت السولت وبظبؽ جىظُمها وػطق ػيرها.
 ؤمط حيىمي غسز  588لؼىت  1118ماضخ في  3حىيليت ً 0228خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  1117لؼىت  1111املاضخ في 18ػبخمبر  1111املخػلم بةحساث وخدة جطسف خظب ألاهداف بىظاضة الشباب والطٍاطت إلهجاظ مشطوع جؼىٍط الخطسف في
ميزاهيت الدولت وبظبؽ جىظُمها وػطق حؼُيرها
ب .اللسازاث:
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت ماضخ في  9زٌؼمبر ً 1991خػلم بالخدماث إلادازيت املؼساة مً ػطف املصالح الخابػتلىظاضة الشباب والؼفىلت وشطوغ بػىازها.
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 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت ماضخ في  11فُفطي ً 1995خػلم بظبؽ كائمت املؼائل املخػللت بسدماث إدازيت ضاحػتبالىظط بلى وظاضة الشباب والؼفىلت واملاػؼاث الػمىمُت وامليشأث الػمىمُت الخابػت لها والتي ًجب فيها السد نلى شياًاث
املىاؾىين مؼ الخػلُل في حالت الطفع.
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت ماضخ في  7حىٍلُت ً 1995خػلم بةحساث لجان إدازيت مخىاضفت بىظاضة الشبابوالؼفىلت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت ماضخ في  16ؤفطٍل ً 1996خػلم بةجمام اللطاض املاضخ في  7حىٍلُت  1995املخػلم بةحساثلجان إدازيت مخىاضفت بىظاضة الشباب والؼفىلت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت ماضخ في  11ؤفطٍل ً 1996خػلم بظبؽ الحاالث التي حؼخىحب الخهسيف باإلمػاء أوإلاشهاد بمؼابلت اليسخ ألصىلها غلى الىثائم والشهازاث التي جؼلبها وظاضة الشباب والؼفىلت مً املخػاملين مػها.
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت ماضخ في  11ماي ً 1996خػلم بظبؽ مسؿـ الخؤهيل الخاص بىظاضة الشبابوالؼفىلت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت ماضخ في  18ماي ً 1996خػلم بةصساض دليل إلاحساءاث الخاص بىظاضة الشبابوالؼفىلت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت ماضخ في  17زٌؼمبر ً 1997خػلم بدىلُح اللطاض املاضخ في  11ماي  1996املخػلم بظبؽمسؿـ الخؤهيل الخاص بىظاضة الشباب والؼفىلت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت ماضخ في  19ماضغ ً 1998خػلم بظبؽ كائمت املؿبىناث إلادازيت الخاصت بىظاضةالشباب والؼفىلت واملاػؼاث الػمىمُت شاث الصبغت إلازاضٍت الطاحػت بليها بالىظط.
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت ماضخ في  16فُفطيً 1999خػلم بةجمام اللطاض املاضخ في  7حىٍلُت  1995املخػلم بةحساثلجان إدازيت مخىاضفت بىظاضة الشباب والؼفىلت.
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 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت ماضخ في  18ماي ً 1999خػلم بدىلُح اللطاض املاضخ في  17زٌؼمبر  1997واملخػلم بظبؽمسؿـ الخؤهيل الخاص بىظاضة الشباب والؼفىلت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت والطٍاطت ماضخ في  11ماي ً 1111خػلم بمساحهت كائمت املؿبىناث إلادازيت الخاصتبمصالح وظاضة الشباب والؼفىلت وا لطٍاطت وباملاػؼاث الػمىمُت شاث الصبغت إلازاضٍت الطاحػت بليها بالىظط.
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت والطٍاطت ماضخ في  15ؤوث ً 1111خػلم بسدماث إدازيت مؼساة مً ػطف املصالحالخابػت لىظاضة الشباب والؼفىلت والطٍاطت وشطوغ بػىازها.
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت والطٍاطت ماضخ في  11ؤوث ً 1111خػلم بةجمام اللطاض املاضخ في  7حىٍلُت  1995املخػلمبةحساث لجان إدازيت مخىاضفت بىظاضة الشباب والؼفىلت.
 كطاض مً وظٍط الطٍاطت ماضخ في  19فُفطي ً 1111خػلم بةحساث لجان إدازيت مخىاضفت بىظاضة الطٍاطت. كطاض مً وظٍط الطٍاطت ماضخ في  18ؤفطٍل ً 1111خػلم باملصازكت غلى حداوٌ مدد اطدبلاء الىزائم الخصىصُت لىظاضةالطٍاطت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  18حىٍلُت ً 1115خػلم بةحساث لجان إدازيت مخىاضفت بىظاضةالشباب والطٍاطت والتربُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  9زٌؼمبر ً 1115خػلم باملصازكت غلى حداوٌ مدد اطدبلاءالىزائم الخصىصُت للؼاع الشباب بىظاضة الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  1حاهفي ً 1116خػلم بذسماث بزاضٍت مؼساة مً ػطفاملصالح الخابػت لىظاضة الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت وشطوغ بػىازها.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  11حىان ً 1116خػلم بمطاحػت كائمت املؿبىناث إلادازيتالخاصت بمصالح وظاضة الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت وباملاػؼاث الػمىمُت شاث الصبغت إلازاضٍت الطاحػت بليها بالىظط.
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 كطاض مً ضئِؽ الحيىمت ماضخ في  6ماي ً 1111خػلم بظبؽ جطهُبت وػير غمل اللجىخين امليلفخين بالىظط في مؼالبإنادة جىىيً املظاز املنهي لألنىان الهمىميين املىخفػين بالػفى الػام الطاحػين بالىظط

للمصالح املطهعٍت والخاضحُت

واملاػؼاث الػمىمُت شاث الصبغت إلازاضٍت الخابػت لىظاضة الشباب والطٍاطت واملاػؼاث الػمىمُت شاث الصبغت غير إلازاضٍت
وامليشأث الػمىمُت الخاطػت إلشطافها.
 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ماضخ في  9ؤوث ً 1117خػلم بةحساث لجان إدازيت مخىاضفت بىظاضة شاونالشباب والطٍاطت.

 .IIقطاع الرياضة والرتبية البدنية
 .2مؤطظاث وهياول السياغت والتربيت البدهيت
أ .اللىاهين:
 كاهىن غسز  91لؼىت  1976ماضخ في  1هىفمبر ً 1976خػلم بالهييل ألاطاس ي السياض ي والاحخماعي التربىي. كاهىن ؤػاس ي غسز  11لؼىت  1995ماضخ في  6فُفطي ً 1995خػلم بالهياول السياغيت. كاهىن غسز  118لؼىت  1996ماضخ في  9زٌؼمبر ً 1996خػلم بخىفل السولت باشتراواث الػمان الاحخماعي املحمىلت غلىالجامػاث والجمػُاث الطٍاطُت والاشتراواث بػىىان هظام حبر ألاططاض الحاصلت بؼبب حىازث الشغل وألامطاض املهىُت.
 كاهىن ؤػاس ي غسز  78لؼىت  1111ماضخ في  6زٌؼمبر ً 1111خػلم بةجمام اللاهىن ألاػاس ي غسز  11لؼىت 1995املاضخ في  6فُفطي  1995املخػلم بالهياول السياغيت.
 كاهىن ؤػاس ي غسز  19لؼىت  1116ماضخ في  11حىٍلُت ً 1116خػلم بدىلُح وبجمام اللاهىن ألاػاس ي غسز  11لؼىت 1995املاضخ في  6فُفطي  1995املخػلم بالهياول السياغيت.
 كاهىن غسز  79لؼىت  1116ماضخ في  18زٌؼمبر ً 1116خػلم بدىلُح اللاهىن ألاػاس ي غسز  11لؼىت  1995املاضخ في 6فُفطي  1995املخػلم بالهياول السياغيت.
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ب .املساطيم:
 مطػىم غسز  66لؼىت  1111ماضخ في  11حىٍلُت ً 1111خػلم بدىلُح وبجمام اللاهىن ألاػاس ي غسز  11لؼىت 1995املاضخ في  6فُفطي  1995املخػلم بالهياول السياغيت.

ج .ألاوامس:
 ؤمط ماضخ في  8هىفمبر ً 1956خػلم بالجمهياث والهيئاث والجامهاث السياغيت بالبالز الخىوؼُت. ؤمط غسز  551لؼىت  1977ماضخ في  11حىان ً 1977خػلم بةحساث بزاضاث فىُت ضٍاطُت. ؤمط غسز  116لؼىت  1995ماضخ في  11فُفطي ً 1995خػلم بظبؽ كائمت الشهازاث إلازاضٍت التي ًجىظ ملصالح وظاضةالشباب والؼفىلت واملاػؼاث الػمىمُت وامليشأث الػمىمُت الطاحػت لها بالىظط بػسائها للمخػاملين مػها.

د .اللسازاث:
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت ماضخ في  11حىان ً 1977خػلم بظبؽ ملساض املىذ الشهسيت املسىلت للمدًسيًالفىيين اللىميين.
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1991خػلم بظبؽ ملساض املىح الشهطٍت املذىلت للمسًطًٍ الفىُينللمىخذباث الىػىُت امليلفين باإلزاضاث الفىُت لسي الجامػاث الطٍاطُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  5ماضغ ً 1115خػلم باملصازكت غلى حداوٌ مدد اطدبلاءالىزائم الخطىضيت ملؤطظاث زاغهت إلشطاف وظاضة الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  15زٌؼمبر ً 1111خػلم باملصازكت غلى حداوٌ مدد إطدبلاءالىزائم الخطىضيت للجامهاث السياغيت الطاحػت بالىظط لىظاضة الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت.
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 .2.2املجلع ألانلى للسياغت
ألاوامس :
 ؤمط ماضخ في  18حىان ً 1956خػلم بةحساث مجلع جىوس ي أنلى للسياغت. ؤمط غسز  111لؼىت  1961ماضخ في  6ؤفطٍل ً 1961خػلم بةحساث املجلع ألانلى الخىوس ي للسياغت. ؤمط غسز  181لؼىت  1111ماضخ في  11ماضغ ً 1111خػلم بةحساث املجلع ألانلى للسياغت وطبؽ مهامه وجطهُبخهوػطق حؼُيره.
 ؤمط غسز  1651لؼىت  1115ماضخ في  11ماي ً 1115خػلم بدىلُح ألامط غسز  181لؼىت  1111املاضخ في  11ماضغ 1111املخػلم بةحساث املجلع ألانلى للسياغت وطبؽ مهامه وجطهُبخه وػطق حؼُيره.

 .0.2اللجىت الهليا الخىوظيت للسياغت
 -ؤمط غسز  1171لؼىت  1985ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1985خػلم بظبؽ جىظُم و مهام اللجىت الهليا الخىوظيت للطٍاطت.

 .3.2املسضد الىؾني للسياغت
ألاوامس :
 ؤمط غسز  751لؼىت  1111ماضخ في  15ماضغ ً 1111خػلم بةحساث مسضد وؾني للسياغت وبظبؽ جىظُمه إلازاضيواملالي.
 ؤمط غسز  1118لؼىت ِ 1118ماضخ في  16ماي ً 1118خػلم بدىلُح ألامط غسز  751لؼىت  1111املاضخ في  15ماضغ 1111املخػلم بةحساث مسضد وؾني للسياغت وبظبؽ جىظُمه إلازاضي واملالي.

 .4.2املهاهد الهليا للسياغت والتربيت البدهيت
أ .اللىاهين :
 -كاهىن غسز  79لؼىت  1966ماضخ في  19زٌؼمبر ً 1966خػلم بةحساث املههد اللىمي للسياغت.
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 كاهىن غسز  111لؼىت  1981ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1981خػلم بخدىيل املههد اللىمي للسياغت إلى داز املهلمين الػلُاللتربُت البسهُت.
 كاهىن غسز 111لؼىت  1991ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1991خػلم بلاهىن املالُت لخصطف ػىت (1991الفصل ً )96خػلمبةحساث املههد ألانلى للسياغت والتربيت البدهيت بالياف.

ب .ألاوامس :
 ؤمط ماضخ في  11حاهفي ً 1957خػلم بةحساث مههد كىمي للتربيت البدهيت والسياغت. ؤمط غسز  165لؼىت  1959ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1959خػلم باللاهىن ألاطاس ي الخاص ملسًط املػهس اللىمي للتربُتالبسهُت والطٍاطُت.
 ؤمط غسز  178لؼىت  1967ماضخ في  18ؤهخىبطً 1967خػلم بدىظُم املههد اللىمي للسياغت. ؤمط غسز  151لؼىت  1971ماضخ في  11حىان ً 1971خػلم بظبؽ كاهىن إلاؾازاث باليؼبت للمػهس اللىمي للطٍاطتبلصط الؼػُس وباليؼبت ملسضػت جطشُح املػلمين واملػلماث للتربُت البسهُت والطٍاطُت بصفاكؽ.
 ؤمط غسز  119لؼىت  1971ماضخ في  1ؤفطٍل ً 1971خػلم بظبؽ اللاهىن ألاطاس ي الخاص بمسضػت جطشُح املػلمينواملػلماث للتربُت البسهُت بصفاكؽ.
 ؤمط غسز  115لؼىت  1971ماضخ في  11ػبخمبر ً 1971خػلم بةحساث زؿـ باملههد اللىمي للسياغت بلصط الؼػُسومسضػت جسشيذ املهلمين واملػلماث للتربُت البسهُت والطٍاطت بصفاكؽ بؼطٍلت الخحىٍل.
 ؤمط غسز  611لؼىت  1976ماضخ في  11حىٍلُت ً 1976خػلم بةغازة جىظُم املههد اللىمي للسياغت. ؤمط غسز  1171لؼىت  1985ماضخ في  5ؤهخىبط ً 1985خػلم بدىلُح ألامط غسز  611لؼىت  1976املاضخ في 11حىٍلُت 1976املخػلم بةغازة جىظُم املههد اللىمي للسياغت.
 -ؤمط غسز  1569لؼىت  1991ماضخ في  11ؤوث ً 1991خػلم بدىظُم املههد ألانلى للسياغت والتربُت البسهُت بطفاكع.
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 ؤمط غسز  1571لؼىت  1991ماضخ في  11ؤوث ً 1991خػلم بدىظُم املههد ألانلى للسياغت والتربُت البسهُت بلطسالظهيد.
 ؤمط غسز  1571لؼىت  1991ماضخ في  11ؤوث ً 1991خػلم بدىظُم املههد ألانلى للسياغت والتربُت البسهُت بالياف. ؤمط غسز  18لؼىت  1995ماضخ في  9حاهفي ً 1995خػلم بدىلُح ألامط غسز  1569لؼىت  1991املاضخ في  11ؤوث 1991املخػلم بدىظُم املههد ألانلى للسياغت والتربُت البسهُت بطفاكع.
 ؤمط غسز  1191لؼىت  1111ماضخ في  11ماي ً 1111خػلم بدىلُح ألامط غسز  1571لؼىت  1991املاضخ في  11ؤوث 1991املخػلم بدىظُم املههد ألانلى للسياغت والتربُت البسهُت بالياف.
 ؤمط غسز  591لؼىت  1116في ؤوٌ ماضغ ً 1116خػلم بظبؽ إلاػاض الػام لىكام الدزاطاث وشطوغ الحصىٌ غلىالشهاداث الىؾىيت في التربُت البسهُت وفي مهً الطٍاطت املؼلمت مً كبل املػاهس الػلُا الطاحػت بالىظط لىظاضة الشباب
والطٍاطت والتربُت البسهُت.
 ؤمط غسز  1819لؼىت  1116ماضخ في  16حىان ً 1116خػلم بةحساث مؤطظت حهليم ناٌ وبحث في الطٍاطت والتربُتالبسهُت.
 ؤمط غسز  1181لؼىت  1116ماضخ في  11ػبخمبر ً 1116خػلم بظبؽ مهام املههد الهالي للسياغت والتربُت البسهُتبلفطت وجىظُمه إلازاضي واملالي.
 ؤمط غسز  1181لؼىت  1117ماضخ في  11ػبخمبر ً 1117خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  591لؼىت  1116املاضخ في ؤوٌماضغ  1116املخػلم بظبؽ إلاػاض الػام لىكام الدزاطاث وشطوغ الحصىٌ غلى الشهاداث الىؾىيت في التربُت البسهُت وفي
مهً الطٍاطت املؼلمت مً كبل املػاهس الػلُا الطاحػت بالىظط لىظاضة الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت.
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1117ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1117خػلم بخغيير حظميت مؤطظاث حهليم ناٌ وبحث في الطٍاطتوالتربُت البسهُت.

13

إدارة التصرف في الوثائق والتوثيق

 ؤمط غسز  1618لؼىت  1119ماضخ في  11ػبخمبر ً 1119خػلم بظبؽ مهام املهاهد الهليا للسياغت والتربُت البسهُتوجىظُمها إلازاضي واملالي.

ج .اللسازاث :
 كطاض مً واجب السولت للشباب والطٍاطت والشاون الاحخماغُت ماضخ في  18ؤهخىبط ً 1967خػلم بدىكيم الدزاطاث باملههداللىمي للسياغت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  1افطٍل ً 1971خػلم بىكام الدزاطت بمدزطت جسشيذ املهلمين واملػلماثللتربُت البسهُت بطفاكع.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  16ؤفطٍل ً 1971خػلم بدىلُح اللطاض املاضخ في  18ؤهخىبط  1967املخػلمبدىكيم الدزاطاث باملههد اللىمي للسياغت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  15ؤوث ً 1976خػلم بدىلُح اللطاض املاضخ في  18ؤهخىبط  1967املخػلم بدىكيمالدزاطاث باملههد اللىمي للسياغت.
 كطاض مً وظٍطي التربُت والػلىم والشباب والؼفىلت ماضخ في  11ماضغ ً 1991خػلم بظبؽ كائمت ألاكظام باملههد ألانلىللسياغت والتربُت البسهُت بلصط الؼػُس.
 كطاض مً وظٍطي الخػلُم الػالي والشباب والؼفىلت ماضخ في  1حىٍلُت ً 1997خػلم بظبؽ كائمت ألاكظام باملههد ألانلىللسياغت والتربُت البسهُت بصفاكؽ.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ووظٍط الخػلُم الػالي ماضخ في  11حىان ً 1116خػلم بظبؽ هكامالدزاطاث والامخداهاث املؿبم في املهاهد الهليا الطاحػت بالىظط لىظاضة الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ووظٍط الخػلُم الػالي والبحث الػلمي والخىىىلىحُا ماضخ في  11حىٍلُتً 1118خػلم بدىلُح وبجمام اللطاض املاضخ في  11حىان  1116املخػلم بظبؽ هكام الدزاطاث والامخداهاث املؼبم في املػاهس
الػلُا الطاحػت بالىظط لىظاضة الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت.
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 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ووظٍط املالُت ماضخ في  11حىان ً 1111خػلم بظبؽ حػطٍفاث الخدماث امللسمت مًكبل املههد الهالي للسياغت والتربُت البسهُت بلصط الؼػُس.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  17حىان ً 1115خػلم باملصازكت غلى جديين حداوٌ مدد اطدبلاء الىزائمالخطىضيت للمػاهس الػلُا للطٍاطت والتربُت البسهُت.
 كطاض مً وظٍط الخػلُم الػالي ووظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ماضخ في  11ػبخمبر ً 1119خػلم بظبؽ كائمت ألاكظامباملههد الهالي للسياغت والتربُت البسهُت بلفصت.

 .5.2الحي الىؾني السياض ي
أ .اللىاهين:
 كاهىن غسز  101لؼىت  1971ماضخ في  15زٌؼمبر ً 1971خػلم بلاهىن املالُت لخصطف ( 1975الفصل ً )17خػلمبةحساث الحي اللىمي السياض ي.
 كاهىن غسز  111لؼىت  1991ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1991خػلم بلاهىن املالُت لؼىت ( 1991الفصل ً )81خػلم بظبؽمهمت الحي الىؾني السياض ي.

ب .ألاوامس:
 ؤمط غسز  566لؼىت  1975ماضخ في  1ؤوث ً 1975خػلم بدىظُم وهُفُت حؼُير الحي اللىمي السياض ي. ؤمط غسز  611لؼىت  1976ماضخ في  11حىٍلُت ً 1976خػلم بظبؽ بحطاءاث إبسام الطفلاث مً ػطف الحي اللىميالطٍاض ي.
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1979ماضخ في  18زٌؼمبر ً 1979خػلم بدىلُح ألامط غسز  566لؼىت  1975املاضخ في  1ؤوث 1975املخػلم بدىظُم وهُفُت حظيير الحي اللىمي السياض ي.
 -ؤمط غسز  1119لؼىت  1991ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1991خػلم بدىظُم وػطق حظيير الحي الىؾني السياض ي.
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 ؤمط غسز  111لؼىت  1111ماضخ في  5حاهفي ً 1111خػلم بظبؽ الخىكيم إلادازي واملالي للحي الىؾني السياض ي وهُفُتحؼُيره.
 ؤمط غسز  1169لؼىت  1116ماضخ في  11هىفمبر ً 1116خػلم بظبؽ الهييل الخىكيمي للحي الىؾني السياض ي.ؤمط غسز  158لؼىت  1117ماضخ في  6ماضغ ً 1117خػلم بظبؽ شطوغ بػىاز الخؿـ الىقيفيت وإلاغفاء منها بالحيالىػني الطٍاض ي.
 ؤمط غسز  1971لؼىت  1117ماضخ في  19هىفمبر ً 1117خػلم باملصازكت غلى الىكام ألاطاس ي الخاص بإغىان الحيالىػني الطٍاض ي.
 ؤمط حيىمي غسز  671لؼىت  1117ماضخ في  19ماي ً 1117خػلم بالحي الىؾني السياض ي وبػبـ مهامه وجىكيمهإلادازي واملالي وؾسق حظيير .

 .6.2املسهص الىؾني للؿب ونلىم السياغت
أ .اللىاهين :
 كاهىن غسز  111لؼىت  1971ماضخ في  15زٌؼمبر ً 1971خػلم بلاهىن املالُت لخصطف ( 1975الفصل ً )77خػلمبةحساث املسهص اللىمي للؿب السياض ي.

ب .ألاوامس :
 ؤمط غسز  11لؼىت  1976ماضخ في  11حاهفي ً 1976خػلم بظبؽ مهمت و جىظُم وهُفُت حظيير املسهص اللىمي للؿبالسياض ي.
 ؤمط غسز  1167لؼىت  1991ماضخ في  11هىفمبر ً 1991خػلم بدىظُم املسهص الىؾني للؿب السياض ي وػطق حؼُيره. ؤمط غسز  1651لؼىت  1111ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1111خػلم بخغيير حظميت املطهع الىػني للؼب الطٍاض ي. ؤمط غسز  1651لؼىت  1111ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1111خػلم بظبؽ الخىكيم إلادازي واملالي للمسهص الىؾني للؿبونلىم السياغت وػطق حؼُيره.
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 .7.2شسهت النهىع بالسياغت
أ .اللىاهين :
 كاهىن غسز  66لؼىت  1979ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1979خػلم بلاهىن املالُت لؼىت (1981الفصل ً )65خػلم بةحساثالطىدوق اللىمي للنهىع بالسياغت.
 كاهىن غسز  116لؼىت  1986ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1986خػلم بلاهىن املالُت لخصطف ( 1987الفصلً )111خػلمبةحساث الطىدوق اللىمي للنهىع بالسياغت.
 كاهىن غسز  61لؼىت  1981ماضخ في  6ؤوث ً 1981خػلم بدىظُم وجىميت ألاوشؿت البدهيت والسياغيت ( فطل )72 -67اخدار شسهت النهىع بالسياغت

ب .املساطيم :
 -مطػىم غسز  1لؼىت  1961ماضخ في  17حاهفي ً 1961خػلم بةحساث ضىدوق كىمي للسياغت.

ج .ألاوامس:
 ؤمط غسز  1611لؼىت  1991ماضخ في  16حىٍلُت ً 1991خػلم بدىظُم وػطق حظيير شسهت النهىع بالسياغت. ؤمط غسز  811لؼىت  1111ماضخ في  17ؤفطٍل ً 1111خػلم بظبؽ الهييل الخىكيمي لشسهت النهىع بالسياغت. ؤمط غسز  15لؼىت  1115ماضخ في  11حاهفي ً 1115خػلم بظبؽ شطوغ الدؼمُت في الخؿـ الىقيفيت وإلاغفاء منهابشسهت النهىع بالسياغت.
 ؤمط غسز  1975لؼىت  1117ماضخ في  19هىفمبر ً 1117خػلم باملصازكت غلى الىكام ألاطاس ي الخاص بإغىان شسهتالنهىع بالسياغت.
 ؤمط غسز  1571لؼىت  1111ماضخ في  1هىفمبر ً 1111خػلم باملصازكت غلى جىلُح الىكام ألاطاس ي الخاص ألغىانشسهت النهىع بالسياغت.
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 ؤمط غسز  1561لؼىت  1111ماضخ في  19ؤهخىبط ً 1111خػلم باملصازكت غلى بجمام الىكام ألاطاس ي الخاص بإغىانشسهت النهىع بالسياغت.

د .اللسازاث:
 كطاض مً وظٍطي الشباب والطٍاطت والخذؼُؽ واملالُت ماضخ في  8ماي ً 1987خػلم بظبؽ أطاليب جطسف وجدزلالطىدوق اللىمي للنهىع بالسياغت والشباب.

 .8.2املىدوبيت الهامت للسياغت
أ .اللىاهين:
 كاهىن غسز  15لؼىت  1989ماضخ في  8ماضغ ً 1989خػلم بةحساث مىدوبيت نامت للسياغت. -كاهىن غسز  17لؼىت  1991ماضخ في  11ماضغ ً 1991خػلم بةحساث مىدوبيت نامت للسياغت.

ب .ألاوامس:
 ؤمط غسز  961لؼىت  1989ماضخ في  5حىٍلُت ً 1989خػلم بالخىكيم إلادازي واملالي للمىدوبيت الهامت للطٍاطت. ؤمط غسز  1115لؼىت  1991ماضخ في  11هىفمبر ً 1991خػلم بالخىكيم إلادازي واملالي للمىدوبيت الهامت للطٍاطت. -ؤمط غسز  1171لؼىت  1998ماضخ في  11حىان ً 1998خػلم بدل املىدوبيت الهامت للسياغت.

ج .اللسازاث:
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت ماضخ في  11حاهفي ً 1991خػلم بةحساث لجان إدازيت مخىاضفت باملىسوبُت الػامتللطٍاطت.
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 .9.2املسهباث السياغيت ببرج الظدزيت ونين دزاهم
أ .اللىاهين:
 كاهىن غسز  111لؼىت  1991ماضخ في  19زٌؼمبر ً 1991خػلم بلاهىن املالُت لخصطف ػىت ( 1991الفصل ً )71خػلمبةحساث املسهب السياض ي ببرج الظدزيت واملسهب السياض ي الدولي بهين دزاهم.

ب .ألاوامس:
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1991ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1991خػلم بظبؽ الخىكيم إلادازي واملالي للمسهب السياض ي الدوليبهين دزاهم.
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1991ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1991خػلم بظبؽ الخىكيم إلادازي واملالي للمسهب السياض ي ببرجالظدزيت
 ؤمط غسز  1117لظىت  1118ماضخ في  6ؤهخىبط ً 1118خػلم بدىلُح ألامط غسز  2140لؼىت  1991املاضخ في  11ؤهخىبط 1991املخػلم بظبؽ الخىكيم إلادازي واملالي للمسهب السياض ي الدولي بهين دزاهم.

ج .اللسازاث:
 كطاض مً وظٍطي الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت واملالُت ماضخ في  1حىٍلُت ً 1119خػلم بظبؽ حهسيفاث الخدماثامللسمت مً كبل املسهب السياض ي الدولي بهين دزاهم.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ووظٍط املالُت ماضخ في  11حىٍلُت ً 1115خػلم بظبؽ حهسيفاث الخدماث امللسمت مًكبل املطهب الطٍاض ي السولي بػين زضاهم.
 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ووظٍط املالُت ماضخ في  16ؤوث ً 1118خػلم بظبؽ حهسيفاث الخدماث امللسمتمً كبل املطهب الطٍاض ي ببرج الؼسضٍت.
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 .22.2مساهص ألهاب اللىي
أ .اللىاهين:
 -كاهىن ؤػاس ي غسز 6لؼىت  1111ماضخ في  11حاهفي ً 1111خػلم بمساهص ألهاب اللىي.

ب .ألاوامس:
 ؤمط غسز  1118لؼىت  1111ماضخ في  11زٌؼمبرً 1111خػلم بظبؽ الخىكيم إلادازي واملالي وػطق حؼُير مساهص ألهاباللىي.
 ؤمط غسز  816لؼىت  1111ماضخ في  11ؤفطٍل ً 1111خػلم بةحساث مسهص ألهاب اللىي بظيدي بىشيد. ؤمط غسز  817لؼىت  1111ماضخ في  11ؤفطٍل ً 1111خػلم بةحساث مسهص ألهاب اللىي بلفطت. ؤمط غسز  818لؼىت  1111ماضخ في  11ؤفطٍل ً 1111خػلم بةحساث مسهص ألهاب اللىي بالليروان. ؤمط غسز  1111لؼىت  1117ماضخ في  1ؤهخىبط ً 1117خػلم بةحساث مسهص ألهاب اللىي بسادض. ؤمط غسز  1111لؼىت  1117ماضخ في  1ؤهخىبط ً 1117خػلم بةحساث مسهص ألهاب اللىي بلبلي. -ؤمط غسز  1111لؼىت  1119ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1119خػلم بةحساث مسهص ألهاب اللىي بلابع.

 .22.2لجىت اخخيام للسياغت
ألاوامس:
 ؤمط غسز  118لؼىت  1966ماضخ في  1ؤفطٍل ً 1966خػلم بةحساث لجىت اخخيام للسياغت. ؤمط غسز  151لؼىت  1971ماضخ في  18زٌؼمبر ً 1971خػلم بدىلُح ألامط غسز  118لؼىت  1966املاضخ في  1ؤفطٍل 1966املخػلم بةحساث لجىت اخخيام للسياغت.
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 .20.2الىوالت الىؾىيت مليافدت حهاؾي امليشؿاث
أ .ألاوامس:
 ؤمط غسز  111لؼىت  1118ماضخ في  16حاهفي ً 1118خػلم بدىظُم وطبؽ ػطق حظيير الىوالت الىؾىيت مليافدت حهاؾيامليشؿاث.
 ؤمط غسز  819لؼىت  1111ماضخ في  11ؤفطٍل ً 1111خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  111لؼىت  2008املاضخ في 16حاهفي  1118املخػلم بدىظُم وطبؽ ػطق حظيير الىوالت الىؾىيت مليافدت حهاؾي امليشؿاث.
 ؤمط غسز  1691لؼىت  1111ماضخ في  5حىٍلُت ً 1111خػلم بظبؽ شسوؽ إطىاد شهاداث زخم الخىىيً والخؤهيلملمازطت مساكبت حهاؾي امليشؿاث.
 ؤمط غسز  51لؼىت  1111ماضخ في  11حاهفي ً 1111خػلم بظبؽ هكام جؤحير أنػاء فسق املساكبت والخفلد لخهاؾيامليشؿاث في املجاٌ السياض ي
 ؤمط حيىمي غسز  1165لؼىت  1116ماضخ في  18حىٍلُت ً 1116خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  51لؼىت  1111املاضخ في 11حاهفي  1111املخػلم بظبؽ هكام جؤحير أنػاء فسق املساكبت والخفلد لخهاؾي امليشؿاث في املجاٌ السياض ي.

ب .اللسازاث:
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة ماضخ في  18ؤوث ً 1111خػلم بظبؽ الػسز ألاكص ى للمإمىضٍاث التيًمىً ؤن ًلىم بها ول غظى مً ؤغظاء فطق املطاكبت والخفلس.
 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ماضخ في  11حاهفي ً 1118خػلم بظبؽ الػسز ألاكص ى للمإمىضٍاث التي ًمىًؤن ًلىم بها ول غظى مً ؤغظاء فطق املطاكبت والخفلس بالىوالت الىػىُت مليافحت حػاػي امليشؼاث.
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 .23.2املىكمت الىؾىيت للثلافت والسياغت والهمل
اللسازاث:
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  1ػبخمبر ً 1111خػلم باملصازكت غلى حداوٌ مدد اطدبلاء وزائم املىظمتالىػىُت للثلافت والطٍاطت والػمل .

 .24.2حهاوهيت السياغيين
أ .اللىاهين:
 -كاهىن غسز  16لؼىت  1111ماضخ في  11ػبخمبر ً 1111خػلم بةحساث حهاوهيت السياغيين.

ب .ألاوامس:
 ؤمط حيىمي غسز  169لؼىت  1116ماضخ في  8ماضغ ً 1116خػلم بظبؽ الخىكيم إلادازي واملالي لخهاوهيت السياغيينوؾسق حظييرها.

 .25.2مساهص جىىيً وإنداد زياغيي الىسبت
اللىاهين:
 -كاهىن غسز  11لؼىت  1116ماضخ في  19ؤفطٍل ً 1116خػلم بمطاهع جيىًٍ وبغساز ضٍاطيي الىذبت.

 .0جىكيم وجؿىيس كؿام السياغت والتربيت البدهيت
أ .اللىاهين :
 كاهىن غسز  119لؼىت  1959ماضخ في  6حمازي ألاوٌ 7( 1179هىفمبر ً )1959خػلم بدماًت ألالفاف والشهازاثألاوملبيت.
 كاهىن غسز  58لؼىت  1966ماضخ في  1حىٍلُت ً 1966خػلم بدىلُح املطػىم غسز  1لؼىت  1961املاضخ في  9فُفطي 1961املخػلم بظبؽ هكام السياغت املدهيت بالبالز الخىوؼُت.
 كاهىن غسز  61لؼىت  1981ماضخ في  6ؤوث ً 1981خػلم بدىظُم وجىميت ألاوشؿت البدهيت والسياغيت.22
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 كاهىن غسز  111لؼىت  1991ماضخ في  1ؤوث ً 1991خػلم بدىظُم وجؿىيس التربيت البدهيت وألاوشؼت الطٍاطت. كاهىن غسز  61لؼىت  1115ماضخ في  17حىٍلُت ً 1115خػلم بدىلُح اللاهىن غسز  111لؼىت  1991املاضخ في  1ؤوث 1991املخػلم بدىظُم وجؿىيس التربيت البدهيت وألاوشؿت السياغيت.

ب .املساطيم:
 مطػىم غسز  1لؼىت  1961ماضخ في 11شػبان  9( 1179فُفطي ً )1961خػلم بخحسًس هكام السياغت املدهيتبالجمهىضٍت الخىوؼُت.

ج .ألاوامس:
 ؤمط غسز  111لؼىت  1959ماضخ في  19شىاٌ  8( 1178مايً )1959خػلم بةحساث ًىم كىمي اوملبي. ؤمط غسز  117لؼىت  1959ماضخ في  1حمازي ألاولى  15( 1179هىفمبر ً )1959خػلم بخذصُص ألالفاف والشهازألاوملبي للفطٍم ألاوملبي الخىوس ي.
 ؤمط غسز  1لؼىت  1971ماضخ في  1حاهفي ً 1971خػلم بخىكيف اطخسالص املهلىم اللمسقي وألازاء غلى إلاهخاج غىسجىضٍس بػع ألاحهعة الصالحت للطٍاطت.
 ؤمط غسز  981لؼىت  1988ماضخ في  11ماي ً 1988خػلم بدىظُم جكاهساث زياغيت وشبابيت شاث صبغت كىمُت وزولُت. ؤمط غسز  511لؼىت  1991ماضخ في  7ماضغ ً 1991خػلم بةحساث ًىم وؾني أوملبي. ؤمط غسز  1995لؼىت  1111ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1111خػلم بةحساث اللجىت الىؾىيت للظلىن الحػازي وطبؽمشمىالتها وجطهُبتها وػير غملها.
 ؤمط غسز  1568لؼىت  1118ماضخ في  17حىٍلُت ً 1118خػلم بظبؽ الشطوغ الصحُت والفىُت وهُفُت حهاؾي أوشؿتالغىص.
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د .اللسازاث:
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  18هىفمبر ً 1118خػلم بخحسًس مذخلف مؼخىٍاث هفاءةّ
الغىاضين بهىىان الهىاًت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  18هىفمبر ً 1118خػلم بخحسًس هظام وشيل دفتر الغىصوالبُاهاث التي ًجب ؤن ًخظمنها.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  11ماضغ ً 1119خػلم بظبؽ شسوؽ الخىىيً والسطيلتباليؼبت بلى الغىص بػىىان الهىاًت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  15زٌؼمبر ً 1111خػلم بخحسًس هظام وشيل والبُاهاث التيًجب ؤن ًخظمنها هيش الغىاص.

 .3زياغت الىسبت
أ .ألاوامس:
 ؤمط غسز  981لؼىت  1988ماضخ في  11ماي ً 1988خػلم بالخىكيم املالي لخىلل الفسق السياغيت بلى الخاضج. ؤمط غسز  1811لؼىت  1991ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1991خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  981لؼىت  1988ماضخ في  11ماي 1988املخػلم بالخىكيم املالي لخىلل الفسق السياغيت بلى الخاضج.
 ؤمط غسز  1161لؼىت  1996ماضخ في  16ؤوث ً 1996خػلم بسياغيي الىسبت املعاولين لسضاػاث بمؤطظاث الخهليمالهالي.
 ؤمط غسز  1191لؼىت  1115ماضخ في  19زٌؼمبر ً 1115خػلم بظبؽ الىكام ألاطاس ي الخاص بسياغيي الىسبت. ؤمط غسز  668لؼىت  1116ماضخ في  6ماضغ ً 1116خػلم بظبؽ ػطق وشطوغ بػىاز السزظ الاطخثىائيت لسياغييالىسبت.
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 ؤمط حيىمي غسز  1191لؼىت  1116ماضخ في  11حىٍلُت ً 1116خػلم بدىلُح ألامط غسز  981لؼىت  1988املاضخ في 11ماي  1988املخػلم بالخىظُم املالي لخىلل الفسق السياغيت إلى الخازج.

ب .اللسازاث:
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1111خػلم بظبؽ جسهيبت اللجىت الىؾىيتلسياغت الىسبت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  7ماضغ ً 1115خػلم بةجمام اللطاض املاضخ في  11زٌؼمبر 1111املخػلم بظبؽ جسهيبت اللجىت الىؾىيت لسياغت الىسبت وػطق ػيرها.
 كطاض مً وظٍطي الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت والتربُت والخيىًٍ ماضخ في  17زٌؼمبر ً 1116خػلم بترطيم زياغييالىسبت باملهاهد السياغيت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ووظٍط املالُت ماضخ في  15فُفطي ً 1116خػلم بظبؽ ملداز مىدت الخدزيب لسياض يالىسبت املظتهدف في السياغاث الفسدًت.

 .4حىائص زئاطيت
أ .ألاوامس:
 ؤمط غلي ماضخ في  19حىان ً 1957خػلم بةحساث وطام جىوس ي للجدازة السياغيت. ؤمط غسز  181لؼىت  1969ماضخ في  11حىٍلُت ً 1969خػلم بةحساث وطام الاطخدلاق السياض ي. ؤمط غسز  1178لؼىت  1991ماضخ في ؤوٌ حىٍلُت ً 1991خػلم بةحساث حائصة زئيع الجمهىزيت للسوح السياغيت. ؤمط غسز  1889لؼىت  1111ماضخ في  7زٌؼمبر ً 1111خػلم بدىلُح ألامط غسز  1178لؼىت  1991املاضخ في ؤوٌ حىٍلُت 1991املخػلم بةحساث حائصة زئيع الجمهىزيت للسوح السياغيت.
 -ؤمط غسز  1169لؼىت  1111ماضخ في  1هىفمبر ً 1111خػلم بةحساث حائصة زئيع الجمهىزيت للػىاًت بامليشآث السياغت.
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 ؤمط غسز  2192لؼىت  2004ماضخ في  14ػبخمبر ً 2004خػلم بةحساث" الجائصة املغازبيت للطٍاطت والتربُت البسهُت" ؤمط غسز  111لؼىت  1116ماضخ في  6فُفطي ً 1116خػلم بدىلُح ألامط غسز  1169لؼىت  1111املاضخ في  1هىفمبر 1111املخػلم بئخدار حائصة زئيع الجمهىزيت للػىاًت بامليشآث السياغيت.
 ؤمط غسز  1115لؼىت  1116ماضخ في  11ماي ً 1116خػلم بةحساث حائصة زئيع الجمهىزيت ألخظً مؤطظت حصجؼؤغىانها غلى مماضػت اليشاغ البسوي والطٍاض ي.
 ؤمط غسز  111لؼىت  1119ماضخ في  11حاهفي ً 1119خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  1115لؼىت  1116املاضخ في 11ماي  1116املخػلم بئخدار حائصة زئيع الجمهىزيت ألخظً مؤطظت حصجؼ ؤغىانها غلى مماضػت اليشاغ البسوي والطٍاض ي.

ب .اللسازاث:
 -كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  19ؤفطٍل ً 1971خػلم بىطام الاطخدلاق السياض ي.

 .5الاطدثماز في كؿام السياغت
أ .اللىاهين:
 كاهىن غسز  11لؼىت  1118ماضخ في  11ماي ً 1118خػلم بالتردُص للسولت في الالتزام باجفاكُت اػدثماض إلهجاظ مشسوم"املدًىت السياغيت الهامليت جىوع" بالبحيرة الشمالُت ملسًىت جىوؽ.

ب .ألاوامس:
 ؤمط غسز  111لؼىت  1967ماضخ في  5ؤهخىبط ً 1967خػلم بظبؽ امللخظُاث املازًت وظطوف حفظ الصحت وألامًباللاناث الخاضت للتربيت البدًىت والسياغيت.
 ؤمط غسز  1686لؼىت  1111ماضخ في  15حىٍلُت ً 1111خػلم بظبؽ شطوغ وبحطاءاث بػىاز لعمت إلػخغالٌ امليشئاثالسياغيت اليائىت بالحي ألاوملبي  7هىفمبر  1987بطازغ.
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ج .اللسازاث:
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت والطٍاطت ماضخ في  8ػبخمبر ً 1111خػلم باملصازكت غلى هطاغ شطوغ اللاناثالخاضت للتربيت البدهيت وألاوشؼت الطٍاطُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  18ؤهخىبط ً 1115خػلم باملصازكت غلى هطاغ شطوغ اللاناثالخاضت للسياغت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  1حاهفي ً 1116خػلم باملصازكت غلى هطاغ شطوغ بهث مساهصالتربطاث وجىىيً الطٍاطُين مً كبل الخىاص.

 .6ميافدت حهاؾي امليشؿاث
أ .اللىاهين:
 كاهىن غسز  61لؼىت  1116ماضخ في  18ؤهخىبط ً 1116خػلم باملىافلت غلى الاجفاكيت الدوليت مليافدت امليشؿاث فيمجاٌ الطٍاطت ،املػخمسة بباضَؽ في  19ؤهخىبط  1115دالٌ السوضة الثالثت والثالثين للماجمط الػام ملىظمت ألامم املخحسة
للتربُت والػلم والثلافت.
 -كاهىن غسز  51لؼىت  1117ماضخ في  8ؤوث ً 1117خػلم بميافدت حهاؾي امليشؿاث في مجاٌ الطٍاطت.

ب .ألاوامس:
 ؤمط غسز  1681لؼىت  1118ماضخ في  11حىٍلُت ً 1118خػلم بظبؽ حاالث التردُص الطخهماٌ املىاد والىطائلاملدكىزة في مجاٌ الطٍاطت وشطوغ وبحطاءاث بػىازه.
 ؤمط غسز  1917لؼىت  1118ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1118خػلم بظبؽ مػاًير وػطق ؤدص الػُىاث البُىلىحُت في هؼاقميافدت حهاؾي امليشؿاث في مجاٌ الطٍاطت
 ؤمط غسز  1661لؼىت  1119ماضخ في  1زٌؼمبر ً 1119خػلم بدىلُح ألامط غسز  1681لؼىت  1118املاضخ في  11حىٍلُت 1118املخػلم بظبؽ خاالث الترزيظ الطخهماٌ املىاد والىطائل املدكىزة في مجاٌ الطٍاطت وشطوغ وبحطاءاث بػىازه.
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 ؤمط غسز  1111لؼىت  1111ماضخ في  7حىان ً 1111خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  1681لؼىت  1118املاضخ في 11حىٍلُت  1118املخػلم بظبؽ خاالث الترزيظ الطخهماٌ املىاد والىطائل املدكىزة في مجاٌ الطٍاطت وشطوغ وبحطاءاث
بػىازه.

ج .اللسازاث:
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ووظٍط الصحت الػمىمُت ماضخ في  7ماي ً 1118خػلم بظبؽ كائمتاملىاد والىطائل املدكىزة غلى ألاشخاص في مجاٌ الطٍاطت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  16فُفطي ً 1119خػلم بظبؽ شيل مدػس أزر الهيىاثالبيىلىحيت للطٍاطُين ومحخىاه في بػاض ميافحت حػاػي امليشؼاث في مجاٌ الطٍاطت
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  16فُفطي ً 1119خػلم بظبؽ شيل مدػس أزر ّالهيىاث
باليؼبت للحيىاهاث املؼخػملت في الطٍاطت ومحخىاه في بػاض ميافحت حػاػي امليشؼاث في مجاٌ الطٍاطت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ووظٍط الفالحت واملىاضز املائُت ووظٍط الصحت الػمىمُت ماضخ في  1ماضغً 1119خػلم بظبؽ كائمت املىاد والىطائل املدكىزة نلى الخيىٌ املؼخػملت في ضٍاطت الفطوػُت وفي ػباكاث الخُل.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ووظٍط الصحت الػمىمُت ماضخ في  16حىٍلُت ً 1111خػلم بظبؽ كائمتاملىاد والىطائل املدكىزة نلى ألاشخاص في مجاٌ الطٍاطت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ووظٍط الصحت ماضخ في  18ماي ً 1111خػلم بظبؽ كائمت املىاد والىطائل املدكىزةنلى ألاشخاص في مجاٌ الطٍاطت.
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 .IIIقطاع الشباب
 .2هياول ومؤطظاث الشباب والؿفىلت
أ .املساطيم:
 -مطػىم غسز  119لؼىت  1111ماضخ في  5هىفمبر ً 1111خػلم بالهياول الهمىميت للشباب.

ب .ألاوامس:
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1118ماضخ في  16حىان ً 1118خػلم بظبؽ الخؼؽ الىظُفُت وشطوغ بػىازها واملىح املذىلتبػىىانها باملاػؼاث الاحخماغُت التربىٍت الخابػت لىظاضحي الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت وشاون املطؤة وألاػطة والؼفىلت
واملؼىين.
 ؤمط غـسز  1111لؼىت  1111ماضخ في  18زٌؼمبر ً 1111خػلم بةحساث مؤطظاث نمىميت للشباب. ؤمط غسز  561لؼىت  1111ماضخ في  17حاهفي ً 1111خػلم بظبؽ الخىظُم إلازاضي واملالي وػطق حظيير املؤطظاثالهمىميت للشباب.
 ؤمط غسز  1819لؼىت  1111ماضخ في  19ماي ً 1111خػلم بظبؽ الخؼؽ الىظُفُت وشطوغ اػىازها واملىح املذىلتبػىىانها باملاػؼاث إلاحخماغُت التربىٍت الخابػت لىظاضة الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة.
 -ؤمط حيىمي غسز  608لؼىت  1118ماضخ في  06حىيليت ً 0228خػلم بئخدار مؤطظاث نمىميت للشباب

ج .اللسازاث:
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ووظٍط املالُت ماضخ في  11حىٍلُت ً 1111خػلم بظبؽ مهاليم إلاكامت وإلاناشتوالخسماث إلاطافُت بالهُاول الػمىمُت للشباب.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة ووظٍط الاكخصاز واملالُت ماضخ في  18حاهفي ً 1115خػلم بالتردُص ملسًطياملاػؼاث الشبابُت شاث مطاهع إلاكامت ومطاهع التربصاث والاصؼُاف والخذُُم في إًىاء أنىان كىاث الجيش الىؾني
وكىاث ألامً الدازلي والدًىاهت والحماًت املدهيت مجاها بمىاػبت الاهخذاباث الدشطَػُت والطئاػُت لؼىت 1111
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 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ووظٍط املالُت ماضخ في  11فُفطي ً 1118خػلم بظبؽ مػالُم إلاكامت وإلاغاشتووكىف الػطباث والخسماث إلاطافُت بالهُاول الػمىمُت للشباب.

 .2.2املجلع ألانلى للشباب
أ .ألاوامس:
 ؤمط غسز  91لؼىت  1961ماضخ في  11فُفطي ً 1961خػلم بةحساث لجىت نليا للشباب. ؤمط غسز  116لؼىت  1961ماضخ في  11ماضغ ً 1961خػلم بدىلُح ألامط غسز  91لؼىت  1961املاضخ في  11فُفطي 1961الصازض بةحساث لجىت نليا للشباب.
 ؤمط غسز  511لؼىت  1991ماضخ في  11ماضغ ً 1991خػلم بةحساث مجلع أنلى ومجالع حهىيت للشباب وجىكيمهاوغبـ مهامها.
 ؤمط غسز  116لؼىت  1995ماضخ في  6ماضغ ً 1995خػلم بةحساث مجلع وؾني للشباب وبظبؽ جطهُبخه وػطق حؼُيره. ؤمط غسز  711لؼىت  1997ماضخ في  18ؤفطٍل ً 1997خػلم بةحساث املجلع ألانلى للشباب وطبؽ مهامه وجطهُبخهوػطق حؼُيره.
 ؤمط غسز  1719لؼىت  1115ماضخ في  6حىان ً 1115خػلم بدىلُح ألامط غسز  711لؼىت  1997املاضخ في  18ؤفطٍل 1997املخػلم بةحساث املجلع ألانلى للشباب وطبؽ مهامه وجطهُبخه وػطق حؼُيره.

 .0.2املسضد الىؾني للشباب
ألاوامس:
 ؤمط غسز  1181لؼىت  1111ماضخ في  11ماي ً 1111خػلم بةحساث " مسضد وؾني للشباب" وبظبؽ جىظُمه إلازاضيواملالي.
 -ؤمط غسز  1111لؼىت  1116ماضخ في  11ؤفطٍل ً 1116خػلم بظبؽ الخىكيم إلادازي واملالي للمسضد الىؾني للشباب.
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 .3.2املههد الهالي للخيشيـ الشبابي والثلافي ببئر الباي
أ .اللىاهين:
 كاهىن غسز  57لؼىت  1967ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1967خػلم بةحساث مههد كىمي إلػاضاث الشباب ببئر الباي. كاهىن غسز  5لؼىت  1995ماضخ في  1حاهفي ً 1995خػلم بئدماج املههد ألانلى للشباب واملػهس الػالي للخيشُؽ الثلافيفي ماػؼت غمىمُت واحسة ًؼلم غليها اػم املػهس الػالي للخيشُؽ الشبابي والثلافي.

ب .ألاوامس:
 ؤمط غسز  171لؼىت  1971ماضخ في  11ماي ً 1971خػلم بظبؽ اللاهىن ألاطاس ي للمدزطت اللىميت لإلؾازاثالشباب ببئر الباي.
 -ؤمط غسز  1111لؼىت  1991ماضخ في  1ؤوث ً 1991خػلم بالخىكيم إلادازي واملالي للمههد ألانلى للشباب.

ج .اللسازاث:
 -كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  11ماي ً 1971خػلم بدىظُم املدزطت اللىميت إلؾازاث الشباب ببئر الباي.

 .4.2الىخداث الظياخيت املسططت للشباب
ألاوامس :
 ؤمط غسز  1115لؼىت  1111ماضخ في  17ػبخمبر ً 1111خػلم بةحساث وحسة جصطف حؼب ألاهساف إلهجاظ مشطوعالنهىع بالىخداث الظياخيت املذصصت للشباب وبظبؽ جىظُمها وػطق ػيرها.
 ؤمط غسز  1811لؼىت  1115ماضخ في  17حىان ً 1115خػلم بدىلُح ألامط غسز  1115لؼىت  1111املاضخ في  17ػبخمبر 1111املخػلم بةحساث وخدة جطسف حؼب ألاهساف إلهجاظ مشطوع النهىض بالىحساث الؼُاحُت املذصصت للشباب
وبظبؽ جىظُمها وػطق ػيرها.
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 .2حىائص زئاطيت
أ .ألاوامس :
 ؤمط غسز  115لؼىت  1981ماضخ في  9ماضغ ً 1981خػلم بةحساث وطام اطخدلاق الشباب. ؤمط غسز  111لؼىت  1991ماضخ في  11ماضغ ً 1991خػلم بةحساث حائصة زئيع الجمهىزيت للشباب حؼمى "حائعة غليالبلهىان".

ب .اللسازاث :
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  1ماضغ ً 1981خػلم بظبؽ ػطق جؼبُم ألامط غسز  115لؼىت  1981املخػلمبةحساث وطام اطخدلاق الشباب.

 .3كسازاث لفائدة الشباب
أ .ألاوامس :
 ؤمط حيىمي غسز  1916لؼـىت  1115مـاضخ فـي  1زٌؼـمبر ً 1115خػلـم بةحـساث "بؿاكـت شـاب" وبظـبؽ شـطوغ وبحـطاءاثببطام اجفاكُاث الاهخفاع بامخُاظاتها.

ب .اللسازاث :
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  5ؤهخىبط ً 1981خػلم بخيىًٍ اللجىت الىؾىيت للظىت الدوليت للشباب. كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  18ؤهخىبط ً 1115خػلم باملصازكت غلى هطاغ شطوغ جىكيمألاوشؿت الترفيهيت املىحهت للشباب.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  18ؤهخىبط ً 1115خػلم باملصازكت غلى هطاغ شطوغ جىكيمالسخالث الشبابيت داضج الجمهىضٍت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  1حــاهفي ً 1116خػلم بمجاهُت دزىٌ ألاشخاص املهىكين إلىاملالنب والفظاءاث الطٍاطُت.
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 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  11هىفمبر ً 1111خػلم بةلغاء اللطاض املاضخ في  18ؤهخىبط  1115املخػلمباملصازكت غلى هطاغ شطوغ جىكيم السخالث الشبابيت داضج الجمهىضٍت.

 .4الاطدثماز في كؿام الشباب
اللسازاث :
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت ماضخ في  11ماضغ ً 1998خػلم باملصازكت غلى دليل املظدثمسيً والباغثين الخىاص فيكؼاع الشباب والؼفىلت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت والطٍاطت ماضخ في  11حىان ً 1111خػلم باملصازكت غلى هطاغ الشطوغ املخػلم ببػثمؤطظاث الشباب الخاضت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت والطٍاطت ماضخ في  18ؤهخىبط ً 1115خػلم باملصازكت غلى هطاغ شطوغ بحساثمؤطظاث الشباب الخاضت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  1حاهفي ً 1116خػلم باملصازكت غلى هطاغ الشطوغ املخػلمبةحساث الفػاءاث الترفيهيت لألؾفاٌ والشباب مً كبل الخىاص.

 .IVالهياول واملؤطظاث املشترهت (شباب – زياغت)
أ .ألاوامس :
 ؤمط غسز  111لؼىت  1968ماضخ في  11ماي ً 1968خػلم بةحساث زؿـ في املاػؼاث الػمىمُت الخابػت لىخابت السولتللشباب والطٍاطت والشاون الاحخماغُت.
 ؤمط غسز  955لؼىت  1971ماضخ في  1هىفمبر ً 1971خػلم بالخؼؽ الىقيفيت للمػاهس واملاػؼاث الخابػت لىظاضةالشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  957لؼىت  1971ماضخ في  1هىفمبر ً 1971خػلم بظبؽ جىكيذ الهمل ألاطبىعي املؼالب به بػع ؤصىافألاغىان املباشطًٍ للػمل باملػاهس الخابػت لىظاضة الشباب والطٍاطت.
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 ؤمط غسز  611لؼىت 1981ماضخ في  11ماي ً 1981خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  955لؼىت  1971املاضخ في  1هىفمبر 1971املخػلم بظبؽ الخؿـ الىقيفيت للمػاهس واملاػؼاث الخابػت لىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  191لؼىت  1981ماضخ في  11ماي ً 1981خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  611لؼىت  1981املاضخ في  11ماي 1981املخػلم بالخؿـ الىقيفيت باملػاهس واملاػؼاث الخابػت لىظاضة الشباب والطٍاطت.

ب .اللسازاث :
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت والطٍاطت ماضخ في  15حىان ً 1111خػلم بظبؽ مهاًير الازجلاء إلى هكام وخدة البدثباملاػؼاث وامليشأث الػمىمُت الخابػت لىظاضة الشباب والؼفىلت والطٍاطت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  5ماضغ ً 1115خػلم باملصازكت غلى حداوٌ مدد اطدبلاءالىزائم الخصىصُت للماػؼاث الخاطػت إلشطاف وظاضة الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت.

 .2املجلع ألانلى للشباب والسياغت
أ .ألاوامس :
 ؤمط غسز  117لؼىت  1971ماضخ في  11ؤوث ً 1971خػلم بةحساث املجلع ألانلى للشباب والسياغت. ؤمط غسز  16لؼىت  1971ماضخ في  18حاهفي ً 1971خػلم بةحساث مجلع أنلى ومجالع حهىيت للشباب والسياغت. ؤمط غسز  1161لؼىت  1118ماضخ في  1حىان ً 1118خػلم بةحساث املجلع ألانلى للشباب والؿفىلت والسياغتوالتربيت البدهيت والترفُه وطبؽ مهامه وجطهُبخه وػطق حؼُيره.

ب .اللسازاث:
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  19ػبخمبر ً 1976خػلم بظبؽ ػطق حؼُير الىخابت اللازة للمجلع ألانلىواملجالع الجهىيت للشباب والسياغت.
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 .0املجلع الىؾني لألوشؿت الطيفيت
أ .ألاوامس:
 ؤمط غسز  911لؼىت  1995ماضخ في  11ماي ً 1995خػلم بةحساث مجلع وؾني لألوشؿت الطيفيت وطبؽ مهامهوجطهُبخه وػطق حؼُيره.
 ؤمط غسز  788لؼىت  1118ماضخ في  11ماضغ ً 1118خػلم بدىلُح ألامط غسز  911لؼىت  1995املاضخ في  11ماي 1995املخػلم بةحساث مجلع وؾني لألوشؿت الطيفيت وبظبؽ مهامه وجطهُبخه وػطق حؼُيره.

 .3املسهص الىؾني لخىىيً وزطيلت إؾازاث الشباب والسياغت والتربيت البدهيت
أ .ألاوامس:
 ؤمط غسز  1117لؼىت  1111ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1111خػلم بةحساث مسهص وؾني للخىىيً والسطيلت إلػاضاث الطٍاطتوبظبؽ جىظُمه إلازاضي واملالي.
 ؤمط غسز  11لؼىت  2008ماضخ في  1حاهفي ً 1118خػلم بخغيير حظميت املطهع الىػني للخيىًٍ والطػيلت إلػاضاثالطٍاطت وبظبؽ جىظُمه إلازاضي واملالي وػطق حؼُيره.
 ؤمط غسز  187لؼىت  1119ماضخ في  16حاهفي ً 1119خػلم بدىظُم مىاقساث السدىٌ وطبؽ مطاحل الخيىًٍ باملسهصالىؾني لخىىيً وزطيلت بػاضاث الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت.
 ؤمط غسز  61لؼىت  1111ماضخ في  11حاهفي ً 1111خػلم بظبؽ هكام جؤحير مذخلف ؤصىاف ألاغىان املسضػينوألاغماٌ إلاػخثىائُت باملطهع الىػني لخيىًٍ وضػيلت بػاضاث الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت.

ب .اللسازاث:
 كطاض مً وظٍطي الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت واملالُت ماضخ في  11ؤفطٍل ً 1116خػلم بظبؽ حهسيفاث الحللاثالخىىيييت ودوزاث السطيلت باملطهع الىػني للخيىًٍ والطػيلت إلػاضاث الطٍاطت.
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 كطاض مً وظٍطي الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت واملالُت ماضخ في  18ؤهخىبط ً 1116خػلم بةجمام اللطاض املاضخ في 11ؤفطٍل  1116املخػلم بظبؽ حهسيفاث الحللاث الخىىيييت ودوزاث السطيلت باملطهع الىػني للخيىًٍ والطػيلت إلػاضاث
الطٍاطت.
 كطاض مً وظٍطي الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت واملالُت ماضخ في  1حىٍلُت ً 1119خػلم بظبؽ مهاليم الدسجيلبمساخل الخىىيً وحػطٍفاث الحللاث الخيىٍيُت وزوضاث الطػيلت باملطهع الىػني لخيىًٍ وضػيلت بػاضاث الشباب والطٍاطت
والتربُت البسهُت.
 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ماضخ في  11ؤفطٍل ً 1117خػلم بظبؽ هكام الدزاطاث والتربطاث والتراجيبوإلاحساءاث الخاضت بخلييم الىخائج وازخخام مسخلت جىىيً املظيرًً في السياغت باملسهص الىؾني لخىىيً وزطيلت إؾازاث
الشباب والسياغت والتربيت البدهيت.
 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ووظٍط املالُت ماضخ في  17حىان ً 1119خػلم بظبؽ مهاليم الدسجيل بمساخلالخىىيً وحهسيفاث الحللاث الخىىيييت ودوزاث السطيلت ومػالُم اػخغالٌ الفظاءاث وامليشأث باملطهع الىػني لخيىًٍ
وضػيلت بػاضاث الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت.

 .4املسهص الثلافي والسياض ي للشباب باملنز
أ .اللىاهين:
 كاهىن غسز  111لؼىت  1991ماضخ في  19زٌؼمبر ً 1991خػلم بلاهىن املالُت لخصطف ػىت (1991الفصل ً )71خػلمبةحساث " املسهص الثلافي والسياض ي للشباب باملنز ".
 كاهىن غسز  19لؼىت  1111ماضخ في  11ؤفطٍل ً 1111خػلم باملىافلت غلى جبازٌ ضػائل بين حيىمت الجمهىضٍت الخىوؼُتوحيىمت حمهىضٍت الصين الشػبُت ًخػلم بةهجاظ مشسوم جسميم املسهص الثلافي والسياض ي للشباب باملنز الظادض.

ب .ألاوامس:
 ؤمط غسز  1151لؼىت  1991ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1991خػلم بػبـ الخىكيم إلادازي و املالي للمسهص الثلافيوالسياض ي للشباب باملنز .
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 ؤمط غسز  1181لؼىت  1118ماضخ في  1حىٍلُت ً 1118خػلم بػبـ الخىكيم إلادازي واملالي للمسهص الثلافي والسياض يللشباب باملنز .

ج .اللسازاث:
 كطاض مً وظٍطي الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت واملالُت ماضخ في  5فُفطي ً 1119خػلم بظبؽ حهسيفاث الخدماثامللسمت مً كبل املطهع الثلافي والطٍاض ي للشباب باملنزه.

 .5مسهص الدزاطاث والبدىر والخىزيم للشباب والؿفىلت والسياغت
أ .اللىاهين:
 كاهىن غسز  15لؼىت  1991ماضخ في  11حاهفي ً 1991خػلم بةحساث مسهص الدزاطاث والبدىر والخىزيم للشبابوالؿفىلت والسياغت.

ب .ألاوامس:
 ؤمط غسز  115لؼىت  1995ماضخ في  6ماضغ ً 1995خػلم بظبؽ الخىظُم إلازاضي واملالي وػطق حؼُير مسهص الدزاطاثوالبدىر والخىزيم للشباب والؿفىلت والسياغت.
 ؤمط غسز  776لؼىت  1111ماضخ في  11ماضغ ً 1111خػلم بدل مسهص الدزاطاث والبدىر والخىزيم للشبابوالؿفىلت والسياغت.
 ؤمط غسز  1171لؼىت  1115ماضخ في  11ماضغ ً 1115خػلم بدىلُح ألامط غسز  776لؼىت  1111املاضخ في  11ماضغ 1111املخػلم بدل مسهص الدزاطاث والبدىر والخىزيم للشباب والؿفىلت والسياغت.

 .6املىدوبياث الجهىيت للشباب والسياغت
أ .اللىاهين:
 كاهىن غسز  111لؼىت  1991ماضخ في  19زٌؼمبر ً 1991خػلم بلاهىن املالُت لخصطف ػىت ( 1991الفصل ً )65خػلمبةحساث مىدوبياث حهىيت للشباب والؿفىلت.

ب .ألاوامس:
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 ؤمط غسز  111لؼىت  1976ماضخ في  11فُفطي ً 1976خػلم بظبؽ الخؿت الىقيفيت الخابػت للمصالح الخاضحُت لىظاضةالشباب والطٍاطت وبدىظُم بػىاز هاجه الخؼت وجإحيرها.
 ؤمط غسز  1199لؼىت  1981ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1981خػلم بدىظُم وطبؽ مهام إلادازاث الجهىيت للشبابوالسياغت.
 ؤمط غسز  687لؼىت  1991ماضخ في  11ؤفطٍل ً 1991خػلم بدىظُم إلادازاث الجهىيت للشباب والؼفىلت وطبؽمشمىالتها.
 ؤمط غسز  1119لؼىت  1991ماضخ في  11ماي ً 1991خػلم بظبؽ الخىكيم إلادازي واملالي وػطق حؼُير املىدوبياثالجهىيت للشباب والؼفىلت.
 ؤمط غسز  1151لؼىت  1991ماضخ في  1ؤهخىبط ً 1991خػلم بدىلُح ألامط غسز  1119لؼىت  1991املاضخ في  11ماي 1991املخػلم بظبؽ الخىكيم إلادازي واملالي وػطق حؼُير املىدوبياث الجهىيت للشباب والؼفىلت.
 ؤمط غسز  1998لؼىت  1997ماضخ في  6ؤهخىبط ً 1997خػلم بةجمام ألامط غسز  1119لؼىت  1991املاضخ في  11ماي 1991املخػلم بظبؽ الخىكيم إلادازي واملالي وػطق حؼُير املىدوبياث الجهىيت للشباب والؼفىلت.
 ؤمط غسز  815لؼىت  1111ماضخ في  11ؤفطٍل ً 1111خػلم بةحساث مىدوبيت حهىيت للشباب والؼفىلت والطٍاطت بىالًتمىىبت.
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1111ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1111خػلم بخغيير حظميت املىدوبياث الجهىيت للشباب والؼفىلتوطبؽ مشمىالتها.
 ؤمط غسز  1171لؼىت  1111ماضخ في  1ؤهخىبط ً 1111خػلم بظبؽ الخىكيم إلادازي واملالي وػطق حؼُير املىدوبياثالجهىيت للطٍاطت.
 ؤمط غسز  1811لؼىت  1115ماضخ في  17حىان ً 1115خػلم بخغيير حظميت املىدوبياث الجهىيت للطٍاطت وطبؽمشمىالتها.
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 ؤمط غسز  1161لؼىت  1118ماضخ في  1حىان ً 1118خػلم بظبؽ الخىكيم إلادازي واملالي وػطق حؼُير املىدوبياثالجهىيت للشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت

ج .اللسازاث:
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  11حاهفي ً 1981خػلم بظبؽ املىؿلت الترابيت ومطاهع إلازاضاث الجهىٍتالخابػت لىظاضة الشباب والطٍاطت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  11حاهفي ً 1981خػلم بخفىيؼ خم إلامػاء لفائسة املسًطًٍ الجهىٍينللشباب والطٍاطت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت ماضخ في  1ماي ً 1997خػلم بةحساث لجان إدازيت مخىاضفت حهىيت. كطاض مً وظٍط الطٍاطت ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1111خػلم باملصازكت غلى حداوٌ مدد اطدبلاء الىزائم الخصىصُتللمىسوبُاث الجهىٍت للطٍاطت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  11ؤفطٍل ً 1116خػلم باملصازكت غلى حداوٌ مدد اطدبلاءالىزائم الخصىصُت للمىسوبُاث الجهىٍت للشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت.
 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ماضخ في  11ماضغ ً 1117خػلم باملصازكت غلى جحُين حداوٌ مدد اطدبلاءالىزائم الخطىضيت للمىسوبُاث الجهىٍت لشاون الشباب والطٍاطت.

39

إدارة التصرف في الوثائق والتوثيق

 .IVاملوارد البشرية
 .2إلاؾاز البيداغىجي
 .2.2طلً الخهليم
 .2.2.2طلً الخهليم (كؿام السياغت والتربيت البدهيت)
أ .اللىاهين:
 -كاهىن غسز  16لؼىت  1967ماضخ في  5ؤوث ً 1967خػلم بدىظُم حهاؾي مهىت مسبي بدوي زياض ي.

ب .ألاوامس:
 ؤمط مً الىظٍط ألاهبر ضئِؽ الحيىمت ماضخ في  11ػبخمبر ً 1956خػلم بةحساث شهادة مهلم ومهلمت التربيت البدهيتوالسياغت.
 ؤمط غسز  151لؼىت  1957ماضخ في  18زٌؼمبرً 1957خػلم بةحساث شهادة دوليت للممسهين السياغيين. ؤمط غسز  19لؼىت  1961ماضخ في  18حاهفي ً 1961لخط ي بذطق ؤحيام ألامط غسز  91لؼىت  1959ماضخ في  11ؤفطٍلً 1959خػلم باللاهىن الخاص باملىقفين الفىين إلزاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  119لؼىت  1967ماضخ في  19ػبخمبر ً 1967خػلم بظبؽ اللاهىن ألاطاس ي لظلً أطاجرة التربيت البدهيتوالسياغت.
 ؤمط غسز  111لؼىت  1967ماضخ في  19ػبخمبر ً 1967خػلم بالترجيب الخفاغلي والخدزج اللياس ي املىؼبلين غلى بػعمىظفي هخابت السولت للشباب والطٍاطت والشاون الاحخماغُت (ؤػاجصة التربُت البسهُت والطٍاطُت).
 ؤمط غسز  111لؼىت  1967ماضخ في  19ػبخمبر ً 1967خػلم بظبؽ اللاهىن ألاطاس ي لظلً ألاطاجرة املظاندًًللتربُت البسهُت والطٍاطُت.
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 ؤمط غسز  111لؼىت  1967ماضخ في  19ػبخمبر ً 1967خػلم باجذاش أخيام اهخلاليت وداضكت لللاهىن ألاػاس ي الخاصبؼلً ألاطاجرة املظاندًً للتربُت البسهُت والطٍاطُت.
 ؤمط غسز  111لؼىت  1967ماضخ في  19ػبخمبر ً 1967خػلم بالترجيب الخفاغلي والخدزج اللياس ي املىؼبلين غلى بػعاملىظفين بىخابت السولت للشباب والطٍاطت والشاون الاحخماغُت (ألاػاجصة املؼاغسون للتربُت البسهُت والطٍاطُت).
 ؤمط غسز  111لؼىت  1967ماضخ في  19ػبخمبر ً 1967خػلم بدىلُح ألامط غسز  91لؼىت  1959املاضخ في  11ؤفطٍل 1959املخػلم بظبؽ اللاهىن ألاطاس ي الخاص للظلً الفني بةزاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  115لؼىت  1967ماضخ في  19ػبخمبر ً 1967خػلم باجذاش أخيام اهخلاليت وداضكت لللاهىن ألاػاس ي الخاصللظلً الفني بةزاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  155لؼىت  1968ماضخ في  11ماي ً 1968خػلم بدىلُح ألامط غسز  111لؼىت  1967ماضخ في  19زٌؼمبر 1967ًخػلم باجذاش أخيام اهخلاليت وداضكت لللاهىن ألاػاس ي الخاص بؼلً ألاطاجرة املظاندًً للتربُت البسهُت والطٍاطُت.
 ؤمط غسز  115لؼىت  1968ماضخ في  11ماي ً 1968خػلم بدىلُح ألامط غسز  119لؼىت  1967ماضخ في  19زٌؼمبر 1967ًخػلم بظبؽ اللاهىن ألاطاس ي لظلً أطاجرة التربيت البدهيت والسياغت.
 ؤمط غسز  55لؼىت  1969ماضخ في  8فُفطي ً 1969خػلم باجذاش أخيام اهخلاليت جخػلم بالخيىًٍ ألاولي لؼلً ألاطاجرةاملظاندًً للتربُت البسهُت والطٍاطُت.
 ؤمط غسز  161لؼىت  1971ماضخ في  11ماي ً 1971خػلم بةػىاز مىدت مؤكخت لألطاجرة املظاندًً للتربُت البسهُتوالطٍاطُت.
 ؤمط غسز  111لؼىت  1971ماضخ في  11ػبخمبر ً 1971خػلم بدىلُح ألامط غسز  161لؼىت  1971ماضخ في  11ماي 1971ًخػلم بةػىاز مىدت مؤكخت لألطاجرة املظاندًً للتربُت البسهُت والطٍاطُت الطاحػين بالىظط لىظاضة التربُت والشباب
والطٍاطت.
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 ؤمط غسز  1116لؼىت  1981ماضخ في  1ػبخمبرً 1981خػلم بةحساث مىدت السيف املذىلت لبػع ضحاٌ الخهليمالابخدائي بىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  1116لؼىت  1991ماضخ في  1زٌؼمبر ً 1991خػلم بةحساث ػلً امليشؿين السياغيين وطبؽ هظامه ألاػاس يالخاص.
 ؤمط غسز  1117لؼىت  1991ماضخ في  1زٌؼمبر ً 1991خػلم بامليشؼين السياغيين. ؤمط غسز  115لؼىت  1991ماضخ في  1فُفطي ً 1991خػلم بظبؽ ملازًط املىدت الخطىضيت (مىحت الخيالُفالبُساغىحُت) املذىلت لطحاٌ الخهليم الابخدائي الخابػين لىظاضة الشباب والؼفىلت.
 ؤمط غسز  511لؼىت  1991ماضخ في  1ماضغ ً 1991خػلم بظبؽ جىكيذ الهمل ألاطبىعي املؼالب به طلً امليشؿينالسياغيين.
 ؤمط غسز  1165لؼىت  1991ماضخ في ؤوٌ هىفمبر ً 1991خػلم بظبؽ ملازًط املىدت الخطىضيت (مىحت الخيالُفالبُساغىحُت) املذىلت لفائسة ضحاٌ الخهليم الابخدائي الخابػين لىظاضة الشباب والؼفىلت.
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1991ماضخ في  17حىان ً 1991خػلم بظبؽ الىكام ألاطاس ي الخاص باملهلمين ألاولين للتربُتالبسهُت والطٍاطت.
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1991ماضخ في  17حىان ً 1991خػلم بالترجيب الخفاغلي والخدزج اللياس ي املىؼبلين غلىاملهلمين ألاولين للتربُت البسهُت والطٍاطت.
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1991ماضخ في  17حىان ً 1991خػلم بظبؽ ملساض املىدت الخطىضيت (مىحت الخيالُفالبُساغىحُت) املذىلت للمهلمين ألاولين للتربُت البسهُت والطٍاطت.
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1991ماضخ في  17حىان ً 1991خػلم بظبؽ ملساض مىدت إلاهخاج املذىلت للمهلمين ألاولينللتربُت البسهُت والطٍاطت.
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 ؤمط غسز  1917لؼىت  1996ماضخ في  16ؤهخىبط ً 1996خػلم بالترفُؼ في ملازًط املىدت الخطىضيت (مىحت الخيالُفالبُساغىحُت) املذىلت لفائسة ضحاٌ الخهليم الابخدائي الخابػين لىظاضة الشباب والؼفىلت وبظبؽ العٍازة الجملُت في ألاحط
ػُلت الفترة  1998 – 1996لفائسة ألاغىان املخمخػين بهصه املىحت.
 ؤمط غسز  1115لؼىت  1996ماضخ في  11هىفمبر ً 1996خػلم بالترفُؼ في ملازًط املىدت الخطىضيت (مىحت الخيالُفالبُساغىحُت) املذىلت لؼلً امليشؿين السياغيين الطاحػين بالىظط لىظاضة الشباب والؼفىلت وبظبؽ العٍازة الجملُت في
ألاحط ػُلت الفترة  1998 – 1996لفائسة ألاغىان املخمخػين بهصه املىحت.
 ؤمط غسز  1118لؼىت  1997ماضخ في  9حىان ً 1997خػلم بالترفُؼ في ملازًط املىدت الخطىضيت (مىحت الخيالُفالبُساغىحُت) املذىلت لفائسة ضحاٌ الخهليم الابخدائي الخابػين لىظاضة الشباب والؼفىلت بػىىان ػىت .1997
 ؤمط غسز  1119لؼىت  1997ماضخ في  9حىان ً 1997خػلم بالترفُؼ في ملازًط املىدت الخطىضيت (مىحت الخيالُفالبُساغىحُت) املذىلت لؼلً امليشؿين السياغيين الطاحػين بالىظط لىظاضة الشباب والؼفىلت بػىىان ػىت .1997
 ؤمط غسز  1189لؼىت  1998ماضخ في  15حىان ً 1998خػلم بالترفُؼ في ملازًط املىدت الخطىضيت (مىحت الخيالُفالبُساغىحُت) املذىلت لفائسة ضحاٌ الخهليم الابخدائي الخابػين لىظاضة الشباب والؼفىلت بػىىان ػىت .1998
 ؤمط غسز  1199لؼىت  1998ماضخ في  15حىان ً 1998خػلم بالترفُؼ في ملازًط املىدت الخطىضيت (مىحت الخيالُفالبُساغىحُت) املذىلت لؼلً امليشؿين السياغيين الطاحػين بالىظط لىظاضة الشباب والؼفىلت بػىىان ػىت .1998
 ؤمط غسز  1199لؼىت  1999ماضخ في  1ؤهخىبط ً 1999خػلم بظبؽ العٍازة الجملُت في ملازًط مىدت الخياليفالبيداغىحيت املذىلت لفائسة ضحاٌ الخهليم الابخدائي الخابػين لىظاضة الشباب والؼفىلت ػُلت الفترة  1111 – 1999وبػىاز
اللؼؽ ألاوٌ لفائسة ألاغىان املخمخػين بهصه املىحت.
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1999ماضخ في  1ؤهخىبط ً 1999خػلم بظبؽ العٍازة الجملُت في ملازًط مىدت الخياليفالبيداغىحيت املذىلت لفائسة امليشؿين السياغيين الطاحػين بالىظط لىظاضة الشباب والؼفىلت ػُلت الفترة 1111 – 1999
وبػىاز اللؼؽ ألاوٌ لفائسة ألاغىان املخمخػين بهصه املىحت.
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 ؤمط غسز  1171لؼىت  1999ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1999خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  1116لؼىت  1991املاضخ في 1زٌؼمبر  1991املخػلم بةحساث طلً امليشؿين السياغيين وطبؽ هظامه ألاػاس ي الخاص.
 ؤمط غسز  1171لؼىت  1999ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1999خػلم بظبؽ املؿابلت بين دزحاث زجبت ميشـ زياض يومظخىياث الخؤحير.
 ؤمط غسز  1171لؼىت  1999ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1999خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  1111لؼىت  1991املاضخ في 17حىان  1991املخػلم بظبؽ الىكام ألاطاس ي الخاص باملهلمين ألاوٌ للتربُت البسهُت والطٍاطُت.
 ؤمط غسز  1171لؼىت  1999ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1999خػلم بظبؽ املؿابلت بين دزحاث زجب مهلم أوٌ للتربُت البسهُتوالطٍاطُت ومظخىياث الخؤحير.
 ؤمط غسز  1166لؼىت  1111ماضخ في  15ماي ً 1111خػلم بالترفُؼ في ملازًط مىدت الخياليف البيداغىحيت املذىلتلفائسة ضحاٌ الخهليم الابخدائي الخابػين لىظاضة الشباب والؼفىلت والطٍاطت بػىىان ػىت .1111
 ؤمط غسز  1167لؼىت  1111ماضخ في  15ماي ً 1111خػلم بالترفُؼ في ملازًط مىدت الخياليف البيداغىحيت املذىلتلفائسة ػلً امليشؿين السياغيين الطاحػين بالىظط لىظاضة الشباب والؼفىلت والطٍاطت بػىىان ػىت 1111
 ؤمط غسز  961ػىت  1111ماضخ في  1ماي ً 1111خػلم بئطىاد اللظـ الثالث مً العٍازة الجملُت في ملازًط مىدتالخياليف البيداغىحيت لفائسة ضحاٌ الخهليم الابخدائي الخابػين لىظاضة الشباب والؼفىلت والطٍاطت بػىىان ػىت .1111
 ؤمط غسز  961ػىت  1111ماضخ في  1ماي ً 1111خػلم بئطىاد اللظـ الثالث مً العٍازة الجملُت في ملازًط مىدتالخياليف البيداغىحيت لفائسة ػلً امليشؿين السياغيين الخابػين لىظاضة الشباب والؼفىلت والطٍاطت بػىىان ػىت .1111
 ؤمط غسز  1811لؼىت  1111ماضخ في  19ؤهخىبط ً 1111خػلم بظبؽ العٍازة الجملُت في ملازًط مىدت الخياليفالبيداغىحيت املذىلت لفائسة ضحاٌ الخهليم الابخدائي الخابػين لىظاضاث الطٍاطت وشاون املطؤة وألاػطة والؼفىلت والثلافت
والشباب والترفُه ػُلت الفترة  1111 – 1111وبػىاز اللؼؽ ألاوٌ لفائسة ألاغىان املىخفػين بهصه املىحت.
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 ؤمط غسز  1811لؼىت  1111ماضخ في  19ؤهخىبط ً 1111خػلم بظبؽ العٍازة الجملُت في ملازًط مىدت الخياليفالبيداغىحيت املذىلت لفائسة ػلً امليشؿين السياغيين الطاحػين بالىظط لىظاضة الطٍاطت ػُلت الفترة  1111 – 1111وبػىاز
اللؼؽ ألاوٌ لفائسة ألاغىان املىخفػين بهصه املىحت.
 ؤمط غسز  1611لؼىت  1111ماضخ في  1ؤوث ً 1111خػلم بالترفُؼ في ملازًط مىحت الخياليف البيداغىحيت املذىلتلفائسة ضحاٌ الخهليم الابخدائي لىظاضة الطٍاطت بػىىان ػىت 1111
 ؤمط غسز  1615لؼىت  1111ماضخ في  1ؤوث ً 1111خػلم بالترفُؼ في ملازًط مىحت الخياليف البيداغىحيت املذىلتلفائسة ػلً امليشؿين السياغيين الطاحػين بالىظط لىظاضة الطٍاطت بػىىان ػىت .1111
 ؤمط غسز  111لؼىت  1115ماضخ في  19حاهفي ً 1115خػلم بالترفُؼ في ملازًط مىحت الخياليف البيداغىحيت املذىلتلفائسة ضحاٌ الخهليم الابخدائي الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت بػىىان ػىت .1111
 ؤمط غسز  111لؼىت  1115ماضخ في  19حاهفي ً 1115خػلم بالترفُؼ في ملازًط مىحت الخياليف البيداغىحيت املذىلتلفائسة ػلً امليشؿين السياغيين الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت بػىىان ػىت .1111
 ؤمط غسز  1191لؼىت  1115ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1115خػلم بظبؽ العٍازة الجملُت في ملازًط مىدت الخياليفالبيداغىحيت املذىلت لفائسة ضحاٌ الخهليم الابخدائي لىظاضة الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ػُلت الفترة 1117 – 1115
وبػىاز اللؼؽ ألاوٌ لفائسة ألاغىان املىخفػين بهصه املىحت.
 ؤمط غسز  1191لؼىت  1115ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1115خػلم بظبؽ العٍازة الجملُت في ملازًط مىدت الخياليفالبيداغىحيت املذىلت لفائسة ػلً امليشؿين السياغيين لىظاضة الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ػُلت الفترة – 1115
 1117وبػىاز اللؼؽ ألاوٌ لفائسة ألاغىان املىخفػين بهصه املىحت.
 ؤمط غسز  1787لؼىت  1116ماضخ في  16حىان ً 1116خػلم بالترفُؼ في ملازًط مىدت الخياليف البيداغىحيت املذىلتلفائسة ؤغظاء ػلً امليشؿين السياغيين الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت بػىىان ػىت 1116
 ؤمط غسز  1788لؼىت  1116ماضخ في  16حىان ً 1116خػلم بالترفُؼ في ملازًط مىدت الخياليف البيداغىحيت املذىلتلفائسة ضحاٌ الخهليم الابخدائي الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت بػىىان ػىت .1116
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 ؤمط غسز  1221لؼىت  1117ماضخ في  11ماي ً 1117خػلم بئطىاد اللظـ الثالث مً العٍازة الجملُت في ملازًط مىدتالخياليف البيداغىحيت املذىلت لطحاٌ الخهليم إلابخدائي الخابػين لىظاضحي الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت وشاون املطؤة
وألاػطة والؼفىلت واملؼىين بػىىان ػىت .1117
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1117ماضخ في  11ماي ً 1117خػلم بئطىاد اللظـ الثالث مً العٍازة الجملُت في ملازًط مىدتالخياليف البيداغىحيت املذىلت ألغظاء ػلً امليشؿين السياغيين الخابػين لىظاضحي الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت
وشاون املطؤة وألاػطة والؼفىلت واملؼىين بػىىان ػىت .1117
 ؤمط غسز  1511لؼىت  1117ماضخ في  19ؤهخىبط ً 1117خػلم بةحساث مىدت داصت لفائسة مدزس ي التربيت البدهيتّ
زاضت
الطاحػين بالىظط بلى وظاضة الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت واملباشطًٍ للخسضَؽ ؤو الخيىًٍ الطٍاض ي حؼمى "مىدت
ملطازيف املظخلصماث املدزطيت " وطبؽ املبلغ الجملي لهصه املىحت وبػىاز اللؼؽ ألاوٌ منها بػىىان ػىت .1117
 ؤمط غسز  1919لؼىت  1118ماضخ في  15ؤوث ً 1118خػلم بئطىاد اللظـ الثاوي مً "املىدت الخاضت ملطازيفاملظخلصماث املدزطيت" لفائسة مسضس ي التربُت البسهُت والطٍاطت الطاحػين بالىظط بلى وظاضة الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت
واملباشطًٍ للخسضَؽ ؤو الخيىًٍ الطٍاض ي بػىىان ػىت .1118
 ؤمط غسز  1811لؼىت  1118ماضخ في  11ماي ً 1118خػلم بظبؽ الىكام ألاطاس ي الخاص بؼلً بػاضاث مهًالطٍاطت الطاحؼ بالىظط لىظاضة الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت.
 ؤمط غسز  1815لؼىت ِ 1118مطخ في  11مايً 1118خػلم بظبؽ املؿابلت بين دزحاث زجب طلً إؾازاث مهً السياغتالطاحؼ بالىظط لىظاضة الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ومظخىياث الخؤحير.
ّ
الخاضت ملطازيف
 ؤمط غسز  1911لؼىت  1119ماضخ في  9حىان ً 1119خػلم بئطىاد اللظـ الثالث مً "املىدتاملظخلصماث املدزطيت" لفائسة مسضس ي التربُت البسهُت والطٍاطت الطاحػين بالىظط بلى وظاضة الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت
واملباشطًٍ للخسضَؽ ؤو الخيىًٍ الطٍاض ي بػىىان ػىت .1119
 ؤمط غسز  1971لؼىت  1119ماضخ في  5ؤهخىبط ً 1119خػلم بظبؽ هكام جؤحير طلً إؾازاث مهً السياغت الطاحؼبالىظط لىظاضة الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت.
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 ؤمط غسز  1116لؼىت  1119ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1119خػلم بئطىاد اللظـ الثاوي مً العٍازة الجملُت في ملازًط مىدتالخياليف البيداغىحيت املذىلت لفائسة ػلً امليشؿين السياغيين الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت بػىىان
ػىت .1119
 ؤمط غسز  1117لؼىت  1111ماضخ في  11ماي ً 1111خػلم بئطىاد اللظـ الثالث مً العٍازة الجملُت في ملازًط مىدتالخياليف البيداغىحيت املذىلت لفائسة ػلً امليشؿين السياغيين الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت بػىىان
ػىت 2010
 ؤمط غسز  1197لؼىت  1111ماضخ في  7حىان ً 1111خػلم بئطىاد اللظـ الثالث مً العٍازة الجملُت في ملازًط مىدتالخياليف البيداغىحيت املذىلت لفائسة ضحاٌ الخهليم الابخدائي الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت بػىىان
ػىت 1111
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1111ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1111خػلم بةجمام ألامط غسز  1971لؼىت  1119املاضخ في  5ؤهخىبط 1119املخػلم بظبؽ هكام جؤحير طلً إؾازاث مهً السياغت الطاحؼ بالىظط لىظاضة الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت.
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1111ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1111خػلم بالترفُؼ في ملازًط مىدت الخياليف البيداغىحيت املؼىسةلفائسة ضحاٌ الخهليم الابخدائي الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت بػىىان ػىت .1111
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1111ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1111خػلم بالترفُؼ في ملازًط مىدت الخياليف البيداغىحيت املؼىسةلفائسة ؤغىان ػلً امليشؿين السياغيين الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت بػىىان ػىت .1111
 ؤمط غسز  111لؼىت  1111ماضخ في  11ماضغ ً 1111خػلم بظبؽ الىكام ألاطاس ي الخاص بظلً مدزس ي التربيتالبدهيت الـطاحػين بالىـظط لىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  1986لؼىت  1111ماضخ في  19هىفمبر ً 1111خػلم بالترفُؼ في ملازًط مىدت الخياليف البيداغىحيت املؼىسةلفائسة ضحاٌ الخهليم الثاهىي الخابػين لىظاضحي الشباب والطٍاطت وشاون املطؤة وألاػطة بػىىان ػىت .1111
 ؤمط غسز  1987لؼىت  1111ماضخ في  19هىفمبر ً 1111خػلم بالترفُؼ في ملازًط مىدت الخياليف البيداغىحيت املؼىسةلفائسة ضحاٌ الخهليم الابخدائي الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت بػىىان ػىت .1111
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 ؤمط غسز  1988لؼىت  1111ماضخ في  19هىفمبر ً 1111خػلم بالترفُؼ في ملازًط مىدت الخياليف البيداغىحيت املؼىسةلفائسة ؤغىان ػلً امليشؿين السياغيين الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت بػىىان ػىت .1111
 ؤمط غسز  1511لؼىت  1111ماضخ في  6ماي ً 1111خػلم بظبؽ الىكام ألاطاس ي الخاص بظلً امليشؿين السياغيينالطاحػين بالىظط لىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  1511لؼىت  1111ماضخ في  6ماي ً 1111خػلم بظبؽ املؿابلت بين دزحاث زجب طلً امليشؿين السياغيينالطاحػين بالىظط لىظاضة الشباب والطٍاطت ومظخىياث الخؤحير.
 ؤمط غسز  1511لؼىت  1111ماضخ في  6ماي ً 1111خػلم بظبؽ هكام جؤحير طلً امليشؿين السياغيين الطاحػينبالىظط لىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  1118لؼىت  1111ماضخ في  1حىان ً 1111خػلم بالترفيو في املىدت الخاضت ملطازيف املظخلصماث املدزطيتلفائدة مدزس ي التربيت البدهيت املباشسيً للخدزيع أو الخىىيً السياض ي والساحهين بالىكس لىشازة الشباب والسياغت واملسأة
وألاطسة.
 ؤمط غسز  1119لؼىت  1111ماضخ في  1حىان ً 1111خػلم بئخدار مىدت شهسيت زاضت لفائدة مدزس ي التربيت البدهيتالهاملين باملدازض إلاندادًت واملهاهد الخابهت لىشازة التربيت.
 ؤمط غسز  1151لؼىت  1111ماضخ في  1حىان ً 1111خػلم بئخدار "مىدت الخهيين" لفائدة مدزس ي التربيت البدهيتالهاملين باملهاهد الهليا للسياغت والتربيت البدهيت.
 ؤمط غسز  1151لؼىت  1111ماضخ في  1حىان ً 1111خػلم بئخدار "مىدت الخهيين" لفائدة مدزس ي التربيت البدهيتباملدازض إلاندادًت واملهاهد غير املباشسيً للخدزيع.
 ؤمط غسز  1675لؼىت  1111ماضخ في  7ؤهخىبط ً 1111خػلم بدىلُح ألامط غسز  1511لؼىت  1111ماضخ في  6ماي 1111املخػلم بظبؽ الىكام ألاطاس ي الخاص بظلً امليشؿين السياغيين الطاحػين بالىظط لىظاضة الشباب والطٍاطت.

48

إدارة التصرف في الوثائق والتوثيق

 ؤمط غسز  1588لؼىت  1111ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1111خػلم بدىلُح ألامط غسز  1116لؼىت  1981املاضخ في  1ػبخمبر 1981املخػلم بئخدار مىدت السيف املذىلت لبهؼ زحاٌ الخهليم الابخدائي بىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط حيىمي غسز  1119لؼىت  1115ماضخ في  11ػبخمبر ً 1115خػلم بةحساث مىدت شهسيت داصت لفائسة ّمدزس ي
التربيت البدهيت الطاحػين بالىظط لىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط حيىمي غسز  1111لؼىت  1115ماضخ في  11ػبخمبر ً 1115خػلم بةحساث مىدت الخدزيع بمطاهع الػمل السوضيلفائسة مدزس ي التربيت البدهيت.
 ؤمط حيىمي غسز  1719لؼىت  1115ماضخ  11زٌؼمبر ً 1115خػلم بسحب ؤحـيام ألامط الحيىمي غسز  1119لؼىت 1115املاضخ في  11ػبخمبر  1115املخػلم بةحساث مىدت شهسيت داصت لفائسة مسضس ي التربُت البسهُت الطاحػين بالىظط
لىظاضة الشباب والطٍاطت ،غلى إؾازاث مهً السياغت املباشطًٍ للخسضَؽ والخيىًٍ باملاػؼاث التربىٍت والطاحػين بالىظط
لىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط حيىمي غسز  1711لؼىت  1115ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1115خػلم بالترفيو في املىدت الشهسيت الخاصت املحسثتلفائسة مدزس ي التربيت البدهيت وإؾازاث مهً السياغت املباشسيً للخدزيع والخىىيً باملاػؼاث التربىٍت والطاحػين بالىظط
لىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط حيىمي غسز  1158لؼىت  1117ماضخ في  15ػبخمبر ً 1117خػلم بظبؽ الىكام ألاطاس ي الخاص بظلً إؾازاثمهً السياغت الطاحؼ بالىظط لىظاضة شاون الشباب والطٍاطت.
 ؤمط حيىمي غسز  1159لؼىت  1117ماضخ في  15ػبخمبر ً 1117خػلم بظبؽ هكام جؤحير طلً إؾازاث مهً السياغتالطاحؼ بالىظط لىظاضة شاون الشباب والطٍاطت.
 ؤمط حيىمي غسز  1161لؼىت  1117ماضخ في  15ػبخمبر ً 1117خػلم بظبؽ املؿابلت بين دزحاث زجب طلً إؾازاثمهً السياغت الطاحؼ بالىظط لىظاضة شاون الشباب والطٍاطت ومؼخىٍاث الخإحير.
 ؤمط حيىمي غسز  111لؼىت  1118ماضخ في  11ؤفطٍل ً 1118خػلم "بمىدت الخهيين" املؼىسة لفائسة مسضس ي التربُتالبسهُت الػاملين باملػاهس الػلُا للطٍاطت والتربُت البسهُت.
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 ؤمط حيىمي غسز  759لؼىت  1119ماضخ في  15ؤوث ً 1119خػلم بةػىاز املىحت الشهطٍت الخاصت املحسثت لفائسة مسضس يالتربُت البسهُت الػاملين باملساضغ إلاغسازًت واملػاهس الخابػت لىظاضة التربُت بلى مسضس ي التربُت البسهُت الػاملين باملػاهس الػلُا
للطٍاطت والتربُت البسهُت.
 ؤمط حيىمي غسز  816لؼىت  1119ماضخ في  11ػبخمبر ً 1119خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  1511لؼىت  1117املاضخفي  9ؤهخىبط  1117املخػلم بةحساث مىحت داصت لفائسة مسضس ي التربُت البسهُت الطاحػين بالىظط بلى وظاضة الشباب والطٍاطت
والتربُت البسهُت واملباشطًٍ للخسضَؽ ؤو الخيىًٍ الطٍاض ي حؼمى "مىحت داصت ملصاضٍف املؼخلعماث املسضػُت" وطبؽ املبلغ
الجملي لهصه املىحت وبػىاز اللؼؽ ألاوٌ منها بػىىان ػىت 1117

ج .اللسازاث:
 كطاض واجب السولت للشباب والطٍاطت والشاون الاحخماغُت ماضخ في  16ماضغ ً 1966خػلم بظبؽ هُفُاث بحطاءالامخدان املنهي للمدزبين.
 كطاض واجب السولت للشباب والطٍاطت والشاون الاحخماغُت ماضخ في ؤوٌ ؤهخىبط ً 1966خػلم بظبؽ حسوٌ امللاضهت لترجيبمهلمي التربيت البدهيت والسياغيت في الخدزج اللياس ي.
 كطاض واجب السولت للشباب والطٍاطت والشاون الاحخماغُت ماضخ في  19ػبخمبر ً 1967خػلم بظبؽ هظام وبطهامج امخدانالخؤهل امللطض إلحطاظ مسضبي التربُت البسهُت والطٍاطُت غلى زؿت مهلم التربيت البدهيت والسياغيت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  11ػبخمبر ً 1116خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسةالدازليت بامللفاث للتركُت بلى زجبت أطخاذ أوٌ فىق السجبت للتربُت البسهُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  11ػبخمبر ً 1116خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسةالدازليت بامللفاث للتركُت بلى زجبت أطخاذ فىق السجبت للتربُت البسهُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  11ػبخمبر ً 1116خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسةالدازليت بامللفاث للتركُت بلى زجبت أطخاذ أوٌ للتربُت البسهُت.
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 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  11ػبخمبر ً 1116خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسةالدازليت بامللفاث للتركُت بلى زجبت أطخاذ جطبُت بسهُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1117خػلم بدىلُح اللطاض املاضخ في  11ػبخمبر 1116املخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليت بامللفاث للتركُت بلى ضجبت أطخاذ ّأوٌ فىق السجبت للتربُت البسهُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1117خػلم بدىلُح اللطاض املاضخ في  11ػبخمبر 1116املخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليت بامللفاث للتركُت بلى زجبت أطخاذ ّأوٌ للتربُت البسهُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1117خػلم بدىلُح اللطاض املاضخ في  11ػبخمبر 1116املخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليت بامللفاث للتركُت بلى زجبت أطخاذ فىق السجبت للتربُت البسهُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1117خػلم بدىلُح اللطاض املاضخ في  11ػبخمبر 1116املخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليت بامللفاث للتركُت بلى زجبت أطخاذ للتربُت البسهُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  11فُفطي ً 1119خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسةالخازحيت بامللفاث الهخداب أطاجرة في الطٍاطت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  11فُفطي ً 1119خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسةالخازحيت بامللفاث الهخساب مسبين أوٌ في ألاوشؼت الطٍاطُت املالئمت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  18ؤهخىبط ً 1119خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الخازحيتبامللفاث الهخساب مسبين أوٌ في الطٍاطت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  18ؤهخىبط ً 1119خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الخازحيتباالدخباضاث لاللخحاق بمطحلت جىىيً مظيرًً في السياغت باملطهع الىػني لخيىًٍ وضػيلت بػاضاث الشباب والطٍاطت والتربُت
البسهُت.
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 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  16حىٍلُت ً 1111خػلم بظبؽ هظام السضاػاث والتربصاثوالتراجِب وإلاحطاءاث الخاصت بخلُُم الىخائج وادخخام مطحلت جىىيً املظيرًً في السياغت باملطهع الىػني لخيىًٍ وضػيلت
بػاضاث الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  8ماضغ ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الخازحيت بامللفاث الهخسابميشؿين أوٌ في الطٍاطت للجمُؼ.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  11ماضغ ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليت بامللفاث للتركُتبلى زجبت أطخاذ أوٌ في الطٍاطت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  17هىفمبر ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليت بامللفاث إلزماجؤػاجصة املطحلت ألاولى مً الخػلُم الثاهىي جطبُت بسهُت في ضجبت أطخاذ حهليم زاهىي جطبُت بسهُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  17هىفمبر ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليت بامللفاث إلزماجمػلمي الخؼبُم جطبُت بسهُت في ضجبت مهلم جؿبيم أوٌ جطبُت بسهُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  1حاهفي ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليت بامللفاث للتركُتبلى ضجبت أطخاذ أوٌ حهليم زاهىي جطبُت بسهُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  1حاهفي ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليت بامللفاث للتركُتبلى ضجبت أطخاذ أوٌ فىق السجبت جطبُت بسهُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  1حاهفي ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليت بامللفاث للتركُتبلى زجبت أطخاذ فىق السجبت جطبُت بسهُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة ماضخ في  1ؤوث ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الخازحيتبامللفاث الهخداب أطاجرة الخهليم الثاهىي جسبيت بدهيت (اػخثىائُا بػىىان اهخساباث ػىت .)1111
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 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة ماضخ في  1ؤوث ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الخازحيتبامللفاث الهخداب مهلمين أوٌ جسبيت بدهيت (اػخثىائُا بػىىان اهخساباث ػىت .)1111
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة ماضخ في  7ؤوث ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليتبامللفاث للتركيت إلى زجبت ميشـ زياض ي أوٌ بظلً امليشؿين السياغيين الطاحػين بالىظط لىظاضة الشباب والطٍاطت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة ماضخ في  7ؤهخىبط ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الخازحيتبامللفاث الهخداب أطاجرة في ألاوشؿت البدهيت والسياغيت املالئمت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة ماضخ في  7ؤهخىبط ً 1111خػلم بدىليذ اللطاض املاضخ في  11فُفطي 1119املخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الخازحيت بامللفاث الهخداب أطاجرة في السياغت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة ماضخ في  7ؤهخىبط ً 1111خػلم بدىليذ اللطاض املاضخ في  8ماضغ 1111املخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الخازحيت بامللفاث الهخداب ميشؿين أوٌ في السياغت للجميو.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة ماضخ في  7ؤهخىبط ً 1111خػلم بدىلُح اللطاض املاضخ في  18ؤهخىبط 1119املخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الخازحيت بامللفاث الهخداب مسبين أوٌ في السياغت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة ماضخ في  17هىفمبر ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليتبامللفاث للتركيت إلى زجبت أطخاذ أوٌ مميز جسبيت بدهيت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة ماضخ في  17هىفمبر ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليتبامللفاث للتركيت إلى زجبت أطخاذ أوٌ فىق السجبت جسبيت بدهيت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة ماضخ في  17هىفمبر ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليتبامللفاث للتركيت إلى زجبت أطخاذ أوٌ جسبيت بدهيت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة ماضخ في  17هىفمبر ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليتبامللفاث للتركيت إلى زجبت أطخاذ مميز جسبيت بدهيت.
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 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة ماضخ في  17هىفمبر ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليتبامللفاث للتركيت إلى زجبت أطخاذ فىق السجبت جسبيت بدهيت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة ماضخ في  17هىفمبر ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليتبامللفاث للتركيت إلى زجبت أطخاذ حهليم زاهىي جسبيت بدهيت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  15ؤوث ً ،1115خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاظطة الخاضحُت بامللفاث الهخسابأطاجرة التربيت البدهيت باملدازض الابخدائيت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  8حاهفي ً 1116خػلم بدىلُح اللطاض املاضخ في  7ؤهخىبط  1111املخػلم بظبؽهُفُت جىظُم املىاظطة الخاضحُت بامللفاث الهخداب أطاجرة في ألاوشؿت البدهيت والسياغيت املالئمت.
 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ماضخ في  11ؤفطٍل ً 1117خػلم بظبؽ هكام الدزاطاث والتربطاث والتراجيبوإلاحساءاث الخاضت بخلييم الىخائج وازخخام مسخلت جىىيً املظيرًً في السياغت باملسهص الىؾني لخىىيً وزطيلت إؾازاث
الشباب والسياغت والتربيت البدهيت.
 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ماضخ في  11ػبخمبر ً 1118خػلم بظبؽ بحطاءاث جىظُم التركُت بالشهائس بلىضجبت أطخاذ التربيت البدهيت باملدازض الابخدائيت.
 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ماضخ في  11ػبخمبر ً 1118خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاظطة السادلُتبامللفاث للتركُت بلى ضجبت مظير مظدشاز في السياغت بؼلً بػاضاث مهً الطٍاطت الطاحؼ بالىظط لىظاضة شاون الشباب
والطٍاطت.
 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ماضخ في  18ماي ً 1119خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاظطة السادلُت بامللف ــاثللتركُت بلى ضجبت أطخاذ مميز جسبيت بدهيت (لؼىت .)1118
 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ماضخ في  18ماي ً 1119خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاظطة السادلُت بامللف ــاثللتركُت بلى ضجبت أطخاذ أوٌ فىق السجبت جسبيت بدهيت (لؼىت .)1118
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 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ماضخ في  18ماي ً 1119خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاظطة السادلُت بامللفاثللتركُت بلى ضجبت أطخاذ أوٌ مميز دزحت اطخثىائيت جسبيت بدهيت (لؼىت .)1118
 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ماضخ في  18ماي ً 1119خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاظطة السادلُت بامللف ــاثللتركُت بلى ضجبت أطخاذ مميز دزحت اطخثىائيت جسبيت بدهيت (لؼىت .)1118
 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ماضخ في  18ماي ً 1119خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاظطة السادلُت بامللف ــاثللتركُت بلى ضجبت أطخاذ أوٌ مميز جسبيت بدهيت (لؼىت .)1118

 .0.2.2طلً الخهليم (كؿام الشباب والؿفىلت)
أ .ألاوامس:
 ؤمط غسز  1516لؼىت  1991ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1991خػلم بظبؽ ملازًط املىدت الخطىضيت (مىحت الخيالُفالبُساغىحُت) املذىلت مليشؿي الخؿبيم وامليشؿين بىظاضة الشباب والؼفىلت وميشؼي جؼبُم ضٍاض ألاػفاٌ وميشؼي
ضٍاض ألاػفاٌ الػاملين بمذخلف الىظاضاث والجماغاث الػمىمُت املحلُت.
 ؤمط غسز  1156لؼىت  1991ماضخ في  11حىان ً 1991خػلم بظبؽ ملساض املىدت الخطىضيت (مىحت الخيالُفالبُساغىحُت) املذىلت لألطاجرة ألاولين للشباب والؼفىلت.
 ؤمـط غسز  1819لؼىت  1111ماضخ في  19ماي ً 1111خػلم بظبؽ الخؼؽ الىظُفُت وشطوغ بػىازها واملىح املذىلتبػىىانها باملاػؼاث الاحخماغُت التربىٍت الخابػت لىظاضة الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة.
 ؤمط غسز  1586لؼىت  1111ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1111خػلم بئخدار مىدت شهسيت داصت لفائدة إؾازاث الخيشيـالتربىي الاحخماعي الػاملين باملاػؼاث الطاحػت بالىظط لىظاضة الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة.
 ؤمط حيىمي غسز  1118لؼىت  1115ماضخ في  11ػبخمبر ً 1115خػلم بةحساث مىحت داصت لفائسة الؼلً الفطعيإلػاضاث الخيشُؽ التربىي الاحخماعي املباشطًٍ للخيشُؽ والطاحػين بالىظط لىظاضة الشباب والطٍاطت ووظاضة املطؤة وألاػطة
والؼفىلت حؼمى "مىحت داصت ملصاضٍف املؼخلعماث البُساغىحُت".
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 ؤمط حيىمي غسز  1111لؼىت  1115ماضخ في  11ػبخمبر ً 1115خػلم بةجمام ألامط غسز  1819لؼىت  1111املاضخ في 19ماي  1111املخػلم بظبؽ الخؼؽ الىظُفُت وشطوغ بػىازها واملىح املذىلت بػىىانها باملاػؼاث الاحخماغُت التربىٍت الخابػت
لىظاضة الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة.
 ؤمط حيىمي غسز  811لؼىت  1119ماضخ في  1ػبخمبر ً 1119خػلم بدىلُح وبجمام ألامـط غسز  1819لؼىت  1111املاضخ في 19ماي  1111املخػلم بظبؽ الخؼؽ الىظُفُت وشطوغ بػىازها واملىح املذىلت بػىىانها باملاػؼاث الاحخماغُت التربىٍت
الخابػت لىظاضة الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة.

ب .اللسازاث:
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت ماضخ في  18ؤوث ً 1989خػلم بظبؽ هظام وبطهامج مىاظطة اهخداب أطاجرة أولينللشباب والؼفىلت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  11ػبخمبر ً 1116خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسةالدازليت بامللفاث للتركُت بلى ضجبت أطخاذ أوٌ فىق السجبت للشباب والؼفىلت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  11ػبخمبر ً 1116خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسةالدازليت بامللفاث للتركُت بلى ضجبت أطخاذ أوٌ للشباب والؼفىلت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  11ػبخمبر ً 1116خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسةالدازليت بامللفاث للتركُت بلى ضجبت أطخاذ فىق السجبت للشباب والؼفىلت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  11ػبخمبر ً 1116خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسةالدازليت بامللفاث للتركُت بلى ضجبت ؤػخاش شباب وػفىلت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1117خػلم بدىلُح اللطاض املاضخ في  11ػبخمبر 1116املخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليت بامللفاث للتركُت بلى ضجبت أطخاذ شباب وػفىلت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1117خػلم بدىلُح اللطاض املاضخ في  11ػبخمبر 1116املخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليت بامللفاث للتركُت بلى ضجبت أطخاذ فىق السجبت للشباب والؼفىلت.
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 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1117خػلم بدىلُح اللطاض املاضخ في  11ػبخمبر 1116املخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليت بامللفاث للتركُت بلى ضجبت أطخاذ ّأوٌ للشباب والؼفىلت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1117خػلم بدىلُح اللطاض املاضخ في  11ػبخمبر 1116املخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليت بامللفاث للتركُت بلى ضجبت أطخاذ ّأوٌ فىق السجبت للشباب والؼفىلت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة ماضخ في  1ؤوث ً 1111خػلم بػبـ هيفيت جىكيم املىاقسة الخازحيتبامللفاث الهخداب أطاجرة للشباب والؿفىلت (اػخثىائُا بػىىان اهخساباث ػىت .)1111
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة ماضخ في  17هىفمبر ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليتبامللفاث للتركيت إلى زجبت أطخاذ أوٌ مميز للشباب والؿفىلت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة ماضخ في  17هىفمبر ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليتبامللفاث للتركيت إلى زجبت أطخاذ أوٌ فىق السجبت للشباب والؿفىلت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة ماضخ في  17هىفمبر ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليتبامللفاث للتركيت إلى زجبت أطخاذ أوٌ للشباب والؿفىلت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة ماضخ في  17هىفمبر ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليتبامللفاث للتركيت إلى زجبت أطخاذ مميز للشباب والؿفىلت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة ماضخ في  17هىفمبر ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليتبامللفاث للتركيت إلى زجبت أطخاذ فىق السجبت للشباب والؿفىلت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة ماضخ في  17هىفمبر ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليتبامللفاث للتركيت إلى زجبت أطخاذ للشباب والؿفىلت.
 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ماضخ في  18ماي ً 1119خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاظطة السادلُت بامللفاثللتركُت بلى ضجبت ؤػخاش ؤوٌ مميز للشباب والؼفىلت (لؼىت .)1118
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 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ماضخ في  18ماي ً 1119خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاظطة السادلُت بامللفاثللتركُت بلى ضجبت ؤػخاش ؤوٌ فىق الطجبت للشباب والؼفىلت (لؼىت .)1118
 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ماضخ في  18ماي ً 1119خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاظطة السادلُت بامللفاثللتركُت بلى ضجبت ؤػخاش مميز زضحت اػخثىائُت للشباب والؼفىلت (لؼىت .)1118

 .3.2.2طلً الخهليم (كؿام الشباب والسياغت والتربيت بدهيت)
أ .ألاوامس:
 ؤمط غسز  111لؼىت  1961ماضخ في  16زٌؼمبر ً 1961خػلم بةجمام ألامط غسز  91لؼىت  1959املاضخ في  11ؤفطٍل 1959املخػلم بةزداٌ اػخثىاءاث غلى التراجِب اللاهىهُت للمىقفين الفىيين إلزاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  116لؼىت  1966ماضخ في  16ماضغ ً 1966خػلم بدىلُح ألامط غسز  91لؼىت  1959ماضخ في  11ؤفطٍل 1959ًخػلم باللاهىن الخاص باملىقفين الفىين إلزاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  111لؼىت  1966ماضخ في  11ؤوث ً 1966خػلم بدىلُح ألامط غسز  91لؼىت  1959املاضخ في  11ؤفطٍل 1959املخػلم باللاهىن ألاطاس ي الخاص للظلً الفني بةزاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  111لؼىت 1966ماضخ في  11ؤوث ً 1966خػلم بدىلُح ألامط غسز 95لؼىت  1959املاضخ في  11ؤفطٍل 1959املخػلم بالترجيب الخفاغلي ملؼخذسمي الظلً الفني بةزاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  187لؼىت  1966ماضخ في ؤوٌ ؤهخىبط ً 1966خػلم بدىلُح ألامط غسز  91لؼىت  1959ماضخ في  11ؤفطٍل 1959ًخػلم باللاهىن ألاطاس ي الخاص ملؼخذسمي الظلً الفني بةزاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  188لؼىت  1966ماضخ في ؤوٌ ؤهخىبط ً 1966خػلم بدىلُح ألامط غسز  95لؼىت  1959ماضخ في  11ؤفطٍل 1959ًخػلم بالترجيب الخفاغلي ملؼخذسمي الظلً الفني بةزاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  86لؼىت  1971ماضخ في  11ماضغ ً 1971خػلم بمىدت املطهع املذىلت لبػع زحاٌ الخهليم مً السضحت ألاولىالخابػين لىظاضة التربُت والشباب والطٍاطت.
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 ؤمط غسز  951لؼىت  1971ماضخ في  1هىفمبر ً 1971خػلم بظبؽ اللاهىن ألاطاس ي الخاص بطحاٌ طلً الخهليمبمػاهس وظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  951لؼىت  1971ماضخ في  1هىفمبر ً 1971خػلم بالترجيب الخفاغلي والخدزج اللياس ي املىؼبلين غلى ضحاٌػلً الخػلُم بىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  511لؼىت  1976ماضخ في  11حىان ً 1976خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  951لؼىت  1971ماضخ في  1هىفمبرً 1971خػلم بظبؽ اللاهىن ألاطاس ي الخاص بطحاٌ طلً الخهليم بمػاهس وظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  511لؼىت  1976ماضخ في  11حىان ً 1976خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  951لؼىت  1971ماضخ في  1هىفمبرً 1971خػلم بظبؽ اللاهىن ألاطاس ي الخاص بطحاٌ طلً الخهليم بمػاهس وظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  511لؼىت  1976ماضخ في  11حىان ً 1976خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  951لؼىت  1971ماضخ في  1هىفمبرً 1971خػلم بالترجيب الخفاغلي والخدزج اللياس ي املىؼبلين غلى ضحاٌ طلً الخهليم بىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  511لؼىت  1976ماضخ في  11حىان ً 1976خػلم بدىلُح ألامط غسز  951لؼىت  1971ماضخ في  1هىفمبر 1971ًخػلم بالترجيب الخفاغلي والخدزج اللياس ي املىؼبلين غلى بػع زحاٌ الخهليم الػاملين بمػاهس الخػلُم الثاهىي الػام ؤو
بماػؼاث جابػت لىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  511لؼىت  1976ماضخ في  11حىان ً 1976خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  956لؼىت  1971ماضخ في  1هىفمبرً 1971خػلم بةحساث مىدت إلاهخاج لبػع ؤصىاف مىقفي وظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  515لؼىت  1976ماضخ في  11حىان ً 1976خػلم بةجمام ألامط غسز  956لؼىت  1971ماضخ في  1هىفمبر 1971املحسز ملىدت إلاهخاج لبػع ؤصىاف مىقفي وظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  516لؼىت  1976ماضخ في  11حىان ً 1976خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  957لؼىت  1971ماضخ في  1هىفمبرً 1971خػلم بظبؽ جىكيذ الهمل ألاطبىعي املؼالب به بػع ؤصىاف مىقفي وظاضة الشباب والطٍاطت.
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 ؤمط غسز  518لؼىت  1976ماضخ في  11حىان ً 1976خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  958لؼىت  1971ماضخ في  1هىفمبرً 1971خػلم بظبؽ ملساض املىدت الظىىيت للظاناث إلاغافيت املذصصت لطحاٌ طلً الخهليم.
 ؤمط غسز  519لؼىت  1976ماضخ في  11حىان ً 1976خػلم بدىلُح وبجمام ألامط  958غسز لؼىت  1971ماضخ في ماضخ في 1هىفمبر ً 1971خػلم بظبؽ ملساض املىدت الظىىيت للظاناث إلاغافيت املذصصت لطحاٌ طلً الخهليم.
 ؤمط غسز  1171لؼىت 1976ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1976خػلم بدىلُح ألامط غسز  511لؼىت  1976املاضخ في  11حىان 1976املخػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  951لؼىت  1971املاضخ في  1هىفمبر  1971املخػلم بظبؽ اللاهىن ألاطاس ي الخاص
بظلً الخهليم الػامل بمػاهس الخػلُم الخابػت لىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  16لؼىت  1978ماضخ في  5حاهفي ً 1978خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  951لؼىت  1971ماضخ في  1هىفمبرً 1971خػلم بظبؽ اللاهىن ألاطاس ي الخاص بطحاٌ طلً الخهليم بمػاهس الخػلُم الػام ؤو املاػؼاث الخابػت لىظاضة
الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  17لؼىت  1978ماضخ في  5حاهفي ً 1978خػلم بدىلُح ألامط غسز  951لؼىت  1971ماضخ في  1هىفمبر 1971ًخػلم بالترجيب الخفاغلي والخدزج اللياس ي املىؼبلين غلى ضحاٌ طلً الخهليم بىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  981لؼىت  1978ماضخ في  11هىفمبر ً 1978خػلم بدىلُح ألامط غسز  951لؼىت  1971ماضخ في  1هىفمبر 1971ًخػلم بظبؽ اللاهىن ألاطاس ي الخاص بطحاٌ طلً الخهليم بمػاهس الخػلُم الػام ؤو املاػؼاث الخابػت لىظاضة الشباب
والطٍاطت.
 ؤمط غسز  9لؼىت  1981ماضخ في  1حاهفي ً 1981خػلم بظبؽ اللاهىن ألاطاس ي ملىقفي الخهليم الهالي الخابػين لىظاضةالشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  615لؼىت  1981ماضخ في  7ماي ً 1981خػلم بةحساث زجبت أطخاذ أوٌ للشباب والطٍاطت. ؤمط غسز  616لؼىت  1981ماضخ في  7ماي ً 1981خػلم بظبؽ الترجيب الخفاغلي والخدزج اللياس ي املىؼبلين غلى ضجبتأطخاذ أوٌ للشباب والطٍاطت.
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 ؤمط غسز 617لؼىت  1981ماضخ في  7ماي ً 1981خػلم بدىلُح ألامط غسز  956لؼىت  1971ماضخ في  1هىفمبر 1971ًخػلم بةحساث مىدت إلاهخاج لبػع ؤصىاف مىقفي وظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  111لؼىت  1981ماضخ في  11ؤفطٍل ً 1981خػلم بدىلُح ألامط غسز  9لؼىت  1981ماضخ في  1حاهفي 1981ًخػلم بظبؽ اللاهىن ألاطاس ي ملىقفي الخهليم الهالي الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  115لؼىت  1981ماضخ في  11ؤفطٍل ً 1981خػلم بدىلُح ألامط غسز  951لؼىت  1971ماضخ في  1هىفمبر 1971ًخػلم بظبؽ اللاهىن ألاطاس ي الخاص بطحاٌ طلً الخهليم الػاملين بىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  571لؼىت  1981ماضخ في  15حىان ً 1981خػلم بةحساث مىدت هيلىمترًت لفائسة ؤغىان ػلً الخهليمالابخدائي الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1981ماضخ في  18هىفمبر ً 1981خػلم بدىلُح ألامط غسز  951لؼىت  1971ماضخ في  1هىفمبرً 1971خػلم بظبؽ اللاهىن ألاطاس ي الخاص بطحاٌ طلً الخهليم بمػاهس الخػلُم الػام ؤو املاػؼاث الخابػت لىظاضة
الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  1115لؼىت  1981ماضخ في  18هىفمبر ً 1981خػلم بدىلُح ألامط غسز  957لؼىت  1971ماضخ في  1هىفمبرً 1971خػلم بظبؽ جىكيذ الهمل ألاطبىعي املؼالب به بػع ؤصىاف ألاغىان الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت واملباشطًٍ
للػمل باملػاهس واملاػؼاث الاحخماغُت التربىٍت.
 ؤمط غسز  511لؼىت  1981ماضخ في  11ؤفطٍل ً 1981خػلم بدىلُح ألامط غسز  615لؼىت  1981املاضخ في  7ماي 1981املخػلم بةحساث زجبت أطخاذ أوٌ للشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  1116لؼىت  1981ماضخ في  1ػبخمبرً 1981خػلم بةحساث مىدت السيف املذىلت لبػع ضحاٌ الخهليمالابخدائي بىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  1171لؼىت  1985ماضخ في  5ؤهخىبط ً 1985خػلم بظبؽ ملساض املىدت الىيلىمترًت الجملُت املذىلت لطحاٌالخهليم الثاهىي والابخدائي والليمين الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت.
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 ؤمط غسز  1177لؼىت  1985ماضخ في  5ؤهخىبط ً 1985خػلم بظبؽ ملازًط املىدت الخطىضيت (مىحت الخيالُفالبُساغىحُت) املذىلت لطحاٌ الخػلُم الابخسائي الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  1179لؼىت  1985ماضخ في  5ؤهخىبط ً 1985خػلم بظبؽ ملازًط املىحت الخصىصُت (مىحت الخيالُفالبُساغىحُت) املذىلت لطحاٌ ػلً الخهليم الثاهىي الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  111لؼىت  1986ماضخ في  18ماضغ ً 1986خػلم بظبؽ املىدت الىيلىمترًت الجملُت لفائسة ضحاٌ الخهليمالثاهىي والابخدائي والليمين بىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  161لؼىت  1991ماضخ في  11فُفطي ً 1991خػلم بسحب ؤحيام ألامط غسز  1111لؼىت  1991املاضخ في 11حىٍلُت  1991املخػلم بدىلُح ألامط غسز  116لؼىت  1986املاضخ في  11حاهفي  1986املىلح لألمط غسز  1115لؼىت 1985
املاضخ في  8هىفمبر  1985املخػلم بةحساث مىدت جؤؾير وبحث لفائسة طلً الخهليم الهالي غلى ػلً ضحاٌ الخػلُم الػالي
الخابػين لىظاضة الشباب والؼفىلت.
 ؤمط غسز  1751لؼىت  1991ماضخ في  18هىفمبر ً 1991خػلم بسحب ؤحيام ألامط غسز  516لؼىت  1981املاضخ في 11ؤفطٍل  1981املخػلم بدىلُح ألامط غسز  1115لؼىت  1985املاضخ في  1هىفمبر  1985املخػلم بةحساث مىدت جؤؾير وبحث
لفائسة ػلً الخػلُم الػالي غلى ػلً زحاٌ الخهليم الهالي الخابػين لىظاضة الشباب والؼفىلت.
 ؤمط غسز  1751لؼىت  1991ماضخ في  18هىفمبر ً 1991خػلم بظبؽ ملازًط املىدت الخطىضيت (مىحت الخيالُفالبُساغىحُت) املذىلت لطحاٌ الخهليم الثاهىي الخابػين لىظاضاث الشباب والؼفىلت.
 ؤمط غسز  17لؼىت  1991ماضخ في  6حاهفي ً 1991خػلم بظبؽ شطوغ بػىاز مىدت إلاهخاج لبػع ؤصىاف مىظفيوظاضة الشباب والؼفىلت.
 ؤمط غسز  11لؼىت  1991ماضخ في  6حاهفي ً 1991خػلم بدىلُح ألامط غسز  111لؼىت  1986املاضخ في  18ماضغ 1986املخػلم بظبؽ املىدت الىيلىمترًت الجملُت لفائسة ضحاٌ الخهليم الثاهىي والابخدائي والليمين الخابػين لىظاضة الشباب
والؼفىلت.
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 ؤمط غسز  1516لؼىت  1991ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1991خػلم بظبؽ ملازًط املىدت الخطىضيت (مىحت الخيالُفالبُساغىحُت) املذىلت لفائسة ضحاٌ الخهليم الثاهىي الخابػين لىظاضة الشباب والؼفىلت.
 ؤمط غسز  1916لؼىت  1996ماضخ في  16ؤهخىبط ً 1996خػلم بالترفُؼ في ملازًط املىدت الخطىضيت (مىحت الخيالُفالبُساغىحُت) املذىلت لفائسة ضحاٌ الخهليم الثاهىي الخابػين لىظاضة الشباب والؼفىلت وبظبؽ العٍازة الجملُت في ألاحط ػُلت
الفترة  1998 – 1996لفائسة ألاغىان املخمخػين بهصه املىحت.
 ؤمط غسز  1117لؼىت  1997ماضخ في  9حىان ً 1997خػلم بالترفُؼ في ملازًط املىدت الخطىضيت (مىحت الخيالُفالبُساغىحُت) املذىلت لفائسة ضحاٌ الخهليم الثاهىي الخابػين لىظاضة الشباب والؼفىلت بػىىان ػىت .1997
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1997ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1997خػلم بدىلُح ألامط غسز  1116لؼىت  1981املاضخ في  1ػبخمبر 1981املخػلم بةحساث مىدت السيف املذىلت لبػع ضحاٌ الخهليم الابخدائي بىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  1187لؼىت  1998ماضخ في  15حىان ً 1998خػلم بالترفُؼ في ملازًط املىدت الخطىضيت (مىحت الخيالُفالبُساغىحُت) املذىلت لفائسة ضحاٌ الخهليم الثاهىي الخابػين لىظاضة الشباب والؼفىلت بػىىان ػىت .1998
 ؤمط غسز  1198لؼىت  1999ماضخ في  1ؤهخىبط ً 1999خػلم بظبؽ العٍازة الجملُت في ملازًط مىدت الخياليفالبيداغىحيت املذىلت لفائسة ضحاٌ الخهليم الثاهىي الخابػين لىظاضة الشباب والؼفىلت ػُلت الفترة  1111 – 1999وبػىاز
اللؼؽ ألاوٌ لفائسة ألاغىان املخمخػين بهصه املىحت.
 ؤمط غسز  1169لؼىت  1999ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1999خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  615لؼىت  1981املاضخ في  7ماي 1981املخػلم بةحساث زجبت أطخاذ أوٌ للشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  1171لؼىت  1999ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1999خػلم بظبؽ املؿابلت بين دزحاث زجبت أطخاذ أوٌ للشبابوالطٍاطت ومظخىياث الخؤحير.
 ؤمط غسز  1168لؼىت  1999ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1999خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  951لؼىت  1971املاضخ في 1هىفمبر  1999املخػلم بظبؽ الىكام ألاطاس ي الخاص بسحاٌ الخهليم الطاحػين بالىظط لىظاضة الشباب والؼفىلت.
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 ؤمط غسز  1169لؼىت  1999ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1999خػلم بظبؽ املؿابلت بين دزحاث زجب طلً الخهليم بىظاضةالشباب والؼفىلت ومظخىياث الخؤحير.
 ؤمط غسز  1165لؼىت  1111ماضخ في  15ماي ً 1111خػلم بالترفُؼ في ملازًط مىحت الخياليف البيداغىحيت املذىلتلفائسة ضحاٌ الخهليم الثاهىي الخابػين لىظاضة الشباب والؼفىلت والطٍاطت بػىىان ػىت .1111
 ؤمط غسز  1191لؼىت  1111ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1111خػلم بةحساث زجبتي أطخاذ أوٌ فىق السجبت للشباب والطٍاطتوأطخاذ فىق السجبت للشباب والطٍاطت بىظاضة الشباب والؼفىلت والطٍاطت.
 ؤمط غسز  1191لؼىت  1111ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1111خػلم بظبؽ هكام جؤحير ألاطاجرة ألاوٌ فىق السجبت للشبابوالطٍاطت وألاطاجرة فىق السجبت للشباب والطٍاطت بىظاضة الشباب والؼفىلت والطٍاطت.
 ؤمط غسز  1191لؼىت  1111ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1111خػلم بظبؽ املؿابلت بين دزحاث زجبتي أطخاذ أوٌ فىق السجبتللشباب والطٍاطت وأطخاذ فىق السجبت للشباب والطٍاطت بىظاضة الشباب والؼفىلت والطٍاطت ومظخىياث الخؤحير.
 ؤمط غسز  1911لؼىت  1111ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1111خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  615لؼىت  1981املاضخ في 7ماي  1981املخػلم بةحساث زجبت أطخاذ أوٌ للشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  1915لؼىت  1111ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1111خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  951لؼىت  1971املاضخ في 1هىفمبر  1971املخػلم بظبؽ الىكام ألاطاس ي الخاص بسحاٌ الخهليم الطاحػين بالىظط لىظاضة الشباب والؼفىلت والطٍاطت.
 ؤمط غسز  958ػىت  1111ماضخ في  1ماي ً 1111خػلم بةػىاز اللظـ الثالث مً العٍازة الجملُت في ملازًط مىدتالخياليف البيداغىحيت لفائسة ضحاٌ الخهليم الثاهىي الخابػين لىظاضة الشباب والؼفىلت والطٍاطت بػىىان ػىت .1111
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1111ماضخ في  8ماي ً 1111خػلم بالترفُؼ في ملازًط مىدت الخياليف البيداغىحيت لفائسةألاطاجرة ألاوٌ فىق السجبت للشباب والطٍاطت وألاػاجصة فىق الطجبت للشباب والطٍاطت الخابػين لىظاضة الشباب والؼفىلت
والطٍاطت بػىىان ػىت .1111
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 ؤمط غسز  1817لؼىت  1111ماضخ في  19ؤهخىبط ً 1111خػلم بظبؽ العٍازة الجملُت في ملازًط مىدت الخياليفالبيداغىحيت املذىلت لفائسة ضحاٌ الخػلُم الثاهىي الخابػين لىظاضاث الطٍاطت وشاون املطؤة وألاػطة والؼفىلت والثلافت
والشباب والترفُه ػُلت الفترة  1111-1111وبػىاز اللؼؽ ألاوٌ لفائسة ألاغىان املىخفػين بهصه املىح.
 ؤمط غسز  1611لؼىت  1111ماضخ في  1ؤوث ً 1111خػلم بالترفُؼ في ملازًط مىدت الخياليف البيداغىحيت املذىلتلفائسة ضحاٌ الخهليم الثاهىي الخابػين لىظاضاث الطٍاطت وشاون املطؤة وألاػطة والؼفىلت والثلافت والشباب والترفُه بػىىان
ػىت .1111
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1111ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1111خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  951لؼىت  1971املاضخ في 1هىفمبر  1971املخػلم بظبؽ الىكام ألاطاس ي الخاص بسحاٌ الخهليم الطاحػين بالىظط بلى وظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  1115لؼىت  1111ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1111خػلم بسحب أخيام ألامط غسز  1169لؼىت  1999ماضخ في 17ؤهخىبط ً 1999خػلم بظبؽ املؿابلت بين دزحاث زجب طلً الخهليم بىظاضة الشباب والؼفىلت ومظخىياث الخؤحير ،غلى
ضحاٌ الخػلُم بىظاضاث الطٍاطت وشاون املطؤة وألاػطة والؼفىلت والثلافت والشباب والترفُه.
 ؤمط غسز  1116لؼىت  1111ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1111خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  615لؼىت  1981املاضخ في  7ماي 1981املخػلم بةحساث زجبت أطخاذ أوٌ للشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  1117لؼىت  1111ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1111خػلم بسحب أخيام ألامط غسز  1171لؼىت  1999ماضخ في 11ؤهخىبط ً 1999خػلم بظبؽ املؿابلت بين دزحاث زجبت أطخاذ أوٌ للشباب والطٍاطت ومظخىياث الخؤحير ،غلى ضجبت ؤػخاش
ؤوٌ للتربُت البسهُت وؤػخاش ؤوٌ للشباب والؼفىلت لىظاضاث الطٍاطت وشاون املطؤة وألاػطة والؼفىلت والثلافت والشباب
والترفُه.
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1111ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1111خػلم بدىلُح ألامط غسز  1191لؼىت  1111ماضخ في  11ؤهخىبطً 1111خػلم بةحساث زجبتي أطخاذ أوٌ فىق السجبت للشباب والطٍاطت وأطخاذ فىق السجبت للشباب والطٍاطت بىظاضة الشباب
والؼفىلت والطٍاطت.
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 ؤمط غسز  1111لؼىت  1111ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1111خػلم بسحب أخيام ألامط غسز  1191لؼىت  1111ماضخ في 11ؤهخىبط ً 1111خػلم بظبؽ املؿابلت بين دزحاث زجبتي أطخاذ أوٌ فىق السجبت للشباب والطٍاطت وأطخاذ فىق السجبت
للشباب والطٍاطت بىظاضة الشباب والؼفىلت والطٍاطت ومظخىياث الخؤحير غلى ضجبتي ؤػخاش ؤوٌ فىق الطجبت وؤػخاش فىق
الطجبت لىظاضاث الطٍاطت وشاون املطؤة وألاػطة والؼفىلت والثلافت والشباب والترفُه.
 ؤمط غسز  1191لؼىت  1115ماضخ في  19زٌؼمبر ً 1115خػلم بظبؽ العٍازة الجملُت في ملازًط مىدت الخياليفالبيداغىحيت املذىلت لفائسة ضحاٌ الخهليم الثاهىي لىظاضة الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ػُلت الفترة 1117 – 1115
وبػىاز اللؼؽ ألاوٌ لفائسة ألاغىان املىخفػين بهصه املىحت.
 ؤمط غسز  1191لؼىت  1115ماضخ في  19زٌؼمبر ً 1115خػلم بظبؽ العٍازة الجملُت في ملازًط مىدت الخياليفالبيداغىحيت املذىلت لفائسة ضحاٌ الخػلُم الثاهىي لىظاضة الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ػُلت الفترة 1117 – 1115
وبػىاز اللؼؽ ألاوٌ لفائسة ألاغىان املىخفػين بهصه املىحت.
 ؤمط غسز  1119لؼىت  1116ماضخ في  11ماي ً 1116خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  951لؼىت  1971املاضخ في  1هىفمبر 1971املخػلم بظبؽ الىكام ألاطاس ي الخاص بسحاٌ الخهليم الطاحػين بالىظط بلى وظاضاث الطٍاطت وشاون املطؤة وألاػطة
والؼفىلت والثلافت والشباب والترفُه.
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1116ماضخ في  11ماي ً 1116خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  615لؼىت  1981املاضخ في  7ماي 1981املخػلم بةحساث زجبت أطخاذ أوٌ للتربُت البسهُت ؤو للشباب والؼفىلت الطاحػين بالىظط بلى وظاضاث الطٍاطت وشاون
املطؤة وألاػطة والؼفىلت والثلافت والشباب والترفُه.
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1116ماضخ في  11ماي ً 1116خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  1191لؼىت  1111املاضخ في 11ؤهخىبط  1111املخػلم بةحساث زجبتي أطخاذ أوٌ فىق السجبت للتربُت البسهُت ؤو أطخاذ أوٌ فىق السجبت للشباب والؼفىلت
وأطخاذ فىق السجبت للتربُت البسهُت ؤو ؤػخاش فىق الطجبت للشباب والؼفىلت الطاحػين بالىظط بلى وظاضاث الطٍاطت وشاون املطؤة
وألاػطة والؼفىلت والثلافت والشباب والترفُه.
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1116ماضخ في  11ماي ً 1116خػلم بدىليذ األمط غسز  1115لؼىت  1111املاضخ في  17ؤهخىبط 1111املخػلم بسحب أخيام ألامط غسز  1169لؼىت  1999املاضخ في  17ؤهخىبط  1999املخػلم بظبؽ املؿابلت بين دزحاث
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زجب طلً الخهليم لىظاضة الشباب والؼفىلت ومظخىياث الخؤحير غلى ضحاٌ الخػلُم بىظاضاث الطٍاطت وشاون املطؤة وألاػطة
والؼفىلت والثلافت والشباب والترفُه.
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1116ماضخ في  11ماي ً 1116خػلم بدىليذ ألامط غسز  1117لؼىت  1111املاضخ في  17ؤهخىبط 1111املخػلم بسحب أخيام ألامط غسز  1171لؼىت  1999املاضخ في  11ؤهخىبط  ،1999املخػلم بظبؽ املؿابلت بين دزحاث
زجبت أطخاذ أوٌ للشباب والطٍاطت ومظخىياث الخؤحير غلى ضجبت ؤػخاش ؤوٌ للتربُت البسهُت ؤو ؤػخاش ؤوٌ للشباب والؼفىلت
لىظاضاث الطٍاطت وشاون املطؤة وألاػطة والؼفىلت والثلافت والشباب والترفُه.
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1116ماضخ في  11ماي ً 1116خػلم بدىليذ ألامط غسز  1111لؼىت  1111املاضخ في  17ؤهخىبط 1111املخػلم بسحب أخيام ألامط غسز  1191لؼىت  1111املاضخ في  11ؤهخىبط  ،1111املخػلم بظبؽ املؿابلت بين دزحاث
زجبتي أطخاذ أوٌ فىق السجبت للشباب والطٍاطت وأطخاذ فىق السجبت للشباب والطٍاطت بىظاضة الشباب والؼفىلت والطٍاطت
ومظخىياث الخؤحير غلى ضجبتي ؤػخاش ؤوٌ فىق الطجبت وؤػخاش فىق الطجبت لىظاضاث الطٍاطت وشاون املطؤة وألاػطة والؼفىلت
والثلافت والشباب والترفُه.
 ؤمط غسز  1786لؼىت  1116ماضخ في  16حىان ً 1116خػلم بالترفُؼ في ملازًط مىدت الخياليف البيداغىحيت املذىلتلفائسة ضحاٌ الخهليم الثاهىي الخابػين لىظاضاث الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت وشاون املطؤة وألاػطة والؼفىلت واملؼىين
بػىىان ػىت 1116
 ؤمط غسز  1220لؼىت  1117ماضخ في  11ماي ً 1117خػلم بةػىاز اللظـ الثالث مً العٍازة الجملُت في ملازًط مىدتالخياليف البيداغىحيت املذىلت لطحاٌ الخهليم الثاهىي الخابػين لىظاضحي الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت وشاون املطؤة
وألاػطة والؼفىلت واملؼىين بػىىان ػىت .1117
 ؤمط غسز  1115لؼىت  1119ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1119خػلم بةػىاز اللظـ الثاوي مً العٍازة الجملُت في ملازًط مىدتالخياليف البيداغىحيت املذىلت لفائسة ضحاٌ الخهليم الابخدائي الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت بػىىان
ػىت .1119
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 ؤمط غسز  1115لؼىت  1111ماضخ في  11ماي ً 1111خػلم بةػىاز اللؼؽ الثالث مً العٍازة الجملُت في ملازًط مىدتالخياليف البيداغىحيت املذىلت لفائسة ضحاٌ الخهليم الثاهىي الخابػين لىظاضحي الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت وشاون
املطؤة وألاػطة والؼفىلت واملؼىين ،بػىىان ػىت 1111
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1111ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1111خػلم بالترفُؼ في ملازًط مىحت الخيالُف البُساغىحُت املؼىسةلفائسة ضحاٌ الخػلُم الثاهىي الخابػين لىظاضحي الشباب والطٍاطت وشاون املطؤة بػىىان ػىت .1111
 ؤمط غسز  1818لؼىت  1111ماضخ في  19ماي ً 1111خػلم بظبؽ الىكام ألاطاطـي الخاص بظلً زحاٌ الخهليمالـساحهين بالىـظط لىظاضة الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة.
 ؤمط غسز  1117لؼىت  1111ماضخ في  11حىان ً 1111خػلم بظبؽ املؿابلت بين دزحاث زجب طلً زحاٌ الخهليمالطاحػين بالىظط لىظاضة الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة ومؼخىٍاث الخإحير.
 ؤمط غسز  1118لؼىت  1111ماضخ في  1حىٍلُت ً 1111خػلم بظبؽ هكام جؤحير طلً زحاٌ الخهليم الطاحػين بالىظطلىظاضة الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة.
 ؤمط غسز  1915لؼىت  1111ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1111خػلم بدىليذ ألامط غسز  1818لؼىت  1111املاضخ في  19ماي 1111املخػلم بظبؽ الىكام ألاطاس ي الخاص بظلً زحاٌ الخهليم الطاحػين بالىظط لىظاضة الشباب والطٍاطت واملطؤة
وألاػطة.
 ؤمط حيىمي غسز  1111لؼىت  1115ماضخ في  11ػبخمبر ً 1115خػلم بظبؽ مىحت الظاناث إلاغافيت املذصصتلفائسة مذخلف ضجب زحاٌ الخهليم الطاحػين بالىظط لىظاضة الشباب والـطٍاطت ووظاضة املـطؤة وألاػطة والؼفىلت.
 ؤمط حيىمي غسز  151لؼىت  1116ماضخ في  15حاهفي ً 1116خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  1818لؼىت  1111املاضخفي  19ماي  1111املخػلم بظبؽ الىكام ألاطاطـي الخاص بظلً زحاٌ الخهليم الـطاحػين بالىـظط لىظاضة الشباب والطٍاطت
واملطؤة وألاػطة.
 ؤمط حيىمي غسز  151لؼىت  1116ماضخ في  15حاهفي ً 1116خػلم بدىلُح ألامط غسز  1118لؼىت  1111املاضخ في 1حىٍلُت  1111املخػلم بظبؽ هكام جؤحير طلً زحاٌ الخهليم الطاحػين بالىظط لىظاضة الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة.
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 ؤمط حيىمي غسز  151لؼىت  1116ماضخ في  15حاهفي ً 1116خػلم بػبـ املؿابلت بين دزحاث زجب طلً زحاٌالخهليم الطاحػين بالىظط لىظاضة الشباب والطٍاطت ووظاضة املطؤة وألاػطة والؼفىلت ومؼخىٍاث الخإحير.
 ؤمط حيىمي غسز  988لؼىت  1117ماضخ في  17ؤوث ً 1117خػلم بظبؽ جىكيذ الهمل ألاطبىعي املؿالب به زحاٌالخهليم الطاحػين بالىظط لىظاضة شاون الشباب والطٍاطت ووظاضة املطؤة وألاػطة والؼفىلت.
 ؤمط حيىمي غسز  840لؼىت  1118ماضخ في  22أهخىبس ً 0228خػلم بدىلُح ألامط غسز  1118لؼىت  1111املاضخ في 1حىٍلُت  1111املخػلم بظبؽ هظام جؤحير طلً زحاٌ الخهليم الطاحػين بالىظط لىظاضة الشباب والطٍاطت ووظاضة املطؤة وألاػطة
والؼفىلت.
 ؤمط حيىمي غسز  956لؼىت  1119ماضخ في  16ؤهخىبط ً 1119خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  1818لؼىت  1111املاضخ في 19ماي  1111املخػلم بظبؽ الىظام ألاػاػـي الخاص بؼلً ضحاٌ الخػلُم الـطاحػين بالىـظط لىظاضة الشباب والطٍاطت ووظاضة
املطؤة وألاػطة والؼفىلت.
 ؤمط حيىمي غسز  957لؼىت  1119ماضخ في  16ؤهخىبط ً 1119خػلم بدىلُح ألامط الحيىمي غسز  151لؼىت  1116املاضخفي  15حاهفي 1116املخػلم بظبؽ املؼابلت بين زضحاث ضجب ػلً ضحاٌ الخػلُم الطاحػين بالىظط لىظاضة الشباب والطٍاطت
ووظاضة املطؤة وألاػطة والؼفىلت ومؼخىٍاث الخإحير.
 ؤمط حيىمي غسز  958لؼىت  1119ماضخ في  16ؤهخىبط ً 1119خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  1118لؼىت  1111املاضخ في 1حىٍلُت  1111املخػلم بظبؽ هظام جإحير ػلً ضحاٌ الخػلُم الطاحػين بالىظط لىظاضة الشباب والطٍاطت ووظاضة املطؤة
وألاػطة والؼفىلت.

ب .اللسازاث:
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  1هىفمبر ً 1971خػلم بئنادة جسجيب طلً زحاٌ الخهليم بىظاضة الشبابوالطٍاطت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  19هىفمبر ً 1976خػلم بظبؽ هظام الامخدان الطامي بلى بزماج املدزبيناملتربطين والىكخيين في زجبت مهلم التربُت البسهُت ؤو ميشؽ وىكخُين.
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 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  8هىفمبر 1977املخػلم بظبؽ جطاجِب وبطهامج مىاقسة اهخداب ألاطاجرةالطاحػين بالىظط بلى وظاضة الشباب والطٍاطت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  8هىفمبر ً 1977خػلم بظبؽ جطاجِب وبطهامج مىاقسة الهخداب أطاجرة الخهليمالثاهىي للمطحلت ألاولى واملسبين.
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت ماضخ في  11حىٍلُت ً 1991خػلم بظبؽ هظام وبطهامج الامخدان املنهي الهخداب أطاجرةالخهليم الثاهىي للمطحلت ألاولى واملسبين.
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت والطٍاطت ماضخ في  11حاهفي ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليتبامللفاث للتركُت بلى ضجبت أطخاذ أوٌ فىق الطجبت للشباب والطٍاطت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت والطٍاطت ماضخ في  11حاهفي ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليتبامللفاث للتركُت بلى ضجبت أطخاذ فىق السجبت للشباب والطٍاطت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت والطٍاطت ماضخ في  11حىان ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليتبامللفاث للتركُت بلى ضجبت أطخاذ أوٌ للشباب والطٍاطت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت والطٍاطت ماضخ في  11حىان ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليتبامللفاث للتركُت بلى ضجبت أطخاذ شباب وضٍاطت.
 كطاض مً وظٍط الطٍاطت ماضخ في  15ؤهخىبط ً 1111خػلم بدىلُح اللطاض املاضخ في  11حاهفي  1111املخػلم بظبؽ هُفُتجىظُم املىاقسة الدازليت بامللفاث للتركُت بلى ضجبت أطخاذ أوٌ فىق السجبت للشباب والطٍاطت.
 كطاض مً وظٍط الطٍاطت ماضخ في  15ؤهخىبط ً 1111خػلم بدىلُح اللطاض املاضخ في  11حاهفي  1111املخػلم بظبؽ هُفُتجىظُم املىاقسة الدازليت بامللفاث للتركُت بلى ضجبت أطخاذ أوٌ للشباب والطٍاطت.
 كطاض مً وظٍط الطٍاطت ماضخ في  15ؤهخىبط ً 1111خػلم بدىلُح اللطاض املاضخ في  11حاهفي  1111املخػلم بظبؽ هُفُتجىظُم املىاقسة الدازليت بامللفاث للتركُت بلى ضجبت أطخاذ للشباب الطٍاطت.
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 .0.2طلً الخفلد البيداغىجي
 .2.0.2طلً الخفلد البيداغىجي (كؿام السياغت والتربيت البدهيت)
أ .ألاوامس:
 ؤمط غسز  151لؼىت  1966ماضخ في  15حىان ً 1966خػلم بسسق ألاخيام الخؤطيظيت للظلً الفني بةزاضة الشبابوالطٍاطت.
 ؤمط غسز  168لؼىت  1968ماضخ في  17هىفمبر ً 1968خػلم بظبؽ اللاهىن ألاطاس ي ملؼخذسمي جفلدًت التربيت البدهيتوالسياغيت.
 ؤمط غسز  171لؼىت  1968ماضخ في  17هىفمبر ً 1968خػلم بةػىاز مىدت مؤكخت ملخفلدي الخهليم الثاهىي وملخفلديالخهليم الابخدائي للتربُت البسهُت والطٍاطُت
 ؤمط غسز  16لؼىت  1971ماضخ في  11حاهفي ً 1971خػلم بئنادة جسجيب بػع ؤصىاف إؾازاث املطالح الفىيت بىظاضةالتربُت والشباب والطٍاطت.
 ؤمط حيىمي غسز  151لؼىت  1118ماضخ في  11ؤفطٍل ً 1118خػلم بظبؽ هكام جؤحير ألاغىان امليلفين باإلغساز املازيوباإلشطاف غلى الامخحاهاث واملىاظطاث املسضػُت الىػىُت في مازة التربُت البسهُت وألاوشؼت الطٍاطُت.

ب .اللسازاث:
 كطاض واجب السولت للشباب والطٍاطت والشاون الاحخماغُت ماضخ في  7فُفطي ً 1969خػلم بظبؽ بطهامج امخدان هفاءةلىظائف مخفلد للخهليم الابخدائي في التربُت البسهُت والطٍاطُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1117خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسةالدازليت بامللفاث للتركُت بلى ضجبت مخفلد نام جطبُت بسهُت وضٍاطت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1117خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسةالدازليت بامللفاث للتركُت بلى ضجبت مخفلد أوٌ جطبُت بسهُت وضٍاطت.

71

إدارة التصرف في الوثائق والتوثيق

 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  1حىان ً 1118خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم الامخدان املنهيبامللفاث إلدماج املسشدًً البيداغىحيين للتربُت البسهُت والطٍاطت في ضجبت مخفلد دزحت أولى للتربُت البسهُت والطٍاطت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1118خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاظطةالخاضحُت باالدخباضاث لللبىٌ في مطحلت جيىًٍ الهخساب مخفلسي السضحت ألاولى جطبُت بسهُت وضٍاطت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1118خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسةالخازحيت باالدخباضاث لللبىٌ في مطحلت جيىًٍ الهخداب مخفلدي الدزحت الثاهيت جطبُت بسهُت وضٍاطت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  5ؤهخىبط ً 1119خػلم بظبؽ هكام الخىىيً والدزاطاثوالخذطج بمطحلت جيىًٍ مخفلدي الدزحت ألاولى جطبُت بسهُت وضٍاطت باملطهع الىػني لخيىًٍ وضػيلت بػاضاث الشباب
والطٍاطت والتربُت البسهُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  5ؤهخىبط ً 1119خػلم بظبؽ هكام الخىىيً والدزاطاثوالخذطج بمطحلت جيىًٍ مخفلدي الدزحت الثاهيت جطبُت بسهُت وضٍاطت باملطهع الىػني لخيىًٍ وضػيلت بػاضاث الشباب
والطٍاطت والتربُت البسهُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1111خػلم بظبؽ هكام الخىىيً والدزاطاثوالخذطج بمطحلت جيىًٍ مخفلدي التربُت البسهُت والطٍاطت باملطهع الىػني لخيىًٍ وضػيلت بػاضاث الشباب والطٍاطت والتربُت
البسهُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  16ماي ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الخازحيت باالدخباضاثللسدىٌ بلى مطحلت الخيىًٍ الهخداب مخفلدًً للتربُت البسهُت والطٍاطت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  19حىٍلُت ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليت بامللفاثللتركُت بلى ضجبت مخفلد أوٌ للتربُت البسهُت والطٍاطت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة ماضخ في  1هىفمبر ً 1111خػلم بظبؽ هكام الخىىيً بمسخلت جىىيًمخفلدي التربيت البدهيت والسياغت.
72

إدارة التصرف في الوثائق والتوثيق

 .0.0.2طلً الخفلد البيداغىجي (كؿام الشباب والؿفىلت)
أ .ألاوامس:
 ؤمط غسز  181لؼىت  1968ماضخ في  9ػبخمبر ً 1968خػلم بظبؽ اللىاغس الاػخثىائُت والاهخلالُت الهخداب مخفلدًًللشباب.
 ؤمط غسز  5لؼىت  1969ماضخ في  1حاهفي ً 1969خػلم بخمسًس ؤحيام ألامط غسز  181لؼىت  1968املاضخ في  9ػبخمبر 1968الظابؽ لللىاغس الاػخثىائُت والىكخُت الهخداب مخفلدًً للشباب.
 ؤمط غسز  166لؼىت  1969ماضخ في  8ماي ً 1969خػلم بةجمام ألامط غسز  181لؼىت  1968املاضخ في  9ػبخمبر 1968الظابؽ لللىاغس الاػخثىائُت والىكخُت الهخداب مخفلدًً للشباب.

ب .اللسازاث:
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1117خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسةالدازليت بامللفاث للتركُت بلى ضجبت مخفلد أوٌ شباب وػفىلت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1117خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسةالدازليت بامللفاث للتركُت بلى ضجبت مخفلد نام شباب وػفىلت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  1حىان ً 1118خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم الامخدان املنهيبامللفاث إلدماج املسشدًً البيداغىحيين للشباب والؼفىلت في ضجبت مخفلد دزحت أولى للشباب والؼفىلت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1118خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسةالخازحيت باالدخباضاث لللبىٌ في مطحلت جيىًٍ الهخداب مخفلدي الدزحت ألاولى شباب وػفىلت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1118خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسةالخازحيت باالدخباضاث لللبىٌ في مطحلت جيىًٍ الهخداب مخفلدي الدزحت الثاهيت شباب وػفىلت.
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 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  5ؤهخىبط ً 1119خػلم بظبؽ هكام الخىىيً والدزاطاثوالخذطج بمطحلت جيىًٍ مخفلدي الدزحت ألاولى شباب وػفىلت باملطهع الىػني لخيىًٍ وضػيلت بػاضاث الشباب والطٍاطت
والتربُت البسهُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  5ؤهخىبط ً 1119خػلم بظبؽ هكام الخىىيً والدزاطاثوالخذطج بمطحلت جيىًٍ مخفلدي الدزحت الثاهيت شباب وػفىلت باملطهع الىػني لخيىًٍ وضػيلت بػاضاث الشباب والطٍاطت
والتربُت البسهُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1111خػلم بظبؽ هكام الخىىيً والدزاطاثوالخذطج بمطحلت جيىًٍ مخفلدي الشباب والؼفىلت باملطهع الىػني لخيىًٍ وضػيلت بػاضاث الشباب والطٍاطت والتربُت
البسهُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  16ماي ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الخازحيت باالدخباضاثللسدىٌ بلى مطحلت الخيىًٍ الهخداب مخفلدًً للشباب والؼفىلت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  19حىٍلُت ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليت بامللفاثللتركُت بلى ضجبت مخفلد أوٌ للشباب والؼفىلت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة ماضخ في  1هىفمبر ً 1111خػلم بظبؽ هكام الخىىيً بمسخلت جىىيًمخفلدي الشباب والؿفىلت.

 .3.0.2طلً الخفلد البيداغىجي (كؿام الشباب والسياغت والتربيت البدهيت)
أ .ألاوامس:
 ؤمط غسز  91لؼىت  1959ماضخ في  11ؤفطٍل ً 1959خػلم بةزداٌ اطخثىاءاث نلى التراجيب اللاهىهيت للمىقفين الفىيينإلزاضة الشباب والطٍاطت.
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 ؤمط غسز  119لؼىت  1959ماضخ في  1ضحب  11( 1179زٌؼمبر ً )1959لط ي بخمسًس جطاجِب ألامط غسز  91لؼىت 1959املاضخ في  1شىاٌ  11( 1178ؤفطٍل  )1959املخػلم بةزداٌ اطخثىاءاث نلى التراجيب اللاهىهيت ملىقفي بزاضة الشباب
والطٍاطت.
 ؤمط غسز  111لؼىت  1961ماضخ في  18حىان ً 1961لط ي بخمسًس جطاجِب ألامط غسز  91لؼىت  1959املاضخ في  11ؤفطٍل 1959املخػلم بةزداٌ اطخثىاءاث نلى التراجيب اللاهىهيت للمىقفين الفىيين إلزاضة الشباب والطٍاطت بلى جاضٍر  11زٌؼمبر
.1961
 ؤمط غسز  166لؼىت  1961ماضخ في  11ماي ً 1961خػلم بدىلُح ألامط غسز  91لؼىت  1959ماضخ في  11ؤفطٍل 1959ًخػلم باللاهىن الخاص باملىقفين الفىين إلزاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  185لؼىت  1961ماضخ في  11ماي ً 1961خػلم بسسق ألاخيام الىكاميت للمىقفين الفىيين بةزاضة الشبابوالطٍاطت.
 ؤمط غسز  111لؼىت  1961ماضخ في  11هىفمبر ً 1961خػلم بخمسًس ؤحيام ألامط غسز  185لؼىت  1961ماضخ في  11مايً 1961خػلم بسسق ألاخيام الىكاميت للمىقفين الفىيين بةزاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  11لؼىت  1961ماضخ في  15حاهفي ً 1961خػلم بخمسًس ؤحيام ألامط غسز  185لؼىت  1961ماضخ في  11مايً 1961خػلم بسسق ألاخيام الىكاميت للمىقفين الفىيين بةزاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  169لؼىت  1968ماضخ في  17هىفمبر ً 1968خػلم بالترجيب الخفاغلي والخدزج اللياس ي املىؼبلين غلى بػعمىظفي هخابت السولت للشباب والطٍاطت والشاون الاحخماغُت.
 ؤمط غسز  951لؼىت  1971ماضخ في  1هىفمبر ً 1971خػلم باللاهىن ألاطاس ي الخاص بإغظاء ػلً الخفلد البيداغىجيبىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  951لؼىت  1971ماضخ في  1هىفمبر ً 1971خػلم بالترجيب الخفاغلي والخدزج اللياس ي املىؼبلين غلى ؤغظاءػلً الخفلد البيداغىجي لىظاضة الشباب والطٍاطت.
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 ؤمط غسز  156لؼىت  1975ماضخ في  15ؤفطٍل ً 1975خػلم بدىلُح ألامط غسز  951لؼىت  1971املاضخ في  1هىفمبر 1971ًخػلم باللاهىن ألاطاس ي الخاص بإغظاء ػلً الخفلد البيداغىجي بىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  888لؼىت  1976ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1976خػلم بدىلُح ألامط غسز  951لؼىت  1971املاضخ في  1هىفمبر 1971املخػلم باللاهىن ألاطاس ي الخاص بإغظاء ػلً الخفلد البيداغىجي بىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  511لؼىت  1981ماضخ في  11ؤفطٍل ً 1981خػلم بةػىاز مىدت هيلىمترًت حملُت لفائسة أنىان الخفلدالخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  116لؼىت  1981ماضخ في  11ؤفطٍل ً 1981خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  951لؼىت  1971املاضخ في  1هىفمبرً 1971خػلم باللاهىن ألاطاس ي الخاص بإغظاء ػلً الخفلد البيداغىجي بىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  598لؼىت  1981ماضخ في  17حىان ً 1981خػلم بةػىاز مىدت هيلىمترًت حملُت لفائسة ؤغظاء هُئت الخفلدالبيداغىجي الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  118لؼىت  1985ماضخ في  11حاهفي ً 1985خػلم بدىلُح ألامط غسز  951لؼىت  1971املاضخ في  1هىفمبر 1971ًخػلم باللاهىن ألاطاس ي الخاص بإغظاء ػلً الخفلد البيداغىجي بىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  1178لؼىت  1985ماضخ في  5ؤهخىبط ً 1985خػلم بظبؽ ملازًط املىدت الخطىضيت (مىحت الخيالُفالبُساغىحُت) املذىلت ألغظاء ػلً الخفلد البيداغىجي الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  1181لؼىت  1985ماضخ في  5ؤهخىبط ً 1985خػلم بظبؽ ملساض املىدت الىيلىمترًت الجملُت لفائسة ؤغىانالخفلد البيداغىجي الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  111لؼىت  1986ماضخ في  18ماضغ ً 1986خػلم بظبؽ املىدت الىيلىمترًت الجملُت لفائسة ؤغىان الخفلدالبيداغىجي الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1988ماضخ في  16حىٍلُت ً 1988خػلم بةػىاز مىدت الخياليف الخاضت لفائسة ؤغظاء هُئتالخفلد البيداغىجي الخابػين لىظاضاث التربُت اللىمُت والشاون الاحخماغُت والشباب والطٍاطت.

76

إدارة التصرف في الوثائق والتوثيق

 ؤمط غسز  19لؼىت  1991ماضخ في  6حاهفي ً 1991خػلم بظبؽ ملازًط املىدت الخطىضيت (مىحت الخيالُفالبُساغىحُت) املذىلت ألغظاء ػلً الخفلد البيداغىجي الخابػين لىظاضة الشباب والؼفىلت.
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1991ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1991خػلم بدىلُح ألامط غسز  111لؼىت  1986املاضخ في  18ماضغ 1986املخػلم بظبؽ ملساض املىدت الىيلىمترًت الجملُت لفائسة ؤغىان الخفلد البيداغىجي الخابػين لىظاضة الشباب
والؼفىلت.
 ؤمط غسز  511لؼىت  1991ماضخ في ؤوٌ ماضغ ً 1991خػلم بظبؽ ملازًط املىدت الخطىضيت (مىحت الخيالُفالبُساغىحُت) املذىلت ألغظاء ػلً الخفلد البيداغىجي الخابػين لىظاضة الشباب والؼفىلت.
 ؤمط غسز  711لؼىت  1991ماضخ في  18ماضغ ً 1991خػلم بظبؽ ملازًط املىدت الخطىضيت (مىحت الخيالُفالبُساغىحُت) املذىلت ألغظاء ػلً الخفلد البيداغىجي الخابػين لىظاضة الشباب والؼفىلت.
 ؤمط غسز  1151لؼىت  1991ماضخ في  6حىان ً 1991خػلم بدىلُح ألامط غسز  951لؼىت  1971املاضخ في  1هىفمبر 1971املخػلم باللاهىن ألاطاس ي الخاص بإغظاء ػلً الخفلد البيداغىجي بىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  1915لؼىت  1996ماضخ في  16ؤهخىبط ً 1996خػلم بالترفُؼ في ملازًط املىدت الخطىضيت (مىحت الخيالُفالبُساغىحُت) املذىلت ألغظاء ػلً الخفلد البيداغىجي الخابػين لىظاضة الشباب والؼفىلت وبظبؽ العٍازة الجملُت في ألاحط
ػُلت الفترة  1998 – 1996لفائسة ألاغىان املخمخػين بهصه املىحت.
 ؤمط غسز  1115لؼىت  1997ماضخ في  9حىان ً 1997خػلم بالترفُؼ في ملازًط املىدت الخطىضيت (مىحت الخيالُفالبُساغىحُت) املذىلت ألغظاء ػلً الخفلد البيداغىجي الخابػين لىظاضة الشباب والؼفىلت بػىىان ػىت .1997
 ؤمط غسز  1171لؼىت  1998ماضخ في  11حىان ً 1998خػلم بالترفُؼ في ملازًط املىدت الخطىضيت (مىحت الخيالُفالبُساغىحُت) املذىلت ألغظاء ػلً الخفلد الببيداغىجي الخابػين لىظاضة الشباب والؼفىلت بػىىان ػىت .1998
 ؤمط غسز  1195لؼىت  1999ماضخ في  1ؤهخىبط ً 1999خػلم بظبؽ العٍازة الجملُت في ملازًط مىدت الخياليفالبيداغىحيت املذىلت لفائسة ؤغظاء ػلً الخفلد البيداغىجي الخابػين لىظاضة الشباب والؼفىلت ػُلت الفترة – 1999
 1111وبػىاز اللؼؽ ألاوٌ لفائسة ألاغىان املخمخػين بهصه املىحت.
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 ؤمط غسز  1166لؼىت  1999ماضخ في  17ؤهخىبطً 1999خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  951لؼىت  1971املاضخ في 1هىفمبر  1971املخػلم بالىكام ألاطاس ي الخاص بإغظاء ػلً الخفلد البيداغىجي بىظاضة الشباب والؼفىلت.
 ؤمط غسز  1167لؼىت  1999ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1999خػلم بظبؽ املؿابلت بين دزحاث زجب أنػاء طلً الخفلدالبيداغىجي بىظاضة الشباب والؼفىلت ومظخىياث الخؤحير.
 ؤمط غسز  1161لؼىت  1111ماضخ في  15ماي ً 1111خػلم بالترفُؼ في ملازًط مىدت الخياليف البيداغىحيت املذىلتلفائسة ؤغظاء ػلً الخفلد البيداغىجي الخابػين لىظاضة الشباب والؼفىلت والطٍاطت بػىىان ػىت .1111
 ؤمط غسز  1189لؼىت  1111ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1111خػلم بدىلُح ألامط غسز  951لؼىت  1971املاضخ في  1هىفمبر 1971املخػلم باللاهىن ألاطاس ي الخاص بإغظاء ػلً الخفلد البيداغىجي بىظاضة الشباب والؼفىلت والطٍاطت.
 ؤمط غسز  957لؼىت  2001ماضخ في 3ماي ً2001خػلم بةػىاز اللظـ الثالث مً العٍازة الجملُت في ملازًط مىدتالخياليف البيداغىحيت لفائسة ؤغظاء ػلً الخفلد البيداغىجي الخابػين لىظاضة الشباب والؼفىلت والطٍاطت بػىىان
ػىت.2001
 ؤمط غسز  117لؼىت  1111ماضخ في  18حاهفي ً 1111خػلم بظبؽ هكام جؤحير ؤغىان ػلً الخفلد البيداغىجيالطاحػين بالىظط لىظاضة الشباب والؼفىلت والطٍاطت.
 ؤمط غسز  1816لؼىت  1111ماضخ في  19ؤهخىبط ً 1111خػلم بظبؽ العٍازة الجملُت في ملازًط مىدت الخياليفالبيداغىحيت املذىلت لفائسة ؤغظاء ػلً الخفلس البُساغىجي الخابػين لىظاضاث الطٍاطت وشاون املطؤة وألاػطة والؼفىلت
والثلافت والشباب والترفُه ػُلت الفترة  1111-1111وبػىاز اللؼؽ ألاوٌ لفائسة ألاغىان املىخفػين بهصه املىحت.
 ؤمط غسز  1611لؼىت  1111ماضخ في  1ؤوث ً 1111خػلم بالترفُؼ في ملازًط مىدت الخياليف البيداغىحيت املذىلتلفائسة ؤغظاء ػلً الخفلد البيداغىجي الخابػين لىظاضاث الطٍاطت وشاون املطؤة وألاػطة والؼفىلت والثلافت والشباب
والترفُه بػىىان ػىت .1111
 ؤمط غسز  1118لؼىت  1111ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1111خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  951لؼىت  1971املاضخ في 1هىفمبر  1971املخػلم باللاهىن ألاطاس ي الخاص بإغظاء ػلً الخفلد البيداغىجي بىظاضة الشباب والؼفىلت والطٍاطت.
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 ؤمط غسز  1119لؼىت  1111ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1111خػلم بسحب أخيام ألامط غسز  1167لؼىت  1999ماضخ في 17ؤهخىبط ً 1999خػلم بظبؽ املؿابلت بين دزحاث زجب أنػاء طلً الخفلد البيداغىجي بىظاضة الشباب والؼفىلت
ومظخىياث الخؤحير غلى ػلً الخفلس البُساغىجي بىظاضاث الطٍاطت وشاون املطؤة وألاػطة والؼفىلت والثلافت والشباب
والترفُه.
 ؤمط غسز  1191لؼىت  1115ماضخ في  19زٌؼمبر ً 1115خػلم بظبؽ العٍازة الجملُت في ملازًط مىدت الخياليفالبيداغىحيت املذىلت لفائسة ؤغظاء ػلً الخفلد البيداغىجي لىظاضة الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ػُلت الفترة 1115
–  1117وبػىاز اللؼؽ ألاوٌ لفائسة ألاغىان املىخفػين بهصه املىحت.
 ؤمط غسز  1115ماضخ في 17حىٍلُت ً 1116خػلم بالترفُؼ في ملازًط مىدت الخياليف البيداغىحيت املذىلت لفائسة ؤغظاءػلً الخفلد البيداغىجي الخابػين لىظاضاث الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت وشاون املطؤة وألاػطة والؼفىلت واملؼىين
بػىىان ػىت .1116
 ؤمط غسز  1119لؼىت  1117ماضخ في  11ماي ً 1117خػلم بةػىاز اللظـ الثالث مً العٍازة الجملُت في ملازًط مىدتالخياليف البيداغىحيت املذىلت ألغظاء ػلً الخفلد الخابػين لىظاضحي الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت وشاون املطؤة
وألاػطة والؼفىلت واملؼىين بػىىان ػىت .1117
 ؤمط غسز  1711لؼىت  1117ماضخ في  5حىٍلُت ً 1117خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  951لؼىت  1971املاضخ في 1هىفمبر  1971املخػلم بظبؽ الىكام ألاطاس ي الخاص بؤنػاء طلً الخفلد البيداغىجي لىظاضاث الطٍاطت وشاون املطؤة
وألاػطة والؼفىلت والثلافت والشباب والترفُه
 ؤمط غسز  1711لؼىت  1117ماضخ في  5حىٍلُت ً 1117خػلم بدىلُح ألامط غسز  1119لؼىت  1111املاضخ في  17ؤهخىبط 1111املخػلم بسحب أخيام ألامط غسز  1167لؼىت  1999املاضخ في  17ؤهخىبط  1999املخػلم بظبؽ املؿابلت بين دزحاث
زجب أنػاء طلً الخفلد البيداغىجي بىظاضة الشباب والؼفىلت ومظخىياث الخؤحير غلى ػلً الخفلس البُساغىجي بىظاضاث
الطٍاطت وشاون املطؤة وألاػطة والؼفىلت والثلافت والشباب والترفُه.
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1119ماضخ في  11ؤوث ً 1119خػلم بةػىاز "مىدت الخياليف الخاضت" لفائسة ؤغظاء ػلًالخفلد البيداغىجي الخابػين لىظاضحي الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت وشاون املطؤة وألاػطة والؼفىلت واملؼىين.
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 ؤمط غسز  1111لؼىت  1119ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1119خػلم بةػىاز اللظـ الثاوي مً العٍازة الجملُت في ملازًط مىدتالخياليف البيداغىحيت املذىلت لفائسة ؤغظاء ػلً الخفلد البيداغىجي الخابػين لىظاضحي الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت
وشاون املطؤة وألاػطة والؼفىلت واملؼىين بػىىان ػىت .1119
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1111ماضخ في  11ماي ً 1111خػلم بةػىاز اللظـ الثالث مً العٍازة الجملُت في ملازًط مىدتالخياليف البيداغىحيت املذىلت لفائسة ؤغظاء ػلً الخفلد البيداغىجي الخابػين لىظاضحي الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت
وشاون املطؤة وألاػطة والؼفىلت واملؼىين بػىىان ػىت 1111
 ؤمط غسز  1911لؼىت  1111ماضخ في  9هىفمبر ً 1111خػلم بظبؽ املؿابلت بين دزحاث زجب طلً الخفلد البيداغىجيومظخىياث الخؤحير بىظاضحي الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت وشاون املطؤة وألاػطة والؼفىلت واملؼىين.
 ؤمط غسز  1778لؼىت  1111ماضخ في  19حىٍلُت ً 1111خػلم بدىلُح ألامط غسز  951لؼىت  1971املاضخ في  1هىفمبر 1971املخػلم بظبؽ الىكام ألاطاس ي الخاص بؤنػاء طلً الخفلد البيداغىجي لىظاضحي الشباب والطٍاطت والتربُت
البسهُت وشاون املطؤة وألاػطة والؼفىلت واملؼىين.
 ؤمط غسز  1115لؼىت  1111ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1111خػلم بالترفُؼ في ملازًط مىدت الخياليف البيداغىحيت املؼىسةلفائسة ؤغظاء ػلً الخفلد البيداغىجي الخابػين لىظاضحي الشباب والطٍاطت وشاون املطؤة بػىىان ػىت .1111
 ؤمط غسز  1985لؼىت  1111ماضخ في  19هىفمبر ً 1111خػلم بالترفُؼ في ملازًط مىحت الخياليف البيداغىحيت املؼىسةلفائسة ؤغظاء ػلً الخفلد البيداغىجي الخابػين لىظاضحي الشباب والطٍاطت وشاون املطؤة وألاػطة بػىىان ػىت .1111
  -ؤمط غسز  11لؼىت  1111ماضخ في  7حاهفي ً 1111خػلم بدىلُح ألامط غسز  1111لؼىت  1999املاضخ في  17ػبخمبر 1999املخػلم بظبؽ ملساض املىحت الىُلىمترًت املؼىسة بلى ؤغظاء هُئاث الخفلس البُساغىجي الخابػت لىظاضاث التربُت
والشاون الاحخماغُت والشباب والؼفىلت.
 ؤمـط غسز  1676لؼىت  1111ماضخ في  7ؤهخىبط ً 1111خػلم بئخدار مىدت زاضت لفائدة طلً الخفلد البيداغىجيالطاحؼ بالىظط لىظاضة الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة.
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 ؤمـط غسز  1677لؼىت  1111ماضخ في  7ؤهخىبط ً 1111خػلم بئخدار "مىدت حهيين" لفائدة طلً الخفلد البيداغىجيالطاحؼ بالىظط لىظاضة الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة.
  -ؤمط غسز  1811لؼىت  1111ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1111خػلم بةجمام ألامط غسز  1111لؼىت  1999املاضخ في 17ػبخمبر  1999املخػلم بظبؽ ملساض املىحت الىُلىمترًت املؼىسة بلى ؤغظاء هُئاث الخفلس البُساغىجي الخابػت لىظاضاث
التربُت والشاون الاحخماغُت والشباب والطٍاطت وشاون املطؤة وألاػطة.
 ؤمط حيىمي غسز  1111لؼىت  1115ماضخ في  11ػبخمبر ً 1115خػلم بالترفُؼ في ملازًط املىدت الىيلىمترًت املؼىسةلفائسة طلً الخفلد البيداغىجي بىظاضة الشباب والطٍاطت ووظاضة املطؤة وألاػطة والؼفىلت.
 ؤمط حيىمي غسز  198لؼىت  1117ماضخ في  11فُفطي ً 1117خػلم بظبؽ هظام بػىاز مىدت الخىلل الخاصت بإغظاءطلً الخفلد البيداغىجي الساحهين بالىظط لىظاضة شاون الشباب والطٍاطت ووظاضة املطؤة وألاػطة والؼفىلت وجحسًس ملازًطها
الُىمُت.
 ؤمط حيىمي غسز  911لؼىت  1119ماضخ في  16ػبخمبر ً 1119خػلم بظبؽ الىظام ألاػاس ي الخاص بإغظاء ػلًالخفلس البُساغىجي لىظاضة شاون الشباب والطٍاطت ووظاضة املطؤة وألاػطة والؼفىلت وهباض الؼً.
 ؤمط حيىمي غسز  911لؼىت  1119ماضخ في  16ػبخمبر ً 1119خػلم بظبؽ املؼابلت بين زضحاث ضجب ؤغظاء ػلًالخفلس البُساغىجي لىظاضة شاون الشباب والطٍاطت ووظاضة املطؤة وألاػطة والؼفىلت وهباض الؼً ومؼخىٍاث الخإحير.
 ؤمط حيىمي غسز  911لؼىت  1119ماضخ في  16ػبخمبر ً 1119خػلم بظبؽ هظام جإحير ؤغظاء ػلً الخفلس البُساغىجيلىظاضة شاون الشباب والطٍاطت ووظاضة املطؤة وألاػطة والؼفىلت وهباض الؼً.

ب .اللسازاث:
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  1هىفمبر ً 1971خػلم بئنادة جسجيب طلً الخفلد بيداغىجي بىظاضة الشبابوالطٍاطت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  8هىفمبر  1977الظابؽ لتراجِب وبطهامج مىاقسة اهخداب مخفلدي الشبابوالطٍاطت مً السضحت ألاولى.
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 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  8هىفمبر  1977الظابؽ لتراجِب وبطهامج مىاقسة اهخداب مخفلدي الشبابوالطٍاطت مً السضحت الثاهُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  11حىان ً 1981خػلم بدىلُح وبجمام اللطاض املاضخ في  8هىفمبر  1977املخػلمبظبؽ جساجيب وبسهامج مىاقسة اهخداب مخفلدي الشباب والطٍاطت مً السضحت ألاولى.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  11حىان ً 1981خػلم بدىلُح وبجمام اللطاض املاضخ في  8هىفمبر  1977املخػلمبظبؽ جساجيب وبسهامج مىاقسة اهخداب مخفلدي الشباب والطٍاطت مً السضحت الثاهُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت ماضخ في  7ؤهخىبط ً 1998خػلم بدىظُم الامخدان املنهي للدؼمُت في زجبت مخفلد نامللشباب والطٍاطت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت والطٍاطت ماضخ في  11حىان ً 1111خػلم بدىظُم الامخدان املنهي للدؼمُت في ضجبتمخفلد أوٌ للشباب والطٍاطت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت والطٍاطت ماضخ في  11ػبخمبر ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليتباالدخباضاث للتركُت بلى زجبت مخفلد دزحت أولى للشباب والطٍاطت.

 .3.2الىطىص املشترهت لظلً الخهليم والخفلد البيداغىجي
 .2.3.2الىطـ ــىص املشـ ــترهت لظـ ــلً الخهلـ ــيم والخفلـ ــد البيـ ــداغىجي (كؿـ ــام السياغـ ــت
والتربيت البدهيت)
ألاوامس:
 ؤمط غسز  167لؼىت  1958ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1958خػلم بظبؽ املىدت الىكخيت املؼىسة لهيئت الخهليم الخابػينلىخابت السولت للتربُت اللىمُت والشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  111لؼىت  1971ماضخ في  11ػبخمبر ً 1971خػلم باملىدت الىكخيت املذىلت لسحاٌ الخهليم الطاحػين بالىظط بلىوظاضة التربُت والشباب والطٍاطت.
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 ؤمط غسز  981لؼىت  1988ماضخ في  11ماي ً 1988خػلم بةحساث وقيفت مىدوب السياغت وبػىاز مىحت شهطٍت حؼمىبمىدت مىدوب السياغت.

 .0.3.2الىط ـ ــىص املش ـ ــترهت لظ ـ ــلً الخهل ـ ــيم والخفل ـ ــد البي ـ ــداغىجي (كؿ ـ ــام الش ـ ــباب
والسياغت والتربيت البدهيت)
ألاوامس:
 ؤمط غسز  91لؼىت  1959ماضخ في  11ؤفطٍل ً 1959خػلم باللاهىن الخاص باملىقفين الفىين إلزاضة الشباب والطٍاطت. ؤمط غسز  95لؼىت  1959ماضخ في  11ؤفطٍل ً 1959خػلم بترجيب أزكام الخفاغل للمىقفين الفىيين إلزاضة الشبابوالطٍاطت.
 ؤمط غسز  81لؼىت  1971ماضخ في  11ماضغ ً 1971خػلم بدىلُح ألامط غسز  167لؼىت  1958املاضخ في  11ؤهخىبط 1958املخػلم بظبؽ املىدت الىكخيت املؼىسة لهيئت الخهليم الخابػين لىظاضة التربُت والشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  956لؼىت  1971ماضخ في  1هىفمبر ً 1971خػلم بةحساث مىدت إلاهخاج لبػع ؤصىاف مىقفي وظاضة الشبابوالطٍاطت.
 ؤمط غسز  958لؼىت  1971ماضخ في  1هىفمبر ً 1971خػلم بظبؽ ملساض املىدت الظىىيت للظاناث إلاغافيت املذصصتلطحاٌ طلً الخهليم.
 ؤمط غسز  18لؼىت  1978ماضخ في  5حاهفي ً 1978خػلم بدىلُح ألامط غسز  956لؼىت  1971ماضخ في  1هىفمبر 1971ًخػلم بةحساث مىدت إلاهخاج لبػع ؤصىاف مىظفي وظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  19لؼىت  1978ماضخ في  5حاهفي ً 1978خػلم بدىلُح ألامط غسز  958لؼىت  1971ماضخ في ماضخ في  1هىفمبرً 1971خػلم بظبؽ ملساض املىدت الظىىيت للظاناث إلاغافيت املذصصت لسحاٌ طلً الخهليم.
 ؤمط غسز  859لؼىت  1981ماضخ في  7ػبخمبر ً 1981خػلم بظبؽ ملازًط املىدت الخطىضيت (مىحت الخيالُفالبُساغىحُت) املذىلت لطحاٌ ػلً الخهليم الابخدائي الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت.
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 ؤمط غسز  1177لؼىت  1991ماضخ في  15حىان ً 1991خػلم بسحب أخيام ألامط غسز  811لؼىت  1991املاضخ في 15ماي  1991املخػلم بةػىاز مىذ زطىضيت لفائسة ألاغىان امليلفين بسؿـ وقيفيت غلى ؤغظاء ػلً الخفلس البُساغىجي
وضحاٌ الخػلُم الثاهىي الخابػين لىظاضة الشباب والؼفىلت.

 .0إلاؾاز إلادازي
أ .ألاوامس:
 ؤمط غسز  168لؼىت  1958ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1958خػلم بالترجيب اللياس ي لبػع ؤصىاف مً مىقفي هخابت الدولتللتربُت اللىمُت والشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  116لؼىت  1965ماضخ في  11حىان ً 1965خػلم بالترجيب الخفاغلي والخدزج اللياس ي املىؼبلين غلى بػعمىقفي هخابت الدولت للشباب والطٍاطت والشاون الاحخماغُت.
 ؤمط غسز  117لؼىت  1965ماضخ في  11صفط  11( 1185حىان ً )1965خػلم بظبؽ اللاهىن ألاطاس ي لظلً هخبتاملهاهد.
 ؤمط غسز  118لؼىت  1965ماضخ في  11صفط  11( 1185حىان ً )1965خػلم باجذاش أخيام اهخلاليت وكاغيت بسسقاللاهىن ألاطاس ي لظلً هخبت املهاهد.
 ؤمط غسز  119لؼىت  1965ماضخ في  11حىان ً 1965خػلم بالترجيب الخفاغلي والخدزج اللياس ي املىؼبلين غلى بػعؤصىاف مىقفي السولت للشباب والطٍاطت والشاون الاحخماغُت.
 ؤمط غسز  111لؼىت  1965ماضخ في  11صفط  11( 1185حىان ً )1965خػلم بظبؽ اللاهىن ألاطاس ي لظلً مظخىخبياملهاهد.
 ؤمط غسز  111لؼىت  1965ماضخ في  11حىان ً 1965خػلم بالترجيب الخفاغلي والخدزج اللياس ي املىؼبلين غلى بػعمىقفي هخابت السولت للشباب والطٍاطت والشاون الاحخماغُت.
 -ؤمط غسز  511لؼىت  1965ماضخ في  11هىفمبرً 1965خػلم بظبؽ اللاهىن ألاطاس ي لظلً املدزبين الفىيين.
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 ؤمط غسز  511لؼىت  1965ماضخ في  11هىفمبرً 1965خػلم بالترجيب الخفاغلي والخدزج اللياس ي املىؼبلين غلى بػعمىقفي هخابت السولت للشباب والطٍاطت والشاون الاحخماغُت.
 ؤمط غسز  811لؼىت  1976ماضخ في  11ؤوث ً 1976خػلم بظبؽ كاهىن إؾازاث وشازة الشباب والسياغت. ؤمط غسز  1111لؼىت  1981ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1981خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز 581لؼىت  1981املاضخ في 17حىان  1981املخػلم بةحساث مىدت زؿس الهدوي.
 -ؤمط غسز  1881لؼىت  1991ماضخ في  7زٌؼمبر ً 1991خػلم بةحساث مىدت زؿس الهدوي.

ب .اللسازاث:
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  1زٌؼمبر ً 1971خػلم بامخحان الىفاءة الطىانيت للبىٌ األنىان الىكخين مًضىف"ب" الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت بصفت هخبت ماػؼت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  1زٌؼمبر ً 1971خػلم بظبؽ هظام وبطهامج امخدان الىفاءة الطىانيت للبىٌألانىان الىكخيين مً ضىف "ض" الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت والشاغلين لخؼت مؼخىخب ماػؼت بصفت مىظفين
ضػمُين.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  1زٌؼمبر ً 1971خػلم بامخدان الىفاءة الطىانيت للبىٌ ألانىان الىكخيينالخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت بصفت مؼخىخبي ماػؼت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  11ماضغ ً 1975خػلم بظبؽ هظام وبطهامج الامخدان الطىاعي لترطيمألانىان الىكخيين مً ضىف (ب) الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت والشاغلين بلاهىن بػاضاتها لخؼت واجب جصطف.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  11ؤوث ً 1976خػلم بظبؽ هظام وبطهامج امخحان الىفاءة الصىاغُت لللبىٌبصفت مىظف مترػم مً ألاغىان الىكخُين مً الصىف "غ" واملباشطًٍ ملهام مؼخىخب بزاضة
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  11ؤوث ً 1976خػلم بظبؽ هظام وبطهامج امخحان الىفاءة الصىاغُت لللبىٌبصفت مىظف مترػم مً ألاغىان الىكخُين واملباشطًٍ ملهام ضاكً
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 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  11ؤوث ً 1976خػلم بظبؽ هظام وبطهامج امخحان الىفاءة الصىاغُت لللبىٌبصفت مىظف مترػم مً ألاغىان الىكخُين مً الصىف "ز" واملباشطًٍ ملهام حاحب
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  11ؤفطٍل ً 1977خػلم بظبؽ هظام وبطهامج املىاظطة الهخساب مؼخىخبي بزاضة كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  11ؤفطٍل ً 1977خػلم بظبؽ هظام وبطهامج املىاظطة الهخساب ضاكىين كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  11ماي ً 1977خػلم بظبؽ هظام وبطهامج املىاظطة الهخداب هخبت جطسف. كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  11ماي ً 1977خػلم بظبؽ هظام وبطهامج املىاظطة الهخداب مظاندًً فىيين. كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  8هىفمبر ً 1977خػلم بظبؽ هظام وبطهامج الامخدان املنهي لالضجلاء بلى دؼتمخطسف أوٌ بىظاضة الشباب والطٍاطت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  1زٌؼمبر ً 1979خػلم بظبؽ هظام وبطهامج امخدان الىفاءة الطىانيت للبىٌألانىان الىكخيين مً ضىف «ب" الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت والشاغلين لخؼت واجب ماػؼت بصفت مىظفين
ضػمُين.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  19هىفمبر ً 1981خػلم بظبؽ هكام وبسهامج املىاقسة الهخداب زاكىين كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  17زٌؼمبر ً 1981خػلم بظبؽ هظام وبطهامج املىاظطة السادلُت والخاضحُتالهخداب هخبت جطسف
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  11ؤوث ً 1981خػلم بظبؽ هظام وبطهامج الامخدان املنهي لترطيم ألانىانالىكخيين مً ضىف "ب" الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت في ضجبت واجب جصطف.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  11ؤوث ً 1981خػلم بظبؽ هظام وبطهامج الامخدان املنهي لترطيم ألانىانالىكخيين مً ضىف "ض" الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت في ضجبت مؼخىخب بزاضة.
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 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  11ؤوث ً 1981خػلم بظبؽ هظام وبطهامج الامخدان املنهي لترطيم ألانىانالىكخيين مً ضىف "د" الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت في ضجبت حاحب.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  8حىٍلُت ً 1981خػلم بظبؽ هظام وبطهامج الامخدان املنهي لترطيم ألانىانالىكخيين مً ضىف "ج" في ضجبت ضاكً الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت.
 كطاض مً وظٍط الطٍاطت ماضخ في  1ؤوث ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاظطة السادلُت باالدخباضاث للتركُت بلى ضجبتخافل مىخباث أو جىزيم
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  1زٌؼمبر ً 1118خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسةالدازليت باالدخباضاث للتركُت بلى ضجبت مىخبي أو مىزم.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  11حىان ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليت بامللفاثللتركُت بلى ضجبت واجب جطسف بالؼلً إلازاضي املشترن لإلزاضاث الػمىمُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  11حىان ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليت بامللفاثللتركُت بلى ضجبت مىخبي أو مىزم بؼلً املىخباث والخىثُم باإلزاضاث الػمىمُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة ماضخ في  11ماي ً 1111خػلم بػبـ هيفيت جىكيم املىاقسة الدازليتبامللفاث للتركيت إلى زجبت خافل مىخباث أو جىزيم بؼلً ؤغىان املىخباث والخىثُم باإلزاضاث الػمىمُت.
 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ماضخ في  22حاهفي ً 0228خػلم بظبؽ هيفيت جىكيم املىاظطة السادلُتبامللفاث للتركُت بلى ضجبت خافل زئيع للمىخباث أو الخىزيم بؼلً املىخباث ؤو الخىثُم باإلزاضاث الػمىمُت
 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ماضخ في  1ؤهخىبط ً 1118خػلم بدىلُح اللطاض املاضخ في  11ماي  1111املخػلمبظبؽ هيفيت جىكيم املىاظطة السادلُت بامللفاث للتركُت بلى ضجبت خافل مىخباث أو جىزيم بؼلً املىخباث والخىثُم باإلزاضاث
الػمىمُت.
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 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ماضخ في  1ؤهخىبط ً 1118خػلم بدىلُح اللطاض املاضخ في  11حىان  1111املخػلمبظبؽ هيفيت جىكيم املىاظطة السادلُت بامللفاث للتركُت بلى ضجبت مىخبي أو مىزم بؼلً املىخباث والخىثُم باإلزاضاث
الػمىمُت.

 .3الليمـىن
أ .ألاوامس :
 ؤمط غسز 15لؼىت  1966ماضخ في  11حاهفي ً 1966خػلم باللاهىن ألاطاس ي الخاص بالليمين الخابػين لىخابت السولتللشباب والطٍاطت والشاون الاحخماغُت.
 ؤمط غسز  16لؼىت  1966ماضخ في  11حاهفي ً 1966خػلم بظبؽ مسجباث الليمين الخابػين لىخابت السولت للشبابوالطٍاطت والشاون الاحخماغُت.
 ؤمط غسز  951لؼىت  1971ماضخ في  1هىفمبر ً 1971خػلم بظبؽ اللاهىن ألاطاس ي الخاص بالليمين الخابػين للمػاهسواملاػؼاث الاحخماغُت التربىٍت الطاحػت بالىظط بلى وظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  811لؼىت  1975ماضخ في  18هىفمبر ً 1975خػلم بسحب أخيام ألامط غسز 181لؼىت  1975املاضخ في 11حىان  1975غلى الليمين الػاملين باملػاهس واملاػؼاث التربىٍت والاحخماغُت الخابػت لىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  199لؼىت  1976ماضخ في  7ماي ً 1976خػلم بدىلُح ألامط غسز  956لؼىت  1971املاضخ في  1هىفمبر 1971املخػلم بةحساث مىدت إهخاج لبػع ؤصىاف مىقفي وظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  717لؼىت  1985ماضخ في  17ؤفطٍل ً 1985خػلم بظبؽ ملازًط املىدت الخطىضيت (مىحت الخيالُفالبُساغىحُت) املؼىسة للليمين باملػاهس واملاػؼاث الاحخماغُت التربىٍت الخابػت لىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  1171لؼىت  1985ماضخ في  5ؤهخىبط ً 1985خػلم بظبؽ ملساض املىدت الىيلىمترًت الجملُت املذىلت لطحاٌالخهليم الثاهىي والابخدائي والليمين الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت.
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 ؤمط غسز  1175لؼىت  1985ماضخ في  5ؤهخىبط ً 1985خػلم بظبؽ ملازًط املىدت الخطىضـيت ( مىحت الخيالُفالبُساغىحُت) املذىلت للليمين الهامين الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  1176لؼىت  1985ماضخ في  5ؤهخىبط ً 1985خػلم بظبؽ ملازًط املىدت الخطىضيت (مىحت الخيالُفالبُساغىحُت) املؼىسة للليمين الخابػين لىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  111لؼىت  1986ماضخ في  18ماضغ ً 1986خػلم بظبؽ املىدت الىيلىمترًت الجملُت لفائسة ضحاٌ الخهليمالثاهىي والابخدائي والليمين بىظاضة الشباب والطٍاطت.
 ؤمط غسز  1177لؼىت  1991ماضخ في  17ػبخمبر ً 1991خػلم بظبؽ الىكام ألاطاس ي الخاص بالليمين الػاملينباملػاهس واملاػؼاث الاحخماغُت والتربىٍت الطاحػت بالىظط بلى وظاضة الشباب والؼفىلت.
 ؤمط غسز  11لؼىت  1991ماضخ في  6حاهفي ً 1991خػلم بةحساث مىدت زطىضيت (مىحت الخيالُف البُساغىحُت)لفائسة الليمين ألاولين والليمين الخابػين لىظاضة الشباب والؼفىلت.
 ؤمط غسز  11لؼىت  1991ماضخ في  6حاهفي ً 1991خػلم بدىلُح ألامط غسز  111لؼىت  1991املاضخ في  18ماضغ 1986املخػلم بظبؽ املىدت الىيلىمترًت الجملُت لفائسة ضحاٌ الخهليم الثاهىي والابخدائي والليمين الخابػين لىظاضة الشباب
والؼفىلت.
 ؤمط غسز  1791لؼىت  1997ماضخ في  1ػبخمبر ً 1997خػلم بالترفُؼ في ملازًط املىدت الخطىضيت (مىحت الخيالُفالبُساغىحُت) املذىلت للليمين الهامين مً الؿبلت ألاولى والليمين ألاولين والليمين الخابػين لىظاضة الشباب والؼفىلت
وبظبؽ العٍازة الجملُت في ألاحط ػُلت الفترة  1998-1997لفائسة ألاغىان املخمخػين بهصه املىحت.
 ؤمط غسز  1188لؼىت  1998ماضخ في  15حىان ً 1998خػلم بالترفُؼ في ملازًط املىدت الخطىضيت (مىحت الخيالُفالبُساغىحُت) املذىلت للليمين الهامين مً الؿبلت ألاولى والليمين الهامين والليمين ألاولين والليمين الخابػين لىظاضة
الشباب والؼفىلت بػىىان ػىت .1998
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 ؤمط غسز  1196لؼىت  1999ماضخ في  1ؤهخىبط ً 1999خػلم بظبؽ العٍازة الجملُت في ملازًط مىدت الخياليفالبيداغىحيت املذىلت لفائسة الليمين الهامين مً الؿبلت ألاولى والليمين الهامين والليمين ألاولين والليمين الخابػين
لىظاضة الشباب والؼفىلت ػُلت الفترة  1111 -1999وبػىاز اللؼؽ ألاوٌ لفائسة ألاغىان املخمخػين بهصه املىحت.
 ؤمط غسز  1161لؼىت  1111ماضخ في  15ماي ً 1111خػلم بظبؽ املؿابلت بين دزحاث زجب الليمين الهاملين باملػاهسواملاػؼاث الاحخماغُت التربىٍت الطاحػت بالىظط لىظاضة الشباب والؼفىلت والطٍاطت ومظخىياث الخؤحير.
 ؤمط غسز  1161لؼىت  1111ماضخ في  15ماي ً 1111خػلم بالترفُؼ في ملازًط املىدت الخطىضيت املذىلت لفائسةالليمين الهامين مً الؿبلت ألاولى والليمين الهامين والليمين ألاولين والليمين الخابػين لىظاضة الشباب والؼفىلت
والطٍاطت بػىىان ػىت .1111
 ؤمط غسز  959لؼىت  1111ماضخ في  1ماي ً 1111خػلم بةػىاز اللظـ الثالث مً العٍازة الجملُت في ملازًط املىدتالخطىضيت لفائدة الليمين الهامين مً الؿبلت ألاولى والليمين الهامين والليمين ألاولين والليمين الخابػين لىظاضة
الشباب والؼفىلت والطٍاطت بػىىان ػىت .1111
 ؤمط غسز  118لؼىت  1111ماضخ في  11فُفطي ً 1111خػلم بظبؽ الىكام ألاطاس ي الخاص بظلً الليمين الػاملينباملػاهس واملاػؼاث الاحخماغُت التربىٍت الطاحػت بالىظط بلى وظاضة الشباب والؼفىلت والطٍاطت.
 ؤمط غسز  119لؼىت  1111ماضخ في  11فُفطي ً 1111خػلم بظبؽ هكام جؤحير ػلً الليمين الػاملين باملػاهسواملاػؼاث الاحخماغُت التربىٍت الطاحػت بالىظط بلى وظاضة الشباب والؼفىلت والطٍاطت.
 ؤمط غسز  111لؼىت  1111ماضخ في  11فُفطي ً 1111خػلم بظبؽ املؿابلت بين دزحاث زجب طلً الليمين الػاملينباملػاهس واملاػؼاث الاحخماغُت التربىٍت الطاحػت بالىظط بلى وظاضة الشباب والؼفىلت والطٍاطت ومظخىياث الخؤحير.
 ؤمط غسز  1818لؼىت  2002ماضخ في  19ؤهخىبط ً 1111خػلم بظبؽ ا لعٍازة الجملُت في ملازًط مىحت الخيالُفالبُساغىحُت املذىلت للليمين ألاولين والليمين مً الطىف الثاوي والطىف الثالث الخابػين لىظاضاث الطٍاطت وشاون
املطؤة وألاػطة والؼفىلت والثلافت والشباب والترفُه ػُلت الفترة  1111-1111وبػىاز اللؼؽ ألاوٌ لفائسة ألاغىان املىخفػين
بهصه املىحت
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 ؤمط غسز  1611لؼىت  1111ماضخ في  1ؤوث ً 1111خػلم بالترفُؼ في ملازًط مىدت الخياليف البيداغىحيت املذىلتللليمين ألاولين والليمين مً الطىف الثاوي والطىف الثالث الخابػين لىظاضاث الطٍاطت وشاون املطآة وألاػطة والؼفىلت
والثلافت والشباب والترفُه بػىىان ػىت .1111
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1111ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1111خػلم بدىلُح وبجمام ألامط غسز  118لؼىت  1111املاضخ في 11فُفطي  1111املخػلم بظبؽ الىكام ألاطاس ي الخاص بظلً الليمين الػاملين باملػاهس واملاػؼاث الاحخماغُت التربىٍت
الطاحػت بالىظط بلى وظاضة الشباب والؼفىلت والطٍاطت.
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1111ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1111خػلم بدىليذ ألامس غسز  119لؼىت  1111املاضخ في  11فُفطي 1111املخػلم بظبؽ هكام جؤحير طلً الليمين الػاملين باملػاهس واملاػؼاث الاحخماغُت التربىٍت الطاحػت بالىظط بلى وظاضة
الشباب والؼفىلت والطٍاطت.
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1111ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1111خػلم بدىليذ ألامس غسز  111لؼىت  1111املاضخ في  11فُفطي 1111املخػلم بػبـ املؿابلت بين دزحاث زجب طلً الليمين الػاملين باملػاهس واملاػؼاث الاحخماغُت التربىٍت الطاحػت
بالىظط بلى وظاضة الشباب والؼفىلت والطٍاطت ومظخىياث الخؤحير.
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1111ماضخ في  1ػبخمبر ً 1111خػلم بالترفُؼ في ملازًط مىدت الخياليف البيداغىحيت املذىلتللليمين ألاولين والليمين والليمين مً الطىف الثاوي والطىف الثالث الخابػين لىظاضاث الطٍاطت وشاون املطآة وألاػطة
والؼفىلت والثلافت والشباب والترفُه بػىىان ػىت .1111
 ؤمط غسز  1191لؼىت  1115ماضخ في  19زٌؼمبر ً 1115خػلم بظبؽ العٍازة الجملُت في ملازًط مىدت الخياليفالبيداغىحيت املذىلت للليمين ألاولين والليمين مً الطىف الثاوي والطىف الثالث الخابػين لىظاضحي الشباب والطٍاطت
والتربُت البسهُت وشاون املطؤة وألاػطة والؼفىلت واملؼىين ػُلت الفترة  1117- 1115وبػىاز اللؼؽ ألاوٌ لفائسة ألاغىان
املىخفػين بهصه املىحت.
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1117ماضخ في  11ماي ً 1117خػلم بةػىاز اللظـ الثالث مً العٍازة الجملُت في ملازًط مىدتالخياليف البيداغىحيت املذىلت للليمين ألاولين والليمين مً الطىف الثاوي والطىف الثالث الخابػين لىظاضحي الشباب
والطٍاطت والتربُت البسهُت وشاون املطؤة وألاػطة والؼفىلت واملؼىين بػىىان ػىت .1117
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 ؤمط غسز  1111لؼىت  1119ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1119خػلم بةػىاز اللظـ الثاوي مً العٍازة الجملُت في ملازًط مىدتالخياليف البيداغىحيت املذىلت للليمين ألاولين والليمين والليمين مً الطىف الثاوي والطىف الثالث الخابػين لىظاضحي
الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت وشاون املطؤة وألاػطة والؼفىلت واملؼىين ،بػىىان ػىت .1119
 ؤمط غسز  1116لؼىت  1111ماضخ في  11ماي ً 1111خػلم بةػىاز اللظـ الثالث مً العٍازة الجملُت في ملازًط مىدتالخياليف البيداغىحيت املذىلت للليمين ألاولين والليمين والليمين مً الطىف الثاوي والطىف الثالث الخابػين لىظاضحي
الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت وشاون املطؤة وألاػطة والؼفىلت واملؼىين ،بػىىان ػىت 1111
 ؤمط غسز  1111لؼىت  1111ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1111خػلم بالترفُؼ في ملازًط مىدت الخياليف البيداغىحيت املؼىسةلفائسة الليمين ألاولين والليمين والليمين مً الطىف الثاوي والطىف الثالث الخابػين لىظاضحي الشباب والطٍاطت وشاون
املطؤة بػىىان ػىت .1111
 ؤمط غسز  1989لؼىت  1111ماضخ في  19هىفمبر ً 1111خػلم بالترفُؼ في ملازًط مىدت الخياليف البيداغىحيت املؼىسةلفائسة الليمين ألاولين والليمين والليمين مً الطىف الثاوي والطىف الثالث الخابػين لىظاضحي الشباب والطٍاطت وشاون
املطؤة وألاػطة ،بػىىان ػىت .1111
 ؤمط حيىمي غسز  11لؼىت  1116ماضخ في  11حاهفي ً 1116خػلم بػبـ الىكام ألاطاس ي الخاص بظلً الليمينالهاملين باملػاهس واملاػؼاث الاحخماغُت التربىٍت الطاحػت بالىظط بلى وظاضة الشباب والطٍاطت ووظاضة املطؤة وألاػطة والؼفىلت.
 ؤمط حيىمي غسز  11لؼىت  1116ماضخ في  11حاهفي ً 1116خػلم بظبؽ هكام جؤحير طلً الليمين الػاملين باملػاهسواملاػؼاث الاحخماغُت التربىٍت الطاحػت بالىظط بلى وظاضة الشباب والطٍاطت ووظاضة املطؤة وألاػطة والؼفىلت.
 ؤمط حيىمي غسز  15لؼىت  1116ماضخ في  11حاهفي ً 1116خػلم بػبـ املؿابلت بين دزحاث زجب طلً الليمينالػاملين باملػاهس واملاػؼاث الاحخماغُت التربىٍت الطاحػت بالىظط لىظاضة الشباب والطٍاطت ووظاضة املطؤة وألاػطة والؼفىلت
ومؼخىٍاث الخإحير.
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 ؤمط حيىمي غسز  177لؼىت  1116ماضخ في  8ؤفطٍل ً 1116خػلم بةػىاز مىدت اللاندة الهددًت والصمً املدزس ياملددزت لفائدة طلً الليمين الػاملين باملساضغ إلاغسازًت واملػاهس الخابػت لىظاضة التربُت ،لفائسة ػلً اللُمين الػاملين
باملػاهس واملاػؼاث الاحخماغُت التربىٍت الطاحػت بالىظط بلى وظاضة الشباب والطٍاطت ووظاضة املطؤة وألاػطة والؼفىلت.

ب .الل ـسازاث:
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  7حاهفي ً 1976خػلم بظبؽ هظام وبطهامج الامخداهاث املهىيت الهخداب كيمياملهاهد واملاػؼاث الاحخماغُت والتربىٍت الخابػت لىظاضة الشباب والطٍاطت.
 كطاض مً الىظٍط ألاوٌ ماضخ في  11حاهفي ً 1977خػلم بةجمام اللطاض املاضخ في ؤوٌ هىفمبر  1971املخػلم بظبؽ املػازلتبين ضجب الاػاضاث املشترهت وضجب الاػاضاث الخاصت لخػُين ملساض مىدت الاهخاج
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1977خػلم بظبؽ هظام وبطهامج املىاقساث الهخداب كيمين مًالطىف ألاوٌ والثاوي باملػاهس واملاػؼاث الاحخماغُت التربىٍت الخابػت لىظاضة الشباب والطٍاطت.
 كطاض مً وظٍط الطٍاطت ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاظطة السادلُت بامللفاث للتركُت بلى ضجبتكيم ّأوٌ
 كطاض مً وظٍط الطٍاطت ماضخ في  11ؤوث ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاظطة السادلُت بامللفاث للتركُت بلى ضجبتّ
كيم أوٌ
 كطاض مً وظٍط الطٍاطت ماضخ في  11ؤوث ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاظطة السادلُت بامللفاث للتركُت بلى ضجبتّ
كيم مسشد
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 .4ألاطالن الفىيت
أ .ألاوامس :
 -ؤمط غسز  551لؼىت  1977ماضخ في  11حىان ً 1977خػلم بةحساث إدازاث فىيت زياغيت.

ب .الل ـسازاث:
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت ماضخ في  11حىان ً 1977خػلم بظبؽ ملساض املىح الشهطٍت املذىلت للمسًطًٍ الفىُيناللىمُين.
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1991خػلم بظبؽ ملساض املىح الشهطٍت املذىلت للمسًطًٍالفىُين للمىخذباث الىػىُت امليلفين باإلزاضاث الفىُت لسي الجامػاث الطٍاطُت.
 كطاضان مً وظٍط الشباب والؼفىلت ماضدان في  18ماي ً 1996خػللان بظبؽ هظام وبطهامج املىاقساث الخازحيتوالدازليت باملىاز إلهخساب مهىدطين مظاندًً ومظاندًً جلىيين.
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت ماضخ في  18ماي ً 1996خػلم بظبؽ هظام وبطهامج املىاقسة الخازحيت باملىاز الهخسابميياهىغسافيين.
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت ماضخ في  18ماي ً 1996خػلم بظبؽ هظام وبطهامج الامخدان املنهي لالضجلاء بلى ضجبتمدلل أوٌ.
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت ماضخ في  11حىٍلُت ً 1997خػلم بظبؽ هظام وبطهامج املىاقسة الخازحيت باملىازالهخساب مهىدس ي أشغاٌ.
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1999خػلم بظبؽ هظام وبطهامج املىاقسة الخازحيت باالدخباضاثالهخساب أزطائيين هفظاهيين.
 كطاض مً وظٍط الشباب والؼفىلت والطٍاطت ماضخ في  18هىفمبر ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاظطة السادلُتباالدخباضاث للتركُت بلى ضجبت جلني أوٌ بالؼلً الخلني املشترن لإلزاضاث الػمىمُت.
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 كطاض مً وظٍط الطٍاطت ماضخ في  18ؤهخىبط ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاظطة السادلُت بامللفاث للتركُت بلى ضجبتفني طام أوٌ للصحت الػمىمُت
 كطاض مً وظٍط الطٍاطت ماضخ في  15ؤهخىبط ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الخازحيت باالدخباضاث الهخسابجلىيين بالؼلً الخلني املشترن لإلزاضاث الػمىمُت.
 كطاض مً وظٍط الطٍاطت ماضخ في  15ؤهخىبط ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الخازحيت باالدخباضاث الهخساباملهىدطين ألاولين املىخمين بلى الؼلً املشترن ملهىسس ي إلازاضاث الػمىمُت.
 كطاض مً وظٍط الطٍاطت ماضخ في  15ػبخمبر ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاظطة الخاضحُت باالدخباضاث لالهخساب فيضجبت مهىدض مهمازي ّأوٌ بؼلً املهىسػين املػماضٍين لإلزاضة
 كطاض مً وظٍط الطٍاطت ماضخ في  15ػبخمبر ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاظطة الخاضحُت باالدخباضاث لالهخساب فيضجبت جلىيين طامين للصحت الهمىميت.
 كطاض مً وظٍط الطٍاطت ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاظطة السادلُت باالدخباضاث إلدماجامليياهىغسافيين في زجبت جلني مسبر إنالميت
 كطاض مً وظٍط الطٍاطت ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاظطة السادلُت بامللفاث للتركُت بلى ضجبتمهىدض زئيع بالؼلً املشترن ملهىسس ي إلازاضاث الػمىمُت
 كطاض مً وظٍط الطٍاطت ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاظطة الخاضحُت باالدخباضاث الهخسابهخبت صحفيين
 كطاض مً وظٍط الطٍاطت ماضخ في  11ؤوث ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاظطة السادلُت باالدخباضاث للتركُت بلى ضجبتجلني
 كطاض مً وظٍط الطٍاطت ماضخ في  17ؤوث ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاظطة السادلُت باالدخباضاث للتركُت بلى ضجبتفني طام أوٌ للصحت الػمىمُت
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 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1115خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الخازحيتباالدخباضاث الهخداب جلىين أولين.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1115خػلم بةجمام اللطاض املاضخ في  15ػبخمبر 1111املخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الخازحيت باالدخباضاث الهخساب فىيين طامين للصحت الػمىمُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  19ػبخمبر ً 1117خػلم بةجمام اللطاض املاضخ في  15ؤهخىبط 1111املخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الخازحيت باالدخباضاث الهخساب املهىدطين ألاولين املىخمين بلى الؼلً املشترن
ملهىسس ي إلازاضاث الػمىمُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  19ػبخمبر ً 1117خػلم بةجمام اللطاض املاضخ في  15ؤهخىبط 1111املخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الخازحيت باالدخباضاث الهخساب جلىيين بالؼلً الخلني املشترن لإلزاضاث
الػمىمُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1117خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسةالدازليت بامللفاث للتركُت بلى ضجبت مهىدض مهمازي نام بؼلً املهىسػين املػماضٍين لإلزاضة.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  17ؤهخىبط ً 1117خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسةالدازليت باالدخباضاث للتركُت بلى ضجبت جلني زئيع بالؼلً الخلني املشترن لإلزاضاث الػمىمُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  1زٌؼمبر ً 1118خػلم بةجمام اللطاض املاضخ في  17ؤوث 1111املخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليت باالدخباضاث للتركُت بلى ضجبت فني طام ّأوٌ للصحت الػمىمُت
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  1زٌؼمبر ً 1118خػلم بةجمام اللطاض املاضخ في  18هىفمبر 1111املخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليت باالدخباضاث للتركُت بلى ضجبت جلني ّأوٌ بالؼلً الخلني املشترن لإلزاضاث
الػمىمُت
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  11ماضغ ً 1119خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليتباالدخباضاث للتركُت بلى ضجبت فني طام زئيع للصحت الػمىمُت.
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 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  11ؤهخىبط ً 1119خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسةالدازليت باالدخباضاث للتركُت بلى زجبت واغو بسامج.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت ماضخ في  18ؤهخىبط ً 1119خػلم بةجمام اللطاض املاضخ في  18هىفمبر 1111املخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليت باالدخباضاث للتركُت بلى ضجبت جلني أوٌ بالؼلً الخلني املشترن لإلزاضاث
الػمىمُت
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت والتربُت البسهُت مـاضخ في  18ؤهخىبط ً 1119خػلم بةجمام اللطاض املاضخ في  15ؤهخىبط 1111املخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الخازحيت باالدخباضاث الهخساب جلىيين بالؼلً الخلني املشترن لإلزاضاث
الػمىمُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  11ماضغ ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليت باالدخباضاثللتركُت بلى ضجبت مدلل بظلً مدللي وجلىيي إلانالميت لإلزاضاث الػمىمُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  11ماضغ ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليت باالدخباضاثللتركُت بلى ضجبت أزطائي هفظاوي أوٌ.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  11حاهفي ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليت بامللفاثللتركُت بلى ضجبت واغو بسامج بظلً مدللي وجلىيي إلانالميت لإلزاضاث الػمىمُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  11حاهفي ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليت بامللفاثللتركُت بلى زجبت فني طام أوٌ للصحت الػمىمُت بالؼلً املشترن للفىُين الؼامين للصحت الػمىمُت
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  11حاهفي ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليت بامللفاثللتركُت بلى ضجبت فني طام زئيع للصحت الػمىمُت بالؼلً املشترن للفىُين الؼامين للصحت الػمىمُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  11حاهفي ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليت بامللفاثللتركُت بلى ضجبت مظدشاز صحفي بالؼلً املشترن للصحافُين الػاملين باإلزاضاث الػمىمُت.
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 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  11حىان ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليت بامللفاثللتركُت بلى ضجبت جلني أوٌ بالؼلً الخلني املشترن لإلزاضاث الػمىمُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  11حىان ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليت بامللفاثللتركُت بلى ضجبت جلني زئيع بالؼلً الخلني املشترن لإلزاضاث الػمىمُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت ماضخ في  11حىان ً 1111خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الدازليت بامللفاثللتركُت بلى ضجبت أزطائي هفظاوي أوٌ بؼلً ألادصائُين الىفؼاهُين لإلزاضاث الػمىمُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة ماضخ في  11ماي ً 1111خػلم بػبـ هيفيت جىكيم املىاقسة الدازليتبامللفاث للتركيت إلى زجبت مهىدض مهمازي زئيع بؼلً املهىسػين املػماضٍين لإلزاضة.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة ماضخ في  11ماي ً 1111خػلم بػبـ هيفيت جىكيم املىاقسة الدازليتبامللفاث للتركيت إلى زجبت مهىدض نام بالؼلً املشترن ملهىسس ي إلازاضاث الػمىمُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة ماضخ في  11ماي ً 1111خػلم بػبـ هيفيت جىكيم املىاقسة الدازليتبامللفاث للتركيت إلى زجبت مهىدض زئيع بالؼلً املشترن ملهىسس ي إلازاضاث الػمىمُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة ماضخ في  11ماي ً 1111خػلم بػبـ هيفيت جىكيم املىاقسة الدازليتبامللفاث للتركيت إلى زجبت مدلل بظلً مدللي وجلىيي إلانالميت لإلزاضاث الػمىمُت.
 كطاض مً وظٍط الشباب والطٍاطت واملطؤة وألاػطة ماضخ في  11زٌؼمبر ً 1111خػلم بةجمام اللطاض املاضخ في  15ؤهخىبط 1111املخػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاقسة الخازحيت باالزخبازاث الهخداب جلىيين بالؼلً الخلني املشترن لإلزاضاث الػمىمُت.
 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ماضخ في  22حاهفي ً 0228خػلم بظبؽ هيفيت جىكيم املىاظطة السادلُتبامللفاث للتركُت بلى ضجبت مهىدض مهمازي نام بؼلً املهىسػين املػماضٍين لإلزاضاث الػمىمُت
 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ماضخ في  11حاهفي ً 1118خػلم بظبؽ هيفيت جىكيم املىاظطة السادلُتبامللفاث للتركُت بلى ضجبت جلني بالؼلً الخلني املشترن لإلزاضاث الػمىمُت
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 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ماضخ في  11حاهفي ً 1118خػلم بظبؽ هيفيت جىكيم املىاظطة السادلُتبامللفاث للتركُت بلى ضجبت مظاند جلني بالؼلً الخلني املشترن لإلزاضاث الػمىمُت
 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ماضخ في  11ػبخمبر ً 1118خػلم بظبؽ هيفيت جىكيم املىاظطة السادلُتبامللفاث للتركُت بلى ضجبت مدلل مسهصي بؼلً محللي وجلىيي إلاغالمُت لإلزاضاث الػمىمُت.
 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ماضخ في  11ػبخمبر ً 1118خػلم بظبؽ هيفيت جىكيم املىاظطة السادلُتبامللفاث للتركُت بلى ضجبت مظدشاز صحفي زئيع بالؼلً املشترن للصحافُين الػاملين باإلزاضاث الػمىمُت.
 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ماضخ في  1ؤهخىبط ً 1118خػلم بدىلُح اللطاض املاضخ في  11حاهفي  1111املخػلمبظبؽ هيفيت جىكيم املىاظطة السادلُت بامللفاث للتركُت بلى ضجبت مظدشاز صحفي بالؼلً املشترن للصحافُين الػاملين
باإلزاضاث الػمىمُت.
 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ماضخ في  1ؤهخىبط ً 1118خػلم بدىلُح اللطاض املاضخ في  11حاهفي  1111املخػلمبظبؽ هيفيت جىكيم املىاظطة السادلُت بامللفاث للتركُت بلى ضجبت فني طام زئيع للصحت الهمىميت بالؼلً املشترن للفىُين
الؼامين للصحت الػمىمُت.
 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ماضخ في  1ؤهخىبط ً 1118خػلم بدىلُح اللطاض املاضخ في  11حىان  1111املخػلمبظبؽ هيفيت جىكيم املىاظطة السادلُت بامللفاث للتركُت بلى ضجبت جلني زئيع بالؼلً الخلني املشترن لإلزاضاث الػمىمُت.
 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ماضخ في  1ؤهخىبط ً 1118خػلم بدىلُح اللطاض املاضخ في  11ماي  1111املخػلمبظبؽ هيفيت جىكيم املىاظطة السادلُت بامللفاث للتركُت بلى ضجبت مدلل بؼلً محللي وجلىيي إلاغالمُت لإلزاضاث الػمىمُت.
 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ماضخ في  1ؤهخىبط ً 1118خػلم بدىلُح اللطاض املاضخ في  11حىان  1111املخػلمبظبؽ هيفيت جىكيم املىاظطة السادلُت بامللفاث للتركُت بلى ضجبت جلني أوٌ بالؼلً الخلني املشترن لإلزاضاث الػمىمُت.
 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ماضخ في  1ؤهخىبط ً 1118خػلم بدىلُح اللطاض املاضخ في  11حاهفي  1111املخػلمبظبؽ هيفيت جىكيم املىاظطة السادلُت بامللفاث للتركُت بلى ضجبت واغو بسامج بؼلً محللي وجلىيي إلاغالمُت لإلزاضاث
الػمىمُت.
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 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ماضخ في  1ؤهخىبط ً 1118خػلم بدىلُح اللطاض املاضخ في  11حىان  1111املخػلمبظبؽ هيفيت جىكيم املىاظطة السادلُت بامللفاث للتركُت بلى ضجبت أزطائي هفظاوي أوٌ بؼلً ألادصائُين الىفؼاهُين
لإلزاضاث الػمىمُت.
 كطاض مً وظٍطة شاون الشباب والطٍاطت ماضخ في  11ػبخمبر ً 1119خػلم بظبؽ هُفُت جىظُم املىاظطة السادلُتبامللفاث للتركُت بلى ضجبت فني طام زئيع أوٌ للصحت الػمىمُت بالؼلً املشترن للفىُين الؼامين للصحت الػمىمُت
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