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ةم�حلا ةق�دح
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فرجلا ةق�دح

ةمانملا فحتم ةق�دح
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ا�فصلا ةق�دح
ةرهز حيس ةق�دح

ة�ضا��لا ة�د�محلا ةق�دح

ةقرو ةق�دح

��ب ظوحلم ل�ش� راوزلا ددع دادز�و ،ماعلا رادم �ع نامجع قئادح �إ راوزلا لِ�قُ�  ل��بأو ��مت�س يرهش �

 .ةنسلا نم ة��فلا ەذه لالخ سقطلا لادتعا ب�س�

نامجع قئادح راوز ددع

�� قئادحلا عزوتت
�

�� قئادح سمخ دجوت ام� ،اهيلإ لوصولا ةلوهس راوزلل حي�ي امم نامجع قطانم فلتخم 
�

 

�� ناتق�دحو توفصم
�

.ةحارلا نم د��ملا رفوي امم تالئاعلاو تاد�سلل ةصصخم قئادح دجوتو ،ةمانملا   

ةماع ةق�دح

لافطألاو تاد�سلل ةماع ةق�دح

تالئاعلل ةماع ةق�دح

ةقرو ةق�دح
ع���م ةق�دح

ةرهزلا حيس ةق�دح

��نم ر��جلا دس ە�

ةغ��صلا ةق�دح

توفصم

ةمانملا
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ةمانملا فحتم ةق�دح
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ا�فصلا ةق�دح

نامجع

�� قئادحلا عقاوم
�

نامجع 
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�� قئادحلا ددع ��امجإ
�
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ةنسلا

لا ددع
ئادح

ةماعلا ق

�� ةماعلا قئادحلا ددع دادزا
�

�� قئادح      نم نامجع ةنيدم 
�

�� ةق�دح       �إ            ماع 
�

.            ماع  52013172021

نامجع قئاد�
ناهذٔ�ل ة�ارو نادبٔ�ل ةیو�ح

��لا ةطش�ألا
�� اهب موقت نأ نكم� �

�
نامجع قئادح 

��
�

 طسو لهألاو ءاقدصألا عم عتمم تقو ءاضقو ةعونتملا ةطش�ألا نم د�دعلا� ما�قلا كنكم� نامجع قئادح 

.ة�الخلا ةع�بطلا ناضحأ
 ل�ش� ة�ضا��لا ة�د�محلا ةق�دح ةرا�ز �ع صرحأ

��حصن نأ دع� ��وي
 نإ .ةضا��لاةسرامم� ب�بطلا �

��ملا ةضا�ر ةسرامم
� ��

�
 ةمئالم ��اطملا ��مملا 

.نسلا را��ل
 د�دعلا تاد�سلل ةم�حلا ةق�دح انل رفوت

�� مهاس� امم ةطش�ألاو قفارملا نم
�

 

.ةضا��لا ةسراملل ءاس�لا عيجش�

��انبأ نأ تظحال
تقو نوضق� �

�
���ط ا

ً
 مامأ 

��لعج امم ة�حوللا ةزهجألاو بوساحلا
 �ع قلقأ�

 �إ مهباحطصا �ع صرحأ ت� كلذل ،مهتحص

تقو اوضق�ل ويلحلا ةق�دح
�
�� ا�عتمم ا

�
 قلطلا ءاوهلا 

.ة�ضا��لا باعلألا ةسراممو

�� ة�ثا��لا تاناجرهملا ةرا�ز بحأ
�

 ةق�دح 
 لوانتو ة�رول�لفلا ضورعلا ةدهاشمو ةقرو

.ة�بعشلا تالو�أملا

��لئاع عم تقو ءاضقل ا�فصلا ةق�دح روزأ
� ��

�
 ءاوهلا 

 عيب كاش�أ نم د�دعلا رفوتت ام� ،ءاوشلاو قلطلا

.ة�ملاعلاو ة�بعشلا ةمعطألا

يدامحلا هللا د�ع ��م :دادعإ


