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رابلاب يلضافتلا طغضلل ىصقألا دحلا
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2.1 يب – يسنأ ريياعملل ينطولا يكيرمألا دهعملا رايعم ،(يت يب نإ) بيبانألا ةبلول ركذل ينطولا رايعملا                

343 زارط بولقم ولد لكش ىلع راخب ةديصم

.ضفخنملا طغضلا تاذو ةنوخسلا ةديدش ةعبشملا راخبلا تافثكت جارختسال

 اهيف متي يتلا تاطحملاو ةيرارحلا تالدابملاو راخبلا بيبانأ :عم مدختست

تبلاو ةيواميكلا تاعانصلا يف كلذو ،هرخآ يلإ ،ايلآ ةرارحلا ةجرد يف مكحتلا

.اهريغو ،ةيواميكور

:تافصاوملا

 ةفاثكلا يف قرفلل ةجيتن كرحتت ةبولقم ةماوعب هذه راخبلا ةديصم  لمعت -

 مامص ررحي امم ،ةماوعلا ضفخنت تافثكت دوجو دنعو .راخبلاو تافثكتلا نيب مامص ررحي امم ،ةماوعلا ضفخنت تافثكت دوجو دنعو .راخبلاو تافثكتلا نيب

 دستو ةماوعلا عفترت ،راخبلا لخدي امدنعو .جورخلاب تافثكتلل حمسيو ةدعاقلا

 لكشبو ايرود لعفلا اذه رركتيو .تافثكتلا نم راسملا ولخ نمضي امم ،راسملا

.ةمكارتملا تافثكتلاو ءاوهلا اليزم يئاقلت

لكآتلاو ةرارحلا ةجردو يلبلا ةمواقمل ةيانعب اهنم ةعونصملا داوملا رايتخا متي -

اهبيكرت يف ةطيسب -

ةعفترم ليغشت ةءافك عم ةليوط ةايح ةرود -

ةيلمعلا ةيحانلا نم ةنايص يلإ جاتحت ال --

نيزختلا لهسي امم ضفخنم مجحو نزو تاذ ةيوق ةمكحم -

.ةعفترملا يتحو ةطسوتملا نم تافثكتلا فيرصت تاردقل ةبسنلاب ةيلاثم -

ةعطقتم تافيرصت عم زاتمم ءادأ -

.ةرارحلا لقن نم ةجرد يصقأ نمضي ام وهو ،راخبلا ةرارح ةجرد يف غيرفتلاب موقت -

.راخبلا دقف عنمي مكحم قالغإو حتف -

بيكرتلا طورشو ةمدخلا نع  تامولعم مدقت مييقتلا ةحول -

.قفدتلا هاجتا يلإ مهسلا ريشي ،طقف يدومعلا بيكرتلل ةبسنلاب --

.تماص ليغشت -

 فثكتو ،نيخستلا ةداعإ راخبو ،ةيئاملا قراطملاو ،زازتهالل ةساسح ريغ -

.خلا ،ةيديلجلا فورظلاو ،لكآتلا

.ةرارحلا ةجرد تاريغت الو ،يدادترالا طغضلا اهيف رثؤي ال -

 ماكحإلا نم ةجرد ققحت يكل اهفلو اهلقصو اهخيلجتب ،قلغلا حطسأ ةجلاعم مت -

12266-1 مقر يبروألا رايعملل اقفو بولطم وه ام قوفت برستلا دض

.اهنم ققحتلاو دياصملا ةفاكل قيقد رابتخا ءارجا مت --

 تاداهشلا ةفاك نإف اقبسم بلط اذإو .هدصرو هليجستو رصنع لك ميقرت مت -

.راخبلا ةديصم عم يتأت فوس ءادألاو تارابتخالاو كئابسلاو داوملاب ةصاخلا

ماه

: بلطلا تحت

 تاجرد) ةصاخلا ليغشتلا فورظ عم قفتت يرخأ داوم نم اهعينصتل رايخ كانه -

(.خلإ ،لئاوس ،ةعفترم ةرارح

 .فصاعلا سقطلا فورظ نع يساسأ لكشب مجانلا عاعشإلا رئاسخ عنمل ةلزاع تارتس ديوزت --



قيبطتلا لاجم

نيخستلا تايلمع
تافثكتلا عماج
راخبلا ريساوم

ةمالسلا لماع
طغضلا

تباث ريغتم

ةمالسلا لماع

 نوكت فظنملل ةيقيقحلا ةعسلا نإف كلذلو ،راخبلا ةرارح ةجردل ةلثامم اهفيرصت دنع تافثكتلا ةرارح ةجرد نوكت

.ةبولطملا غيرفتلا ةعس يلع ةمالس لماع قيبطتب موقن نأ بجي ببسلا اذهلو .ةعسلا لودج يف ةحضوملا تافثكتلا قفدتل ةبسنلاب ةضفخنم

رايتخالا تاداشرا

 غيرفتلا ةعس مدقي يذلا تارهطملا نم مجح رغصأ راتخت نأ كيلع نإف يلضافتلا ليغشتلا طغضل ارظن

 ،راب 4 لخدلا طغض ناك اذإ لاثملا ليبس يلع .3 و 2 نيب حوارتي ةمالس لماع يف ةبورضم اهجاتحت يتلا

(س/مجك 150×2) 300 يه اهرايتخا متي يتلا غيرفتلا ةعس نإف 2 نامألا لماعو .س/ مجك 150 يه ةبولطملا غيرفتلا ةعس و راب 1 :داضملا طغضلاو

.راب 4 يلضافتلا طغضلا نم مجح يصقأ لجأ نم "¾ مجح ،343 زارطلا رايتخا كيلع نإف مث نمو

م ش ةيعانصلا (يس ياو يف) ةكرش

تاعيبملاب ةصاخلا ةماعلا انطورشل عضاخ ، مازلإ نودب تامولعم بيتكتاعيبملاب ةصاخلا ةماعلا انطورشل عضاخ ، مازلإ نودب تامولعم بيتك

 فورظ

ةمدخلا

رابلاب طغضلل لوبقملا ىصقألا دحلا

 ةيوئملا ةجردلاب ىوصقلا ةرارحلا ةجرد

لخادلا طغضلاب انراقم جورخلا دنع داضملا طغضلل لوبقملا ىصقألا دحلا

رابلاب يلضافتلا طغضلل يصقألا دحلا

س/مك تافثكتلا فيرصت ةعس

غضلل ىصقألا دحلرابلاب يلضافتلا طغضلا

رابلاب يلضافتلا ط

 نإ إ) أدصي ال بلص

 نإ إ) أدصي ال بلص

 نإ إ) أدصي ال بلص

 نإ إ) أدصي ال بلص

 نإ إ) أدصي ال بلص

 نإ إ) أدصي ال بلص

 نإ إ) أدصي ال بلص

 نإ إ) أدصي ال بلص

 نإ إ) أدصي ال بلص

 نإ إ) أدصي ال بلص

 نإ إ) أدصي ال بلص

 نإ إ) أدصي ال بلص

ساحن

– نإ إ) ينوبرك بلص

 نإ إ أدصي ال بلص

 نإ إ أدصي ال بلص

 نإ إ أدصي ال بلص

 لإ ج – نإ إ) رهز ديدح

 لإ ج – نإ إ) رهز ديدح

مسجلا

ءاطغلا

برستلا عنام

(بلولم رامسم) يغرب

حول
ماشرب رامسم

ةدادس

برست عنام
(رتليف) حشرم

ةماوع

عارذ
ةلتع

ميعدت ةعطق
مامص

تيبثت رامسم
هيجوت ةادأ

ةماعد
يغرب

ةدعاق

ةبلج

ةعطقلا مقرةعطقلا ةداملا
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