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  ندُخ اإلشزاف واالززكبو : اثزاهُى وانؼزثٍ ، لعَزٌ ػهٍ
 كزح انمعو :  انزَبضٍانُشبط  -

 انسكبو انًعح انظبػخ انًهؼت انًعَُخ انزبرَص انًجبراح انفئخ
انًظؤول ػٍ 

 انًهؼت

 ’2X15 ص9 يسًع اع ثٍُ انزَصبٍَ 22/02/2012 اع اثٍ طُُب انزشُعَخ  #  إع ػالل انفبطٍ ارفىظ انجزاػى
 -انىرظٌ َىر انعٍَ  -ثُسًٍ ع انفزبذ 

 ػالوٌ رضىاٌ -زبخٍ خهبظ 
اطًبػُهٍ ع 

 انؼشَش

 انصغبر
 اع اظرَض انًسًعٌ رُدعاظ  # ثب انشهُع و انطُت اندزف 

 ’2X20 ص9 ثب اثٍ طبهز انزشُعَخ 22/02/2012
نكطبرَخ  - ثُعاظح طؼُع - انغشالٍَ َىطف

اهم انُبضزع انغٍُ -شؼُت   
 انىافٍ ػجع هللا

 اع اوالظ انسبج انزشُعَخ  #   انًُزصز

 انزشُعَخ  يؤههخ  انفطىاكٍ زًبٌ  ػعاظَخ إ انصغُزاد

 انفزُبٌ
 ثب اثٍ طبهز انزشُعَخ  #  انثبَىَخ اندعَعح ارفىظ

 ’2X25 ص9 اع ثٍُ يسًع انزَصبٍَ 22/02/2012
 -انىرظٌ َىر انعٍَ  -ع انفزبذ  ثُسًٍ

 ػالوٌ رضىاٌ -زبخٍ خهبظ 

اطًبػُهٍ ع 

 رُدعاظ انثبٍَثب انسظٍ   #   انًُزصز  انؼشَش

 ’2X20 ص9 ثب اثٍ طبهز انزشُعَخ 22/02/2012 ثب اثٍ طبهز انزشُعَخ  #    اع اظرَض انًسًعٌ رُدعاظ انفزُبد
نكطبرَخ  - ثُعاظح طؼُع - انغشالٍَ َىطف

اهم انُبضزع انغٍُ -شؼُت   
 انىافٍ ػجع هللا

 انشجبٌ
 ثب ساَع اوطكُزٍ   #  ثب و ػجع هللا انزشُعَخ

 رُدعاظ 22/02/2012
انًهؼت 

 انًؼشىشت
 ’2X30 ص9

زجُجٍ   -ضىَب اثزاهُى  -ر رشُع ُيىفه

 اطًبػُم يطًبش -انسى 
 ر رشُعُيىفه

 انثبَىَخ اندعَعح ارفىظ  #   انًُزصز 

 اثٍ  طبهز انزشُعَخ  يؤههخ  َىَخثب انشبثبد

 انُشبط انزَبضٍ :  كزح انظهخ -

 انسكبو انًعح انظبػخ انًهؼت انًعَُخ انزبرَص انًجبراح انفئخ
انًظؤول ػٍ 

 انًهؼت

 انزَصبٍَ 22/02/2012 اع و رشُع انزشُعَخ #  انطبصخ ارفىظ 2و الزأ انظالو  انصغبر
ثب انسظٍ 

 انثبٍَ
 ’4X6 ص9

ضُزٌ  -انعاهٍ رضىاٌ  -شعاظ طفُبٌ 

 لبثىع َجُم  -َىَض 
 ثعٌ يسًع

 ’4X5 ص9 انثبَىَخ انزمُُخ انزشُعَخ 22/02/2012 ربظَغىطذ زًبٌ انفطىاكٍثب   #   اع و رشُع انزشُعَخ انصغُزاد
نفضُم   -ػجُعٌ نسظٍ  -الزاو زظٍ 

 يبَىطٍ يسًع -َىَض 
 الزاو زظٍ

 انفزُبٌ
 ثب و رشُع ارفىظ  # ثب طدهًبطخ انزشُعَخ 

 ’4X7 ص9 انمبػخ انًغطبح انزشُعَخ 22/02/2012
ػهىٌ  -وازًُع يسًع  -ثُظهًُبٌ صالذ 

 يىنىظٌ طهًً -يسًع 

ثُظهًُبٌ صالذ 

 رُدعاظ انثبٍَثب انسظٍ   #   انًُزصز  انعٍَ

 ’4X6 ص9 انثبَىَخ انزمُُخ انزشُعَخ 22/02/2012 كهًًُخ انطبيض ثب يسًع  #   ثب طدهًبطخ انزشُعَخ  انفزُبد
نفضُم   -ػجُعٌ نسظٍ  -الزاو زظٍ 

 يبَىطٍ يسًع  -َىَض 
 الزاو زظٍ

 انزَصبٍَ 22/02/2012 انثبَىَخ اندعَعح ارفىظ  #    رُدعاظ انثبٍَثب انسظٍ  انشجبٌ
ثب انسظٍ 

 انثبٍَ
 ’4X8 ص9

ضُزٌ  -انعاهٍ رضىاٌ  -شعاظ طفُبٌ 

  كىَض يسًع -لبثىع َجُم -َىَض 
 ثعٌ يسًع
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 انُشبط انزَبضٍ :  كزح انُع -

 انسكبو انًعح انظبػخ انًهؼت انًعَُخ انزبرَص انًجبراح انفئخ
انًظؤول ػٍ 

 انًهؼت

 إػعاظَخ اندزف يؤههخ  انصغبر

 إػعاظَخ اندزف يؤههخ  انصغُزاد

 انفزُبد
 اع اندزف اندزف  #  ثب اثٍ طبهز انزشُعَخ

 ثٍ هزح -لعورٌ هشبو  -انفشٍَ يصطفً  ’2X20 ص9 انثبَىَخ انزأهُهُخ اندعَعح ارفىظ 22/02/2012
انصبظلٍ 

 اع االيبو انهىارٌ رُدعاظ  #   انًُزصز  ثزكبوٌ

 انفزُبٌ
 رُدعاظ انثبٍَثب انسظٍ   #  اع اثٍ طُُب انزشُعَخ

 ’2X25 ص9 اع االيبو انهىارٌ رُدعاظ 22/02/2012
ثؼُظً  - انُىطفٍ سكزَبء - -ػجبظ اَُض 

  ػال َىَض  -ازًع
 انُىطفٍ سكزَبء

 انثبَىَخ اندعَعح ارفىظ  #   انًُزصز 

 انشجبٌ
  انثبَىَخ اندعَعح ارفىظ  #  رُدعاظ انثبٍَثب انسظٍ 

 ’2X25 ص9 انثبٍَثب انسظٍ  رُدعاظ 22/02/2012
 -شهبنٍ يسًع -وثبة ػًز  -اطعراد كًبل 

 رىري َىطف
 اطعراد كًبل

 ثب اثٍ طبهز انزشُعَخ  #   انًُزصز 

 يؤههخ    رُدعاظ  انثبٍَ  انسظٍ ثبَىَخ انشبثبد

 انُشبط انزَبضٍ :  انكزح انطبئزح -

 انسكبو انًعح انظبػخ انًهؼت انًعَُخ انزبرَص انًجبراح انفئخ
انًظؤول ػٍ 

 انًهؼت

 يؤههخ  انزشُعَخ  انمعص  اػعاظَخ انصغبر

 يؤههخ  انزشُعَخ  انمعص  اػعاظَخ انصغُزاد

 انفزُبٌ
 كهًًُخ انطبيض ثب يسًع  # ثب و رشُع ارفىظ 

 ص9 انمبػخ انًغطبح كهًًُخ 22/02/2012
خىنزبٌ 

 راثسزبٌ

 -ثزطىَض َىطف  -انىرظٌ يُزصز

 ػشبر َىطف

يكىظٌ طؼُع َؼعٌ 

 ثب اثٍ طبهز انزشُعَخ  #   انًُزصز  انسظٍُ

 ص9 انمبػخ انًغطبح كهًًُخ 22/02/2012 ثب انىازخ انزشُعَخ  #    كهًًُخ انطبيض ثب يسًع انفزُبد
خىنزبٌ 

 راثسزبٌ

 -ثزطىَض َىطف  -انىرظٌ يُزصز

 ػشبر َىطف

يكىظٌ طؼُع َؼعٌ 

 انسظٍُ

        يؤههخ  كهًًُخ انطبيض  يسًع   ثبَىَخ انشجبٌ

 يؤههخ  انزشُعَخ  انىازخ  ثبَىَخ انشبثبد

 

 شزوط انـًشبركخ
 و ثطبلخ انًؤطز( 1. )شهبظح يعرطُخ يٍ يُظىيخ يظبر ثصىرح يطزىيخ و يطجىع انًشبركخ رلى2016/2017 ثزطى انًىطى انعراطٍ: انُشبط انزَبضٍ انًعرطٍ يذكزح ثزَبيح اززـــزاو فسىي  -
 ظلُمخ َؼزجز غبئجب و َطظز انًمبثهخ. 20كــم فزَك رأضز ػٍ يىػع اَطالق انًجبراح ة  -

  ؼت.ػٍ انًه( نهًظؤول  يطجىػبد انًشبركخرظهى وثبئك انًشبركٍُ )انشىاهع انًعرطُخ+  -

 .فٍ انجطىنخ وكذا ثًطجىػبد انًشبركخ انطبصخ ثدًُغ انفزق انزٍ شبركذ انُزبئح يجبشزح ثؼع اَزهبء انًجبرَبدثأوراق انًجبرَبد و يكزت انززثُخ انجعَُخ ثبنًعَزَخيىافبح انظبظح انًظؤونٍُ ػٍ انًالػت  يٍانًطهىة  -

  .َؼزجز هذا انجزَبيح ثًثبثخ اطزعػبء ندًُغ انسكبو -
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