ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1202

وزار ال ليـم ال الـ
قـرار وزار
رقـم 2017/65
باإ سـ ار الال ـة ال ن يميـة لن ـا ال ـو ا و ـ
��ستن ــاد� إ� �ملر�ســوم �ل�سلطا رقم  2002/6بتحدي ــد � ت�سا�س ــات و �رة �لتعلي ــم �لعالــي
و�عتماد هيكلها �لتنظيمي
و�إ �ملر�سوم �ل�سلطا رقم  2005/104باإن�ساء مركز �لقبول �ملوحد
و�إ �لالئحة �لتنظيمية لنظام �لقبول �ملوحد �ل�سادرة بالقر�ر �لو �ري رقم ، 2011/8
وبناء على ما تقت�سي �مل�سلحة �لعامة
ـ ـــرر
ا ــاد ا أولـــــ
يعمل باأحكام �لالئحة �لتنظيمية لنظام �لقبول �ملوحد �ملرفقة .
ا ــاد ال انيــــة
تلغى �لالئحة �لتنظيمية لنظام �لقبول �ملوحد �مل�سار �إليها كما يلغى كل ما يخال �لالئحة
�ملرفقة �أو يتعار ض مع �أحكامها .
ا ــاد ال الـ ــــة
ين�سر هذ� �لقر�ر فـي �جلريدة �لر�سمية ويعمل ب من �ليوم �لتا لتاري ن�سر .
س ر ـ
ا وا ــــ

 27م رم ســــــــــا 1438هـ
 22م يونيـــــــــــــو 2017
د راوية بن �س ود ال و�س ي ية
و ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة �لتعلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �لعالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
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الال ـة ال ن يميـة لن ـا ال ـو ا و ـ
ا ـــاد ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذ �لالئحة يكون للكلمات و�لعبار�ت �التية �ملعنى �ملبني قرين كل منها
ما يقت�ض �سياق �لن�ض معنى � ر
الــوزار
و �رة �لتعليم �لعا .
الوزيـــر
و ير �لتعليم �لعا .
الو يــ
وكيل �لو �رة .
ا ر ــــ
مركز �لقبول �ملوحد .
ا و�س ســة
موؤ�س�سة تعليم عال حكومية �أو ا�سة تقدم بر�م �أكاد ية �أو تقنية �أو مهنية للح�سول
على موؤهل بعد دبلوم �لتعليم �لعام �أو �ل�سهادة �الأجنبية �أو �لدولية .
ا ـة ا مولـة
كل جهة تقوم بتمويل در��سة �لطلبة ل �م �أكاد ية فـي �ملوؤ�س�سات .
ن ـا ال ـو ا و ـ
�ل نام �مل�ستخدم فـي �ملركز لت�سجيل وقبول �لطلبة �ملتقدمني لدر��سة �ل �م �ملطروحة
فـي �ملوؤ�س�سة .
دليـ الطالـ
كتيـ ـ ي�سـ ــدر �ملرك ـ ــز فـي كـ ــل عـ ــام در��سـ ــي للتعريـ ـ ـ بنظامـ ـ ـ و�ل �مـ ـ ـ �الأكاد ي ـ ــة
�لتي تطرحها �ملوؤ�س�سة وينظم �ليات و سو�ب ومو�عيد �لت�سجيل و�لقبول و�لتظلم .
دبلـو ال ليـم ال ـا
�ل�سه ــادة �لتي نحه ــا و �رة �لرتبي ــة و�لتعلي ــم للطال ـ �لذي �أنهــى در��ست ـ فـي �ل�س ـ
�ل ا ع�سر بنجا .
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ال�س ـاد ا أ ن يـة
�ملوؤهل �ملعادل لدبلوم �لتعليم �لعام �لذي يح�سل علي �لطال بعد �إكمال برنام در��سي
بنجا .
ال�س ـاد ال وليـة
�ملوؤهل �ملعادل لدبلوم �لتعليم �لعام �لذي يح�سل علي �لطال بعد �إكمال برنام در��سي
على م�ستو دو و�جتيا لالمتحانات �ملعدة لذل .
الطالـــب :
كل من يح�سل على دبلوم �لتعليم �لعام �أو �ل�سهادة �الأجنبية �أو �لدولية .
ال نامــ
برنام در��سي تطرح �ملوؤ�س�سة ويت�سمن �لتخ�س�ض ونو �ملوؤهل ومكان �لدر��سة
وعدد �ملقاعد �لدر��سية و ها .
م طل ـات ال ـ لل نامـ
� د �الأدنى من �ل�سرو �لو�ج تو�فرها فـي �ملو�د �لدر��سية ودرجات �لطال و ها
من �ل�سرو �لتي ددها �ملوؤ�س�سة �أو �جلهة �ملمولة .
ا ـ ال نا سـ
�ملعدل �لذي يحت�سب نظام �لقبول �ملوحد للطال فـي أ� ناء �لفر �الإلكرتو وفقا ملا هو
من�سو�ض علي فـي دليل �لطال .
قا مـة ا ن ـار لل نامـ
قائمة بالطلبة �ملتقدمني ل نام موؤهلني ل و يقبلو� في ب�سب �سغل �لعدد �ملحدد
ل من �ملقاع ــد وفـي حال �سغ ــر �أحد �ملقاع ــد يتم �سغله ــا من هذ �لقائم ــة ح�سـ �ملع ــدل
�لتناف�سي �الأعلى .
ا ـــاد ) 2
ال يجو الأي موؤ�س�سة حكومية قبول �أي طال �إال عن طريق �ملركز .
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ا ـــاد ) 3
ي�سرت لقبول ت�سجيل �لطال فـي نظام �لقبول �ملوحد �التي
أ� � -أن يكون عما �جلن�سية .
 �أن يكون حا�سال على دبلوم �لتعليم �لعام �أو �ل�سهادة �الأجنبية �أو �لدولية للعام�ت �لذي يتقدم في للت�سجيل .
 �أال يزيد عمر على  25م�سة وع�سرين عاما فـي �الأول من �أكتوبر فـي �لعام�ت �لذي يتقدم في للت�سجيل .
ا ـــاد ) 4
على �لطال � ا�سل على دبلوم �لتعليم �لعام �أو �ل�سهادة �الأجنبية �أو �لدولية �لر�
فـي �اللتحاق باملقاعد �لدر��سية � كومية �أو من �جلهات �ملمولة فـي �ملوؤ�س�سة تقد
طل �اللتحاق فـي نظام �لقبول �ملوحد من الل تعبئة �ال�ستمارة �الإلكرتونية مت�سمنا
� تيار�ت من �ل �م �لتي ير فـي در��ستها و ل فـي �ملوعد �لذي يحدد �ملركز .
ا ـــاد ) 5
على �لطال � ا�سل على �ل�سهادة �الأجنبية �أو �لدولية من د� ل �ل�سلطنة �أو ارجها
�إد ال بيانات عن طريق �سفحة �لبيانات �ملخ�س�سة لذل فـي نظام �لقبول �ملوحد
وتزويد �ملركز �إلكرتونيا بالو ائق �ملذكورة فـي دليل �لطال فـي �لوق �ملحدد .
ا ـــاد ) 6
على �لطالـ ـ � ا�س ـ ــل على �ل�سه ـ ــادة �الأجنبي ـ ــة �أو �لدولي ـ ــة معادل ـ ــة �سهادتـ ـ ـ من و �رة
�لرتبية و�لتعليم � -إن تطل �الأمر ل  -قبل تقد ها �إ �ملركز .
ا ـــاد ) 7
يتحمل �لطال م�سوؤولية �سحة �لبيانات �مل�سجلة فـي نظام �لقبول �ملوحد .
ا ـــاد ) 8
يج ــو للطال �لد�ر�ض باأنظمة �لتعلي ــم �لنظامي ــة �لذي تنطب ــق عليـ ـ �ل�س ــرو
�ملن�سو�ض عليها فـي �مل ــادة  3من هذ �لالئحة �لتقدم لل �م و�إ � كان �لطال يعمل
فـي �إحد �جلهات � كومية �أو �خلا�سة فعلي �إح�سار ما ي ب مو�فقة جهة عمل على
تفر للدر��سة تفر ا كامال .
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ا ـــاد ) 9
يقوم �ملركز بالتن�سيق مع و �رة �لرتبية و�لتعليم لتزويد �إلكرتونيا بكافة بيانات �لطلبة
�لعمانيني �لد�ر�سني بال�سلطنة و� ا�سلني على دبلوم �لتعليم �لعام على �أن ت�سمل تل
�لبيانات �ال�سم و�لعنو�ن و�لرقم �ملد وتاري �مليالد و�جلن�ض و�ملدر�سة �ملنت�س �إليها
ورقم �لهات �لنقال وعنو�ن �ل يد �الإلكرتو و�لدرجات � ا�سل عليها و�أي معلومات
أ� ر تتو�فر لديها ويطلبها �ملركز فـي �ملو�عيد �ملتفق عليها .
ا ـــاد ) 10
يق ــوم �ملرك ــز بالتن�سي ــق مع و �رة �لرتبية و�لتعليم لتزويد باملو�د �لدر��سي ــة �مل�ستحد ــة
لل�س �ل ا ع�سر فـي مد�ر�ض �لتعليم �لعام و�خلا�ض .
ا ـــاد ) 11
على �ملركز تزويد موقع �الإلكرتو بكافة �لبيانات و�ملعلومات عن �ل �م �ملطروحة
و�إجر�ء�ت �لتقدم لها مع دي ها با�ستمر�ر .
) 12

ا ـــاد
تلتزم �ملوؤ�س�سة فـي كل عام �أكاد ي باالتي
أ�  -توف كافة �لبيانات و�ملعلومات �لتي يطلبها �ملركز �إلكرتونيا باللغتني �لعربية
و�الإ ليزية فـي موعد �أق�سا  � 31ادي و�ل ال ني من �أكتوبر من كل عام
�أكاد ي مع مر�عاة دي ها باللغتني �لعربية و�الإ ليزية الل �ملدة �تها
على �أن تت�سمن �التي ��سم �ملوؤ�س�سة و�ل �م �الأكاد ية �لتي تنوي طرحها
وو�سفا لتخ�س�ساتها ومتطلبات �لقبول لكل برنام ونو �ملوؤهل ومعيار
�ملفا سلة فـي حال � �سول على معدالت تناف�سية مت�ساوية ومكان �لدر��سة
وعدد �ملقاعد �لدر��سية �ملتوفرة فـي كل برنام و�أي معلومات �أ ر متعلقة
بال �م �ملعتمدة للعام �الأكاد ي �ت .
 تزويد �ملركز باأي بيانات �أو بر�م إ� سافية جديدة الحقة على �لتاري �ملحددبالبند �أ على �أن يعلن عنها �ملركز فـي موقع �الإلكرتو �أو يعلن عنها فـي
�ل�سح �ملحلية على نفقة �ملوؤ�س�سة �أو �جلهة �ملمولة .
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 � تيار مو �أو �أك لتم يلها فـي �لتعامل مع �ملركز مع بيان عنو�ن ورقم�لهات و�لفاك�ض و�ل يد �الإلكرتو �خلا�ض ب و�إعالم �ملركز باأي تغي
يطر أ� فـي هذ� �ل�ساأن .
د � -لتو��سل مع �لطلبة و�إبال هم بالفرتة �لتي يحددها �ملركز ال�ستكمال �إجر�ء�ت
�لت�سجيل لديها .
هـ  -تزوي ــد �ملرك ــز �إلكرتوني ــا باأ�سم ــاء جمي ــع �لطلب ــة �س ــو�ء �لذي ــن �أنهــو� �إج ــر�ء�ت
�لت�سجيل �أو �لذين ينهوها وبعدد �ملقاعد �لدر��سية �ل�سا رة فـي كل برنام
 �إن وجدت  -و ل فـي �ملو�عيد �لتي يحددها �ملركز �سنويا .ا ـــاد ) 13
ت�سكل بقر�ر من �لو ير جلنة تن�سيق �لقبول باملركز برئا�سة �لوكيل وع�سوية كل من
نائبا للرئي�ض .
أ�  -مدير عام �ملركز
 مدير عام �لبع ات . مدير عام كليات �لعلوم �لتطبيقية .د  -مدير عام �جلامعات و�لكليات �خلا�سة .
هـ  -ل عن و �رة �ل�سحة .
و  -ل عن و �رة �لقو �لعاملة .
 ل عن و �رة �لرتبية و�لتعليم . ل عن جامعة �ل�سلطان قابو�ض . ـل عن موؤ�س�سـات �لتعليـم �لعا �خلا�سـة يتـم � تيـار بالتنـاو .مقـ ـ ــرر� .
ي  -مدير د�ئرة �لقبول
جتتمع �للجنة بدعوة من �لرئي�ض �أو نائب فـي حالة ياب �أو وجود مانع يحول دون رئا�ست
�الجتم ــا كلمــا دعـ ـ � اج ــة إ� لـ وال يك ــون �الجتمــا �سحيح ــا �إال بح�ســور �أ ل ـ
�أع�سائها على �أن يكون من بينهم رئي�ض �للجنة �أو نائب وت�سدر قر�ر�ت �للجنة باأ لبية
�الأع�ساء � ا سرين وعند ت�ساوي �الأ�سو�ت يرج �جلان �لذي من رئي�ض �الجتما .
وللجنة �ال�ستعانة ن تر� منا�سبا من وي �خل ة و�ال ت�سا�ض للم�ساركة فـي �أعمالها
�أو �سور �جتماعاتها دون �أن يكون ل حق �لت�سوي على قر�ر�ت �للجنة .
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) 14

ا ـــاد
تخت�ض جلنة تن�سيق �لقبول باملركز باالتي
أ�  -در��سة �سيا�سات �لقبول باملوؤ�س�سة .
 تقد �ملقرتحات �لتي تهد إ� تطوير نظام �لعمل باملركز و�إجر�ء�ت �لقبولباملوؤ�س�سة .
 در��سة �أي مو سوعات أ� ر بناء على طل �لو ير .ا ـــاد ) 15
ت�سكل بقر�ر من �لو ير فـي كل عام �أكاد ي جلنة للب فـي �لتظلمات �ملقدمة من �لطلبة
على قر�ر�ت �ملركز ح�س �ملو�عيد �ملحددة بامل ــادة  16من هذ �لالئحة على �أن يكون
رئي�ض جلنة �لب فـي �لتظلمات و�أع�ساوؤها من ار �لو �رة و�أن يكون �ملقرر من �ملركز .
وجتتمع �للجنة بدعوة من رئي�سها وال يكون �الجتما �سحيحا �إال بح�سور �أ ل �أع�سائها
على �أن يكون من بينهم رئي�ض �للجنة وت�سدر قر�ر�ت �للجنة ب أا لبية �الأع�ساء � ا سرين
وعند ت�ساوي �الأ�سو�ت يرج �جلان �لذي من �لرئي�ض وللجنة �ال�ستعانة ن تر�
منا�سبا من وي �خل ة و�ال ت�سا�ض للم�ساركة فـي �أعمالها �أو �سور �جتماعاتها دون
�أن يكون ل �سوت معدود .
وعلى �للجنة �إعد�د تقرير نهائي باأعمالها يرفع �إ �لوكيل مت�سمنا �لنتائ �لتي تو�سل
�إليها �للجنة .
ا ـــاد ) 16
يجو للطلبة �لتظلم إ� جلنة �لتظلمات الل  5م�سة �أيام من تاري �نتهاء �لفرتة
�ملحددة لكل مرحلة من �ملر�حل �التية
أ� � -لت�سجيل بنظام �لقبول �ملوحد .
 تعديل �لر بات من �ل �م �لدر��سية . عرو ض �ملقاعد �لدر��سية .-13-
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ا ـــاد ) 17
تكون قر�ر�ت جلنة �لتظلمات نهائية وم�سببة وفـي حال عدم �لب فـي �لتظلم بعد م�سي
(� 14أربعة ع�سر يوما من تقد يعد ابة رف�ض ل .
ا ـــاد ) 18
يجري �ملركز فر � مبدئيا بعد �نتهاء فرتة �لت�سجيل بنظام �لقبول �ملوحد وفق نتائ دبلوم
�لتعليم �لعام للف�سل �لدر��سي �الأول على �أن يقوم �ملركز بتزويد �ملوؤ�س�سات و�جلهات
�ملمولة وؤ�سر�ت عن �لطلبة �لذين كن قبولهم فـي تل �ل �م ويتم �لفر وفق
� تيار�ت �لطلبة فـي فرتة �لت�سجيل .
ا ـــاد ) 19
ن �لطال عر سا و�حد� قعد در��سي وفقا ملا ياأتي
�أ � -أول ي ـ ــار يك ــون م�ستحق ــا ل ـ ح�سـ ـ ـ معدلـ ـ ـ �لتناف�س ــي فـي �ل نامـ ـ ـ مقارن ـ ــة
باملتقدمني �ال رين .
 عدد �ملقاعد �ملتوفرة فـي ل �ل نام .ا ـــاد ) 20
يقوم �ملركز بالفر �الأول لطلبات �اللتحاق بعد هور نتائ دبلوم �لتعليم �لعام و ل
وفقا لنتائ �ملعدل �لتناف�سي للطلبة و�أولويات يار�تهم من �ل �م و�أعد�د �ملقاعد .
ا ـــاد ) 21
يعـ ــر ض �ملركـ ــز �ملقع ــد �لدر��سي على �لطالـ ـ ويخطــر با ــر موع ــد لقب ــول �لعـ ــر ض
و��ستكمال �إجر�ء�ت �لت�سجيل باملوؤ�س�سة �ملقبول بها و ل فـي �ملو�عيد �لتي يعلنها �ملركز
على موقع �الإلكرتو .
ا ـــاد ) 22
فـي حال ــة عدم قيــام �لطال ـ بقبــول �ملقعــد �لدر��سي �ملع ــرو ض عليـ ـ �أو قبول ـ دون �إنه ــاء
�إجر�ء�ت �لت�سجيل باملوؤ�س�سة �ملقبول بها الل �لفرتة �ملحددة يتم �سح �ملقعد تلقائيا
ويعر ض على طال � ر على �أن تر�عى �أولوية �لرتتي فـي قائمة �النتظار .
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ا ـــاد ) 23
يجو للطال � ا�سل على دبلوم �لتعليم �لعام �أو �ل�سهادة �الأجنبية �أو �لدولية و�لذي
بد�أ �لدر��سة على نفقت �خلا�سة فـي �إحد �ملوؤ�س�سات �خلا�سة د� ل �لدولة تقد طل
باأن تكون �لبع ة �لدر��سية �لد� لية �لتي ح�سل عليها من الل نظام �لقبول �ملوحد فـي
�لفر �ل ا باملوؤ�س�سة �تها �ملقيد بها إ� � كان معدل �لتناف�سي ي�سم بذل وبالتن�سيق
مع �جلهة �ملخت�سة بالو �رة .
ا ـــاد ) 24
يج على �ملوؤ�س�سة �تبا �الإجر�ء�ت �التية الل مرحلة ��ستكمال �إجر�ء�ت �لت�سجيل
أ�  -ت�سل ـ ــم جمي ـ ــع �لو ائـ ــق �خلا�سـ ــة بالطال ـ ـ ـ �ملقبـ ـ ــول مــن قب ــل �ملرك ـ ــز و�لت أاك ـ ــد
من �سحتها .
 من �لطال ما ي ب قيام باإجر�ء�ت �لت�سجيل �ملطلوبة الل �ملو�عيد �ملحددةلذل .
 �إ�سعار �ملركز بت�سجيل �لطال �ملقبول بها و ل باعتماد ت�سجيل �لطال بنظام�لقبول �ملوحد .
ا ـــاد ) 25
يجـ ـ على �ملوؤ�س�س ــة �لت أاك ــد من �عتم ــاد �ل�سه ــادة �الأجنبي ــة �أو �لدولي ــة من قب ــل �جله ــات
�ملخت�سة د� ل �ل�سلطنة �أو ارجها قبل �إنهاء �إجر�ء�ت ت�سجيل �لطال بها .
ا ـــاد ) 26
يج على �ملوؤ�س�سة مل كافة �ال ار �ملرتتبة إ� � تقم با�ستكمال �إجر�ء�ت ت�سجيل
�لطال �ملقبول للدر��سة فيها و�لذي �سلم �لو ائق �ملطلوبة فـي �ملوعد �ملحدد و ل وفقا
لنو �ل نام �لذي قبل في و يز�ت .
ا ـــاد ) 27
يقوم �ملركز بتحديد �ل �م �لتي كن �أن يقبل فيها �لطلبة �لذين تظهر نتائجهم
�لدر��سية بعد �لفر �الأول ح�س � تيار�تهم لل �م وترتيبها ب�سر �أن تكون معدالتهم
�لتناف�سية م�ساوية �أو �أعلى من � ر معدل تناف�سي قبول فـي تل �ل �م فـي �لفر
�الأول .
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ا ـــاد ) 28
يقوم �ملركز بالتن�سيق مع �ملوؤ�س�سات �أو �جلهات �ملمولة ب�ساأن تخ�سي�ض مقاعد در��سية
للم�ستحقني من �لطلبة �لذين تظهر نتائجهم �لدر��سية بعد �لفر �الأول و�إن تعذر توفر
مقعد للطال �مل�ستحق فـي �إحد هذ �ملوؤ�س�سات يخ �لطال �إما نح مقعد� ا ال
فـي موؤ�س�ســة �أ ــر و�إما �النتظــار لبــدء �لدر��ســة للعــام �لذي يلي ليح�ســل على �ملقعــد
�مل�ستحق ل .
ا ـــاد ) 29
يج ــو للمركز بالتن�سي ــق مع �ملوؤ�س�س ــات و�جله ــات �ملمول ــة قب ــول ت�سجي ــل حاملي بع ــ�ض
�ل�سهاد�ت �الأجنبية و�لدولية �لذين يتمكنو� من �لتقدم لل �م ب�سب در��ستهم ملو�د
و�ردة سمن متطلبات تل �ل �م �أو كانو� معفني من در��سة بع�ض �ملو�د �لدر��سية
من قبل و �رة �لرتبية و�لتعليم .
ا ـــاد ) 30
يعلن �ملركز بعد �لفر �الأول عن �ل �م �لتي تتوفر بها مقاعد �سا رة �أو �ل �م �جلديدة
وال يوجد بها طلبة فـي قو�ئم �النتظار .
ويتم �إجر�ء فر ان ل�سغل هذ �ل �م من �لطلبة �سو�ء �أكانو� حا�سلني على عرو ض
ملقاعد در��سية فـي �لفر �الأول �أم يح�سلو� على ل .
ا ـــاد ) 31
يجو للطال �لذي �أنهى �إجر�ء�ت �لت�سجيل فـي �ملوؤ�س�سة �لتي قبل فيها فـي �لفر �الأول
قبول �أي عر ض جديد يعر س علي �ملركز فـي �لفر �ل ا  .وفـي حالة �لرف�ض يظل
�لعر ض �ل�سابق �ساريا .
ا ـــاد ) 32
يج على �ملركز اطبة �ملوؤ�س�سة �أو �جلهة �ملمولة الإعادة �لنظر فـي متطلبات �ل �م
�لتي بها �سو� ر وال تتوفر لها قو�ئم �نتظار .
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ا ـــاد ) 33
يجو للمركز بعد �لفر �ل ا �إيجاد مقاعد منا�سبة للطلبة �لذين ح�سلو� على معدالت
عامة عالية فـي �متحان دبلوم �لتعليم �لعام �أو �ل�سهاد�ت �الأجنبية �أو �لدولية و يح�سنو�
� تيار �ل �م و ل بالتن�سيق مع �ملوؤ�س�سات و�جلهات �ملمولة وفق �لفر�ض و�الإمكانات
�ملتاحة فـي � التني �التيتني
أ� � -لطال �لذي ح�سل على برنام در��سي سمن � تيار�ت �الأو وكان درجات
فـي �متحان ــات دبل ــوم �لتعلي ــم �لعــام �أو �ل�سه ــاد�ت �الأجنبي ــة �أو �لدولي ــة توؤهل ـ
للح�سول على برنام �أف�سل على �أن يتقدم بطل إ� �ملركز .
 �لطال �لذي يح�سل على �أي برنام بالر م من ح�سول على درجات عاليةفـي دبلوم �لتعليم �لعام �أو �ل�سهادة �الأجنبية �أو �لدولية .
ا ـــاد ) 34
تقدم طلبات �النتقال من تخ�س�ض �إ � ر فـي �ملوؤ�س�سة �تها �أو من موؤ�س�سة �إ �أ ر
بعد �نتهاء �ملركز من عمليات �لقبول فـي �سهر �أكتوبر و ل وفق �الأنظمة �ملتبعة فـي كل
موؤ�س�سة ودون �لرجو للمركز .
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