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(( يئادتبا لوأ )) ىلو األ ةدحولا ةعجارم

. اهفينصتو ةيحلا ريغ ءايش واأل ةيحلا تاقولخملا نيب ةنراقملا / ةراهملا -

ةيح ريغلا ءايش واال ةيحلا تاقولخملا فنص س/

ةيحلا ةيحتاقولخملا ريغلا ءايش األ

ء اذغلا و ءاوهلا و ءاملل جاتحت -

ءاوهلا و ءاذغلا و ءاملل جاتحت تاتابنلا -
سمشلا ءوضو

رثاكتتو ومنت -

تاتابنلا و تاناويحلا لثم -

ءاذغلا و ءاوهلا و ءاملل جاتحت ال -

رثاكتت وال ومنت ال -

ملقلا و ةرايسلا و رجحلا و لا بجلا لثم -

ةفيظو ركذ عم روصلا نم ةعومجم ةءارق خالل نم تابنلل ةسيئرلا ءازج األ جاتنتس ا / ةراهملا -
. تابنلا ءازجأ دح أل ةدحاو

تابنلل حيحصلا ءزجلا مقر عبرملا يف بتكا س/

ةقرولا -1

روذجلا -2

قاسلا -3

ةرهزلا -4

ةفيظولاءزجلا

ةبرتلاروذجلا نم واالمالح ءاملا صاصتما -

تابنلا تيبثت -

تابنلاقاسلا ءازجأ يقاب ىلا روذجلا نم ةيندعملا واالمالح ءاملا لقن -

رامثلا و راهز واال قارو األ لمح -

قارو ءاوهلااأل و سمشلا ءوض مادختساب تابنلا ءاذغ عنصب موقت -

راهز تابنلااال رثاكت ىلع دعاستو روذبلا جتنت -



. تابنلل رامثلا و راهز األ ةيمهأ ديدحت / ةراهملا

( أطخ ) وأ ( حص ) عض س/

( ) روذلا يمحي تابنلا نم ءزج ةرم ث لا

( ) روذبلا نوكت تابنلا نم ءزج ةرهزلا

. روصلا ةءارق خالل نم ايلوصافلا تابن ةايح ةرود بيترت / ةراهملا

ايلوصافلا تابن ومن لحارم بتر س/



ةفلتخم تائيب يف تاتابنلا نيب ةنراقملا / ةراهملا

؟ ةباغلا تابن و يوارحصلا تابنلا ددح روصلا خالل نم س/

ءاملا نادقف للقت ةريغص اهقاروا (............................... تابن )

)

. دئازلا ءاملا نم صلختت يكل ةريبك اهقاروا (........................... تابن )


