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ةيلمعلا ةيلمعلا

ةّصنم ةّصنم ىلإ   ىلإ لوخدلا   لوخدلا ليجست   ليجست
ةّرحلا ةّرحلا ةقطنملا   ةقطنملا ءالمع   ءالمع
رشنلل رشنلل ةقراشلا   ةقراشلا ةنيدمل   ةنيدمل

عمعم بلطلا   بلطلا ميدقت   ميدقت
قئاثولاو قئاثولاو تامولعملا   تامولعملا

ةبولطملا ةبولطملا

موسرلا موسرلا عفد   سيسأتلاعفد سيسأتلا دقع   دقع مالتسا   مالتسا
عيقوتلل عيقوتلل راجيإلا   راجيإلا دقعو   دقعو

دقعو دقعو ةيراجت   ةيراجت ةصخر   ةصخر مالتسا   مالتسا
راجيإ راجيإ دقعو   دقعو سيسأت   سيسأت

صصح صصح رادصإ   رادصإ ةداهشو   ةداهشو
ةداهشو ةداهشو سيسأت   سيسأت ةداهشو   ةداهشو

ةيراجتلا ةيراجتلا ةطشنألا   ةطشنألا

ينمزلا ينمزلا لودجلا   لودجلا
لمع ةعاس   2

موسرلا موسرلا
سيسأتلا ةقاب  بسح 

ةبولطملا ةبولطملا قئاثولا   قئاثولا
ح.م.ش / ح.م.م ةيبنجأ ، / ةيلحم ةكرشل  عرف 

مألا ةكرشلا  يف  نيمهاسملا  رفس  زاوج  نع  ةروص   
( تدجو نإ   ) مألا ةكرشلا  يف  نيمهاسملل  ةيتارامإلا  ةيوهلا  نع  ةروص   

ةقّدصم سيسأت  ةداهش   
قّدصم نيمهاسم  / ةرادإ سلجم  رارق   

ةينوناق ةلاكو   
( تدجو نإ   ) ةقّدصم ةصخر   

قّدصم يساسأ  ماظنو  سيسأت  دقع     
يقيقحلا ديفتسملاب  حيرصت   

" كليمع فرعا   " ويديف  
( دجو نإ   ) ريدم ناونع  تابثإ   

( دارفألا ريغ   ) ح.م.ش / ح.م.م
مألا ةكرشلا  يف  نيمهاسملا  رفس  زاوج  نع  ةروص   

( تدجو نإ   ) مألا ةكرشلا  يف  نيمهاسملل  ةيتارامإلا  ةيوهلا  نع  ةروص   
ةقّدصم سيسأت  ةداهش   

قّدصم نيمهاسم  / ةرادإ سلجم  رارق   
ةينوناق ةلاكو   

( تدجو نإ   ) ةقّدصم ةصخر   
قّدصم يساسأ  ماظنو  سيسأت  دقع     

يقيقحلا ديفتسملاب  حيرصت   
" كليمع فرعا   " ويديف  

( دارفألا  ) ح.م.ش / ح.م.م
مألا ةكرشلا  يف  نيمهاسملا  رفس  زاوج  نع  ةروص   

( تدجو نإ   ) مألا ةكرشلا  يف  نيمهاسملل  ةيتارامإلا  ةيوهلا  نع  ةروص   
( دجو نإ   ) ريدم ناونع  تابثإ   

" كليمع فرعا   " ويديف  
يقيقحلا ديفتسملاب  حيرصت   

قئاثولا قئاثولا طورش   طورش
رفسلا زاوج 

رفسلا زاوجل  ةنولمو  ةحضاو  ةلماك  ( PDF  ) ةروص  
لقألا ىلع  نيرهش  ةدمل  لوعفملا  يراس  نوكي  نأ  رفسلا  زاوج  ىلع   

: ةيلاتلا تايسنجلل  ةيفاضإ  تاظحالم   
ةريخألاو ىلوألا  ةحفصلل  ةروص  دنهلا -  

ةيوهلا ةقاطب  ةيناثلاو +  ىلوألا  ةحفصلل  ةروص  ناتسكاب -   
اذإ ةيبط  ةقايل  ةداهش  ةعبارلاو +  ىلوألا  ةحفصلل  ةروص  اكناليرس -   

ةلودلا جراخ  فظوملا  ناك 
ةصاخلا تاقيلعتلا  ةحفصل  ةروص  ةدحتملا -  تايالولا   

رفسلا زاوج  ةروص 
ءاضيب ةيفلخ  عم  ةيصخش  ةروص   

نانسألا راهظإ  مدع   
ةلوبقم ريغ  نوللا  ةحتاف  ناصمقلا   
ةحومسم ريغ  تاراظنلاو  تارهوجملا   

روصلا ىلع  ديلا  طخب  تامالع  دوجوب  حمسي   ال 

ديدج ديدج  - - سيسأتلا سيسأتلا
ةمدخلا ةمدخلا ليصافت   ليصافت

.ةمدخلا ليصافت  اهلامكتسا  دنع  ليمعلا  ىقلتيو  هتاذب ، مئاق  ينوناق  نايكك  ةكرشلا  ليجست  ةيلمع  يه  ةمدخلا  هذه 
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