
يلعلاـلاويلاعلاملعتلاةرازو

يــلعلامیـــقتلاوفارـــــشإلازاهـــــج

يداكألاداتعالاوةدجلاناضةرئاد
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2021-2020يسارلااعلل

:ةعماجلا

ةلهالاةعماجلالاةل:هعلا/ةللا

ةضایرلالعوةنبلاةبرتلا:يلعلامسقلا

2020-2019:فللاءلمخیات

عقتلا:عقتلا

:يلعلانواعلامسا:مسقلائ

خیاتلاخیاتلا

لبقمفللاققد

يعماجلاءادالاوةدجلاناضةبعش

:يعماجلاءادالاويعماجلاءادالاوةدجلاناضةبعشرممسا

2021//خیاتلا

عقتلا

علاسلاةقداصم



يیداكألاجمانلافصو

مةعقتلاملعتلااجرموجمانربلائاصخمهألًاتقمًازاجااذهيداكألاجمانربلافصورف

ضرقمللفصوهبحاصیوةحاتلامصقلاةدافتسالاققحقنااإاعًاهربماهققحتلالا

جمانربلا

يلعلاثحبلاويلاعلاملعتلاةازوةلعتلاةسسلا

ةضایرلالعوةنبلاةبرتلارلا/يلعلامسقلا

ةضایرلالعوةنبلاةبرتلایلةئاهلاةداهشلامسا

:يسالاالا

رخأ/ارقم/س

س

2020-2019فصلاداعإخیات

يیداكألاجمانلافاهأ

)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

ملعتلاوملعتلائا

ملعتلاواتسالاىلعرذلاملعتلاانعجيلشانقفوملعتلاوملعتلاقئارفصت

لاصتالارقفوةئاللاةجلارلاىلعداتعالااسالو،اهلعافتلاوملعتلاىلعریو

.یتلاةناتيتلاةحلالاصتالالئاسوونرتنالاقیرعةحلاةتاملعلا



مقتلائا

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



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

يلعلاثحبلاويلاعلاملعتلاةازوةلعتلاةسسلا

ةضایرلالعوةنبلاةبرتلارلا/يلعلامسقلا

هنالاةلحرلاةلسلاةركةدالامسا

Bas-2ةدالام

جممةحاتلاحلالاشأ

2020-2019/ينالاولوألاةسلا/لصفلا

60)يللا(ةسالااعاسلادع

2020-2019فصلااذهداعإخیات

اهءاقتالاوةبللااناماریتلجامةلسلاةرةدالةلعلاةدالاملعت: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

ةلسلاةرةداةصالاةتااهلافاهألا-

تحلاتةتماوداوةهجأوةنورتلاةتمةحضتلئاسواتسامت/حضتلالئاسو–1

ةدالليلعلا

ةبللالافألالتلةیرفةلسأعضومت/ةیرفلاةلسالاةغاص–.2

ةبلللةملعلالاصالةعتمجماراتساوينورتلالالاصتالاااهمةسام–.3

ملعتلاوملعتلاقئار

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

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



)ةنالاةلحلا(ةللاةةدالامسا

ملعتلااجرماعاسلاعبسألا

فاها(ةبللا

)ةرضاحلا

وأ/ةحلامسا

عضلا

ةقیر

ملعتلا

مقتلاةقیر

ةرضاحمةقاسةعجارمةقاسةعجارم  2لوالاعبسالا

قبتو

________

ااهلاةبللاملعتةاهماستكا2ينالاعبسالا

يففقلاةفو

ححصلانالا

ملعتلا

ينواعتلا

يمابتخا

قبتلاع

يهفشابتخايلدابتلاةعافلاةفقلاةاهموةفرعم     2ثلالاعبسالا

عيقبتو

مقتلاقئار

ةلعلااابتخالاةیرهشلااابتخالا–ةیفشلااابتخالا–ةفصلااشقالا–ةملااابتخالا

ةیاهلاوةنبلاو

)يصشلاتلاوفتلاةلاقةقلعتلارخالاااهلا(ةلقلاةلهأتلاوةماعلاااهلا.د

.ةیقتلالئاسلاعملماعتلاىلعلالاةقةت.1د

)نرتنالا(ةتبعلاةبشلاعملماعتلاىلعلالاةقةت.2د

.ةجالاعجارلاوداصلاعملماعتلاةفىلعلالاةقةت.3د



اتلارشلاءادالايفةیزاتلا+

عارلاعبسالا
2     

ضمكاللاةفقوةاهماستكا

ةفكوواحلاعال

ايفواهماتسا

الاحلا

ملعتلا

يلدابتلا

يقبتابتخا

مالاعبسالا

2    

عملمالارشلاةاهمناقتا

ضعافدقبتلا

+لوالاعال

صلاعال

يلدابت
يقبتابتخا

داسلاعبسالا
عالضعافدةاهلااستكا 2

ةعاتلا+زاتالا

ةعافلا

ملعتلا

ينواعتلا

يقبتابتخا

عاسلاعبسالا
2     

ءاعاعمنناقلاةفرعم

عللااساق

يهفشابتخاةشقام

مالاعبسالا
عمةقلاعافدرشةفرعم2

هتاموهبعر

يمابتخاينواعتلا

عساتلاعبسالا
يهفشابتخاينواعتلاعافلاعاناةعجارلاةذغتلا 2

يقبتو

رشاعلاعبسالا
يهفشابتخاةرضاحميمجهلاتتلارشةفرعم    2

رشعداحلاعبسالا
درفلاجهلارشةاهمناقتا    2

هتامرعم

هبعو

يقبتابتخايلدابتلا

يم



ينالاعبسالا

رشع

يمجهلاتتلاةاهماستكا2

يعاجلا

يمابتخاينواعتلا

يقبت

رشعثلالاعبسالا
يمابتخايلدابتلايقرفلاجهلاتتلاةفرعم2

عارلاعبسا

رشع

عافدضجهلاةفرعم    2

ةقلا

يقبتابتخاةرضاحم

مالاعبسالا

رشع

+ریرحت______لوالالصفلاناحتمامقتلا    2

يلع

داسلاعبسالا

رشع

يقبتابتخاةرضاحمةلسلاةريفنناقلاةفرعم    2

عاسلاعبسالا

رشع

نواعتلامحت+علةاهمناقتا2

يلدابتلأ

يقبتابتخا

رشعمالاعبسالا
________ةرضاحمةمجهلاالشتلاةفرعم2

عساتلاعبسالا

رشع

لالخمجهلاةاهماستكا2

زاتاعال

ملعتلا

ينواعتلا

يقبتابتخا

نورشعلاعبسالا
لجضجهلاةاهماستكا2

لجرل

يقبتةرضاحم

حالاعبسالا

نورشعلاو

اتسلاقبتةفكةفرعم 2

ودلا

ملعتلا

ينواعتلا

ويهفشابتخا

يقبت



ينالاعبسالا

نورشعلاو

جحریرتةفكةفرعم2

عاقریرتل

ملعتلا

ينواعتلا

يهفشابتخا

يقبتو

ثلالاعبسالا

نورشعلاو

قبتوعلةاهلاناقتا    2

ةقاسلاارضاحلا

يقبتابتخاينواعتلا

عارلاعبسالا

نورشعلاو

عمعیرسلاجهلاةقالوةاهماستكا   2

علارش

الاو

ةاهلاابتخاةرضاحم

اهفشعلاو

مالاعبسالا

نورشعلاو

عیرسلاجهلأارمةفرعم   2

قبتلاعم

ملعتلا

يلدابتلا

يقبتابتخا

داسلاعبسالا

نورشعلاو

جهلاورحلاجهلاةاهماستكا   2

ملا

ملعتلا

يلدابتلا

يقبتابتخا

عاسلاعبسالا

نورشعلاو

لشىلعجهلاةاهماستكا2

wave

ملعتلا

يلدابتلا

يقبتابتخا

مالاعبسالا

نورشعلاو

+افلمنناقةفرعم2

قبتلايفءاخا

ملعتلا

ينواعتلا

يهفشابتخا

يقبتو

عساتلاعبسالا

نورشعلاو

ملعتلانناقلاقبت+علةعجارلاةذغتلا2

يلدابتلا

يقبتابتخا

نثاللاعبسالا
ریرحتابتخا_______ينالالصفلاناحتمامقتلا   2

يلعو

ةتحتلاةبلا

سيلعتللةلسلاةرةبعلةرقلاتلاـ1



يسرفلاةبللا

ةسئرلاعجارلاـ2

)داصلا(

يفيفلاءادالاوةیرلاسالا

سيلعتللةلسلاةرةبعل

يتلاعجارلاوتلاـا

اهىص

ةرةبعلعةحلاداصلا

ةلسلا

عجارلاـ

عقام،ةنورتلالا

....نرتنالا

يسالارقلاریتةخ

ةرتسلاةعاتلاوریتىلعلعلا

ةلصاحلااتلاواحالاةبكامو

ةلسلاةرةبعليفیتلاملعيف


