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  :مقرلا :خیراتلا
 ةأرما لجر :سنجلا
  ةنھملا/يملعلا لیصحتلا :رمعلا

 

  ةمداص وأ ةعورمو ةفیخم صاخ لكشب وأ ةیدایتعا ریغ ءایشأ ثدحتً انایحأ

 .......لھ يضاملا رھشلا يف

  ال          معن                                كنعً امغر كتایح يف ترج ةمدصب ةقلعتم سیباوك كدوارت تناك .1
 هذھب كركذت يتلا تالاحلا بنجت لواحتو كتایح يف ترج يتلا تامدصلاب ركفت الأً ادھاج لواحت .2

  ثادحألا

  ال          معن

  ال          معن                                 ةأجف )عزفلا( رعذلاب باصتوً اھبتنم نوكت امً امئاد .3
  ال          معن       كب ةطیحملا ةئیبلاوا تاطاشنلا نعوا نیرخآلا نع لازعنالاوا ساسحالا نادقفبروعشلا .4
 ثادحألا نم نیرخآلل وأ كسفنل كمول فاقیإ ىلع ةردقلا مدعو ریمضلا بینأتب ترعش .5

       ثادحألا هذھ نع تجتن ةلكشم ةیأ نم وأ كتایح يف كل ةمداصلا

  ال          معن

  ال          معن  ةمیقلا مدعب ترعش .6
  ال          معن    اھب مكحتلا عیطتست مل بضغ تاروف نم تیناع .7
  ال          معن )رثكأ لمحتلا يرودقمب دعی مل( رایھنالا ةفاح ىلع تحبصأ ينأو قلقلاو بضغلاب ترعش .8
  ال          معن        ھب مكحتلا وأ كقلق فاقیإ ىلع رداق ریغ تنك .9

  ال          معن            لمألا نادقفو طابحإلاو بائتكالاب ترعش .10
  ال          معن  ءيش يأ لمعب ةعتملاو مامتھالا نادقف نم تیناع .11
  ال          معن مونلا ءانثأ رركتملا ظاقیتسالاو )مونلا ىلإ دولخلا ةبوعص( قرألا نم تیناع .12
  ال          معن  كسفن يذؤت نأ دصق نع تلواح .13
  ال          معن ةبیرغ ملحلاك ودبت ءایشألا كلذك فلتخم لكشب يلوح نم ملاعلاو سانلاب سحأ .14
  ال          معن  جراخلا نم وأ ىلعألا نم يسفن بقارأ يننأ سحأ يدسج نع لاصفنالا وأ ةلزعلاب سحأ .15
  ال          معن  كتجعزأ ةیعامتجا وأ ةیفطاع وأ ةیدسج لكاشم ةیأ كیدل تناك .16
 يف وأ لمعلا يف تامزأ وأ كلزنم وأ كلمع رییغت وأ ةیدام لكاشمك ثادحألا طغض نم تیناع .17

  ةصاخلا كتایح

  ال          معن

  ال          معن  ةیودألا وأ تاردخملا وأ نیخدتلا وأ ةیلوحكلا تابورشملا مادختسا ربع طغضلا لیلقت تلواح .18
 معدلاك( ةبعصلا تاقوألا يف مھتدعاسم لمأتت تنك نیذلا كیلا نیبرقملا سانلا معد تدقتفا .19

 وأ قوسلا وأ ىفشملا ىلا كلاصیا وأ ةفیلألا تاناویحلا وأ لافطألا ةبقارم وأ يفطاعلا
  ضرملا ءانثأ كتدعاسم

  ال          معن

 , يسنج ءادتعا , قیرح , ریس ثداح( كتلوفط ءانثأ كتایح يف ةمداص ثادحأ نم تیناع لھ .20
 ھبحت تنك صخش ةافو وأ ةغلاب ةباصإ وأ , لوتقم صخشل كتدھاشم

  ال          معن

 وأ لازعنالا وأ بائتكالا( لبق نمً ایسفنً اجالع تیقلت وأ كیدل يسفنلا ضرملا صیخشت مت لھ .21
 )ةیصخشلا يف تابارطضا

  ال          معن

  ال          معن   لمحتلا ىلع ةردق ھیدل صخش ماع لكشب كسفن ربتعت لھ .22
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