
جذومن
: لا جملا سداسلا فصلل ةيناثلا ةيساردلا ةرتفلا ناحتما ةيبرتلا ةرازو

مولع
: نمزلا مولعلا ةدامل ةيميلعتلا يدمح اال ةقطنمل ةماعلا ةراد اال

ناتعاس
: قارو اال ددع 2017/2016 يساردلا ماعلا مولعلل ينفلا هيجوتلا

(5)

عبرملا يف عالةم(√) عضو ةيلا تلا تارابعلا نم لكل ةحيحصلا ةباج اإل رتخا لااأللو(أ): ؤسلا
اهل: لباقملا

-: ءاذغلا نم ةقاطلا قلطت تايضع -1

المز ةيراصعةاونلاايردنكوتيملابوتيسلا ةوجف

-: يحلا نئاكلا يف ةيساس األ ةيبيكرتلا ةدحولا -2

زاهجوضعجيسنةيلخ
-: ناسن األ بيصت يتلا ةيسوريفلا ضارم يلاةنماأل تلا ضارم األ دحأ -3

لساكوينيردجلا ةيعضرم قلاال غبتلاىمحلا عقبت ضرم

-: بيصت يتلا تاسوريفلا دحأ لثمي لباقملا لكشلا -4

ناسن ايريتكبلاتاتابنلاتاناويحلااأل

-: هتقرد لخاد ئبتخي امدنع يح ريغ ودبي نكلو يح نئاك -5

ناسنةرجشلاةافحلسلاكمسلا اال

و............ ةيوركلا و ةيوصعلا ايريتكبلا لا كشأ نم -6

ةبنوزلحلاةيرئادلاةريصقلاةليوطلا

ل:- ضيبلا تانضاح مدختسن -7

عاونأ جاتنإ
ةديدج

جاتن اال جاتنةدايز اال ليلقت
امك جاتن اال ءاقبا

وه

-: ةيئايميكلا داوملا ةيقنتو لصفل مدختست ةقيرط -8

بارشتسرولبتلاحيشرتلاريطقتلا اال



( أطخ ) ةملكو ةحيحصلا تارابعلل ( ةحيحص ) ةملك نيسوقلا نيب بتكأ لااأللو(ب): ؤسلا
تارابعلل

: يتأي امل ةحيحصلا ريغ
وضع ىمست ةددحم ةفيظوب موقت يتلا ةصصختملا الاي خلا نم ةعومجم -1

يحلا نئاكلا ةيلخ جراخ رثاكتلا سوريافلا عيطتسي -2

باذملا و بيذملا نم نوكتي لولحملا -3

ةراضلا تانئاكلا نم اهعيمج ايريتكبلا -4

يسنج رثاكت وه ايسنج نافلتخم نادرف هنيوكت يف كرتشي يذلا رثاكتلا -5

ةريغص ةيتابنلا ةيلخلا يف ةيراصعلا ةوجفلا -6

ام مامأ اهمقر بتكأو (ب) ةعومجملا نم ةرابعلا رتخا يلا تلا لودجلا يف (أ): يناثلا لا ؤسلا
(أ): ةعومجملا تارابع نم اهبساني

(أ)مقرلا (ب)ةعومجملا ةعومجملا

(..)

(..)

ةيلضع ةيلخ

ةيبصع ةيلخ

-1

-2

-3

(..)

(..)

ناسن اال بيصي يسوريف ضرم

ناسن لإل ايريتكب هببست ضرم

اريلوكلا -4

غبتلا عقبت -5

ةبصحلا -6

(..)

(..)

األ ىلإ روذجلا نم ءاملا لقن ىلع لمعت تابنلا ب ةيبوبنأ خالاي
. قارو

قارو نماأل ةيئاذغلا داوملا لقن ىلع لمعت تابنلا ب ةيبوبنأ خالاي
. تابنلا ءازجأ عيمج ىلإ

ءاحللا 7-خالاي

بشخلا 8-خالاي

ةيدامعلا الاي خلا -9

( )

( )

( )

( )

( )



: ًايملع اهبساني امب ةيلا تلا تارابعلا نم لك لمكأ (ب): يناثلا لا ؤسلا

بـ..................... ىمست اهصحف دارملا ةنيعلا ةيؤرل لخادلا ىلإ نيعلا خالاهل نم رظنت يتلا ةسدعلا -1

. ةيذغتلا ................................... ايريتكب ىمست اهسفنب اهئاذغ رفوت يتلا ايريتكبلا -2

و.................... لا عسلا ذاذر قيرط نع س وريفلا لقتني -3

................................... ىلع ةضيبلا يف نينجلا ىذغتي -4

فوهكلا و....................... دعاوص يف رولبتلا رهظي -5

.................... ىمست ةقيرطب ةريمخلا رثاكتت -6

نم لك ىلع لدي يذلا يملعلا حلطصملا وأ االمس نيسوقلا نيب بتكا (ج): يناثلا لا ؤسلا
: ةيلا تلا تارابعلا

(..................) اهيمحيو اهتانوكم فلغيو اهلكش ددحيو ةيلخلا ب طيحي كيمس رادج -1

(..................) ينيتورب غبالف ةطاحم ةيثارو ةدام نم نوكتت ةيرهجم تانئاك -2

(..................) ناجزتمت وال نابوذت ال رثكأ وأ نيتلئاس نيتدام نم طيلخ -3

(..................) ةديدج دارفأ جاتنا ىلع يحلا نئاكلا ةردق -4

: بولطملا نع بجأ مث ةيلا تلا تاموسرلا سردأ : ثلا ثلا لا ؤسلا

حضوي لباقملا مسرلا -1

.............................

حضوي لباقملا لكشلا -2

..................................

رواجملا مسرلا ىلع ةبولطملا تانايبلا لمكأ -3

..................
..



-: ةيلا تلا ةلئس اال ىلع بجأ مث يلا تلا طاشنلا سردا (أ): عبارلا لا ؤسلا

ياشلا نم بوك ريضحتب دمحأ ماق

وه................... باذملا

وه...................... باذملا

: ةيلا حلااالتتلا يف ثدحي اذام (ب): عبارلا لا ؤسلا

ال ينوم ال سلا ايريتكبب ثولملا ضيبلا لوانت دنع -1

...................................................................................../: ثدحلا

تيزلا عم ءام ىلإ نوباص ةفاضإ دنع -2

...................................................................................../: ثدحلا

: بولطم وه امك يلا تلا ةنراقملا لودج لمكأ (أ): سماخلا لا ؤسلا

ةنراقملا ابيمةكمسلاهجو اال

...................

.....................



(3=1×3): اقيقد ايملع ال يلعت للع (ج):
يحلا نئاكلا تافص ددحت ةاونلا -1

.........................................................................../-: ببسلا

تايمحم يف ةيعارزلا ليصاحملا ضعب ةعارز -2

.........................................................................../-: ببسلا

نبجلا تاقاذم الف تخا -3

.........................................................................../-: ببسلا

حاجنلا و قيفوتلا انئانب أل ىنمتأ

الاي خلا ..............................................ددع

ةنراقملا ايريتكبلاتاسوريفلاهجو

ةراض / ..............................................ةعفان

ةنراقملا عبشملاهجو عبشملالولحملا ريغ لولحملا

....................................فيرعتلا
.....................................

..................................

...................................


