


   ةيدوعسلا ةي+رعلا ةكلمملا
  ميلعتلا ةرازو

@?انملا ر>وطت زكرم  
 

 لوصف	ةثالثلا	ماظن	قفو	ةیساردلا	جھانملا	يف	ةیساردلا	تادحولا	عیزوت
	)طسوتمو	يئادتبا(	ةیرسألاو	ةیتایحلا	تاراھملا	تاررقم

	

 

  

 عوبسألا ^[ ةدحاو ةيسارد ةصح :صص56ا ددع.........  ةTرسالاو ةيتاي56ا تارا]ملا : ةداملا ...  ماع ميلعW + مTركلا نارقلا ظيفحت :ةيساردلا ةلحرملا

     طسوتم ثلاثلا :فصلا    طسوتم ي:اثلا :فصلا   طسوتم لوألا :فصلا

  يUاثلا XYZاردلا لصفلا  يUاثلا XYZاردلا لصفلا  يUاثلا XYZاردلا لصفلا

 سردلا ةدحولا
 ددع

 سردلا ةدحولا صصBCا
 ددع

 سردلا ةدحولا صصBCا
 ددع

 صصBCا

 ةيعوتلا
  ةي/}لا

    مدلا رقفو ةفاحنلاو ةنمسلا

 ةيعوتلا ٤
  ةي/}لا

 لما|لا ءاذغلا
  نزاوتملاو

٧ 
  ةي/}لا ةيعوتلا

  باشعألاب يوادتلاو يوبنلا بطلا

٧ 
  '&ghملا ضUرمتلا  ةع�رسلا تابجولا  مس�.اب ةيانعلا

  ركسلا ���رم ةيذغ�  ةيئاذغلا تافاضملا  تاقيبطتلا

 ءاذغلا
 ةيذغتلاو

  تا�ورشملا

٤ 

  مدلا طغض ���رم ةيذغ�  تاقيبطتلا

  رومتلا

 ءاذغلا
  ةيذغتلاو

  لوقبلاو مو/�لا

٢ 

  تاقيبطتلا

  لفالفلا ة�lطش  تاقيبطتلا

 ةيس�لملا ةيانعلا

  هؤاطخأو ليسغلا تالكشم

 ةيانعلا ٢
  ةيس�لملا

  تاحتفلا مض
٢ 

  تاقيبطتلا  ةنوتلا ة�lطش

  تاقيبطتلا  تاقيبطتلا

 نمألا
  ةمالسلاو

  ل��ملا HI ةمالسلاو نمألا
١ 

 نمألا
  ةمالسلاو

 'J ةIرورملا ةمالسلا
  ةمالسلاو نمألا ٢  قIرطلا

  قئار"qا
٢ 

  تاقيبطتلا  تاقيبطتلا  تاقيبطتلا

 ١١   '&امجإلا ١١   '&امجإلا ١١   '&امجإلا
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     طسوتم ثلاثلا :فصلا    طسوتم ي:اثلا :فصلا   طسوتم لوألا :فصلا

  ثلاثلا XYZاردلا لصفلا  ثلاثلا XYZاردلا لصفلا ثلاثلا XYZاردلا لصفلا

 ددع سردلا ةدحولا
 صصBCا

 ددع سردلا ةدحولا
 صصBCا

 ددع سردلا ةدحولا
 صصBCا

 ةيعوتلا
 ةي/}لا

 ةيندبلا ةقايللا

٤ 

 ةيعوتلا
 ةي/}لا

 ةيلقعلا تارثؤملا
 ةيعوتلا ٤

 ةي/}لا

 ي�اودلا ممس�لا

 ةيسفنلا ة/}لا تاقيبطتلا لghملا لخاد ةي/}لا ةياقولا ٤

 تارا+ملا تاقيبطتلا
 ةيعامتجالا

 ي�و��كلإلا رمنتلا
٢ 

 تاقيبطتلا

 تارا+ملا
 ةيعامتجالا

 ءاذيالا نم ةيام/.ا
٢ 

 تاقيبطتلا
 تارا+ملا

 ةيعامتجالا

 عوطتلا

 تاقيبطتلا ٣
 تارا+ملا
 ةيتاي/.ا

 تاذلا ةرادإ

٣ 

 ةيعامتجالاو ةينطولا تابسانملاب لافتحالا

 ءاذغلا
 ةيذغتلاو

 ةيئاذغلا تاجوتنملا ةيحالص ةفرعم

٣ 

 تاقيبطتلا ي�اجيإلا �lكفتلا

 تاقيبطتلا يدوعسلا عمت�fا HI ةيئاذغلا تاداعلا
 تارا+ملا
 ةيتاي/.ا

 قافنالاو راخدالا

 ءاذغلا تاقيبطتلا ٣
 ةيذغتلاو

 ةيئاذغلا تايمSTا
٢ 

 78قرلا ءارشلا تارا.م

 تارا@ملا
 ةيتايBCا

 تاعورزملاب مامت�الا

٢ 

 تاقيبطتلا تاقيبطتلا

  تاقيبطتلا
 ءاذغلا
 ةيذغتلاو

 مس}qا ��ع ا�6iثأتو ةيئاذغلا تاداعلا
١ 

 تاقيبطتلا

 ١١   '&امجإلا ١١   '&امجإلا ١١   '&امجإلا


