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يداكألاداتعالاوةدجلاناضةرئاد

هاعلاواللليیداكالاجمانبلافصوةراتسا

2021-2020يسارلااعلل

:ةعماجلا

ةلهالاةعماجلالاةل:هعلا/ةللا

ةضایرلالعوةنبلاةبرتلا:يلعلامسقلا

2020-2019:فللاءلمخیات

عقتلا:عقتلا

:يلعلانواعلامسا:مسقلائ

خیاتلاخیاتلا

لبقمفللاققد

يعماجلاءادالاوةدجلاناضةبعش

:يعماجلاءادالاويعماجلاءادالاوةدجلاناضةبعشرممسا

2021//خیاتلا

عقتلا

علاسلاةقداصم



يیداكألاجمانبلافصو

مةعقتلاملعتلااجرموجمانربلائاصخمهألًاتقمًازاجااذهيداكألاجمانربلافصورف

ضرقمللفصوهبحاصیوةحاتلامصقلاةدافتسالاققحقنااإاعًاهربماهققحتلالا

جمانربلا

يلعلاحبلاويلاعلاملعتلاةازوةلعتلاةسسلا

ةضایرلالعوةنبلاةبرتلارلا/يلعلامسقلا

ةضایرلالعوةنبلاةبرتلایلةئاهلاةداهشلامسا

:يسالاالا

رخأ/ارقم/س

س

2020-2019فصلاداعإخیات

يیداكألاجمانبلافاهأ

)اعلامواةضایرلاةبرتلايفم(يضایيبرملالاجیرت.1

يضایجلاعم.2

مقتلاوملعتلاوملعتلاقئاروةبللاجمانربلااجرم



ةفعلافاهالا

ةنبلاةبرتلالعةصالااملعلافىلعلعلا-1أ

.ءاصقتسالاوةحاللاةقدمهتالعلاويلعلسأرفتلاىلعرخآلاةقةت-2أ

.ملعتللةلهسعضلابتيتلاارجشلاوةحللااتسا-3أ

.ةحضتلالئاسلاداعا-4أ

.اعضلاعبلةرصتمریاقتداعا-5أ

.ةیفلاارضاحلافت-6أ

ةثيدحلاتاودألاوةزهجألامادختسا–7أ

جمانربلاةصالاةتااهلافاهألا

.ةصالاوةماعلااالالئاسو1

.ةئاللاةلمالافت2

.ةبللاىلعةفاشتسالاةلسالار3

ةبلطلاىدلتاراهملاريوطتلةزهجألامادختسا4ب

ملعتلاوملعتلاقئا

ملعتلاواتسالاىلعرذلاملعتلاانعجيلشانقفوملعتلاوملعتلاقئارفصت

لاصتالارقفوةئاللاةجلارلاىلعداتعالااسالو،اهلعافتلاوملعتلاىلعریو

.یتلاةناتيتلاةحلالاصتالالئاسوونرتنالاقیرعةحلاةتاملعلا



مقتلاقئا

ةفصلاااشلاوةملاارحتلا.3ةیرهشلااابتخالا.2ةملااابتخالا.1

ةفصاللاةشنألا-5لالليقالخالااتلالاويلسلاابنالا.4يملاحلاو

.ةقلاوةناجلافاهألا-

.ففصلايفةبللالبقماقللةلاقلااعضلالحةلسالار-1

.ةسالالصفللاهلحلالاقةلسار-2

.ةیرفةلساةتمةعیرسةماناحتماءارجا-3

.ةفلألارغلااعضلاعيفریاقتداعإةبللافلت-4

يتاذلامييقتلاويعامجلالمعلاىلعلمعلا-5ج

ملعتلاوملعتلاقئار

ةیفشلااابتخالا.1

ةاتلااابتخالا.2

يملاحلا.3

ةقبتلاوةلعلااابتخالا.4

)يصشلاتلاوفتلاةلاقلةقلعتلارخالاااهلا(ةلقلاةلهأتلاوةماعلاااهلا.د



ةلعلاااهلاءادألالاقتنا.1د

جرلافهلاىلالصلاوهئادأحضتىلعةقلالالالتنا.2د

يفرعلاواهلاوينبلاهاتسمىلعفاحیوةمالسلاومالاىلعلالافاحنا.3د

ةخالاالاعفلاوااهلاوةدالاعهتاملعملالانا.4د

ملعتلاوملعتلاقئار

ةئارقتسالاةقیرلا.1

ةساقلاةقیرلا.2

ةشقالاةقیر.3

احلاةقیر.4

ةرضاحملا.5

ةيفاشكتسالا.6

مقتلاقئار

ةیاهلااابتخالا.1

ةیفشلااابتخالا.2

ةملااابتخالا.3

ةلعلااابتخالا.4

ةنبلااابتخالا.5



جمانبلاةنب.11

ةلحرلا

ةسالا

ةتعلااعاسلارقلاماسلاوأرقلامسا

يلعرن

-----Ana-12حیرشتلاىلوألاةلحرلا

------His-12ةضایرلاةبرتلاخیات

Com-12ابساحلا

Ara-12ةبرعلاةغللا

Eng-12ةیلنالاةغللا

Sco-12ةفشلاةبرتلا

Hur-12ناسنالاقح

Tra-122نالاوةحاسلا

Whi-122لاقثالاعف

Bas-12ةلسلاةرك

Fob-12قلاةرك

Whi-122اةنبلاةقاللا



ةنالاةلحرلا

Bio-22نامابلاملع

......

2......

Tem-22ساقلاورابتخالا

......

2

......

Tea-22رتلاقئا

......

2......

Ers-22يضالاءاحالا

......

2

......

Trs-22يضالارتلاملع

......

2

......

.....Box-2)نب(ةكاللا

2

.....2

.....Vol-2ةئالاةك

2

.....2

.....Han-2لاةك

2

.....2

.....Tra-2الاوةحالا

2

.....2

Gym(m&w) ......2......2ةهجاتسانج



انب(يعاقیاتسانج

(

G-rhy- 2......

2

......2

...... Bes -2ةللاةك

2

......2

-Swiةحابلا 2.....

4

.....4

يلارتللتلا

يداكاجهمداعإ.1

.ةقجمانربلاةعاتم.2

اهوةبللامقتوةفصلااشقالاوةلسالاداعا.3

)هعلاوأةللااحتلالاةقلعتلاةنألاعضو(لبقلااعم

يبلاحفلاوةیاهلاوةنبلااابتخالاوةلضافلاهورلالبقلااعم



جهلاااهمم

مقتللةعضالاجمانربلامةدرفلاملعتلااجرلةلاقلااعبرلايفةاشاعضوىجر

جمانربلامةبللاملعتلااجرم

ةتااهلافاهألاةفرعلافاهألاةدالامساتسلا/ةسلا

جمانربلاةصالا

ةناجلافاهألا

ةقلاو

ةلاقةقلعتلارخألاااهلا(ةلقلاةلهأتلاوةماعلاااهلا

)يصشلاتلاوفتلا

4د3د2د1د412341234أ3أ2أ1أ

****************حیرشتلاىلوألا

ةبرتلاخیات

ةضایرلا

****************

****************ابساحلا

****************ةبرعلاةغللا

ةغللا

ةیلنالا

****************



ةبرتلا

ةفشلا

****************

قح

ناسنالا

****************

ةحاسلا

نالاو

****************

****************لاقثالاعف

****************ةلسلاةرك

****************قلاةرك

ةنبلاةقاللا

ا

****************

****************ابلاملعةنالاةلحرلا



نام

رابتخالا

ساقلاو

****************

قئا

رتلا

****************

ءاحالا

يضالا

****************

رتلاملع

يضالا

****************

(ةكاللا

)نب

****************

****************ةئالاةك

****************لاةك

****************ةحالا



الاو

تسانج

ةهجا

****************

تسانج

(يعاقیا

)انب

****************

****************ةللاةك

****************ةحابلا



رقلافصون

رقلافصو

يلعلاحبلاويلاعلاملعتلاةازوةلعتلاةسسلا

ةضایرلالعوةنبلاةبرتلارلا/يلعلامسقلا

ىلوألاةلحرلانالاوةحاسلاةدالامسا

tra-1ةدالام

جممةحاتلاحلالاشأ

2020-2019/ينالاولوألاةسلا/لصفلا

60)يللا(ةسالااعاسلادع

2020-2019فصلااذهداعإخیات

اهءاقتالاوةبللااناماریتلجانالاوهحاسلاةدالةلعلاةدالاملعت:رقلافاهأ

صتلايفةهلادالامعتيتلاوةدالاهذهةفرعل

ةدالاةصالااملعلالاصاومهفمهتيتلاةساسالااملعلاةبللایوت.1

ةحلاوةتلاةلعتلالئاسلااملعلالاصاوةصالالئاسلاةبللایوت.2

اهققحتلالامةعقتلاملعتلااجرمورقلائاصخمهألًاتقمًازاجإاذهرقلافصورف

فصوبواهبرلا-مالو.ةحاتلاملعتلارفمصقلاةدافتسالاققحقنااإاعًاهربم

؛.جمانربلا



ةداللةماعلافاهالامهأةبللایوت.3

اهاتحموةدالاادرفمفتىلعداقلالاننا.4

........ةحلاوةقلاداصلاوجهالاةفرعم.5

عتجلاوهئالمزعملماعتلاىلعةقلالالالننا-6

مقتلاوملعتلاوملعتلاقئارورقلااجرم

ةفرعلافاهألا

ةدالامهفواعتسا-1أ

ملقلاوةحللااتسا-2أ

ةحضتلالئاسلاداعا-3أ

اعضلاعبلةرصتمریاقتداعا-4أ

ةفشلاةبرتلاةداةصالاةتااهلافاهألا-

تحلاتةتماوداوةهجأوةنورتلاةتمةحضتلئاسواتسامت/حضتلالئاسو–1

ةدالليلعلا

ةبللالافألالتلةیرفةلسأعضومت/ةیرفلاةلسالاةغاص–.2

ةبلللةملعلالاصالةعتمجماراتساوينورتلالالاصتالاااهمةسام–.3

ملعتلاوملعتلاقئار

فصعلاةقیر.4اجلاولاسلاةقیر.3ةرضاحلاةقیر.2ةشقالاةقیر.1

يلدابتلا-8ةئجلاةقیرلا-7ةللاةقیرلا-6اقلاوءارقتسالاةقیر.5-يهذلا



)ىلوالاةلحلا(الاوةحالا

اعالاعبسألا

ملعتلااجم

فاها(ةللا

)ةضالا

وأ/ةحلامسا

عضلا
مقتلاةقملعتلاةق

ةفعم8لوالاعبسالا

الا

ةقلةساسالا

لا

ةلا

________ةضالا

ةراهلااتكا8ينالاعبسالا

راتقبت

الا

ةقلةساسالا

لا

ينواعتلاملعتلا
يمرابتخا

يقبت

مقتلاقئار

ةلعلااابتخالاةیرهشلااابتخالا–ةیفشلااابتخالا–ةفصلااشقالا–ةملااابتخالا

ةیاهلاوةنبلاو

)يصشلاتلاوفتلاةلاقةقلعتلارخالاااهلا(ةلقلاةلهأتلاوةماعلاااهلا.د

.ةیقتلالئاسلاعملماعتلاىلعلالاةقةت.1د

)نرتنالا(ةتبعلاةبشلاعملماعتلاىلعلالاةقةت.2د

.ةجالاعجارلاوداصلاعملماعتلاةفىلعلالاةقةت.3د



ةلا

ةراهموةفعم8لالاعبسالا

فنلاءبلا

افالايف

ةقلا

يلدابتلا
يهفشرابتخا

يقبتو

ةراهلااتكا8عالاعبسالا
يفعزتلاعانا

ةضالافنلاءبلا
يمرابتخا

يقبت

ةراهلااقتا8مالاعبسالا
ةیابلانام

يلدابتلا)راتلا(
يمرابتخا

يقبت

ةفعم8سدالاعبسالا
100ةلاعف

يهفشرابتخاةضالاوع

8عالاعبسالا
ةعجالاةیغتلا

ةجراخوةلخاد

ةنفلالحالا

ةلاعفلل
ينواعتلاملعتلا

يهفشرابتخا

يقبتو

ةفعم8مالاعبسالا
ةلاعفناق

:وع100
يهفشرابتخاةللا

مقتلا8عساتلاعبسالا
ةلاعفرابتخا

وع100
فنلاف

يمرابتخا

يقبت

ةفعم8شاعلاعبسالا

وعابس

4×100

)عاتت(

يهفشرابتخاينواعتلاملعتلا

8عدالاعبسالا
ةعجالاةیغتلا

ةجراخوةلخاد

ةنفلالحالا

ةلاعفلل
ةقانلا

يهفشرابتخا

يقبتو

ةفعم8عينالاعبسالا

ابسناق

100×4وع

)عاتت(

ةقانلا
يهفشرابتخا

ةراهلااقتا8علالاعبسالا

ملتلاعانا

(التسالاو

،يجرالا

،يلخالا

ينواعتلاملعتلا
يمرابتخا

يقبت



)لتلا

ةراهلااقتا8ععالاعبسالا

ملتلاةق

التسالاو

ةبلا

فنلاف
يمرابتخا

يقبت

مقتلا2عمالاعبسالا
لفلااتما

لوالا
-------

+ت

يلع

يهفشرابتخاةضالاللاثلاةفعم8عسدالاعبسالا

8ععالاعبسالا
ةعجالاةیغتلا

ةجراخوةلخاد

ةنفلالحالا

ةلاعفلل
-------

يهفشرابتخا

يقبتو

ةفعم8عمالاعبسالا
ةلاعفناق

للاثلا
يهفشرابتخاةضالا

يهفشرابتخاةضالاةللاعفدةلاعفةفعم8ععساتلاعبسالا

8علاعبسالا
ةعجالاةیغتلا

ةجراخوةلخاد

ةنفلالحالا

ةلاعفلل
ينواعتلاملعتلا

يهفشرابتخا

يقبتو

ةفعم8علاوحالاعبسالا
ةلاعفناق

ةللاعفد
يهفشرابتخاةقانلا

مقتلا8علاوينالاعبسالا
ةلاعفرابتخا

ةللاعفد
فنلاف

يمرابتخا

يقبت

ةفعم8علاولالاعبسالا
يمرةلاعف

حملا
يهفشرابتخاةضالا

8علاوعالاعبسالا
ةعجالاةیغتلا

ةجراخوةلخاد

ةنفلالحالا

ةلاعفلل
ينواعتلا

يهفشرابتخا

يقبتو

مالاعبسالا

علاو
ةفعم8

ةلاعفناق

حملايمر
يهفشرابتخاةللا

سدالاعبسالا

علاو
مقتلا8

ةلاعفرابتخا

حملايمر
فنلاف

يمرابتخا

يقبت

ةفعم8علاوعالاعبسالا
ثلاةلاعف

يلاعلا
يهفشرابتخاةللا



8علاومالاعبسالا
ةعجالاةیغتلا

ةجراخوةلخاد

ةنفلالحالا

ةلاعفلل
ةقانلا

يهفشرابتخا

يقبتو

ةفعم8علاوعساتلاعبسالا
ةلاعفناق

يلاعلاثلا
يهفشرابتخاةقانلا

مقتلا2ثاللاعبسالا
لفلااتما

ينالا
-------

+ت

يلع

ةتتلاةنبلا

ةللاةرقلاتلاـ1
وطبیرخناسیرروتكدللىوقلاباعلا

يراصنالانمحرلادبع

)ردالا(ةئلاعجالاـ2

ينفلاءادالاوةیرظنلاسسالا
ىوقلاباعلايفةیساسالاتاراھملل

ةولحوبامیھاربادمحمفیلأت

ىوقلاباعلانعةثیدحلارداصملااهبىصيتلاعجالاوتلاـا

-....نتنالاعقام،ةنوتلالاعجالاـ

يسارلارقلاتةخ

اعلاالاعفملعتويضالارتلاملعيفةلصالاارتعمةعاتلاوتلاىلعلعلا

ةبللالقلا


