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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   ينمزلاعفد ينمزلا لودجلا   لودجلا يّقلت   نيلاعُملايّقلت نيلاعُملا ةريشأت   ةريشأت مالتسا   مالتسا

ينمزلا ينمزلا لودجلا   لودجلا
لمع مايأ   3

موسرلا موسرلا
ّنس 18 نود  لاعُملا  ناك  اذإ  يتارامإ  مهرد   4,450
ّنس 18 قوف  لاعُملا  ناك  اذإ  يتارامإ  مهرد   4,750

ًارمثتسم ليفكلا  ناك  اذإ  يتارامإ  مهرد  عاديإ 3,025   

ةبولطملا ةبولطملا قئاثولا   قئاثولا
ليفكلا نم  ةبولطملا  قئاثولا 

( طقف نيفظوملا  نم   ) ةّرحلا ةقطنملا  نم  ةرداص  بتار  ةداهش   
عيقوتلا ةحفص  عم  رفسلا  زاوج  نع  ةنولم  ةروص   

ةيلصألا ةيتارامإلا  ةيوهلا  ةقاطب   
ءابرهك ةروتاف  نع  ةروص   

راجيإلا دقع  نع  ةروص   

لوفكملا نم  ةبولطملا  قئاثولا 
: ةيلاتلا قئاثولا  بلطُت  ة ، ـــ/ جوزلا ةلافك  دنع  ةظحالم :  

ةيبرعلا ةغللا  ىلإ  ةينوناق  ةمجرت  عم  جاوزلا  دقع  نع  ةقدصم  ةروص   
عيقوتلا ةحفص  عم  رفسلا  زاوج  نع  ةنولم  ةروص   
نولملا رفسلا  زاوج  يف  نيتغراف  نيتحفص  رفوت   

ةيصخش ةروص   
: ةيلاتلا قئاثولا  بلطُت  ءانبألا ، ةلافك  دنع  ةظحالم :  

ةغللا ىلإ  ةينوناق  ةمجرت  عم  لفطلا  داليم  ةداهش  نع  ةقدصم  ةروص   
ةيبرعلا

ةغللا ىلإ  ةينوناق  ةمجرت  عم  نيدلاولا  جاوز  دقع  نع  ةقدصم  ةروص   
ةيبرعلا

عيقوتلا ةحفص  عم  رفسلا  زاوج  نع  ةنولم  ةروص   
نولملا رفسلا  زاوج  يف  نيتغراف  نيتحفص  رفوت   

ةيصخش ةروص   
لاعُملل رفسلا  زاوج  ةروص   

قئاثولا قئاثولا طورش   طورش
رفسلا زاوج 

رفسلا زاوجل  ةنولمو  ةحضاو  ةلماك  ( PDF  ) ةروص  
لقألا ىلع  روهش  ةدمل 6  لوعفملا  يراس  نوكي  نأ  رفسلا  زاوج  ىلع   

( تدجو نإ   ) تارييغتلا / تاليدعتلا ةحفص  نيمضت  بجي   
: 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 

ةرازو نمو  يلصألا  دلبلا  يف  تارامإلا  ةرافس  نم  قدصم  جاوز  دقع   
تارامإلا يف  ةيجراخلا 

نمو يلصألا  دلبلا  يف  تارامإلا  ةرافس  نم  ةقدصم  داليم  ةداهش   
تارامإلا يف  ةيجراخلا  ةرازو 

ةيبرعلا ةغللا  ىلإ  ًاينوناق  ةمجرتم  داليم  ةداهش   

ديدج ديدج نيلاعملا -  -  نيلاعملا تاريشأت   تاريشأت
ةمدخلا ةمدخلا ليصافت   ليصافت

( ةنس نس 18  تحت   ) ءانبألاو جوزلا  / ةجوزلاو نيوبألا  ةلافك  ةريشأتلا  هذه  حيتت 
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