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2021//خیاتلا

عقتلا

علاسلاةقداصم



يیداكألاجمانلافصو

مةعقتلاملعتلااجرموجمانربلائاصخمهألًاضتقمًازاجااذهيداكألاجمانربلافصورف

ضرقمللفصوهبحاصیوةحاتلامصقلاةدافتسالاققحقنااإاعًاهربماهققحتلالا

جمانربلا

يلعلاحبلاويلاعلاملعتلاةازوةلعتلاةسسلا

ةضایرلالعوةنبلاةبرتلارلا/يلعلامسقلا

ةضایرلالعوةنبلاةبرتلایلةئاهلاةداهشلامسا

:يسالاالا

رخأ/ارقم/س

س

2020-2019فصلاداعإخیات

يیداكألاجمانلافاهأ

)اعلامواةضایرلاةبرتلايفم(يضایيبرملالاجیرت.1

يضایجلاعم.2

مقتلاوملعتلاوملعتلاقئاروةبللاجمانربلااجرم



ةفعلافاهالا

ةنبلاةبرتلالعةصالااملعلافىلعلعلا-1أ

.ءاصقتسالاوةحاللاةقدمهضتالعلاويلعلسأرفتلاىلعرخآلاةقةت-2أ

.ملعتللةلهسعضلابتيتلاارجشلاوةحللااتسا-3أ

.ةحضتلالئاسلاداعا-4أ

.اعضلاعبلةرصتمریاقتداعا-5أ

.ةیفلاارضاحلافت-6أ

ةثيدحلاتاودألاوةزهجألامادختسا–7أ

جمانربلاةصالاةتااهلافاهألا

.ةصالاوةماعلااضالالئاسو1

.ةئاللاةلمالافت2

.ةبللاىلعةفاشتسالاةلسالار3

ةبلطلاىدلتاراهملاريوطتلةزهجألامادختسا4ب

ملعتلاوملعتلائا

ملعتلاواتسالاىلعرذلاملعتلاانعجيلشانقفوملعتلاوملعتلاقئارفصت

لاصتالارقفوةئاللاةجلارلاىلعداتعالااسالو،اهلعافتلاوملعتلاىلعریو

.یتلاةناتيتلاةحلالاصتالالئاسوونرتنالاقیرعةحلاةتاملعلا



مقتلائا

ةفصلاااشلاوةملاارضحتلا.3ةیرهشلااابتخالا.2ةملااابتخالا.1

ةفصاللاةشنألا-5لالليقالخالااتلالاويلسلاابضنالا.4يملاضحلاو

.ةقلاوةناجلافاهألا-

.ففصلايفةبللالبقماقللةلاقلااعضلالحةلسالار-1

.ةسالالصفللاهلحلالاقةلسار-2

.ةیرفةلساةضتمةعیرسةماناحتماءارجا-3

.ةفلألارغلااعضلاعيفریاقتداعإةبللافلت-4

يتاذلامييقتلاويعامجلالمعلاىلعلمعلا-5ج

ملعتلاوملعتلاقئار

ةیفشلااابتخالا.1

ةاتلااابتخالا.2

يملاضحلا.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



جمانلاةنب.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-22نامالاملع

......

2......

Tem-22ساقلاوراتخالا

......

2

......

Tea-22رتلائا

......

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

-Swiةحالا 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

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

****************الاملعةنالاةلحرلا



نام

راتخالا

ساقلاو

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

ئا

رتلا

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

ءاحالا

يضالا

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

رتلاملع

يضالا

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

(ةكاللا

)نب

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

****************ةئالاةك

****************لاةك

****************ةحالا



الاو

تسانج

ةهجا

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

تسانج

(يعاقیا

)انب

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

****************ةللاةك

****************ةحالا



رقلافصون

رقلافصو

يلعلاحبلاويلاعلاملعتلاةازوةلعتلاةسسلا

ةضایرلالعوةنبلاةبرتلارلا/يلعلامسقلا

ةنالاةلحرلايعاقاتساجةدالامسا

Rhy-2ةدالام

جممةحاتلاضحلالاشأ

2020-2019/ينالاولوألاةسلا/لصفلا

60)يللا(ةسالااعاسلادع

2020-2019فصلااذهداعإخیات

ةبللااناماریتلجاميعاقالاتساجلاةدالةلعلاةدالاملعت:رقلافاهأ

صتلايفةهلادالامعتيتلاوةدالاهذهةفرعلاهءاقتالاو

ةدالاةصالااملعلالاصاومهفمهتيتلاةساسالااملعلاةبللایوت.1

ةحلاوةتلاةلعتلالئاسلااملعلالاصاوةصالالئاسلاةبللایوت.2

اهققحتلالامةعقتلاملعتلااجرمورقلائاصخمهألًاضتقمًازاجإاذهرقلافصورف

فصوبواهبرلا-مالو.ةحاتلاملعتلارفمصقلاةدافتسالاققحقنااإاعًاهربم

؛.جمانربلا



ةداللةماعلافاهالامهأةبللایوت.3

اهاتحموةدالاادرفمفتىلعداقلالاننا.4

........ةحلاوةقلاداصلاوجهالاةفرعم.5

عتجلاوهئالمزعملماعتلاىلعةقلالالالننا-6

مقتلاوملعتلاوملعتلاقئارورقلااجرم

ةفرعلافاهألا

ةدالامهفواعتسا-1أ

ملقلاوةحللااتسا-2أ

ةحضتلالئاسلاداعا-3أ

اعضلاعبلةرصتمریاقتداعا-4أ

يعاقاتساجةداةصالاةتااهلافاهألا-

تحلاتةتماوداوةهجأوةنورتلاةتمةحضتلئاسواتسامت/حضتلالئاسو–1

ةدالليلعلا

ةبللالافألالتلةیرفةلسأعضومت/ةیرفلاةلسالاةغاص–.2

ةبلللةملعلالاصالةعتمجماراتساوينورتلالالاصتالاااهمةسام–.3

ملعتلاوملعتلاقئار

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

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



مقتلاقئار

ةلعلااابتخالاةیرهشلااابتخالا–ةیفشلااابتخالا–ةفصلااشقالا–ةملااابتخالا

ةیاهلاوةنبلاو

)يصشلاتلاوفتلاةلاقةقلعتلارخالاااهلا(ةلقلاةلهأتلاوةماعلاااهلا.د

.ةیقتلالئاسلاعملماعتلاىلعلالاةقةت.1د

)نرتنالا(ةتبعلاةبشلاعملماعتلاىلعلالاةقةت.2د

.ةجالاعجارلاوداصلاعملماعتلاةفىلعلالاةقةت.3د



يعاقالاتساجلا:ةدالامسا

ملعتلااجرماعاسلاعبسألا

فاها(ةبللا

)ةرضاحلا

وأ/ةحلامسا

عضلا

مقتلاةقیرملعتلاةقیر

ةهاةفرعم2لوالاعبسالا

تساجلا

عةیاتهذبن

يعاقالاتساجلا

رشلاوءاقلالا

رعلاو

ةلسالا

ةهفشلا

ةفلاایرتلاایرتلاملعت2ينالاعبسالا

ةیرحلا

يمناحتمارعرش

ةهامةفرعم2لالاعبسالا

تساجلایت

یتةها

تساجلا

رش

ةشقالاو

ةهفشةلسا

عارلاعبسالا
ایرتلاقبت2

اهتفرعمو

ةیرضحتلاایرتلا

ةداعالا

يلعقبت

رعورش

قبتو

مالاعبسالا

2

ایرتلاقبت

اهتفرعمو

ةئابلاایرتلا

يلعقبت

رعورش

قبتو

داسلاعبسالا
2

رعورشتلاارحتلاارحقبت

قبتو

يلعقبت

عاسلاعبسالا
ارحلاةفرعم2

قرلاةهبشلا

ةهبشلاارح

رعورشقرلا

قبتو

يلعقبت



مالاعبسالا
قبتوةفرعم2

ارحلا

رعورشخلافقلا

قبتو

يلعقبت

عساتلاعبسالا
قبتوةفرعم2

ااهلا

رلاورسلا

ةعاقالاالاو

رعورش

قبتو

يلعقبت

رشاعلاعبسالا
قبتوةفرعم2

ااهلا

قلاىلعيشلا

هعانا

رعورش

قبتو

يلعقبت

رشعداحلاعبسالا
2

ةاهلاقبتوةفرعم

–واتلا(الا

)هقلحلا

رعورش

قبتو

يلعقبت

رشعينالاعبسالا
,ةقلحلاةبثو(ابثلاةاهلاقبتوةفرعم2

ثلا,اضثلا

)تبرلاي

رعورش

قبتو

يلعقبت

رشعلالاعبسالا
ةبثو–ةصقلاةبثوةاهلاقبتوةفرعم2

ةقلاةبثو–ةلا

رعورش

قبتو

يلعقبت

رشععارلاعبسالا
ترلاىلعناولاةاهلاقبتوةفرعم2

)افلخ,ابناج,اماما(

رعورش

قبتو

يلعقبت

مالاعبسالا

رشع

ةهاابلالایرعت2

لااتسا

,هتافصام(لا

)هتابلتم

رعورش

قبتو

يلعقبت

داسلاعبسالا

رشع

قبتوةفرعم2

ارحلا

رعورشهمالتساولايم

قبتو

يلعقبت

رشععاسلاعبسالا
رعورشلاریوتةاهلاقبتوةفرعم2

قبتو

يلعقبت



رشعمالاعبسالا
رعورشلاابثلاةاهلاقبتوةفرعم2

قبتو

يلعقبت

رشععساتلاعبسالا
ةهاابلالایرعت2

خاشلااتسا

رعورشهتافصاموخاشلا

قبتو

يلعقبت

نورشعلاعبسالا
ةلوبلاهحجرلاةاهلاقبتوةفرعم2

اولاواةحجرلا,

خسرلالحاعاذلا

رعورش

قبتو

يلعقبت

حاعبسالا

نورشعو

لشناودواةحجرمةاهلاقبتوةفرعم2

8

رعورش

قبتو

يلعقبت

ينالاعبسالا

نورشعلاو

رعورشالتسالاويمرلاةاهلاقبتوةفرعم2

قبتو

يلعقبت

لالاعبسالا

نورشعلاو

رعورشخاشلاةجرحدةاهلاقبتوةفرعم2

قبتو

يلعقبت

عارلاعبسالا

نورشعلاو

ةهاابلالایرعت2

یرشلااتسا

رعورشهتافصامویرشلا

قبتو

يلعقبت

مالاعبسالا

نورشعلاو

رعورشاحجرلاةاهلاقبتوةفرعم2

قبتو

يلعقبت

داسلاعبسالا

نورشعلاو
2

رعورش8لشریوتةاهلاقبتوةفرعم

قبتو

يلعقبت

عاسلاعبسالا

نورشعلاو

,التسالاويمرلاةاهلاقبتوةفرعم2

ينوحلالشلا

يناعفالاو

رعورش

قبتو

يلعقبت



ةتحتلاةبلا

يعاقالاتساجلاتةبللاةرقلاتلاـ1

هجو)يضایرلايعاقالاتساجلا(,حلاتساجلا)داصلا(ةسئرلاعجارلاـ2

مااسا,جحم

ةحلاداصلالكاهىصيتلاعجارلاوتلاـا

نرتنالاعقام،ةنورتلالاعجارلاـ

....

نرتنالااملعمةبش

يسالارقلاریتةخ

تساجلاةداميفاهقبتىلعلعلاوجهلاىلافاضتادرفلامةلجىلعتعنا


