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 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

 تا&وت#"ا

 ةحفصلا تاعوضوملا/تادحولا

 3 ةمدقم

 4 تا0/طصملا ةمئاق

 5 ةJوناثلا ةلحرملا تاراسم ماظن جراخ نم بالطلا لوبق :لوألا لصفلا

الوأ
ً

 6 ةماع دعاوق :

 7 ةJوناثلا ةلحرملا تاراسم ماظن [\إ )نUلقتنملا/نUمداقلا(  بالطلا تالاح :اًيناث
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 8 ةيملعلا دeاعملا نم نولقتنملا .3
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الوأ
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 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

 

 ةمدقم

 اUVطخو ة>وناثلا ةلحرملا تاراسم ماظن قيبطت رارقإ نمضتملا ،ـ<22/12/1442 خ>راتو س/2/2/58149/1442 مقر يرازولا رارقلا )'إ ةراشإ

 م>ركلا نآرقلا ظيفحت سرادمو ،ةيل<ألاو ةيموijkا سرادملا عيمج )fع ـ<abc 1443اردلا ماعلا نم ًءادتبا ،ةروطملا ا\]Zانمو ةيساردلا

 ـ<23/1/1444 خ>راتو 4400051763 مقر يرازولا رارقلا )'إ ةراشzو ،تاxyبكلا ميلعw سرادمو ةيليللا سرادملاو جراiuاب ةيدوعسلا سرادملاو

 ةمظنألا نxب بالطلا لاقتنا ةيلمع مظنت طباوض عضو ةرورضلو ،ةروطملا ةيساردلا ططiuا ليلد نم ي�اثلا رادصإلا دامتعا نمضتملا

 تاراسم ماظن �� ةيساسألا ةلدألا دحأ نوkيل ليلدلا اذ< دادعإ مت دقف ؛ ة>وناثلا ةلحرملا تاراسم نxب م\لاقتنا ةيلمع لي\سwو ةيميلعتلا

 .ة>وناثلا ةلحرملا

 
 قفوملا هللاو ،،،
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 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

 تا#1طصملا ةمئاق

 ة3وناثلا ةلحرملا تاراسم ماظن
 XYع رداق لمعلل لSؤم ةايPQل دعم ملعتم ج3رخت KL ةءافكب مGسF ةكلمملاب يوناثلا ميلعتلل ثيدحو روطتم ;:يلع7 جذومن

 .ھميلع7 ةلصاوم

 تالداعملا ماظن
 كلذو ةلباقتملا ةيساردلا تاونسلاو ةئفاfتملا ةيساردلا تا3وتسملا ديدحتل ةفلتbcا ةيميلعتلا مظنلا ن_ب ةنزاوم ةيلمع

 .ة3وناثلا ةلحرملا تاراسم ماظن qYإ ةلباقتملا وأ ةئفاfتملا مظنلا نم لاقتنالا نم بالطلا ن_كمتل

 .;uvاردلا ماعلا لالخ رخآ راسم qYإ راسم نم بلاطلا لاقتنا ة3وناثلا ةلحرملا تاراسم ن_ب ل3وحتلا

 .ةددحم ةيلآ قفو ة3وناثلا ةلحرملا تاراسم ن_ب ل3وحتلا ةصرف بلاطلل حيyي نرم ماظن ة3وناثلا ةلحرملا تاراسم ن_ب x_سجتلا

 يفيصلا لصفلا
 حات3و ،عيباسأ ةينامث نع د3زت الو ةيسارد عيباسأ ةعبس نع لقت ال ،;uvاردلا ماعلا نم ثلاثلا ;uvاردلا لصفلا XLت ;�لا ةx~فلا

 .يفيصلا لصفلل ةمظنملا حئاوللا هددحت ام وأ ،;�vصختلا هراسم x_يغتب بغري يذلا بلاطلل ھيف لي��yلا

 .لدعملا كلذ باسyحا خ3رات ��ح ةقباسلا تا3وتسملل حاجنب بلاطلا اGسرد ;�لا ةيساردلا داوملا تاجرد جئاتن عيمج طسوتم ;:كاx~لا لدعملا

 .;uvاردلا هراسم x_يغKL 7 ھتبغر دنع ا��سارد بلاطلا XYع مزلي ;�لا ةيساردلا داوملا x_سجتلا داوم

 .ا��دوج طبضو ،اGطامنأ عيمجب ةي�3ردتلاو ةيميلعتلا ةيلمعلا ةيافك عفرل تالاصتالاو تامولعملاو ميلعتلا تاينقت فيظوت ي�وx~كلإلا ميلعتلا

 ;uvاسأ بلطتم
اطرش ا�  حاجنلا �xتع�و ،رخآ راسم qYإ x_سجتلا ھتبغر دنع يفيصلا لصفلا لالخ ا��ساردب بلاطلا مزلُي ةيسارد داوم

ً
 اًمزال 

 .ديد�£ا راسملا qYإ ھلاقتنال

 لوقنم بلطتم
 راسملل ھلاقتنا قيع7 الو x¥ع7 داومك بلاطلا عم لقت¤ت ، رخآ راسم qYإ x_سجتلا ھتبغر دنع بلاطلا ا�  مزلُي ةيسارد داوم

 .ديد�£ا

 .ىرخأ ةدامب ديد�£ا راسملا KL ا��لداعم متو قباسلا هراسم KL بلاطلا اGسرد ةيناثلا ةنسلل ةيساردلا ةطc£ا نمض ةدام ةلداعم ةدام
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 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

 

 

 ة<وناثلا ةلحرملا تاراسم ماظن جراخ نم بالطلا لوبق :لوألا لصفلا
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 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

 

الوأ
ً

 ةماع دعاوق :

 .ةقباسلا ةيساردلا لوصفلل ةلداعم ةملJب ىفتكي ،ةBوناثلا ةلحرملا تاراسم ماظن جراخ نم مداقلا بلاطلا لوبق دنع .1

 .ةBوناثلا ةلحرملا تاراسم ماظن ]Z ةثلاثلا ةيساردلا ةنسلا نم WXYارد لصف يأ ةلداعم متي ال .2

 رابتخا ھنكمBو ،لوــصفلا كلتل ةلداعم ةملJب ىفتكBو طقف سداــسلا cdإ لوألا نم ةيــساردلا لوــصفلا ھل لداع^ ،نماثلا XYــWاردلا لــصفلا ةيادب مداقلا بلاطلا .3

  .نماثلا WXYاردلا لصفلا ةيادب نkلوألا نkعوبسألا لالخ عhاسلا WXYاردلا لصفلا داوم

 رابتخا ھنكمBو ،لوـصفلا كلتل ةلداعم ةملJب ىفتكBو طقف سداـسلا cdإ لوألا نم ةيـساردلا لوـصفلا ھل لداع^ ،عـساتلا XYـWاردلا لـصفلا ةيادب مداقلا بلاطلا .4

 .عساتلا WXYاردلا لصفلا ةيادب cdوألا عيباسأ ةثالثلا لالخ نماثلاو عhاسلا نkيساردلا نkلصفلا داوم

 :يvآلا قفو ةيساردلا ھتقيثو بسح ھصصخت لاpq بسانملا راسملا ]Z بلاطلا لبقي .5

 رفوت طا�yشا عم ،ةاي{|او ة{~لا راـسم ،ةـسدنzلاو بـسا{|ا مولع راـسم ،ماعلا راـسملا ]}و ،تاراـسم نم اzلباقي امب بلاطلا kyخي :ةيملعلا تاـصـصختلا •

 تاراسملا كلت ]Z رغاش دعقم

 كلت ]Z رغاـــش دعقم رفوت طا�yـــشا عم ،لامعألا ةرادإ راـــسم ،]�رـــشلا راـــسملا ]}و تاراـــسم نم اzلباقي امب بلاطلا kyخي  :ةيناـــس�إلاو ةيبدألا تاـــصـــصختلا •

 تاراسملا

 :]cاتلا وحنلا �dع ةBوناثلا ةلحرملا تاراسم ماظن جراخ نم  مداقلا بلاطلل �Yكا�yلا لدعملا باس�حا متي .6

ارابتعا �Yكا�yلا لدعملا باـــــس�حا أدبي :ةBوناثلا ةلحرملا تاراـــــسم ماظن ]Z ةـــــساردلا ھل قبـــــس^ مل •
ً

 ھتداzـــــش ةلداعم دعh ھب قحتلا يذلا XYـــــWاردلا لـــــصفلا نم 

 .ةقباسلا

 جما�yلل ةقبطملا ةيل�ألا سرادملا وأ ةي�نجألا سرادملا ]Z وأ ةكلمملا جراخ ھتـــــسارد لـــــصاو مث ةBوناثلا ةلحرملا تاراـــــسم ماظن ]cd  Zوألا ةيـــــساردلا ةنـــــسلا ��نأ •

 .تاراسملا ماظن ]Z اzسرد �Yلا ةثلاثلاو cdوألا نkت�سلل �Yكا�yلا لدعملا ھل بس�حُي :ةBوناثلا ةلحرملا تاراسم ماظن ]Z ةساردلل داع مث ةيلودلا
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 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

  .ةيعماq|ا نود تاداzشلل تالداعملا ليلدو ،ماعلا ميلعتلا ]Z لي��qلاو لوبقلا ليلد ]Z ةدراولا تاءارجإلاب ديقتلا متي ،اًقباس درو ام cdإ ةفاضإ .7
 

  ةJوناثلا ةلحرملا تاراسم DEإ )ن;لقتنملا/ن;مداقلا(  بالطلا تالاح :اًيناث

  :يvآلا قفو لماع¡و ،ةBوناثلا ةلحرملا تاراسم ماظن ]Z قحتلي ةيدوعسلا ةي رعلا ةكلمملا جراخ نم مداقلا بلاطلا :ةكلمملا جراخ نم نومداقلا .1

 .ةقباسلا لوصفلا داومل )ةلداعم( ةملfب ىفتك3و ةلداعم ھتقيثول ىرجي )ةثلاثلا / ةيناثلا( ةيساردلا ةنسلا  uv; KLاردلا ماعلا ةيادب بلاطلا مودق نا§ اذإ •

 كلت داومل )ةلداعم( ةملfب ىفتك3و ،ةكلمملاب اGلباقي امب ;vــــــuارد لــــــصف ل§ ةقيثو لداع7 ،ةيــــــسارد لوــــــصف ةثالث قبطي ;:يلع7 ماظن نم ;vــــــuاردلا ماعلا ءانثأ مداقلا •

 .لوصفلا

 ن_لـــصفلا ھل لداعF ،لوألا ;vـــuاردلا لـــصفلل ةقيثو لمح3و ،لوألا ;vـــuاردلا لـــصفلا ةيا�® دع ن_يـــسارد ن_لـــصف ماظن قبطت ;�لا نادلبلا نم بلاطلا مودق نا§ اذإ •

 .ةقباسلا لوصفلا داومل )ةلداعم( ةملfب ىفتك3و ،ثلاثلا ;uvاردلا لصفلاب قحتل3و ،ي�اثلاو لوألا ن_يساردلا

 لـصح حاجن ةقيثو رخأ ھل لداع7 ،ةلداعملا طورـش فوتـس7 مل ھتقيثو وأ ةيلـصف ةقيثو لمحي الو ي�اثلا وأ لوألا ;vـuاردلا لـصفلا ةيا�® دع بلاطلا مودق نا§ اذإ •

ةيفوتسم ا�²لع
ً

اx¥عتم �xتع�و ،qLاتلا ;uvاردلا لصفلا KL قحتل3و ،تالداعملا طورش 
ً

 KL ةقباسلا ن_لصفلا/لصفلا داوم.  

 .ةيساردلا ھتقيثو بسح ھصصخت لا�b بسانملا راسملا KL بلاطلا لبقي •

• Fش~xط KL ا£Qع ،قباسلا فصلا ةقيثو قافرإ ةقباسلا تالاXY ي نأfان بلاطلا نوµQا
ً

 .تالداعملاو لوبقلا طورش قبطتو ھنم 

 cdإ ةــيلودــلا جما�yلل ةــقبطملا ةــيل�ألا سرادــملاو  ةــيملاــعلا سرادــملا نم لــقتنملا بــلاــطلا :ةــيلودــلا جماVWلل ةــقبطملا ةــيلTألا سرادــملاو ةــيملاــعلا سرادــملا نم نولقتنملا .2

  :يvآلا قفو لماع^ ،ةBوناثلا ةلحرملا تاراسم ماظن

 داومل )ةلداعم( ةملfب ىفتك3و ،ي�اثلا ;uvاردلا لصفلاب قحتلي ،لوألا ;uvاردلا لصفلل حاجن ةقيثو لمح3و لوألا ;uvاردلا لصفلا ةيا�® دع بلاطلا لاقتنا نا§ اذإ •

 .ةقباسلا لوصفلا

 )ةلداعم( ةملfب ىفتك3و ،ثلاثلا ;vــــuاردلا لــــصفلاب قحتلي ،ي�اثلا ;vــــuاردلا لــــصفلل حاجن ةقيثو لمح3و ي�اثلا ;vــــuاردلا لــــصفلا ةيا�® دع بلاطلا لاقتنا نا§ اذإ •

 .ةقباسلا لوصفلا داومل

 .ةقباسلا لوصفلا داومل )ةلداعم( ةملfب ىفتك3و ةلداعم ھتقيثول ىرجي ،)ةثلاثلا / ةيناثلا( ةيساردلا ةنسلا uv; KLاردلا ماعلا ةيادب بلاطلا لاقتنا نا§ اذإ •
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 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

 

ةيفوتــــــــــسم ا�²لع لــــــــــصح حاجن ةقيثو رخأ ھل لداع7 ،ةيلــــــــــصف حاجن ةقيثو لمحي الو ي�اثلا وأ لوألا ;vــــــــــuاردلا لــــــــــصفلا ةيا�® دع بلاطلا لاقتنا نا§ اذإ •
ً

 طورــــــــــش 

اx¥عتم �xتع�و ،qLاتلا ;uvاردلا لصفلا KL قحتل3و ،تالداعملا
ً

 KL ةقباسلا ن_لصفلا/لصفلا داوم.  

 .ةيساردلا ھتقيثو بسح ھصصخت لا�b بسانملا راسملا KL بلاطلا لبقي •

• Fش~xط KL ا£Qع ،قباسلا فصلا ةقيثو قافرإ ةقباسلا تالاXY ي نأfان بلاطلا نوµQًتالداعملاو لوبقلا طورش قبطتو ھنم ا. 
 

  :يeآلا قفو لماعaو ،ةJوناثلا ةلحرملا تاراسم ماظن DEإ ةيملعلا دTاعملا نم لاقتنالا بلاطلل قحي :ةيملعلا دTاعملا نم نولقتنملا .3

 داومل )ةلداعم( ةملfب ىفتك3و ،ي�اثلا ;uvاردلا لصفلاب قحتلي ،لوألا ;uvاردلا لصفلل حاجن ةقيثو لمح3و لوألا ;uvاردلا لصفلا ةيا�® دع بلاطلا لاقتنا نا§ اذإ •

 .ةقباسلا لوصفلا

 )ةلداعم( ةملfب ىفتك3و ،ثلاثلا ;vــــuاردلا لــــصفلاب قحتلي ،ي�اثلا ;vــــuاردلا لــــصفلل حاجن ةقيثو لمح3و ي�اثلا ;vــــuاردلا لــــصفلا ةيا�® دع بلاطلا لاقتنا نا§ اذإ •

 .ةقباسلا لوصفلا داومل

 .ةقباسلا لوصفلا داومل )ةلداعم( ةملfب ىفتك3و ،راسم يأ KL لبقي ،ةيناثلا ةيساردلا ةنسلا uv; KLاردلا ماعلا ةيادب بلاطلا لاقتنا نا§ اذإ •

اx¥عتم �xتع�و ،qLاـتلا ;vـــــــــــــuاردـلا لـــــــــــــصفلا KL قحتلي ،ةـيلـــــــــــــصف حاـجن ةـقيثو لـمحي الو ي�اـثلا وأ لوألا ;vـــــــــــــuاردـلا لـــــــــــــصفلا ةـياـ�® دـع بـلاـطلا لاـقتنا نـا§ اذإ •
ً

 KL داوم 

  .ةقباسلا ن_لصفلا/لصفلا

 ،طقف L¶رــــــشلا راــــــسملا KL لبقي ةثلاثلا ةيــــــساردلا ةنــــــسلا ةيادب وأ ةيناثلا ةيــــــساردلا ةنــــــسلا KL ي�اثلا وأ لوألا ;vــــــuاردلا لــــــصفلا ةيا�® دع بلاطلا لاقتنا نا§ اذإ •

 .ةقباسلا لوصفلا داومل )ةلداعم( ةملfب ىفتك3و

 

 

 

 

 



 

9 
 

 
 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

 

 :يونسلا يوناثلا ميلعتلا نم نوعطقنملا .4

 )ةلداعم( ةملfب ىفتك3و ،ة3وناثلا ةلحرملا تاراـــــــسم ماظن KL ةيناثلا ةيـــــــساردلا ةنـــــــسلاب قحتلي ،يونـــــــسلا ماظنلا KL يوناثلا لوألا فـــــــصلا حاجنب متأ يذلا بلاطلا •

 .qYوألا ةيساردلا ةنسلا داومل

 )ةلداعم( ةملfب ىفتك3و ،ة3وناثلا ةلحرملا تاراــــسم ماظن KL ةثلاثلا ةيــــساردلا ةنــــسلاب قحتلي ،يونــــسلا ماظنلا نم يوناثلا ي�اثلا فــــصلا حاجنب متأ يذلا بلاطلا •

 .ةيناثلاو qYوألا ن_ت·ساردلا ن_ت¤سلا داومل

 KL لبقي يºدألا /ةـــسدنGلاو بـــساQ£ا ،ةايQ£او ةQـــ¹لا ،ماعلا :راـــسملا KL لبقي ;:لعلا( ةيـــساردلا ھتقيثو بـــسح ھـــصـــصخت لا�b بـــسانملا راـــسملا KL بلاطلا لبقي •

 .)لامعألا ةرادإ ،L¶رشلا :يراسم
 

 :تاررقملا ماظن بالط .5

اررقم )12( نم لقأ KL حاجنلا ققح يذلا بلاطلا •
ً

 ماظن KL ھل حاجنلا داوم ةلداعم متي الو ،ة3وناثلا ةلحرملا تاراــــــــــــسم ماظن qY KLوألا ةيــــــــــــساردلا ةنــــــــــــسلاب قحتلي ،

 .تاررقملا

اررقم )KL )12 حاجنلا ققح يذلا بلاطلا •
ً

اررقم )25( ��حو 
ً

 داومل )ةلداعم( ةملfب ىفتك3و ،ة3وناثلا ةلحرملا تاراـــــــــــسم ماظن KL ةيناثلا ةيـــــــــــساردلا ةنـــــــــــسلاب قحتلي ،

 .qYوألا ةيساردلا ةنسلا

اررقم )KL )26 حاجنلا ققح يذلا بلاطلا •
ً

 ،ة3وناثلا ةلحرملا تاراــــــــــــسم ماظن KL ةثلاثلا ةيــــــــــــساردلا ةنــــــــــــسلاب قحتلي ،جرختلل ةمزاللا داوملا لمكتــــــــــــسF نأ نود x¥كأف 

 .ةيناثلاو qYوألا ن_ت·ساردلا ن_ت¤سلا داومل )ةلداعم( ةملfب ىفتك3و

 بــــــساQ£ا مولع ،ةايQ£او ةQــــــ¹لا ،ماعلا :راــــــسملا KL لبقي ةيعيبطلا مولعلا راــــــسم( ةيــــــساردلا ھتقيثو بــــــسح ھــــــصــــــصخت لا�b بــــــسانملا راــــــسملا KL بلاطلا لبقُي •

 .)لامعألا ةرادإ ،L¶رشلا :يراسم KL لبقي ةيناس�إلا مولعلا راسم /ةسدنGلاو
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 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

 

 

 ة<وناثلا ةلحرملا تاراسم نOب OPسجتلاو ل<وحتلا :يKاثلا لصفلا
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 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

الوأ
ً

 ةJوناثلا ةلحرملا تاراسم ن;ب لJوحتلا :

 :ة6وناثلا ةلحرملا تاراسم ن9ب ل6وحتلل ةماعلا طورشلاو تاءارجإلا )1

 KL )طقف سماc£ا ;vـــــــــــuاردلا لـــــــــــصفلا وأ عارلا ;vـــــــــــuاردلا لـــــــــــصفلا ةيا�® دع( ةيناثلا ةيـــــــــــساردلا ةنـــــــــــسلا لالخ ة3وناثلا ةلحرملا تاراـــــــــــسم ن_ب ل3وحتلا بلط ميدقت حاتُي .1

  .سداسلا وأ سماc£ا ;uvاردلا لصفلا ةيادب نم ن_لوألا ن_عوبسألا

 جذامن" )ب( KL درو ام كلذ نم �Âثyـــس�و ،x_ـــسجتلاب ةـــصاc£ا تاءارجإلا لالخ نم الإ سداـــسلا ;vـــuاردلا لـــصفلا دع رخآ راـــسم qYإ راـــسم نم ل3وحتلا بلاطلل نكمي ال .2

  :ن_طرش )3( مقر " ة3وناثلا ةلحرملا تاراسم ن_ب ل3وحتلا

  ميلعتلا ريدم نم رارقلا رادــصÅو ،سداــسلا ;vــuاردلا لــصفلا دع ة3وناثلا ةلحرملا تاراــسم ن_ب ل3وحتلا مزلتــس7 ;�لا ةــصاc£ا تالاQ£ا نم بلاطلا ةلاح نوfت نأ •

 .لوبقلاو تارابتخالا مسق/ةرادإ لبق نم ھتلاح ةسارد دع

  .ام�Èم ل3وحتلاب سكعلا زوج3و ،x_سجتلا ةيلآل ةعضاخ ;Æف )ةسدنGلاو بساQ£ا مولع ،ةايQ£او ة¹Qلا( يراسم qYإ ل3وحتلا عنمُي •

 :qLاتلاب ةسردملا موقت ة3وناثلا ةلحرملا تاراسم ن_ب ل3وحتلا KL بلاطلا ةبغر دنع .3

 .ھيلإ ل3وحتلا بغري يذلا راسملا نأش ھتاردقو بلاطلا لويم نم يºالطلا ھِّجوملاو ةسردملا ريدم دكأتي •

 .;:لعلا ھليصحت فعضو ،ھجرخت x_خأت KL اًب�س نوfت دق x¥ع7 داوم دوجو نم ل3وحتلا XYع بتx~ي ام هرمأ qLوو بلاطلل ËَّÍوُي •

 .ھل3وحت XYع بتx~ي ام ةفرعمو ا�²لع عالطالل ة3وناثلا ةلحرملا تاراسم ن_ب ل3وحتلا ةيلمعل ةمظنملا تاءارجإلا نم ة�c¤ب هرمأ qLوو بلاطلا دَّوزُي •

 .ديد�£ا راسملا qYإ ھت¤با/ھنبا ل3وحت XYع رمألا qLو نم ةيطخ ةقفاوم بلطُي •

 تالاح KL ةيناث ةرم ھل3وحت XYع ةقفاوملا ةيحالـــــــــــص ميلعتلا ريدملو ،ة3وناثلا ةلحرملا KL ھتـــــــــــسارد لالخ طقف ةدحاو ةرم رخآ راـــــــــــسم qYإ راـــــــــــسم نم ل3وحتلا بلاطلل  قحي .4

  .اxS_غو تاx_بكلا ميلع7 وأ XLيللا ميلعتلا qYإ ھتسارد ماظن x_يغ7 وأ ،;uvاسألا هراسم قبطت ةسردم ا�  دجوي ال ةنيدم qYإ ھلاقتنا§ ،اًدج ةصاخ

 :qLاتلا قفو ةيساردلا داوملا باسyحا متي ة3وناثلا ةلحرملا تاراسم ن_ب ل3وحتلا دنع .5

اµQان نا§ ًءاوس ،بلاطلا ا�²لع لصح ;�لا ةجردلا سفن لقن متي ؛ىرخأ ةدامب ا��لداعم متي ;�لا ةداملا وأ ن3راسملا ن_ب ةكx~شملا ةيساردلا داوملا •
ً

المكم وأ 
ً

 .ا�  

اµQان بلاطلا نا§ ًءاوس ،ا� اسyحا متيال ھيلإ لقتنملا راسملا KL ةيسارد داوم اGلباقي ال ;�لا بلاطلا ھنم لقتنملا راسملا KL ةيساردلا داوملا •
ً

المكم وأ 
ً

  .ا�  
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 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

 ةجرد ةئام )100( نم ا�²ف �xتخي x¥ع7 داوم بلاطلا قح KL حبـصت ؛ھنم لقتنملا راـسملا KL ةيـسارد داوم اGلباقي ال ;�لا بلاطلا ھيلإ لقتنملا راـسملا KL ةيـساردلا داوملا •

KL وأ ي�اثلا رودلا رابتخا KL عتلا داوم رابتخا دعوم¥x، ا��سارد ھنكمي امك KL يفيصلا لصفلا. 

 qYإ ةسدنGلاو بساQ£ا مولع راسم نم بلاطلا ل3وحت دنع ــــــــ طقف ــــــــ ام��لداعم متي "ةسدنGلاو بساQ£ا مولع" راسم KL )1-1 ءايشألا تنx~نا /تانايبلا ملع( اتدام •

7 تاـناـيبلا ملع( :qLاـتلا وحنلا XYع رخآ راــــــــــــــسم
ُ

7 1-1 ءاـيـــــــــــــشألا تـنx~نا(،)1-2 ةـيمقرلا ةـينقتلا :ةداـم لداـع
ُ

 ثـيح ،سكعلا عنتم3و )2-2 ةـيمقرلا ةـينقتلا :ةداـم لداـع

 .ةسدنGلاو بساQ£ا مولع راسم qYإ راسم يأ نم بلاطلا ل3وحت دنع x¥ع7 داوم ناتداملا ناتاS حبصت

 :qLاتلا وحنلا XYع تاراسملا ن_ب بلاطلا ل3وحت دنع اGعم لماعتلا متي ،رخآ qYإ راسم نم ا��سارد نمز فلتخ3و ،تاراسملا ضع ن_ب ةكx~شملا ةيساردلا داوملا •

 نونفلا ةي¹Qلا ةفاقثلاو ةقايللا )2 - 2( ةيمقرلا ةينقتلا )1-2( ةيمقرلا ةينقتلا )2-2( ة3وغللا تايافكلا )1-2( ة3وغللا تايافكلا

قو اذإ -
َ

اµQان نا§ ًءاوس ،بلاطلا ا�²لع لصح ;�لا ةجردلا سفن لقن متي :ةقباس تا3وتسم KL داوملا هذS تَع
ً

المكم وأ 
ً

 .ا�  

قو اذإ -
َ

 ىفعُ�و ةيــساردلا ھتطخ KL اSدورو ن_ح ھل دــصرتو ةداملا KL ا�²لع لــصح ;�لا ةجردلاب ظافتحالا متي ا�  اµQًان نا§ نإ :ةقحال تا3وتــسم KL داوملا هذS تَع

المكم نا§ نÅو ،ا��سارد ةداعإ نم
ً

  .ھئالمز عم ا��سارد ديعF ا�  

الـــصف ةـــساردلا نع عطقنملا بلاطلا .6
ً

ايـــسارد 
ً

 متي ؛ھتـــسارد لامكإ بغر3و ةثلاثلا ةنـــسلا KL وأ ةيناثلا ةنـــسلا KL ًءاوـــس ة3وناثلا ةلحرملا تاراـــسم دحأ KL ھتـــسارد دع x¥كأ وأ 

 :qLاتلا وحنلا XYع بسانملا راسملا KL ھتسارد KL ھعم لماعتلا

 .ءارجإ وأ ٍديق نود قباسلا هراسم KL لمكي ؛كلذب حمسF هرمعو اًمظتنم ھتسارد لامكإ KL بغر نإ •

 :ي7آلا قفو ،)تانبلل( تاx_بكلا ميلع7 وأ )ن_نبلل( XLيللا ميلعتلا KL وأ اًبسyنم نا§ ًءاوس ھتسارد ماظن KL حاتملا راسملا KL لمكي ؛ماظتنالاب حمسFال هرمع نا§ نإ •

 .ءارجإ وأ ٍديق نود لمكي قباسلا هراسم عم راسملا قفاوت نإ -

 KL ا��ــــــسارد ھل قبــــــس ةدام يأ باــــــسyحا متيالو ،ليلدلا اذKL S ةدراولا ل3وحتلا ةيلآ قفو ديد�£ا راــــــسملا qYإ ھل3وحت متي قباــــــسلا هراــــــسم نع راــــــسملا فلتخا نإ -

 .ةثلاثلا ةنسلا

 .ا�®أش بسانملا رارقلا ذاختاو ا��ساردل لوبقلاو م3وقتلل ةماعلا ةرادإلل ا�  عفرلا متي ؛ليلدلا اذKL S درت مل ;�لا تالاQ£ا .7
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 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

 :ةJوناثلا ةلحرملا تاراسم ن;ب لJوحتلا جذامن )2

 

 :عhارلا WXYاردلا لصفلا دعh لBوحتلا /1        

 عIارلا MNOاردلا لصفلا دعGH Iرشلا راسملا نم ل5وحتلا )1-1( جذومن

 ءارجإلا )ع3ارلا لصفلا( .-رشلا راسملا داوم

ت )1( ديحوتلا
ُ

 ا1ل/ تاراسملا () بس%ح

ت ال )1-2( م1ركلا نآرقلا
ُ

 بس%ح

ت ال 1تاءارق /ة1رايتخا ةدام
ُ

 بس%ح

ت )1-2( ة1وغللا تايافكلا
ُ

الوأ( () درو ام قفو تاراسملا (Jاب () بلاطلا ةجي%ن ظفح مت=و ،لامعألا ةرادإ راسم () بس%ح
ً

 )5( مقر )أ-

ت )1-2( ةيمقرلا ةينقتلا
ُ

الوأ( () درو ام قفو لامعألا ةرادإ ،ماعلا :يراسم () بلاطلا ةجي%ن ظفح مت=و ،ةايUTاو ةSTلا راسم () بس%ح
ً

ت الو ،)5( مقر )أ-
ُ

 ةسدن1لاو بساUTا مولع راسم () بس%ح

ت ةيIJلا ةفاقثلاو ةقايللا
ُ

الوأ( () درو ام قفو ةسدن1لاو بساUTا راسم () بلاطلا ةجي%ن ظفح مت=و ،ماعلا ،ةايUTاو ةSTلا ،لامعألا ةرادإ :تاراسملا () بس%ح
ً

 )5( مقر )أ-

ت )1-2( ةيNOلجنإلا ةغللا
ُ

 ا1ل/ تاراسملا () بس%ح

 ماعلا راسملا STإ ل1وحتلا
 تايافكلا /ةيTــــــSلا ةفاقثلاو ةقايللا /)1-2( ةيefلجنإلا ةغللا /)1( ديحوتلا :ھل بــــــس%حُي

 .*)1-2( ةيمقرلا ةينقتلا /*)1-2( ة=وغللا

 () ةـجرد )100( نم اـvwف uqتخي ،)1-2( ءاـيحألا /)1-2( ءاـيميكلا /)1-2( تاـيــــــــــــضاـ=رلا /نونفلا :() اpqًعتم نوnي

 .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا

 بساZJا مولع راسم STإ ل1وحتلا

 ةسدن[لاو

 ةــقاــيللا /*)1-2( ةــ=وغللا تاــياــفكلا /)1-2( ةــيefلجنإلا ةــغللا /)1( دــيحوتلا :ھــل بـــــــــــــس%حُي

 .*ةيSTلا ةفاقثلاو

 نم اvwف uqتخي ،ةـــــــسدن1لا /تانايبلا ملع /)1-2( ءايحألا /)1-2( ءايميكلا /)1-2( تايـــــــضا=رلا :() اpqًعتم نوnي

 .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد )100(

 ةايZJاو ةIJلا راسم STإ ل1وحتلا
 ةــــقاــــيللا /)1-2( ةــــيمقرلا ةــــينقتلا /)1-2( ةــــيefلجنإلا ةــــغللا /)1( دــــيحوتلا :ھــــل بـــــــــــــــس%حُي

 .*)1-2( ة=وغللا تايافكلا /ةيSTلا ةفاقثلاو

 رودـــلا () ةـــجرد )100( نم اـــvwف uqتخي ،)1-2( ءاـــيحألا /)1-2( ءاـــيميكلا /)1-2( تاـــيــــــــــــضاـــ=رلا :() اpqًعتم نوnي

 .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا

 لامعألا ةرادإ راسم STإ ل1وحتلا
 ةـــقاـــيللا /)1-2( ةـــيefلجنإلا ةـــغللا /)1-2( ةـــ=وغللا تاـــياـــفكلا /)1( دـــيحوتلا :ھـــل بــــــــــــــس%حُي

 .* )1-2( ةيمقرلا ةينقتلا /ةيSTلا ةفاقثلاو

 نم اvwف uqتخي ،داـصتقالا ئدابم /)1-1( لامعألا () ةمدقم /)1-1( لامعألا () رارقلا ةعانـص :() اpqًعتم نوnي

 .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد )100(

الوأ( de درو ام قفو ةداملا باسaحا متي *
ً

 .)5( مقر )أ-
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 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

 

  عIارلا MNOاردلا لصفلا دعI ماعلا راسملا نم ل5وحتلا )1-2( جذومن

 ءارجإلا )ع3ارلا لصفلا( ماعلا راسملا داوم

ت )1( ديحوتلا
ُ

 ا1ل/ تاراسملا () بس%ح

الوأ( () درو ام قفو (�رشلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم () بلاطلا ةجي%ن ظفح متي نونفلا
ً

ت الو ،)5( مقر )أ-
ُ

 ةايUTاو ةSTلا ،ةسدن1لاو بساUTا :يراسم () بس%ح

ت ةيSTلا ةفاقثلاو ةقايللا
ُ

الوأ( () درو ام قفو ةسدن1لاو بساUTا راسم () بلاطلا ةجي%ن ظفح مت=و ،ةايUTاو ةSTلا ،لامعألا ةرادإ ،(�رشلا :تاراسملا ()  بس%ح
ً

 )5( مقر )أ-

ت )1-2( ةيefلجنإلا ةغللا
ُ

 ا1ل/ تاراسملا () بس%ح

ت )1-2( تايضا=رلا
ُ

ت الو ،ةايUTاو ةSTلا ،ةسدن1لاو بساUTا مولع :يراسم ()  بس%ح
ُ

 (�رشلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم () بس%ح

ت )1-2( ءايميكلا
ُ

ت الو ،ةايUTاو ةSTلا ،ةسدن1لاو بساUTا مولع :يراسم ()  بس%ح
ُ

 (�رشلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم () بس%ح

ت )1-2( ءايحألا
ُ

ت الو ،ةايUTاو ةSTلا ،ةسدن1لاو بساUTا مولع :يراسم ()  بس%ح
ُ

 (�رشلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم () بس%ح

 .*نونفلا /ةيSTلا ةفاقثلاو ةقايللا /)1-2( ةيefلجنإلا ةغللا /)1( ديحوتلا :ھل بس%حُي (�رشلا راسملا ��إ ل1وحتلا
 ةـيمقرلا ةـينقتلا /)1-2( ةـ=وغللا تاـياـفكلا /"1تاءارق" ةـ=راـيتخا ةداـم /)1-2( م=ركلا نآرقلا :() اpqًعتم نوnي

 .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد )100( نم اvwف uqتخي ،)2-1(

 بساUTا مولع راسم ��إ ل1وحتلا

 ةسدن1لاو

 /)1-2( ءاــيميكلا /)1-2( تاــيــــــــــــضاــ=رلا /)1-2( ةــيefلجنإلا ةــغللا /)1( دــيحوتلا :ھــل بـــــــــــــس%حُي

 .*ةيSTلا ةفاقثلاو ةقايللا /)1-2( ءايحألا

 راــبتخا دــعوم () وأ ي}اــثلا رودــلا () ةــجرد )100( نم اــvwف uqتخي ،ةـــــــــــــسدــن1لا /تاــناــيبلا ملع :() اpqًعتم نوnي

 .pqعتلا

 ةايUTاو ةSTلا راسم ��إ ل1وحتلا
 /)1-2( ءاــيميكلا /)1-2( تاــيــــــــــــضاــ=رلا /)1-2( ةــيefلجنإلا ةــغللا /)1( دــيحوتلا :ھــل بـــــــــــــس%حُي

 .ةيSTلا ةفاقثلاو ةقايللا /)1-2( ءايحألا
 .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد )100( نم اvwف uqتخي ،)1-2( ةيمقرلا ةينقتلا () اpqًعتم نوnي

 .*نونفلا /ةيSTلا ةفاقثلاو ةقايللا /)1-2( ةيefلجنإلا ةغللا /)1( ديحوتلا :ھل بس%حُي لامعألا ةرادإ راسم ��إ ل1وحتلا
 ئدابم /)1-1( لامعألا () ةمدقم /)1-1( لامعألا () رارقلا ةعانــــــــص/)1-2( ة=وغللا تايافكلا :() اpqًعتم نوnي

  .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد )100( نم اvwف uqتخي ،داصتقالا

الوأ( () درو ام قفو ةداملا باس%حا متي *
ً

 .)5( مقر )أ-
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 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

 

  عIارلا MNOاردلا لصفلا دعI ةسدنXلاو بساTUا مولع راسم نم ل5وحتلا )1-3( جذومن

 ةسدنBلاو بسا<=ا مولع راسم داوم

 )ع3ارلا لصفلا(
 ءارجإلا

ت )1( ديحوتلا
ُ

 ا1ل/ تاراسملا () بس%ح

ت )1-2( ةيefلجنإلا ةغللا
ُ

 ا1ل/ تاراسملا ()  بس%ح

ت )1-2( تايضا=رلا
ُ

ت الو ،ةايUTاو ةSTلا ،ماعلا :يراسم ()  بس%ح
ُ

 (�رشلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم () بس%ح

ت )1-2( ءايميكلا
ُ

ت الو ،ةايUTاو ةSTلا ،ماعلا :يراسم ()  بس%ح
ُ

 (�رشلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم () بس%ح

ت )1-2( ءايحألا
ُ

ت الو ،ةايUTاو ةSTلا ،ماعلا :يراسم ()  بس%ح
ُ

 (�رشلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم () بس%ح

� تانايبلا ملع
ُ

الوأ( () درو ام قفو )1-2( ةيمقرلا ةينقتلا ةدام لداعتل ؛ماعلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم () بلاطلا ةجي%ن ظفح مت=و ،(�رشلا ،ةايUTاو ةSTلا :يراسم () )1-2( ةيمقرلا ةينقتلا ةدام لداع
ً

 )5( مقر )أ-

ت ال ةسدن1لا
ُ

  بس%ح

 (�رشلا راسملا ��إ ل1وحتلا
� تانايبلا ملع /)1-2( ةيefلجنإلا ةغللا /)1( ديحوتلا :ھل بـــــــــــس%حُي

ُ
 ةيمقرلا ةينقتلا لداع

)2-1(. 

 ةـفاـقثلاو ةـقاـيللا ،)1-2(ةـ=وغللا تاـياـفكلا /"1تاءارق" ةـ=راـيتخا ةداـم /)1-2( م=ركلا نآرقلا :() اpqًعتم نوnي

  .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد )100( نم اvwف uqتخي ،ةيSTلا

 ماعلا راسملا ��إ ل1وحتلا
 /)1-2( ءايميكلا /)1-2( تايــــــــــضا=رلا /)1-2( ةيefلجنإلا ةغللا /)1( ديحوتلا :ھل بــــــــــس%حُي

� تانايبلا ملع /)1-2( ءايحألا
ُ

 .*)1-2( ةيمقرلا ةينقتلا لداع

 دـعوم () وأ ي}اـثلا رودـلا () ةـجرد )100( نم اـvwف uqتخي ،ةـيTــــــــــــSلا ةـفاـقثلاو ةـقاـيللا /نونفلا :() اpqًعتم نوnي

 .pqعتلا رابتخا

 ةايUTاو ةSTلا راسم ��إ ل1وحتلا
 /)1-2( ءايميكلا /)1-2( تايــــــــــضا=رلا /)1-2( ةيefلجنإلا ةغللا /)1( ديحوتلا :ھل بــــــــــس%حُي

� تانايبلا ملع /)1-2( ءايحألا
ُ

  .)1-2( ةيمقرلا ةينقتلا لداع

 راــبتخا دـعوم () وأ ي}اــثلا رودـلا () ةـجرد )100( نم اــvwف uqتخي ،ةــيTــــــــــــSلا ةــفاــقثلاو ةــقاــيللا () اpqًعتم نوnي

 .pqعتلا

 لامعألا ةرادإ راسم ��إ ل1وحتلا
� تانايبلا ملع /)1-2( ةيefلجنإلا ةغللا /)1( ديحوتلا :ھل بـــــــــــس%حُي

ُ
 ةيمقرلا ةينقتلا لداع

)2-1(*. 

 ئدابم /)1-1( لامعألا () ةمدقم /)1-1( لامعألا () رارقلا ةعانــــــــص/)1-2( ة=وغللا تايافكلا :() اpqًعتم نوnي

 .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد )100( نم اvwف uqتخي ،ةيSTلا ةفاقثلاو ةقايللا /داصتقالا

الوأ( () درو ام قفو ةداملا باس%حا متي *
ً

 .)5( مقر )أ-
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 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

 

  عIارلا MNOاردلا لصفلا دعI ةايTUاو ةU]لا راسم نم ل5وحتلا )1-4( جذومن

 ةاي<=او ة<Fلا راسم داوم

 )ع3ارلا لصفلا(
 ءارجإلا

ت )1( ديحوتلا
ُ

  ا1ل/ تاراسملا ()  بس%ح

ت )1-2( ةيefلجنإلا ةغللا
ُ

  ا1ل/ تاراسملا ()  بس%ح

ت )1-2( تايضا=رلا
ُ

ت الو ،ماعلا ،ةسدن1لاو بساUTا مولع :يراسم ()  بس%ح
ُ

 (�رشلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم () بس%ح

ت  )1-2( ءايميكلا
ُ

ت الو ،ماعلا ،ةسدن1لاو بساUTا مولع :يراسم ()  بس%ح
ُ

 (�رشلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم () بس%ح

ت )1-2( ءايحألا
ُ

ت الو ،ماعلا ،ةسدن1لاو بساUTا مولع :يراسم ()  بس%ح
ُ

 (�رشلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم () بس%ح

ت )1-2( ةيمقرلا ةينقتلا
ُ

الوأ( () درو ام قفو لامعألا ةرادإ ،ماعلا :يراسم () بلاطلا ةجي%ن ظفح مت=و ،(�رشلا راسملا ()  بس%ح
ً

ت الو ،)5( مقر )أ-
ُ

 ةسدن1لاو بساUTا مولع راسم () بس%ح

ت ةيSTلا ةفاقثلاو ةقايللا
ُ

الوأ( () درو ام قفو ةسدن1لاو بساUTا راسم () بلاطلا ةجي%ن ظفح مت=و ،(�رشلا ،ماعلا ،لامعألا ةرادإ :تاراسملا ()  بس%ح
ً

 )5( مقر )أ-

 (�رشلا راسملا ��إ ل1وحتلا
 ةــينقتلا /ةــيTــــــــــــSلا ةــفاــقثلاو ةــقاــيللا /)1-2( ةــيefلجنإلا ةــغللا /)1( دــيحوتلا :ھــل بـــــــــــــس%حُي

  .)1-2( ةيمقرلا

 نم اـــvwف uqتخي ،)1-2( ةـــ=وغللا تاـــياـــفكلا /"1تاءارق" ةـــ=راـــيتخا ةداـــم /)1-2( م=ركلا نآرقلا :() اpqًعتم نوnي

 .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد )100(

 بساUTا مولع راسم ��إ ل1وحتلا

 ةسدن1لاو

 /)1-2( ءاــيميكلا /)1-2( تاــيــــــــــــضاــ=رلا /)1-2( ةــيefلجنإلا ةــغللا /)1( دــيحوتلا :ھــل بـــــــــــــس%حُي

 .*ةيSTلا ةفاقثلاو ةقايللا /)1-2( ءايحألا

 راــبتخا دــعوم () وأ ي}اــثلا رودــلا () ةــجرد )100( نم اــvwف uqتخي ،ةـــــــــــــسدــن1لا /تاــناــيبلا ملع :() اpqًعتم نوnي

 .pqعتلا

 ماعلا راسملا ��إ ل1وحتلا
 /)1-2( ءاــيميكلا /)1-2( تاــيــــــــــــضاــ=رلا /)1-2( ةــيefلجنإلا ةــغللا /)1( دــيحوتلا :ھــل بـــــــــــــس%حُي

  .*)1-2( ةيمقرلا ةينقتلا /ةيSTلا ةفاقثلاو ةقايللا ،)1-2( ءايحألا
 .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد )100( نم اvwف uqتخي ،نونفلا () اpqًعتم نوnي

 لامعألا ةرادإ راسم ��إ ل1وحتلا
 ةــينقتلا /ةــيTــــــــــــSلا ةــفاــقثلاو ةــقاــيللا /)1-2( ةــيefلجنإلا ةــغللا /)1( دــيحوتلا :ھــل بـــــــــــــس%حُي

 .*)1-2( ةيمقرلا

 ئدابم /)1-1( لامعألا () ةمدقم /)1-1( لامعألا () رارقلا ةعانــــــــص/)1-2( ة=وغللا تايافكلا :() اpqًعتم نوnي

 .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد )100( نم اvwف uqتخي ،داصتقالا

الوأ( () درو ام قفو ةداملا باس%حا متي *
ً

 .)5( مقر )أ-
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 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

 

 
  عIارلا MNOاردلا لصفلا دعI لامعألا ةرادإ راسم نم ل5وحتلا )1-5( جذومن

 لامعألا ةرادإ راسم داوم

 )ع3ارلا لصفلا( 
 ءارجإلا

ت )1( ديحوتلا
ُ

 ا1ل/ تاراسملا ()  بس%ح

ت )1-2( ة=وغللا تايافكلا
ُ

الوأ( () درو ام قفو تاراسملا (Jاب () بلاطلا ةجي%ن ظفح مت=و ،(�رشلا راسملا ()  بس%ح
ً

 )5( مقر )أ-

ت ال )1-1( لامعألا () رارقلا ةعانص
ُ

 بس%ح

ت ال )1-1( لامعألا () ةمدقم
ُ

 بس%ح

ت ال داصتقالا ئدابم
ُ

 بس%ح

ت ةيSTلا ةفاقثلاو ةقايللا
ُ

الوأ( () درو ام قفو ةسدن1لاو بساUTا راسم () بلاطلا ةجي%ن ظفح مت=و ،(�رشلا ،ماعلا ،ةايUTاو ةSTلا :تاراسملا ()  بس%ح
ً

 )5( مقر )أ-

ت )1-2( ةيefلجنإلا ةغللا
ُ

 ا1ل/ تاراسملا ()  بس%ح

 (�رشلا راسملا ��إ ل1وحتلا
 ةــــقاــــيللا /)1-2( ةــــ=وغللا تاــــياــــفكلا /)1-2( ةــــيefلجنإلا ةــــغللا /)1( دــــيحوتلا :ھــــل بـــــــــــــــس%حُي

  .ةيSTلا ةفاقثلاو

 نم اــــvwف uqتخي ،)1-2( ةــــيمقرلا ةــــينقتلا /"1تاءارق" ةــــ=راــــيتخا ةداــــم /)1-2( م=ركلا نآرقلا :() اpqًعتم نوnي

  .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد )100(

 بساUTا مولع راسم ��إ ل1وحتلا

 ةسدن1لاو

 تايافكلا /*ةيTـــــــــSلا ةفاقثلاو ةقايللا /)1-2( ةيefلجنإلا ةغللا /)1( ديحوتلا :ھل بـــــــــس%حُي

 .* )1-2( ة=وغللا

 نم اvwف uqتخي ،ةـــــــسدن1لا /تانايبلا ملع /)1-2( ءايحألا /)1-2( ءايميكلا /)1-2( تايـــــــضا=رلا :() اpqًعتم نوnي

 .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد )100(

 ماعلا راسملا ��إ ل1وحتلا
 تاـياـفكلا /ةـيTــــــــــــSلا ةـفاـقثلاو ةـقاـيللا /)1-2( ةـيefلجنإلا ةـغللا /)1( دـيحوتلا :ھـل بــــــــــــس%حُي

 .* )1-2( ة=وغللا

 () ةـجرد )100( نم اـvwف uqتخي ،)1-2( ءاـيحألا /)1-2( ءاـيميكلا /)1-2( تاـيــــــــــــضاـ=رلا /نونفلا :() اpqًعتم نوnي

 .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا

 ةايUTاو ةSTلا راسم ��إ ل1وحتلا
 تاـياـفكلا /ةـيTــــــــــــSلا ةـفاـقثلاو ةـقاـيللا /)1-2( ةـيefلجنإلا ةـغللا /)1( دـيحوتلا :ھـل بــــــــــــس%حُي

 .* )1-2( ة=وغللا

 نم اــvwف uqتخي ،)1-2( ةــيمقرلا ةــينقتلا /)1-2( ءاــيحألا /)1-2( ءاــيميكلا /)1-2( تاــيــــــــــــضاــ=رلا :() اpqًعتم نوnي

  .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد )100(

الوأ( () درو ام قفو ةداملا باس%حا متي *
ً

 .)5( مقر )أ-
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 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

 

 

 )ةقباسلا ةيلآلا سفنب عhارلا WXYاردلا لصفلا داوم عم لماعتلا متي( :سما£|ا WXYاردلا لصفلا دعh لBوحتلا /2

  سما_Tا MNOاردلا لصفلا دعGH Iرشلا راسملا نم ل5وحتلا )2-1( جذومن

 .-رشلا راسملا داوم

 )سماM=ا لصفلا( 
 ءارجإلا

ت ال )2( ديحوتلا
ُ

 بس%ح

ت ال )2-2( م=ركلا نآرقلا
ُ

 بس%ح

ت ال 2تاءارق /ة=رايتخا ةدام
ُ

 بس%ح

ت )2-2( ة=وغللا تايافكلا
ُ

الوأ( () درو ام قفو تاراسملا (Jاب () بلاطلا ةجي%ن ظفح مت=و ،لامعألا ةرادإ :راسم ()  بس%ح
ً

 )5( مقر )أ-

ت )2-2( ةيمقرلا ةينقتلا
ُ

الوأ( () درو ام قفو لامعألا ةرادإ ،ماعلا :يراسم () بلاطلا ةجي%ن ظفح مت=و ،ةايUTاو ةSTلا راسم () بس%ح
ً

ت الو ،)5( مقر )أ-
ُ

 ةسدن1لاو بساUTا مولع راسم () بس%ح

ت خ=راتلا
ُ

ت الو ،ماعلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم ()  بس%ح
ُ

 ةسدن1لاو بساUTا مولع ،ةايUTاو ةSTلا :يراسم () بس%ح

ت )2-2( ةيefلجنإلا ةغللا
ُ

 ا1ل/ تاراسملا ()  بس%ح

 ماعلا راسملا ��إ ل1وحتلا
 /ةــيTــــــــــــSلا ةــفاــقثلاو ةــقاــيللا /)2-2( و )1-2( ةــيefلجنإلا ةــغللا /)1( دــيحوتلا :ھــل بـــــــــــــس%حُي

  .*)2-2( و )1-2( ةيمقرلا ةينقتلا /خ=راتلا /*)2-2( و )1-2( ة=وغللا تايافكلا

 uqتخي ،)2-2( و )1-2( ءاــيحألا /)2-2( و )1-2( ءاــيميكلا/)2-2(و )1-2( تاــيــــــــــــضاــ=رلا /نونفلا :() اpqًعتم نوnي

 .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد )100( نم اvwف

 بساUTا مولع راسم ��إ ل1وحتلا

 ةسدن1لاو

-2( و )1-2( ةـ=وغللا تاـياـفكلا /)2-2( و )1-2( ةـيefلجنإلا ةـغللا /)1( دـيحوتلا :ھـل بــــــــــــس%حُي

   .ةيSTلا ةفاقثلاو ةقايللا /*)2

 ملع /ةــــــــــــسدـن1لا /)2-2(و )1-2( ءاـيحألا /)2-2(و )1-2( ءاـيميكلا /)2-2(و )1-2( تاـيــــــــــــضاـ=رلا :() اpqًعتم نوnي

 .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد )100( نم اvwف uqتخي ،)1-1( ءايشألا تن�qنا /تانايبلا

  ةايUTاو ةSTلا راسم ��إ ل1وحتلا
 /)2-2( و )1-2( ةيمقرلا ةينقتلا /)2-2(و )1-2( ةيefلجنإلا ةغللا /)1( ديحوتلا :ھل بــــــــس%حُي

  .*)2-2( و )1-2( ة=وغللا تايافكلا /ةيSTلا ةفاقثلاو ةقايللا

 مولعلا ئداــبم /)2-2(و )1-2( ءاــيحألا /)2-2(و )1-2( ءاــيميكلا /)2-2(و )1-2( تاــيــــــــــــضاــ=رلا :() اpqًعتم نوnي

 .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد )100( نم اvwف uqتخي ،)1-1( ةيSTلا

 لامعألا ةرادإ راسم ��إ ل1وحتلا
-2( و )1-2( ةـ=وغللا تاـياـفكلا /)2-2(و )1-2( ةـيefلجنإلا ةـغللا /)1( دـيحوتلا :ھـل بــــــــــــس%حُي

 .ةيSTلا ةفاقثلاو ةقايللا /*)2-2( و )1-2( ةيمقرلا ةينقتلا /خ=راتلا /)2

-1( ةيلاملا ةرادإلا /)2-1(و )1-1( لامعألا () ةمدقم /)2-1(و )1-1( لامعألا () رارقلا ةعانــص :() اpqًعتم نوnي

 .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد )100( نم اvwف uqتخي ،داصتقالا ئدابم /)1

الوأ( () درو ام قفو ةداملا باس%حا متي *
ً

 .)5( مقر )أ-
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 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

 

  سما_Tا MNOاردلا لصفلا دعI ماعلا راسملا نم ل5وحتلا )2-2( جذومن

 ماعلا راسملا داوم

 )سماM=ا لصفلا( 
 ءارجإلا

ت )1-2( ة=وغللا تايافكلا
ُ

  ا1ل/ تاراسملا ()  بس%ح

ت )1-2( ةيمقرلا ةينقتلا
ُ

ت الو ،لامعألا ةرادإ ،ةايUTاو ةSTلا ،(�رشلا :تاراسملا ()  بس%ح
ُ

 ةسدن1لاو بساUTا مولع راسم () بس%ح

ت خ=راتلا
ُ

ت الو ،(�رشلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم ()  بس%ح
ُ

 ةايUTاو ةSTلا ،ةسدن1لاو بساUTا مولع :يراسم () بس%ح

ت  )2-2( ةيefلجنإلا ةغللا
ُ

 ا1ل/ تاراسملا ()  بس%ح

ت  )2-2( تايضا=رلا
ُ

ت الو ،ةايUTاو ةSTلا ،ةسدن1لاو بساUTا مولع :يراسم ()  بس%ح
ُ

 (�رشلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم () بس%ح

ت )2-2( ءايميكلا
ُ

ت الو ،ةايUTاو ةSTلا ،ةسدن1لاو بساUTا مولع :يراسم ()  بس%ح
ُ

 (�رشلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم () بس%ح

ت )2-2( ءايحألا
ُ

ت الو ،ةايUTاو ةSTلا ،ةسدن1لاو بساUTا مولع :يراسم ()  بس%ح
ُ

 (�رشلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم () بس%ح

 (�رشلا راسملا ��إ ل1وحتلا
 /ةــيTــــــــــــSلا ةــفاــقثلاو ةــقاــيللا /)2-2(و )1-2( ةــيefلجنإلا ةــغللا /)1( دــيحوتلا :ھــل بـــــــــــــس%حُي

 .*نونفلا /خ=راتلا /)1-2( ةيمقرلا ةينقتلا /)1-2( ة=وغللا تايافكلا

 تاــــياــــفكلا /)2( دــــيحوتلا /)2( و )1( تاءارق ةــــ=راــــيتخا ةداــــم /)2-2(و )1-2( م=ركلا نآرقلا :() اpqًعتم نوnي

 .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد )100( نم اvwف uqتخي ،)2-2( ةيمقرلا ةينقتلا /)2-2( ة=وغللا

 بساUTا مولع راسم ��إ ل1وحتلا

 ةسدن1لاو

 /)2-2(و )1-2( تاـــيــــــــــــضاـــ=رلا /)2-2(و )1-2( ةـــيefلجنإلا ةـــغللا /)1( دـــيحوتلا :ھـــل بــــــــــــــس%حُي

 ةــفاــقثلاو ةــقاــيللا /)1-2( ةــ=وغللا تاــياــفكلا /)2-2(و )1-2( ءاــيحألا /)2-2(و )1-2( ءاــيميكلا

  .ةيSTلا

 ي}اثلا رودلا () ةجرد )100( نم اvwف uqتخي ،)1-1( ءايـــــــشألا تن�qنا /تانايبلا ملع /ةـــــــسدن1لا :() اpqًعتم نوnي

   .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ

 ةايUTاو ةSTلا راسم ��إ ل1وحتلا

 /)2-2(و )1-2( تاـــيــــــــــــضاـــ=رلا /)2-2(و )1-2( ةـــيefلجنإلا ةـــغللا /)1( دـــيحوتلا :ھـــل بــــــــــــــس%حُي

 ةــيمقرلا ةــينقتلا /)1-2( ةــ=وغللا تاــياــفكلا /)2-2(و )1-2( ءاــيحألا /)2-2(و )1-2( ءاــيميكلا

  .ةيSTلا ةفاقثلاو ةقايللا /)2-1(

 رودلا () ةجرد )100( نم اvwف uqتخي ،)1-1( ةيTــــــــSلا مولعلا ئدابم /)2-2( ةيمقرلا ةينقتلا :() اpqًعتم نوnي

 .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا

 لامعألا ةرادإ راسم ��إ ل1وحتلا
 /ةــيTــــــــــــSلا ةــفاــقثلاو ةــقاــيللا /)2-2(و )1-2( ةــيefلجنإلا ةــغللا /)1( دــيحوتلا :ھــل بـــــــــــــس%حُي

 .*نونفلا /خ=راتلا /)1-2( ة=وغللا تايافكلا /)1-2( ةيمقرلا ةينقتلا

-1( ةيلاملا ةرادإلا /)2-1(و )1-1( لامعألا () ةمدقم /)2-1(و )1-1( لامعألا () رارقلا ةعانــص :() اpqًعتم نوnي

 دــعوم () وأ ي}اــثلا رودــلا () ةــجرد )100( نم اــvwف uqتخي ،)2-2( ةــ=وغللا تاــياــفكلا /داـــــــــــــصتقالا ئداــبم /)1

  .pqعتلا رابتخا

الوأ( () درو ام قفو ةداملا باس%حا متي *
ً

 .)5( مقر )أ-
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 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

 

  سما_Tا MNOاردلا لصفلا دعI ةسدنXلاو بساTUا مولع راسم نم ل5وحتلا )2-3( جذومن

 بسا<=ا مولع راسم داوم

 )سماM=ا لصفلا( ةسدنBلاو
 ءارجإلا

ت )1-2( ة=وغللا تايافكلا
ُ

 ا1ل/ تاراسملا ()  بس%ح

ت )2-2( ةيefلجنإلا ةغللا
ُ

 ا1ل/ تاراسملا ()  بس%ح

ت )2-2( تايضا=رلا
ُ

ت الو ،ةايUTاو ةSTلا ،ماعلا :يراسم ()  بس%ح
ُ

 (�رشلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم () بس%ح

ت  )2-2( ءايميكلا
ُ

ت الو ،ةايUTاو ةSTلا ،ماعلا :يراسم ()  بس%ح
ُ

 (�رشلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم () بس%ح

ت )2-2( ءايحألا
ُ

ت الو ،ةايUTاو ةSTلا ،ماعلا :يراسم ()  بس%ح
ُ

 (�رشلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم () بس%ح

� )1-1( ءايشألا تن�qنا
ُ

الوأ( () درو ام قفو  لامعألا ةرادإ ،ماعلا :يراسم () )2-2( ةيمقرلا ةينقتلا ةدام لداعتل بلاطلا ةجي%ن ظفح مت=و ،(�رشلا ،ةايUTاو ةSTلا :يراسم () )2-2( ةيمقرلا ةينقتلا ةدام لداع
ً

 )5( مقر )أ-

ت ةيSTلا ةفاقثلاو ةقايللا
ُ

 ا1ل/ تاراسملا ()  بس%ح

 (�رشلا راسملا ��إ ل1وحتلا

 تايافكلا /ةيTــــSلا ةفاقثلاو ةقايللا /)2-2(و )1-2( ةيefلجنإلا ةغللا /)1( ديحوتلا :ھل بــــس%حُي

� تانايبلا ملع /)1-2( ة=وغللا
ُ

� )1-1( ءايــــــشألا تن�qنا /)1-2(ةيمقرلا ةينقتلا لداع
ُ

 ةينقتلا لداع

 .)2-2( ةيمقرلا

 تاــــياــــفكلا /)2( دــــيحوتلا /)2( و )1( تاءارق ةــــ=راــــيتخا ةداــــم /)2-2(و )1-2( م=ركلا نآرقلا :() اpqًعتم نوnي

  .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد )100( نم اvwف uqتخي ،خ=راتلا /)2-2( ة=وغللا

 ماعلا راسملا ��إ ل1وحتلا

 ءايميكلا /)2-2(و )1-2( تايــــــــضا=رلا /)2-2(و )1-2( ةيefلجنإلا ةغللا /)1( ديحوتلا :ھل بــــــــس%حُي

 ملع /)1-2( ة=وغللا تايافكلا /ةيTـــــــSلا ةفاقثلاو ةقايللا /)2-2(و )1-2( ءايحألا /)2-2(و )2-1(

� تانايبلا
ُ

� )1-1( ءايشألا تن�qنا /)1-2( ةيمقرلا ةينقتلا لداع
ُ

 .* )2-2( ةيمقرلا ةينقتلا لداع

 .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد )100( نم اvwف uqتخي ،خ=راتلا /نونفلا :() اpqًعتم نوnي

 ةSTلا راسم ��إ ل1وحتلا

 ةايUTاو

 ءايميكلا /)2-2(و )1-2( تايــــــــضا=رلا /)2-2(و )1-2( ةيefلجنإلا ةغللا /)1( ديحوتلا :ھل بــــــــس%حُي

 ملع /)1-2( ة=وغللا تايافكلا /ةيTـــــــSلا ةفاقثلاو ةقايللا /)2-2(و )1-2( ءايحألا /)2-2(و )2-1(

� تاــناــيبلا
ُ

� )1-1( ءاــيــــــــــــشألا تــن�qنا /)1-2(ةــيمقرلا ةــينقتلا لداــع
ُ

 /)2-2( ةــيمقرلا ةــينقتلا لداــع

� )1-1( ءايشألا تن�qنا
ُ

 .* )2-2( ةيمقرلا ةينقتلا لداع

 رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد )100( نم اvwف uqتخي ،)1-1( ةيSTلا مولعلا ئدابم () اpqًعتم نوnي

  .pqعتلا

 لامعألا ةرادإ راسم ��إ ل1وحتلا

 تايافكلا /ةيTــــSلا ةفاقثلاو ةقايللا /)2-2(و )1-2( ةيefلجنإلا ةغللا /)1( ديحوتلا :ھل بــــس%حُي

� تانايبلا ملع /)1-2( ة=وغللا
ُ

� )1-1( ءايــــــشألا تن�qنا /)1-2(ةيمقرلا ةينقتلا لداع
ُ

 ةينقتلا لداع

 .* )2-2( ةيمقرلا

-1( ةيلاملا ةرادإلا /)2-1(و )1-1( لامعألا () ةمدقم /)2-1(و )1-1( لامعألا () رارقلا ةعانص :() اpqًعتم نوnي

 () وأ ي}اـثلا رودـلا () ةـجرد )100( نم اـvwف uqتخي ،خ=راـتلا /)2-2( ةـ=وغللا تاـياـفكلا /داــــــــــــصتقالا ئداـبم /)1

 .pqعتلا رابتخا دعوم

الوأ( () درو ام قفو ةداملا باس%حا متي *
ً

 .)5( مقر )أ-
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 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

 

  سما_Tا MNOاردلا لصفلا دعI ةايTUاو ةU]لا راسم نم ل5وحتلا )2-4( جذومن

 ةاي<=او ة<Fلا راسم داوم

 )سماM=ا لصفلا(
 ءارجإلا

ت )1-2( ة=وغللا تايافكلا
ُ

 ا1ل/ تاراسملا ()  بس%ح

ت )2-2( ةيefلجنإلا ةغللا
ُ

  ا1ل/ تاراسملا ()  بس%ح

ت )2-2( تايضا=رلا
ُ

ت الو ،ماعلا ،ةسدن1لاو بساUTا مولع :يراسم ()  بس%ح
ُ

 (�رشلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم () بس%ح

ت  )2-2( ءايميكلا
ُ

ت الو ،ماعلا ،ةسدن1لاو بساUTا مولع :يراسم ()  بس%ح
ُ

 (�رشلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم () بس%ح

ت )2-2( ءايحألا
ُ

ت الو ،ماعلا ،ةسدن1لاو بساUTا مولع :يراسم ()  بس%ح
ُ

 (�رشلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم () بس%ح

ت )2-2( ةيمقرلا ةينقتلا
ُ

الوأ( () درو ام قفو لامعألا ةرادإ ،ماعلا :يراسم () بلاطلا ةجي%ن ظفح مت=و ،(�رشلا راسملا ()  بس%ح
ً

ت الو ،)5( مقر )أ-
ُ

 ةسدن1لاو بساUTا مولع راسم () بس%ح

ت ال )1-1( ةيSTلا مولعلا ئدابم
ُ

  بس%ح

 (�رشلا راسملا ��إ ل1وحتلا
-2( و )1-2( ةــيمقرلا ةــينقتلا /)2-2(و )1-2( ةــيefلجنإلا ةــغللا /)1( دــيحوتلا :ھــل بـــــــــــــس%حُي

 .)1-2( ة=وغللا تايافكلا /ةيSTلا ةفاقثلاو ةقايللا/)2

 /)2-2( ةـــ=وغللا تاـــياـــفكلا /)2( و )1( تاءارق ةـــ=راـــيتخا ةداـــم /)2-2( و )1-2( م=ركلا نآرقلا :() اpqًعتم نوnي

   .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد )100( نم اvwف uqتخي ،خ=راتلا /)2( ديحوتلا

 بساUTا مولع راسم ��إ ل1وحتلا

 ةسدن1لاو

 /)2-2(و )1-2( تاـــيــــــــــــضاـــ=رلا /)2-2(و )1-2( ةـــيefلجنإلا ةـــغللا /)1( دـــيحوتلا :ھـــل بــــــــــــــس%حُي

 تاــــياــــفكلا /ةــــيTــــــــــــSلا ةــــفاــــقثلاو ةــــقاــــيللا /)2-2(و )1-2( ءاــــيحألا /)2-2(و )1-2( ءاــــيميكلا

 .)1-2( ة=وغللا

 ي}اثلا رودلا () ةجرد )100( نم اvwف uqتخي ،)1-1( ءايـــــــشألا تن�qنا /تانايبلا ملع /ةـــــــسدن1لا :() اpqًعتم نوnي

 .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ

 ماعلا راسملا ��إ ل1وحتلا

 /)2-2(و )1-2( تاـــيــــــــــــضاـــ=رلا /)2-2(و )1-2( ةـــيefلجنإلا ةـــغللا /)1( دـــيحوتلا :ھـــل بــــــــــــــس%حُي

 ةيمقرلا ةينقتلا /ةيTـــــSلا ةفاقثلاو ةقايللا /)2-2(و )1-2( ءايحألا /)2-2(و )1-2( ءايميكلا

  .)1-2( ة=وغللا تايافكلا /* )2-2( ةيمقرلا ةينقتلا /)2-1(

 .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد )100( نم اvwف uqتخي ،خ=راتلا /نونفلا :() اpqًعتم نوnي

 لامعألا ةرادإ راسم ��إ ل1وحتلا
 /ةــيTــــــــــــSلا ةــفاــقثلاو ةــقاــيللا /)2-2(و )1-2( ةــيefلجنإلا ةــغللا /)1( دــيحوتلا :ھــل بـــــــــــــس%حُي

  .)1-2( ة=وغللا تايافكلا /* )2-2( ةيمقرلا ةينقتلا /)1-2( ةيمقرلا ةينقتلا

-1( ةيلاملا ةرادإلا /)2-1(و )1-1( لامعألا () ةمدقم /)2-1(و )1-1( لامعألا () رارقلا ةعانــص :() اpqًعتم نوnي

 () وأ ي}اـثلا رودـلا () ةـجرد )100( نم اـvwف uqتخي ،خ=راـتلا /)2-2( ةـ=وغللا تاـياـفكلا /داــــــــــــصتقالا ئداـبم /)1

 .pqعتلا رابتخا دعوم

الوأ( () درو ام قفو ةداملا باس%حا متي *
ً

 .)5( مقر )أ-
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 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

 

  سما_Tا MNOاردلا لصفلا دعI لامعألا ةرادإ راسم نم ل5وحتلا )2-5( جذومن

 لامعألا ةرادإ راسم داوم

 )سماM=ا لصفلا( 
 ءارجإلا

ت خ=راتلا
ُ

ت الو ،(�رشلا ،ماعلا :يراسم ()  بس%ح
ُ

  ةايUTاو ةSTلا ،ةسدن1لاو بساUTا مولع :يراسم () بس%ح

ت )2-2( ة=وغللا تايافكلا
ُ

الوأ( () درو ام قفو تاراسملا (Jاب () بلاطلا ةجي%ن ظفح مت=و ،(�رشلا راسملا ()  بس%ح
ً

 )5( مقر )أ-

ت ال )2-1( لامعألا () رارقلا ةعانص
ُ

 بس%ح

ت ال )2-1( لامعألا () ةمدقم
ُ

  بس%ح

ت ال )1-1( ةيلاملا ةرادإلا
ُ

 بس%ح

ت )1-2( ةيمقرلا ةينقتلا
ُ

ت الو ،ماعلا ،(�رشلا ،ةايUTاو ةSTلا :تاراسملا ()  بس%ح
ُ

 ةسدن1لاو بساUTا مولع راسم () بس%ح

ت )2-2( ةيefلجنإلا ةغللا
ُ

 ا1ل/ تاراسملا ()  بس%ح

 (�رشلا راسملا ��إ ل1وحتلا
 /ةــيTــــــــــــSلا ةــفاــقثلاو ةــقاــيللا /)2-2(و )1-2( ةــيefلجنإلا ةــغللا /)1( دــيحوتلا :ھــل بـــــــــــــس%حُي

    .خ=راتلا /)2-2(و )1-2( ة=وغللا تايافكلا /)1-2( ةيمقرلا ةينقتلا

 ةــــــينقتلا /)2( و )1( تاءارق ةــــــ=راــــــيتخا ةداــــــم /)2( دــــــيحوتلا /)2-2(و )1-2( م=ركلا نآرقلا :() اpqًعتم نوnي

   .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد )100( نم اvwف uqتخي ،)2-2( ةيمقرلا

 بساUTا مولع راسم ��إ ل1وحتلا

 ةسدن1لاو

 )2-2( و )1-2( ة=وغللا تايافكلا /)2-2(و )1-2( ةيefلجنإلا ةغللا /)1( ديحوتلا :ھل بـــــس%حُي

 .ةيSTلا ةفاقثلاو ةقايللا /*

 تن�qنا /ةــــسدن1لا /)2-2(و )1-2( ءايحألا /)2-2(و )1-2( ءايميكلا /)2-2(و )1-2( تايــــضا=رلا :() اpqًعتم نوnي

 .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد )100( نم اvwف uqتخي ،تانايبلا ملع /)1-1( ءايشألا

 ماعلا راسملا ��إ ل1وحتلا
 /ةــيTــــــــــــSلا ةــفاــقثلاو ةــقاــيللا /)2-2(و )1-2( ةــيefلجنإلا ةــغللا /)1( دــيحوتلا :ھــل بـــــــــــــس%حُي

   .خ=راتلا /* )2-2( و )1-2( ة=وغللا تايافكلا /)1-2( ةيمقرلا ةينقتلا

 uqتخي ،نونفلا /)2-2(و )1-2( ءاــيحألا /)2-2(و )1-2( ءاــيميكلا /)2-2(و )1-2( تاــيــــــــــــضاــ=رلا :() اpqًعتم نوnي

 .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد )100( نم اvwف

 ةايUTاو ةSTلا راسم ��إ ل1وحتلا
 /ةــيTــــــــــــSلا ةــفاــقثلاو ةــقاــيللا /)2-2(و )1-2( ةــيefلجنإلا ةــغللا /)1( دــيحوتلا :ھــل بـــــــــــــس%حُي

 .* )2-2( و )1-2( ة=وغللا تايافكلا /)1-2( ةيمقرلا ةينقتلا

 مولعلا ئداــبم /)2-2(و )1-2( ءاــيحألا /)2-2(و )1-2( ءاــيميكلا /)2-2(و )1-2( تاــيــــــــــــضاــ=رلا :() اpqًعتم نوnي

 راــبتخا دــعوم () وأ ي}اــثلا رودــلا () ةــجرد )100( نم اــvwف uqتخي ،)2-2( ةــيمقرلا ةــينقتلا /)1-1( ةــيTــــــــــــSلا

  .pqعتلا

الوأ( () درو ام قفو ةداملا باس%حا متي *
ً

 .)5( مقر )أ-
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 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

 cdإ نوJي ان� لBوحتلا نأ امك ،ةقباــــسلا ةيلآلا سفنب سما£|ا XYــــWاردلا لــــصفلاو عhارلا XYــــWاردلا لــــصفلا داوم عم لماعتلا متي( :سداــــسلا XYــــWاردلا لــــصفلا دعh لBوحتلا /3

الإ ةـــــسدنzلاو بـــــسا{|ا مولع ،ةاي{|او ة{ـــــ~لا :يراـــــسم cdإ لBوحتلا رذعتBو ،لامعألا ةرادإ ،ماعلا ،]�رـــــشلا :طقف تاراـــــسم ةثالث
َّ

ايناث ]Z ةدراولا تاءارجإلا لالخ نم 
ً

: 

 )تراسملا نkب kyسجتلا

  سداسلا MNOاردلا لصفلا دعGH Iرشلا راسملا نم ل5وحتلا )3-1( جذومن

 .-رشلا راسملا داوم

 )سداسلا لصفلا( 
 ءارجإلا

ت ال )2( ثيدUTا
ُ

 بس%ح

ت ال )3-2( م=ركلا نآرقلا
ُ

 بس%ح

ت ال نآرقلا مولع
ُ

 بس%ح

ت ة=وغللا تاساردلا
ُ

ت الو ،لامعألا ةرادإ :راسم ()  بس%ح
ُ

 ماعلا راسملا () بس%ح

ت )eq )1سفتلا
ُ

ت الو ،لامعألا ةرادإ :راسم ()  بس%ح
ُ

 ماعلا راسملا () بس%ح

ت  نونفلا
ُ

 ماعلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم ()  بس%ح

ت )3-2( ةيefلجنإلا ةغللا
ُ

  ا1ل/ تاراسملا ()  بس%ح

 ماعلا راسملا ��إ ل1وحتلا
 /ةيTـــSلا ةفاقثلاو ةقايللا /)3-2(و )2-2(و )1-2( ةيefلجنإلا ةغللا /)1( ديحوتلا :ھل بـــس%حُي

  .نونفلا /)2-2(و )1-2( ةيمقرلا ةينقتلا /خ=راتلا /)2-2(و )1-2( ة=وغللا تايافكلا

 )2-2( و )1-2( ءاـيحألا /)3-2(و )2-2(و )1-2( ءاـيميكلا/)3-2(و )2-2(و )1-2( تاـيــــــــــــضاـ=رلا :() اpqًعتم نوnي

 .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد )100( نم اvwف uqتخي ،)2( ءايefفلا /)3-2(و

 بساUTا مولع راسم ��إ ل1وحتلا

 ةسدن1لاو
 حاتم eqغ

 حاتم eqغ ةايUTاو ةSTلا راسم ��إ ل1وحتلا

 لامعألا ةرادإ راسم ��إ ل1وحتلا

 /ةيTـــSلا ةفاقثلاو ةقايللا /)3-2(و )2-2(و )1-2( ةيefلجنإلا ةغللا /)1( ديحوتلا :ھل بـــس%حُي

 /)1( eqــــــــــــسفتلا /خ=راــــتلا /)2-2(و )1-2( ةــــيمقرلا ةــــينقتلا /)2-2(و )1-2( ةــــ=وغللا تاــــياــــفكلا

 .نونفلا /ة=وغللا تاساردلا

 /)2-1( و )1-1( لاـــمعألا () ةـــمدـــقم /)3-1(و )2-1( و )1-1( لاـــمعألا () رارقلا ةـــعاـــنــــــــــــص :() اpqًعتم نوnي

 دـعوم () وأ ي}اـثلا رودـلا () ةـجرد )100( نم اـvwف uqتخي ،)2-1( و )1-1( ةـيلاـملا ةرادإلا /داــــــــــــصتقالا ئداـبم

  .pqعتلا رابتخا
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 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

 
  سداسلا MNOاردلا لصفلا دعI ماعلا راسملا نم ل5وحتلا )3-2( جذومن

 ءارجإلا )سداسلا لصفلا( ماعلا راسملا داوم

ت )2-2( ة=وغللا تايافكلا
ُ

 ا1ل/ تاراسملا ()  بس%ح

ت )2-2( ةيمقرلا ةينقتلا
ُ

 لامعألا ةرادإ ،(�رشلا :تاراسملا ()  بس%ح

ت ال )2( ءايefفلا
ُ

 بس%ح

ت )3-2( ةيefلجنإلا ةغللا
ُ

  ا1ل/ تاراسملا ()  بس%ح

ت ال )3-2( تايضا=رلا
ُ

 (�رشلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم () بس%ح

ت ال )3-2( ءايميكلا
ُ

 (�رشلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم () بس%ح

ت ال )3-2( ءايحألا
ُ

 (�رشلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم () بس%ح

 (�رشلا راسملا ��إ ل1وحتلا

 ةـــــفاـــــقثلاو ةـــــقاـــــيللا /)3-2(و )2-2(و )1-2( ةـــــيefلجنإلا ةـــــغللا /)1( دـــــيحوتلا :ھـــــل بــــــــــــــــس%حُي

 /)2-2(و )1-2( ةـــــيمقرلا ةـــــينقتلا /خ=راـــــتلا /)2-2(و )1-2( ةـــــ=وغللا تاـــــياـــــفكلا /ةـــــيTــــــــــــSلا

  .نونفلا

 /ة=وغللا تاساردلا /)2( و )1( تاءارق ة=رايتخا ةدام /)3-2(و )2-2(و )1-2( م=ركلا نآرقلا :() اpqًعتم نوnي

 () وأ ي}اـثلا رودـلا () ةـجرد )100( نم اـvwف uqتخي ،نآرقلا مولع /)2( ثـيدـUTا /)1(eqــــــــــــسفتلا /)2( دـيحوتلا

  .pqعتلا رابتخا دعوم

 بساUTا مولع راسم ��إ ل1وحتلا

 ةسدن1لاو
  eqسجتلا تاءارجإ لالخ نم ل=وحتلا نوnي

  eqسجتلا تاءارجإ لالخ نم ل=وحتلا نوnي ةايUTاو ةSTلا راسم ��إ ل1وحتلا

 لامعألا ةرادإ راسم ��إ ل1وحتلا

 ةـــــفاـــــقثلاو ةـــــقاـــــيللا /)3-2(و )2-2(و )1-2( ةـــــيefلجنإلا ةـــــغللا /)1( دـــــيحوتلا :ھـــــل بــــــــــــــــس%حُي

 /)2-2(و )1-2( ةـــــيمقرلا ةـــــينقتلا /خ=راـــــتلا /)2-2(و )1-2( ةـــــ=وغللا تاـــــياـــــفكلا /ةـــــيTــــــــــــSلا

  .نونفلا

 /)2-1( و )1-1( لاـــمعألا () ةـــمدـــقم /)3-1(و )2-1( و )1-1( لاـــمعألا () رارقلا ةـــعاـــنــــــــــــص :() اpqًعتم نوnي

 )100( نم اvwف uqتخي ،)1( eqــــــــــسفت /ة=وغللا تاــــــــــساردلا /)2-1( و )1-1( ةيلاملا ةرادإلا /داــــــــــصتقالا ئدابم

 .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد
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 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

 

  سداسلا MNOاردلا لصفلا دعI ةسدنXلاو بساTUا مولع نم ل5وحتلا )3-3( جذومن

 بسا<=ا مولع راسم داوم

 )سداسلا لصفلا(  ةسدنBلاو
 ءارجإلا

ت )2-2( ة=وغللا تايافكلا
ُ

 ا1ل/ تاراسملا ()  بس%ح

ت )3-2( ةيefلجنإلا ةغللا
ُ

 ا1ل/ تاراسملا ()  بس%ح

ت )3-2( تايضا=رلا
ُ

ت الو ،ماعلا راسملا ()  بس%ح
ُ

 (�رشلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم () بس%ح

ت  )3-2( ءايميكلا
ُ

ت الو ،ماعلا راسملا ()  بس%ح
ُ

 (�رشلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم () بس%ح

ت )3-2( ءايحألا
ُ

ت الو ،ماعلا راسملا ()  بس%ح
ُ

 (�رشلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم () بس%ح

ت ال )2-1( ءايشألا تن�qنا
ُ

 بس%ح

ت )2( ءايefفلا
ُ

ت الو ،ماعلا راسملا ()  بس%ح
ُ

 (�رشلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم () بس%ح

 (�رشلا راسملا ��إ ل1وحتلا

 /ةيTـــــSلا ةفاقثلاو ةقايللا /)3-2(و )2-2(و )1-2( ةيefلجنإلا ةغللا/)1( ديحوتلا :ھل بـــــس%حُي

� تانايبلا ملع /)2-2(و )1-2( ة=وغللا تايافكلا
ُ

 ءايــــــــــشألا تن�qنا /)1-2( ةيمقرلا ةينقتلا لداع

)1-1( �
ُ

 .)2-2( ةيمقرلا ةينقتلا لداع

 و )1( تاءارق ةــ=راــيتخا ةداــم /)2( ثــيدــUTا /خ=راــتلا /)3-2(و )2-2(و )1-2( م=ركلا نآرقلا :() اpqًعتم نوnي

 () ةجرد )100( نم اvwف uqتخي ،نونفلا /نآرقلا مولع /)1(eqــسفتلا /)2( ديحوتلا /ة=وغللا تاــساردلا/)2(

 .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا

 ماعلا راسملا ��إ ل1وحتلا

 /ةيTـــSلا ةفاقثلاو ةقايللا /)3-2(و )2-2(و )1-2( ةيefلجنإلا ةغللا /)1( ديحوتلا :ھل بـــس%حُي

 )2-2(و )1-2( ءاــيميكلا /)3-2(و )2-2(و )1-2( تاــيــــــــــــضاـ=رلا /)2-2(و )1-2( ةـ=وغللا تاـياــفكلا

� تاـناـيبلا ملع /)2( ءاـيefفلا /)3-2(و )2-2(و )1-2( ءاـيحألا /)3-2(و
ُ

-2( ةـيمقرلا ةـينقتلا لداـع

� )1-1( ءايشألا تن�qنا /)1
ُ

 .)2-2( ةيمقرلا ةينقتلا لداع

  .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد )100( نم اvwف uqتخي ،خ=راتلا /نونفلا :() اpqًعتم نوnي

  eqسجتلا تاءارجإ لالخ نم ل=وحتلا نوnي ةايUTاو ةSTلا راسم ��إ ل1وحتلا

 لامعألا ةرادإ راسم ��إ ل1وحتلا

 /ةيTـــــSلا ةفاقثلاو ةقايللا/)3-2(و )2-2(و )1-2( ةيefلجنإلا ةغللا /)1( ديحوتلا :ھل بـــــس%حُي

� تاـناـيبلا ملع /)2-2(و )1-2( ةـ=وغللا تاـياـفكلا
ُ

 ءاـيــــــــــــشألا تـن�qنا/)1-2( ةـيمقرلا ةـينقتلا لداـع

)1-1( �
ُ

 .)2-2( ةيمقرلا ةينقتلا لداع

 /)2-1( و )1-1( لاـــمعألا () ةـــمدـــقم /)3-1(و )2-1( و )1-1( لاـــمعألا () رارقلا ةـــعاـــنــــــــــــص :() اpqًعتم نوnي

 uqتخي ،نونفلا /)1( eqـــــسفت /ة=وغللا تاـــــساردلا /خ=راتلا /)2-1( و )1-1( ةيلاملا ةرادإلا /داـــــصتقالا ئدابم

 .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد )100( نم اvwف
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 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

 

  سداسلا MNOاردلا لصفلا دعI ةايTUاو ةU]لا نم ل5وحتلا )3-4( جذومن

 ةاي<=او ة<Fلا راسم داوم

 )سداسلا لصفلا(  ةسدنBلاو
 ءارجإلا

ت )2-2( ة=وغللا تايافكلا
ُ

 ا1ل/ تاراسملا ()  بس%ح

ت )3-2( ةيefلجنإلا ةغللا
ُ

  ا1ل/ تاراسملا ()  بس%ح

ت )3-2( تايضا=رلا
ُ

ت الو ،ماعلا راسملا ()  بس%ح
ُ

 (�رشلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم () بس%ح

ت )3-2( ءايميكلا
ُ

ت الو ،ماعلا راسملا ()  بس%ح
ُ

 (�رشلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم () بس%ح

ت )3-2( ءايحألا
ُ

ت الو ،ماعلا راسملا ()  بس%ح
ُ

 (�رشلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم () بس%ح

ت )2( ءايefفلا
ُ

ت الو ،ماعلا راسملا ()  بس%ح
ُ

 (�رشلا ،لامعألا ةرادإ :يراسم () بس%ح

ت ال )2-1( ةيSTلا مولعلا ئدابم
ُ

 بس%ح

 (�رشلا راسملا ��إ ل1وحتلا
 /ةيTـــSلا ةفاقثلاو ةقايللا /)3-2(و )2-2(و )1-2( ةيefلجنإلا ةغللا /)1( ديحوتلا :ھل بـــس%حُي

 .)2-2(و )1-2( ةيمقرلا ةينقتلا /)2-2(و )1-2( ة=وغللا تايافكلا

 تاساردلا /خ=راتلا /)2( و )1( تاءارق ة=رايتخا ةدام /)3-2(و )2-2(و )1-2( م=ركلا نآرقلا :() اpqًعتم نوnي

 () ةـجرد )100( نم اـvwف uqتخي ،نونفلا /نآرقلا مولع /)2( ثـيدـUTا /)1(eqــــــــــــسفتلا /)2( دـيحوتلا /ةـ=وغللا

 .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا

 بساUTا مولع راسم ��إ ل1وحتلا

 ةسدن1لاو
    eqسجتلا تاءارجإ لالخ نم ل=وحتلا نوnي

 ماعلا راسملا ��إ ل1وحتلا

 / ةيTــSلا ةفاقثلاو ةقايللا /)3-2(و )2-2(و )1-2( ةيefلجنإلا ةغللا /)1( ديحوتلا :ھل بــس%حُي

 )2-2(و )1-2( ءاــيميكلا /)3-2(و )2-2(و )1-2( تاــيــــــــــــضاـ=رلا /)2-2(و )1-2( ةـ=وغللا تاـياــفكلا

 .)2-2(و )1-2( ةيمقرلا ةينقتلا /)2( ءايefفلا /)3-2(و )2-2(و )1-2( ءايحألا /)3-2(و

 .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد )100( نم اvwف uqتخي ،خ=راتلا /نونفلا :() اpqًعتم نوnي

 لامعألا ةرادإ راسم ��إ ل1وحتلا
 /ةيTـــSلا ةفاقثلاو ةقايللا /)3-2(و )2-2(و )1-2( ةيefلجنإلا ةغللا /)1( ديحوتلا :ھل بـــس%حُي

 .)2-2(و )1-2( ةيمقرلا ةينقتلا /)2-2(و )1-2( ة=وغللا تايافكلا

 /)2-1( و )1-1( لاـــمعألا () ةـــمدـــقم /)3-1(و )2-1( و )1-1( لاـــمعألا () رارقلا ةـــعاـــنــــــــــــص :() اpqًعتم نوnي

 uqتخي ،نونفلا /)1( eqـــــسفت /ة=وغللا تاـــــساردلا /خ=راتلا /)2-1( و )1-1( ةيلاملا ةرادإلا /داـــــصتقالا ئدابم

 .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد )100( نم اvwف
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 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

 

  سداسلا MNOاردلا لصفلا دعI لامعألا ةرادإ راسم نم ل5وحتلا )3-5( جذومن

  لامعألا ةرادإ راسم داوم

 )سداسلا لصفلا(
 ءارجإلا

ت )eq )1سفت
ُ

ت الو ،(�رشلا راسملا ()  بس%ح
ُ

 ماعلا راسملا () بس%ح

ت ة=وغل تاسارد
ُ

ت الو ،(�رشلا راسملا ()  بس%ح
ُ

 ماعلا راسملا () بس%ح

ت ال )3-1( لامعألا () رارقلا ةعانص
ُ

 بس%ح

ت نونفلا
ُ

 ماعلا  ،(�رشلا :يراسم ()  بس%ح

ت ال )2-1( ةيلاملا ةرادإلا
ُ

 بس%ح

ت )2-2( ةيمقرلا ةينقتلا
ُ

 ماعلا  ،(�رشلا :يراسم ()  بس%ح

ت )3-2( ةيefلجنإلا ةغللا
ُ

 ا1ل/ تاراسملا ()  بس%ح

 (�رشلا راسملا ��إ ل1وحتلا

 /ةيTـــSلا ةفاقثلاو ةقايللا /)3-2(و )2-2(و )1-2( ةيefلجنإلا ةغللا /)1( ديحوتلا :ھل بـــس%حُي

 /خ=راــــــتلا /)1( eqــــــــــــسفت /)2-2(و )1-2( ةــــــيمقرلا ةــــــينقتلا /)2-2(و )1-2( ةــــــ=وغللا تاــــــياــــــفكلا

 .نونفلا /ة=وغللا تاساردلا

 /)2( دــــيحوتلا /)2( و )1( تاءارق ةــــ=راــــيتخا ةداــــم /)3-2(و )2-2(و )1-2( م=ركلا نآرقلا :() اpqًعتم نوnي

 .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد )100( نم اvwف uqتخي ،نآرقلا مولع /)2( ثيدUTا

 بساUTا مولع راسم ��إ ل1وحتلا

 ةسدن1لاو
 حاتم eqغ

 ماعلا راسملا ��إ ل1وحتلا
 /ةيTـــSلا ةفاقثلاو ةقايللا /)3-2(و )2-2(و )1-2( ةيefلجنإلا ةغللا /)1( ديحوتلا :ھل بـــس%حُي

 .نونفلا / خ=راتلا /)2-2(و )1-2( ةيمقرلا ةينقتلا /)2-2(و )1-2( ة=وغللا تايافكلا

 )2-2( و )1-2( ءايحألا /)3-2(و )2-2(و )1-2( ءايميكلا /)3-2(و )2-2(و )1-2( تايـــــــــضا=رلا :() اpqًعتم نوnي

 .pqعتلا رابتخا دعوم () وأ ي}اثلا رودلا () ةجرد )100( نم اvwف uqتخي ،)2( ءايefفلا /)3-2(و

 حاتم eqغ ةايUTاو ةSTلا راسم ��إ ل1وحتلا
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 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

 

 ةJوناثلا ةلحرملا تاراسم ن;ب W;سجتلا :اًيناث

 :ةJوناثلا ةلحرملا تاراسم ن;ب W;سجتلل ةماعلا طورشلاو تاءارجإلا )1

 .يفيصلا لصفلا ةx~ف ة3وناثلا ةلحرملا تاراسم ماظن x KL_سجتلا قبطي .1

 .ة3وناثلا ةلحرملا تاراسم ن_ب x_سجتلا ةيناثلا ةيساردلا ةنسلا نم ءا��نالا دع ةيلSألاو ةيموQf£ا سرادملا KL )مظتنملا( بلاطلل حاتُي .2

ارابتعا x_سجتلا تابلط لابقتسا حاتُي .3
ً

 .طقف سداسلا ;uvاردلا لصفلا نم عساتلا عوبسألا ةيا�® ��حو عارلا عوبسألا نم 

 :qLاتلاب ة3وناثلا ميلعتلا تاراسم ن_ب x_سجتلا KL بلاطلا ةبغر دنع ةسردملا ةرادإ موقت .4

 .ھيلإ x_سجتلا بغري يذلا راسملا نأش ھتاردقو بلاطلا لويم نم يºالطلا ھِّجوملاو ةسردملا ريدم دكأتي •

 .بلاطلل ةحاتملا x_سجتلا تالاحب هرمأ qLّوو بلاطلا دَّوزُي •

 .يفيصلا لصفلا لالخ ةساردلا ةيلآ هرمأ qLّوو بلاطلل ËَّÍوُي  •

 .ھلاقتنا XYع بتx~ي ام ةفرعمو ا�²لع عالطالل تاراسملا ن_ب x_سجتلا جذامنب هرمأ qLّوو بلاطلا دَّوزُي •

 .ديد�£ا راسملا qYإ x_سجتلا بلط XYعرمألا qLّو نم ةيطخ ةقفاوم بلطُي •

 :ةيلاتلا تالاQ£ا XYع x_سجتلا قبطي .5

 .تاراسملا عيمج qYإ ماعلا راسملا نم x_سجتلا •

 .ةايQ£او ة¹Qلا راسم ،ماعلا راسملا :qYإ ةسدنGلاو بساQ£ا مولع راسم نم x_سجتلا •

 .ةسدنGلاو بساQ£ا مولع راسم ،ماعلا راسملا :qYإ ةايQ£او ة¹Qلا راسم نم x_سجتلا •

 .L¶رشلا راسملا qYإ لامعألا ةرادإ راسم نم x_سجتلا •

 .لامعألا ةرادإ راسم qYإ L¶رشلا راسملا نم x_سجتلا •

 :qLاتلا قفو ةيساردلا داوملا باسyحا متي ة3وناثلا ةلحرملا تاراسم ن_ب x_سجتلا KL بلاطلا ةبغر دنع .6

اµQان نا§ ًءاوس ،بلاطلا ا�²لع لصح ;�لا ةجردلا سفن لقن متي ؛ىرخأ ةدامب ا��لداعم متي ;�لا ةداملا وأ ن3راسملا ن_ب ةكx~شملا ةيساردلا داوملا •
ً

المكم وأ 
ً

 .ا�  
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 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

اµQان بلاطلا نا§ ًءاوس ،ا� اسyحا متيال ھيلإ لقتنملا راسملا KL ةيسارد داوم اGلباقي ال ;�لا بلاطلا ھنم لقتنملا راسملا KL ةيساردلا داوملا •
ً

المكم وأ 
ً

  .ا�  

 KL ا�Èم );vـــuاـــسأ بلطتم( ةيـــساـــسألا داوملا ةـــساردب بلاطلا مزلُي ؛ھنم لقتنملا راـــسملا KL ةيـــسارد داوم اGلباقي ال ;�لا بلاطلا ھيلإ لقتنملا راـــسملا KL ةيـــساردلا داوملا •

اقحال دري ام قفو يفيـــــــــصلا لـــــــــصفلا
ً

 KL لوقنم بلطتم( ىرخألا داوملا حبـــــــــصتو ،)ب( ةرقفلا( ع7 داوم¥x KL تخي بلاطلا قح�x نم ا�²ف )ةجرد )100 KL رودلا رابتخا 

 .x¥عتلا داوم رابتخا دعوم KL وأ ي�اثلا

 بـساQ£ا مولع راـسم نم x_ـسجتلا  بلاطلا ةبغر دنع ــــــــــــــــــــــــــــ طقف ــــــــــــــــــــــــــــ ام��لداعم متي "ةـسدنGلاو بـساQ£ا مولع" راـسم KL )1-1 ءايـشألا تنx~نا /تانايبلا ملع( اتدام •

7 تاـناـيبلا ملع( :qLاـتلا وحنلا XYع رخآ راـــــــــــــسم qYإ ةـــــــــــــسدـنGلاو
ُ

7 1-1 ءاـيـــــــــــــشألا تـنx~نا(،)1-2 ةـيمقرلا ةـينقتلا :ةداـم لداـع
ُ

 عنتم3و )2-2 ةـيمقرلا ةـينقتلا :ةداـم لداـع

 .سكعلا

ا3روضح( يفيصلا لصفلا KL ةيساسألا x_سجتلا داوم ةسارد طمن نوfي .7
ً

اينوx~كلإ وأ 
ً

(، 

 .يفيصلا لصفلا ماظن KL دري ام قفو ةساردلا طمن ددحُي  .8

ا3روضح ةيئا�Èلا تارابتخالا دقع7 .9
ً

 .ي�اث رود دجوي الو ،x_خألا عوبسألا لالخ 

10. Fش~xبلاطلا حاجن ط KL §سجتلا داوم ةفا_x إ لاقتنالل ةيساسألاqY ديد�£ا راسملا. 

 .قباسلا هراسم KL ىقب3و يفيصلا لصفلا KL بلاطلا ةجيyن ÝYلت ،ةيساسألا x_سجتلا داوم نم x¥كأ وأ ةدام KL بلاطلا حاجن مدع دنع .11
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 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

 

  ةJوناثلا ةلحرملا تاراسم ن;ب W;سجتلا جذامن )2

 :ةسدنzلاو بسا{|ا مولع راسم cdإ ماعلا راسملا نم kyسجتلا )1

 يفيصلا لصفلا @? صص=>ا ع:زوت  67سجتلا داوم

 ي�اذ ملع� ةنما�fم/ ة=روضح صصح *ةساردلا طمن ةيساردلا طط�Uا () صصUTا ددع ةداملا مسا ةيساردلا ةط�Uا () ةداملا عون بلطتملا عون

 ���اسأ بلطتم

ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 5 ةسدن1لا ةلصفنم  5 0 

 0 3 ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 3 تانايبلا ملع ةلصفنم

 ةدتمم
 0 3 ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 3 )1-1( ءايشألا تن�qنإ

 0 3 ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 3 )1-2( ءايشألا تن�qنإ

 0 14  14 صصZJا ددع عومجم
 .يفيصلا لصفلا ماظن () دري ام قفو ةساردلا طمن ددحي*                   

 

 :ةاي{|او ة{~لا راسم cdإ ماعلا راسملا نم kyسجتلا )2

 يفيصلا لصفلا @? صص=>ا ع:زوت cdسجتلا داوم

 ي�اذ ملع� ةنما�fم/ ة=روضح صصح *ةساردلا طمن ةيساردلا طط�Uا () صصUTا ددع ةداملا مسا ةيساردلا ةط�Uا () ةداملا عون بلطتملا عون

 ةدتمم ���اسأ بلطتم
ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 5  )1-1( ةيSTلا مولعلا ئدابم   5 0 

 0 3  ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 3  )1-2( ةيSTلا مولعلا ئدابم

 0 8  8 صصZJا ددع عومجم
 .يفيصلا لصفلا ماظن () دري ام قفو ةساردلا طمن ددحي*                   
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 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

 :لامعألا ةرادإ راسم cdإ ماعلا راسملا نم kyسجتلا )3

 يفيصلا لصفلا @? صص=>ا ع:زوت 67سجتلا داوم

 بلطتملا عون
  () ةداملا عون

 ةيساردلا ةط�Uا
 ي�اذ ملع� ةنما�fم/ ة=روضح صصح *ةساردلا طمن ةيساردلا طط�Uا () صصUTا ددع ةداملا مسا

 ���اسأ بلطتم

 ةدتمم

 1 3 ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 4 )1-1( لامعألا () رارقلا ةعانص

 1 3 ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 4 )1-2( لامعألا () رارقلا ةعانص ���اسأ بلطتم

 pq 0 5ع� ةدام 5 )1-3( لامعألا () رارقلا ةعانص لوقنم بلطتم

 ���اسأ بلطتم
 ةدتمم

 1 4 ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 5 )1-1( لامعألا () ةمدقم

 1 4 ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 5 )1-2( لامعألا () ةمدقم ���اسأ بلطتم

 ���اسأ بلطتم
 ةدتمم

 1 3 ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 4 )1-1( ةيلاملا ةرادإلا

 pq 0 5ع� ةدام 5 )1-2( ةيلاملا ةرادإلا لوقنم بلطتم

 1 3 ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 4  داصتقالا ئدابم ةلصفنم ���اسأ بلطتم

 pq 0 5ع� ةدام 5 ة=وغل تاسارد ةلصفنم لوقنم بلطتم

pqع� ةدام eq )1( 3سفت ةلصفنم لوقنم بلطتم  0 3 

 24 20  44 صصZJا ددع عومجم

 .يفيصلا لصفلا ماظن () دري ام قفو ةساردلا طمن ددحي*                   
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 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

 

 :]�رشلا راسملا cdإ ماعلا راسملا نم kyسجتلا )4

 يفيصلا لصفلا @? صص=>ا ع:زوت cdسجتلا داوم

 بلطتملا عون
 ةط�Uا () ةداملا عون

 ةيساردلا
 ي�اذ ملع� ةنما�fم/ ة=روضح صصح *ةساردلا طمن ةيساردلا طط�Uا () صصUTا ددع ةداملا مسا

 ���اسأ بلطتم

 ةدتمم

 1 4 ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 5  )2-1( م=ركلا نآرقلا

 5  )2-2( م=ركلا نآرقلا لوقنم بلطتم
pqع� ةدام  

0 5 

 5 0 5 )2-3( م=ركلا نآرقلا لوقنم بلطتم

ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 3 )2( ديحوتلا ةلصفنم ���اسأ بلطتم  2 1 

ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 3 )2( ثيدUTا ةلصفنم ���اسأ بلطتم  2 1 

ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 5 نآرقلا مولع ةلصفنم ���اسأ بلطتم  4 1 

ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح eq )1( 3سفتلا ةلصفنم ���اسأ بلطتم  2 1 

 pq 0 5ع� ةدام 5 ة=وغل تاسارد ةلصفنم لوقنم بلطتم

 1 4 ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 5 )1( تاءارق ةلصفنم ���اسأ بلطتم

 pq 0 5ع� ةدام 5 )2( تاءارق ةلصفنم لوقنم بلطتم

 26 18  44 صصZJا ددع عومجم
 .يفيصلا لصفلا ماظن () دري ام قفو ةساردلا طمن ددحي*                   
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 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

 :ماعلا راسملا cdإ ةسدنzلاو بسا{|ا مولع راسم نم kyسجتلا )5

 يفيصلا لصفلا @? صص=>ا ع:زوت cdسجتلا داوم

 ي�اذ ملع� ةنما�fم/ ة=روضح صصح *ةساردلا طمن ةيساردلا طط�Uا () صصUTا ددع ةداملا مسا ةيساردلا ةط�Uا () ةداملا عون بلطتملا عون

 ���اسأ بلطتم
ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 3 نونفلا ةلصفنم  3 0 

 0 5 ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 5 خ=راتلا ةلصفنم

 0 8  8 صصZJا ددع عومجم
 تاظحالم  ةيساردلا طط�Uا () صصUTا ددع ةداملا مسا ةيساردلا ةط�Uا () ةداملا عون بلطتملا عون

 ةدتمم ةلداعم
� تانايبلا ملع 3 )1-2( ةيمقرلا ةينقتلا

ُ
 )1-2( ةيمقرلا ةينقتلا لداع

� )1-1( ءايشألا تن�qنا 3 )2-2( ةيمقرلا ةينقتلا
ُ

 )2-2( ةيمقرلا ةينقتلا لداع
 .يفيصلا لصفلا ماظن () دري ام قفو ةساردلا طمن ددحي*                         
 

 : ةاي{|او ة{~لا راسم cdإ ةسدنzلاو بسا{|ا مولع راسم نم kyسجتلا )6

 يفيصلا لصفلا @? صص=>ا ع:زوت cdسجتلا داوم

 ي�اذ ملع� ةنما�fم/ ة=روضح صصح *ةساردلا طمن ةيساردلا طط�Uا () صصUTا ددع ةداملا مسا ةيساردلا ةط�Uا () ةداملا عون بلطتملا عون

 ةدتمم ���اسأ بلطتم
ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 5 )1-1( ةيSTلا مولعلا ئدابم  5 0 

 0 3 ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 3 )1-2( ةيSTلا مولعلا ئدابم

 0 8  8 صصZJا ددع عومجم
 تاظحالم  ةيساردلا طط�Uا () صصUTا ددع ةداملا مسا ةيساردلا ةط�Uا () ةداملا عون بلطتملا عون

 ةدتمم ةلداعم
� تانايبلا ملع 3 )1-2( ةيمقرلا ةينقتلا

ُ
 )1-2( ةيمقرلا ةينقتلا لداع

� )1-1( ءايشألا تن�qنا 3 )2-2( ةيمقرلا ةينقتلا
ُ

 )2-2( ةيمقرلا ةينقتلا لداع
 .يفيصلا لصفلا ماظن () دري ام قفو ةساردلا طمن ددحي*                         
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 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

 

 :ماعلا راسملا cdإ ةاي{|او ة{~لا راسم نم kyسجتلا )7

 يفيصلا لصفلا @? صص=>ا ع:زوت cdسجتلا داوم

 ي�اذ ملع� ةنما�fم/ ة=روضح صصح *ةساردلا طمن ةيساردلا طط�Uا () صصUTا ددع ةداملا مسا ةيساردلا ةط�Uا () ةداملا عون بلطتملا عون

 ���اسأ بلطتم
ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 3 نونفلا ةلصفنم  3 0 

 0 5 ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 5 خ=راتلا ةلصفنم

 0 8  8 صصZJا ددع عومجم
 .يفيصلا لصفلا ماظن () دري ام قفو ةساردلا طمن ددحي*                       

 

 :ةسدنzلاو بسا{|ا مولع راسم cdإ ةاي{|او ة{~لا راسم نم kyسجتلا )8

 يفيصلا لصفلا @? صص=>ا ع:زوت cdسجتلا داوم

 بلطتملا عون
 ةط�Uا () ةداملا عون

 ةيساردلا
 ي�اذ ملع� ةنما�fم/ ة=روضح صصح *ةساردلا طمن ةيساردلا طط�Uا () صصUTا ددع ةداملا مسا

 ���اسأ بلطتم

ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 5 ةسدن1لا ةلصفنم  5 0 

 0 3 ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 3 تانايبلا ملع ةلصفنم

 ةدتمم
 0 3 ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 3 )1-1( ءايشألا تن�qنإ

 0 3 ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 3 )1-2( ءايشألا تن�qنإ

 0 14  14 صصZJا ددع عومجم
 .يفيصلا لصفلا ماظن () دري ام قفو ةساردلا طمن ددحي*                       
 



 

35 
 

 
 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

 ]�رشلا راسملا cdإ لامعألا ةرادإ راسم نم kyسجتلا )9

 يفيصلا لصفلا @? صص=>ا ع:زوت cdسجتلا داوم

 بلطتملا عون
 ةط�Uا () ةداملا عون

 ةيساردلا
 ي�اذ ملع� ةنما�fم/ ة=روضح صصح *ةساردلا طمن ةيساردلا طط�Uا () صصUTا ددع ةداملا مسا

 ���اسأ بلطتم

 ةدتمم

ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 5  )2-1( م=ركلا نآرقلا  4 1 

 5  )2-2( م=ركلا نآرقلا لوقنم بلطتم
 pqع� ةدام

0 5 

 5 0 5 )2-3( م=ركلا نآرقلا لوقنم بلطتم

 1 2 ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 3 )2( ديحوتلا ةلصفنم ���اسأ بلطتم

 1 2 ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 3 )2( ثيدUTا ةلصفنم ���اسأ بلطتم

 1 4 ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 5 نآرقلا مولع ةلصفنم ���اسأ بلطتم

 1 4 ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 5 )1( تاءارق ةلصفنم ���اسأ بلطتم

 pq  0 5ع� ةدام 5 )2( تاءارق ةلصفنم لوقنم بلطتم

 20 16  36 صصZJا ددع عومجم
 .يفيصلا لصفلا ماظن () دري ام قفو ةساردلا طمن ددحي*                   
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 ماعلا ميلعتلا ةلا"و

 لوبقلاو م5وقتلل ةماعلا ةرادإلا

 

 لامعألا ةرادإ راسم cdإ ]�رشلا راسملا نم kyسجتلا )10

 يفيصلا لصفلا @? صص=>ا ع:زوت cdسجتلا داوم

 ي�اذ ملع� ةنما�fم/ ة=روضح صصح *ةساردلا طمن ةيساردلا طط�Uا () صصUTا ددع ةداملا مسا ةيساردلا ةط�Uا () ةداملا عون بلطتملا عون

 ���اسأ بلطتم

 ةدتمم

 لامعألا () رارقلا ةعانص

)1-1( 
ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 4  3 1 

 ���اسأ بلطتم
 لامعألا () رارقلا ةعانص

)2-1( 
 1 3 ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 4

 لوقنم بلطتم
 لامعألا () رارقلا ةعانص

)3-1( 
 pq 0 5ع� ةدام 5

 ���اسأ بلطتم
 ةدتمم

 1 4 ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 5 )1-1( لامعألا () ةمدقم

 pq 0 5ع� ةدام 5 )1-2( لامعألا () ةمدقم لوقنم بلطتم

 ���اسأ بلطتم
 ةدتمم

 1 3 ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 4 )1-1( ةيلاملا ةرادإلا

 pq 0 5ع� ةدام 5 )1-2( ةيلاملا ةرادإلا لوقنم بلطتم

 1 3 ي}و�qكلإ ميلع� /يروضح 4  داصتقالا ئدابم ةلصفنم ���اسأ بلطتم

 20 16  36 صصZJا ددع عومجم

 .يفيصلا لصفلا ماظن () دري ام قفو ةساردلا طمن ددحي*                   

 
 


