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يف:رلاودعلل ةيسردملا ةينطولا ةلوطبلل ةيئاصقإلا لحارملا

نوكراشملاناEملاو ةBCفلاو ةمظنملا ة?<=اةلحرملا

 ةلوطب

ةسسؤملا

 ةيسردملا ةيضا:رلا ةيعم<=ا فرط نم ددحت

ة:ريدملاب ةعما<=ا عرف عم قيسTتب ةسسؤملل

ةيميلقإلا

 ةيميلعتلا تاسسؤملا ذيمالتو تاذيملت عيمج

 ةيصوص^=او ةيمومعلا

 ةلوطبلا

ةيميلقإلا

 ة:ريدملاب ةعما<bل a`يلقإلا عرفلا فرط نم ددحت

 ةيميداeألاب يو?<=ا عرفلا عم قيسTتب ةيميلقإلا

ة:و?<=ا

 ة:ريدملا فرط نم )تا(نgكراشملا ددع ددحي

ةيلlmا تاناEمإلا بسح ةيميلقإلا

 ةلوطبلا

ة:و?<=ا

 ةعما<bل يو?<=ا عرفلا فرط نم ددحت

ةيميلقإلا عورفلا عم قيسTتب

ةيميداeألا فرط نم )تا( نgكراشملا ددع ددحي

ةيميلقإلا تا:ريدملا عم قيسTتب

نوكراشملاو تاeراشملا ناEملا و خ:راتلا ةيسردملا ةينطولا ةلوطبلا

 يف:رلا ودعلل ةيسردملا ةينطولا ةلوطبلا

روكذلا ةئف

لالم paب

xC 2021نجدuv 27إ25 نم
نول}ؤملا ذيمالتلا

 ة:و?<=ا تالوطبلا نع

 يف:رلا ودعلل ةيسردملا ةينطولا ةلوطبلا

ثانإلا ةئف

 يفسأ

xC2021نجدuv 31إ29 نم

 تال}ؤملا تاذيملتلا

ة:و?<=ا تالوطبلا نع

 ةنÅبملا دادعألا بسح

ھلفسأ لود<=اب

يف:رلا ودعلل ةيسردملا ةينطولا ةلوطبلا

 ةينقتلاو ةيميظنتلا تابÅتBCلا
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ن2كراشملاو تا0راشملا دادعأو تائفلا

تافاسملاددعلاةكراشملا عونس789اديلاوم
 ةلوطبلا JK بHتEFلا ةقCرط

ةينطولا

2009
/ 

2010

روكذ
يدرف

م2000دارفأ03
يدرف بHترت

م1500دارفأ03ثانإ

روكذ
ةسسؤملا قCرف

 تاسسؤملا قرف بHترت متيم2000دارفأ06
 ةعhرألا )تا(ن2ئادعلا بسح

لئاوألا )04( م1500دارفأ06ثانإ

2007
/ 

2008

روكذ
يدرف

م3000دارفأ03
يدرف بHترت

م2000دارفأ03ثانإ

روكذ
ةسسؤملا قCرف

 تاسسؤملا قرف بHترت متيم3000دارفأ06
 ةعhرألا )تا(ن2ئادعلا بسح

لئاوألا )04( م2000دارفأ06ثانإ

2004/2005/2006

روكذ
يدرف

م5000دارفأ03
يدرف بHترت

م4000دارفأ03ثانإ

روكذ
ةسسؤملا قCرف

 تاسسؤملا قرف بHترت متيم5000دارفأ06
 ةعhرألا )تا(ن2ئادعلا بسح

لئاوألا )04( م4000دارفأ06ثانإ

             دنع )تا(ذيمالت )06( ةتسx  ةلثمم نوكت نأ ةلوطبلا JK ةكراشملا تاسسؤملا قرف rsع بجي  :ةظوmnم
.ةقالطنالا طخ
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:يف?رلاودعللةيسردملاةينطولاةلوطبلا45كراشملاةيميدا,ألادفوةليكش!

UV 2021نجدQR 27إ25 نم لالم HIب : روكذلا ةئف

01دفولا )ة(سZئر

ة?رمعلا تائفلا

ديلاوم
)تا(ن?رطؤملا ددعذيمالتلا ددعةكراشملا عونسab`ا

2009/2010
03يدرفروكذ

01
06ةسسؤملا ق?رفروكذ

2007/2008
03يدرفروكذ

01
06ةسسؤملا ق?رفروكذ

2004/2005/2006
03يدرفروكذ

01
06ةسسؤملا ق?رفروكذ

ادرف31ةيميدا,أ لwل tuvقألا عومraا

UV2021نجدQR 31إ29 نم يفسآ : ثانإلا ةئف

01دفولا )ة(سZئر

ة?رمعلا تائفلا

ديلاوم
تاذيملتلا ددعةكراشملا عونسab`ا

 ددع

)تا(ن?رطؤملا

2009/2010
03يدرفثانإ

01
06ةسسؤملا ق?رفثانإ

2007/2008
03يدرفثانإ

01
06ةسسؤملا ق?رفثانإ

2004/2005/2006
03يدرفثانإ

01
06ةسسؤملا ق?رفثانإ

ادرفةيميدا,أ لwل tuvقألا عومraا 31


