
 

 

 
 
 

 
ٚتطهع لسى االساضٙ ٔانًٛبِ ثكهٛخ انضساعخ ربيعخ    

ً ٔرُْٛبً  سْٕبد إنٙ انًسبًْخ فٙ أعذاد انخشٚزٍٛ يعشفٛب
ٔاكسبثٓى انًٓبساد انًُٓٛخ انعبيخ نضٚبدح لذستٓى عهٙ 

 انًُبفسخ فٙ سٕق انعًم

 
 

 
ٚمٕو لسى األساضٙ ٔانًٛبِ ثكهٛخ انضساعخ ربيعخ سْٕبد 

األلسبو األخش٘ ثبنكهٛخ ٔثبنتعبٌٔ يع   فٙ انًشبسكخ يع
انًشاكض انجحخٛخ فٙ أعذاد كٕادس يتًٛضِ فٙ انًزبل انضساعٙ 
ٔ يزبل األساضٙ ٔانًٛبِ عهٙ أٌ تكتست انًعشفخ 
ً نهًعبٚٛش انمٕيٛخ األكبدًٚٛخ  ٔانًٓبساد انًُٓٛخ انعبيخ ٔفمب
انًشرعٛخ نمطبع انعهٕو انضساعٛخ ٔيتطهجبد سٕق انعًم ٔ 

ثحبث انعهًٛخ ٔتمذٚى كبفخ انخذيبد نهعبيهٍٛ فٙ أرشاء األ
يزبل األساضٙ ٔانًٛبِ ٔكزنك انعًم عهٙ تًُٛخ انجٛئخ 

 ٔخذيخ انًزتًع
انًٕاصفبد انعبيخ نخشٚذ ثشَبيذ االساضٙ -أ

 -ٔانًٛبِ ثكهٛخ انضساعخ:

انًستٕٖ انخبنج انف م انذساسٙ األٔل 

 انًمشساد ا رجبسٚخ

 انسبثك انًتطهت ٔ ذح عًهٙ)تًبسٍٚ( َ ش٘ انًمشس انكٕد٘ انشلى

                                           

                               

                                

   Human                  -    

                

        اختٛبس٘ 

       ارًبنٗ

 

 

انًستٕٖ انخبنج انف م انذساسٙ انخبَٙ 

 انًمشساد ا رجبسٚخ

 انسبثك انًتطهت ٔ ذح عًهٙ)تًبسٍٚ( َ ش٘ انًمشس انكٕد٘ انشلى

                                        

                                      

    )   (                         

            

       

    )   (                        -    

    Human                   -    

                

                

       ارًبنٗ

انًستٕٖ انخبنج انًمشساد االختٛبسٚخ 

 )اختٛبس يمشسٍٚ فم (  يٍ داخم انجشَبيذ

 انسبثك انًتطهت ٔ ذح )تًبسٍٚ(  عًهٙ َ ش٘ انًمشس انشلى انكٕد٘

                               

                                                       

                                                   

                                              

                                           

                                          

         

        

 

انًستٕٖ انخبنج انًمشساد االختٛبسٚخ  

 )اختٛبس يمشسٍٚ فم (  يٍ خبسد انجشَبيذ

 انًتطهت انسبثك ٔ ذح )تًبسٍٚ(  عًهٙ َ ش٘ انًمشس انشلى انكٕد٘

                                         

                                        

                                         

                                                 

 

انًستٕٖ انشاثع انف م انذساسٙ األٔل 

 انًمشساد ا رجبسٚخ

 انسبثك انًتطهت ٔ ذح عًهٗ)تًبسٍٚ( َ ش٘ انًمشس انكٕد٘ انشلى

        انت حش  أ س      

        أسًذح ٔتكُٕنٕرٛب انتسًٛذ  أ س      

        صساعخ األساضٙ انًست هحخ  و س      

        اختٛبس٘ 

        اختٛبس٘ 

        اختٛبس٘ 

      - ثحج  )عبو(    

       إرًبنٙ

 

انًستٕٖ انشاثع انف م انذساسٙ انخبَٙ 

 انًمشساد ا رجبسٚخ

 انسبثك انًتطهت ٔ ذح )تًبسٍٚ( عًهٙ َ ش٘ انًمشس انكٕد٘ انشلى

                              

                                          

                                   

                  

                  

                  

          إرًبنٙ

 

انًستٕٖ انشاثع انًمشساد االختٛبسٚخ 

 اختٛبس ستخ يمشساد يٍ داخم انجشَبيذ

 )اختٛبس ح حخ يمشساد فم  فٙ كم ف م دساسٙ(

 انسبثك انًتطهت ٔ ذح )تًبسٍٚ( عًهٙ َ ش٘ انًمشس انكٕد٘ انشلى

                                   

          

       

                                                     

                                              

                               

                                         

                                    

                                           

                           

       

                                      

 

  

 انشؤٚخ

 انشسبنخ

  

 ربيعخ سْٕبد

 كهٛخ انضساعّ

 يذُٚخ سْٕبد انزذٚذح -ربيعخ سْٕبد -كهٛخ انضساعّ
 (  6 كهٛخ يعتًذح يٍ لجم انٓٛئخ انمٕيٛخ نضًبٌ رٕدح انتعهٛى ٔاالعتًبد ثزهستٓب سلى )

 و    /6/  ثتبسٚخ 

  



 

انًعبٚٛش انمٕيٛخ األكبدًٚٛخ انًشرعٛخ انعبيخ نجشَبيذ  -ة 
 -االساضٙ ٔانًٛبِ:

 انًعبسف ٔانفٓى: - 

 انًٓبساد انزُْٛخ: - 

 انًٓبساد انًُٓٛخ: - 

 انًٓبساد انعبيخ : - 
 

 

 

 

 

 

 

انًستٕٖ انخبَٙ انف م انذساسٙ األٔل 

 انًمشساد ا رجبسٚخ

 انسبثك انًتطهت ٔ ذح )تًبسٍٚ( عًهٙ َ ش٘ انًمشس انكٕد٘ انشلى

                              

                                 

                               

    )   (                         -    

   Human              -    

                

                

       ارًبنٗ

انًستٕٖ انخبَٙ انف م انذساسٙ انخبَٙ 

 انًمشساد ا رجبسٚخ

 انسبثك انًتطهت ٔ ذح )تًبسٍٚ( عًهٙ َ ش٘ انًمشس انكٕد٘ انشلى

                                            

                                  

                                 

   Human                          -     

                  

                  

          إرًبنٙ

 

 

انًستٕٖ انخبَٙ انًمشساد االختٛبسٚخ 

 )اختٛبس يمشس ٔا ذ فم (  يٍ داخم انجشَبيذ

 انًتطهت انسبثك ٔ ذح )تًبسٍٚ( عًهٙ َ ش٘ انًمشس انشلى انكٕد٘

                                       

                                                   

                                                

                                            

 

انًستٕٖ انخبَٗ انًمشساد االختٛبسٚخ 

 )اختٛبس ح ث يمشساد فم (  يٍ خبسد انجشَبيذ

  انسبثك انًتطهت ٔ ذح )تًبسٍٚ( عًهٙ َ ش٘ انًمشس  انكٕد٘ انشلى

                                  

                                          

                                             

                                  

                         ه        

                                       

      


