
رابخألا رابخألا رخآ   رخآ

عقوملاةيسيئرلا ةعئاشلاةطيرخ  ةلئسالا  Arabic

ثحب  ... عقوملا ىف  ثحبلا 

ةينورتكلالا يعماجلاةموظنملا  ديربلل  لوخدلا 

لوألا ىساردلا  ىناثلالصفلا  ىناثلا ىساردلا   ىساردلا لصفلا   لصفلا

دوك
ررقملاررقملا ناونع 

بلطتملا
قباسلا

تاعاس
هدمتعم

دوك
ررقملاررقملا ناونع 

بلطتملا
قباسلا

تاعاس
هدمتعم

ةيمالسإلا111 ةعيرشلل  ةينوناقلا3121لخدملا  مظنلا  3خيرات 

112
ةيرظن ) ةينوناقلا مولعلل  لخدملا 

( 3122نوناقلا
مولعلل لخدملا 

( قحلا ةيرظن  ) 1123ةينوناقلا

ةيسايسلا113 3داصتقإلا3123مظنلا 

باقعلاو114 مارجإلا  يروتسدلا3124ملع  1133نوناقلا 

يلودلا115 3125ميظنتلا 
ةغلب ةينوناق  تاحلطصم 

3ةيزيلجنا

116
يراقعلا رهشلا  تاعيرشت 

ةيئاضقلا يلودلا3126موسرلاو  يضاقتلا  3تاءارجا 

ةعاسلا / ةعاسلا18عومجملا / 18عومجملا

لوألا ىساردلا  ىناثلالصفلا  ىناثلا ىساردلا   ىساردلا لصفلا   لصفلا

دوك
ررقملاررقملا ناونع 

بلطتملا
قباسلا

تاعاس
ررقملاهدمتعم ررقملادوك  ناونع 

بلطتملا
قباسلا

تاعاس
هدمتعم

211( مازتلإلا رداصم  ) يندملا 1223221نوناقلا 
ماكحإلا ) يندملا نوناقلا 
( 2113تابثلاو

يئانجلا3222داصتقإلا212 1143نوناقلا 

يرادإلا213 نوناقلا3223نوناقلا  3خيرات 

214

ةيصخشلا لاوحألا 
جاوزلا ماكحأ  ) نيملسملل

سفنلا ىلع  ةيالولاو  قالطلاو 
( لاملاو

ريغل1113324 ةيصخشلا  لاوحألا 
نيملسملا

3

215
ةغلب ةينوناق  تاحلطصم 

ماعلا3225ةيسنرف يلودلا  1153نوناقلا 

دوقعلل216 ةينوناقلا  ىواعدلل3226غيصلا  ةينوناقلا  3غيصلا 

ةعاسلا / ةعاسلا18عومجملا / 18عومجملا

قوقحلا قوقحلا ةيلكل   ةيلكل ىساردلا   ىساردلا ررقملا   ررقملا
قوقحلا قوقحلا ةيلكل   ةيلكل ىساردلا   ىساردلا ررقملا   ررقملا

:: ىتآلاك ىتآلاك ةعزوم   ةعزوم ةدمتعم   ةدمتعم ةعاس   ةعاس   3636 (:(: 100100 دوك   دوك )) لوألا لوألا ىوتسملا   ىوتسملا

 
:: ىتآلاك ىتآلاك ةعزوم   ةعزوم ةدمتعم   ةدمتعم ةعاس   ةعاس   3636 (:(: 200200 دوك   دوك )) يناثلا يناثلا ىوتسملا   ىوتسملا

 

ميلعتلا ميلعتلا نوئش   نوئش عاطق   عاطق
بالطلاو بالطلاو

بالطلاو بالطلاو ميلعتلا   ميلعتلا نوئش   نوئش عاطق   عاطق

عاطقلا عاطقلا ةيسيئر   ةيسيئر

عاطقلا عاطقلا رابخأ   رابخأ

ميلعتلا ميلعتلا نوئشل   نوئشل ةعماجلا   ةعماجلا سيئر   سيئر بئان   بئان
بالطلاو بالطلاو

يميظنتلا يميظنتلا لكيهلا   لكيهلا

يعماجلا يعماجلا ميوقتلا   ميوقتلا

ميلعتلا ميلعتلا نوئشل   نوئشل ةماعلا   ةماعلا ةرادإلا   ةرادإلا

حوتفملا حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا

بالطلا بالطلا ةياعرل   ةياعرل ةماعلا   ةماعلا ةرادإلا   ةرادإلا

ةيعماجلا ةيعماجلا ندملل   ندملل ةماعلا   ةماعلا ةرادإلا   ةرادإلا

ةيبطلا ةيبطلا ةرادالا   ةرادالا

ةيضايرلا ةيبرتلا  ةيلكل  ةيلخادلا  ةحئاللا  عورشم  ىلع  ةقفاوملا 

ةعماجلاةيسيئرلا ةعماجلانع  سيردتلابالطلاتارادإ  ةئيه  ىملعلاءاضعأ  تادحووثحبلا  طئاسولازكارم  زكرم 
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ةعماجلا ةعماجلانع  نع 

ةلاسرلا ةيؤرلا و 

ةعماجلا فادهأ 

ةعماجلا ةعماجلاتارادإ  تارادإ 

ةعماجلا سيئر 

بالطلاو ميلعتلا  نوئش  عاطق 

تامولعملا ايجولونكتو  مظن  تامولعملاتاعورشم  ايجولونكتو  مظن  تاعورشم 

ةينورتكلالا ةباوبلا 

ةيرادإلا تامولعملا  مظن  ريوطت 

عقوملا عقوملاتايئاصحإ  تايئاصحإ 

730730 سيردتلا :  ةئيه  ءاضعأ  سيردتلا : ددع  ةئيه  ءاضعأ  ددع 

لوألا ىساردلا  ىناثلالصفلا  ىناثلا ىساردلا   ىساردلا لصفلا   لصفلا

دوك
ررقملا

ررقملا بلطتملاناونع 
قباسلا

تاعاس
هدمتعم

ررقملا ررقملادوك  بلطتملاناونع 
قباسلا

تاعاس
هدمتعم

دوقعلا311 ) يندملا نوناقلا 
( راجيإلاو عيبلل  ةيندملا 

دحأ1223321 ) يندملا نوناقلا 
( ةيندملا دوقعلا 

2113

مئارجلا312 ) يئانجلا نوناقلا 
( ةماعلا ةحلصملاب  ةرضملا 

2223322
مئارج  ) يئانجلا نوناقلا 

صاخشألا يلع  ءادتعالا 
( لاومألاو

2223

313
عيرشتلاو ةماعلا  ةيلاملا 

يرادإلا3323يبيرضلا 3ءاضقلا 

314
يراجتلا نوناقلا  ئدابم 

رجاتلاو ةيراجتلا  لامعألا  )
( تاكرشلاو

ةيندملا3324 تاقفارملا  نوناق 
ةيراجتلاو

2133

تانيمأتلاو315 لمعلا  2113325نوناق 
ةعيرشلا

ثيراوم ) ةيمالسإلا
( فقوو ةيصوو 

1113

316
مامأ ةيلمعلا  تاءارجإلا 

يروتسدلاو يرادإلا  3326ءاضقلا 
ةيلمعلا بناوجلا 
ةيبيرضلا 3تاعزانملل 

ةعاسلا / ةعاسلا18عومجملا / 18عومجملا

لوألا ىساردلا  ىناثلالصفلا  ىناثلا ىساردلا   ىساردلا لصفلا   لصفلا

دوك
ررقملاررقملا ناونع 

بلطتملا
قباسلا

تاعاس
ررقملاهدمتعم ررقملادوك  ناونع 

بلطتملا
قباسلا

تاعاس
هدمتعم

ةيكلملا411 ) يندملا نوناقلا 
( ةينيعلا قوقحلاو 

2213421
نوناقلا

سالفإلا ) يراجتلا
( كونبلا تايلمعو 

4123

412
قاروألا ) يراجتلا نوناقلا 
( صاخلا3143422ةيراجتلا يلودلا  2113نوناقلا 

ةيرادإلا413 3423---------دوقعلا 
تاعفارملا نوناق 

( ذيفنتلا )3243

414
ةيئانجلا تاءارجإلا  نوناق 

قيقحتلاو لالدتسالا  )
( يئادتبإلا

2223424
ةيئانجلا تاءارجإلا  نوناق 

نعطلا قرطو  ةمكاحملا  )
( ماكحإلا ىف 

4143

ةيلودلا415 ةراجتلا  هقفلا3143425نوناق  3253لوصأ 

416
تاءارجإلل يملعلا  قيبطتلا 
مكاحملا مامأ  3426----------ةيئانجلا 

ليجستو ةيلودلا  دوقعلا 
ةيركفلا ةيكلملا  3قوقح 

ةعاسلا / ةعاسلا18عومجملا / 18عومجملا

:: ىتآلاك ىتآلاك ةعزوم   ةعزوم ةدمتعم   ةدمتعم ةعاس   ةعاس   3636 (:(: 300300 دوك   دوك )) ثلاثلا ثلاثلا ىوتسملا   ىوتسملا

 
:: ىتآلاك ىتآلاك ةعزوم   ةعزوم ةدمتعم   ةدمتعم ةعاس   ةعاس   3636 (:(: 400400 دوك   دوك )) عبارلا عبارلا ىوتسملا   ىوتسملا
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ةعماجلا فادهأ 

ىميظنتلا لكيهلا 

ةعماجلا تانوفيلت  ليلد 

ةعماجلاب نيلماعلا  ةباقن 

سيردتلا ةئيه  ءاضعأ  ىدان 

بالطلاو ميلعتلا  نوئش  عاطق 

ثوحبلاو ايلعلا  تاسدردلا  نوئش  عاطق 

ةئيبلا ةيمنتو  عمتجملا  ةمدخ  عاطق 

ةعماجلا ماع  نيمأ  عاطق 

ةيرادإلا تامولعملا  مظن  ريوطت 

ةيمقرلا تابتكملا 

ينورتكلإلا ملعتلا 

تامولعملا ةكبشل  ةيساسألا  ةينبلا 

تامولعملا ايجولونكت  ىلع  بيردتلا 

قيوستلا

2794227942 ةيعماجلا : ةلحرملا  بالط  ةيعماجلا :ددع  ةلحرملا  بالط  ددع 

76377637 ايلعلا :  تاساردلا  بالط  ايلعلا : ددع  تاساردلا  بالط  ددع 

ىعامتجالا لصاوتلا  عقاوم  ىلع  ىعامتجالاانوعبات  لصاوتلا  عقاوم  ىلع  انوعبات 

ةيصوصخلاةيسيئرلا انعمةسايس  لصاوت 
تاداسلا 2014 ةنيدم  ةعماجل  ةظوفحم  قوقحلا  عيمج 
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