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رررررررررررررررررر رةددرفة ما بددة رضددة ن  ثر او يشددا ثرئةجنامددنى ثرؤسةىددةلرسةنطاددة با نةرةددةرمةةةىدد ثر دد    رر -1
 ررررررررررررررررررررررررررر.لرؤيشة ثمام ى ا

 سة َ م.رؤةميا بالرفَيسكسد ثرؤيشة ثرنةىة رئاى ثرضة ن  رؤَينىةرور وَ كسد ةوةلرم نطةتث -2

 ررررررررررررررررررررررررررررةة ةرورؤَيشرضوو ثرخوَ  ن ثرؤيشة يررررررررررئةجنامردى ثرضة ن  رك ةو ةوةرنةىة ر -3

ورررؤيشدددة يريمام ىددد ا ا رفة ما بدددة ىةرورورئاىددد ثرسَيزكسد ثرتوى ددداخدددوؤرةددد رةدددةئةجنامدددنى ثر -4
 .ةةِ َ وةةة ىةر

 نةىة رئاى ثرسة َ م.رةكاةؤيشة يرئامادة يرورؤةميا بةر َ كخا  ثرميالكرورئاما ل -5

رلرثرةدةرؤدثَرراةيدا ثرؤيشدة ررجَثرةةجَثركسد ثرمامةنطدةلر ةاى دةلرساوونطاتيداةرندةرمام ىد ا اةرور وتررررر -6
 ؤة وة نى لرورِ َ  ما يةكاةر.ر

 كا كسدةرنةىة رد وىتركسد ثرك مةنطبة يرؤيشة يرر -7

ررررررررررررررررثركدددا كسدةرنة دددةَؤر َ كخدددسىوةرةيا يدددةكاةرةةمةةةىددد ثرساوكدددا لركدددسدةرورةدددة ةورؤدددَيشرضدددوو رر -8
 خوَ  ن ثرؤيشة ير)رك ةوو ةوةرنة ةَؤر و اك رور و ينةر(ر

 خوَ  ن ثرؤيشة ي.رةة ةوؤَيشربد ياثرؤيشة يرةةرمةةةى ثر ة رك  فسىئامادةكا لر -9

 سةونطنىةرة ر اىا نةرور س  بثرخوَ  ن ثرؤيشة يرنةر َ بالردةز اكا ثر ى ة ا نة. -10

ة نةرىدرتثر ةشةر َ بةدىةرةةر ىسَي ة ى ثرؤيشة يرئةجنامردى ثركا ةكاةرورةةشنى لركسدةرنةرسةنطمة -11
  يةرؤيشة يةكاة.ەنةرئاماد

 شةكاة.ررؤيريةرؤيشة يةكاةرنةرىة جةمرؤةميا بةنيركسد ثرسةىلركا رة ردة ضووى ثرئامادة دىة -12

اور  ثرتوى درز ادركسد ثرؤسة سىمثرؤَيشة طرنةركا رندةرئامادة يدةرؤيشدة يةكاةرةدةرمةةةىد ثرؤَيخادرررررر -13
 ووىة.ةريةكةروردةز  ةوةلرسةىلركا رة ردة ض

ىدد ثرنددةرا ثرسددة َ مثركو دىدد اةرةةمةةةىددة دى ثركسد ددثرئامادة يددةرؤيشددةكاةرنددةر شددترؤا َ ز اكدد -14
 .دىةنيركسد ثرؤَينىو ا يةكاةر ز كةوةرئا ادى ةووةرنةركَيشةرور سف ةكا ياة



 

سىمددةكاةرئددةجنامردى ددثرك ةوو ددةوةرنددةرذ ددةةرنَيت ددةلرتا بددةةرنددةرةةِ َ وةةة ى ددةتثر شدد ثرؤسة ررررررر -15
يا ةررىددة دةمةةمةةةىدد ثرةاشددنكسدةرور دد ِ   ثرؤسة سىمددثرؤيشددة يركددةر وجندداورةَيددترورنة ددةؤَررر

 ةبوجنَيت.

 سةنطاة با نةرنةىة رة ةمالركا ىمة ي. -16

سدةرة وة دنيركدررؤيشة يرئةسلثرنةرِ َ بايرىة دى يركسدةرورؤا باكا ثرفَيسكسد ثرميضاودَ كسد ثرؤة -17
. 

ةرة رم نطدةرك ةوو ةوةرنة ةألرفة ما بدةلر َ كخدسىوةر اوكوميدةكاةرمةةةىد ثرنَيدطرتَيبة شد رنةىدررررررر -18
 .فَيسكسد ثرؤيشة يرئةسلثرور َ كخسىوةكاةررؤَينىةرةةرؤةميا باكا ث

 د نى لرساوةةشيروةزى ةتيرؤة وة دةرور......ر -19

 ىنىتيجيرخوَ  ن يرؤيشة ير.دى ا يرؤال ير -20

 ؤَينى ير ىؤ  تيرتظترةة زكسد ةوةلرة رجة اةيروةز سيرؤة وة دةر. -21

يددا لرزى د وىددتركسد ددير)فددا لَيكيرئَيكاددة(رةةمةةةىددةرك كسد ددةوةرورت مددا كسد يرئامددا رورررررر -22
 ىة جةمرؤةميا بةرؤيشة يةكاةر.

 .دة كسد يرِ َ  ما يرتا بةةرةةكسد ةوةلرئامادة يةرؤيشة يةرئةسليةكاةر -23

 ؤِسةاةلرةضووكرنة ةَؤرِ َ كخسىويرؤاور. -24

 تةوىةوو ير   اغيرد زى ينرك مةنطبايرؤيشة ير. -25

 

  
 


