
ةرونملا ةنيدملا  ةقطنمب  میلعتلل  ةماعلا  يئادتبإلاةرادإلا  سداسلا  فصلل  تایضاير  ةدام  تافصاوم  تانبلودج  ةیئادتبالا -  ةلحرملا  ةیلھألا -  قدنخلا  سرادم 

لوألا يساردلا  لصفلا  يساردلا 1441-1440 -  38ماعلا  ةلئسألا :  يثيورلاددع  ءازج  دعاسم  ءازوج  دادعا 

65 فادھألا : 61.00عومجم  صصحلا :  28ددع  تاعوضوملا :  ددع 

فادھألا ددع  نم  ربكأ  بولطملا  ةلئسألا  ددع  ءارفصلاو  ةدايز  اھب  ءارضخلا  صقن و  اھب  ءارمحلا  تاناخلا  رظنا  تافصاوملل  قباطم  ریغ  لودجلا 

1.00 ةصحلل :  فادھألل  ىندألا  30.00دحلا  ةصحلل :  فادھألل  ىلعألا  دحلا 

صصحلاتاعوضوملام ددع 

فاد ـــــــــــــــــــــــ ھألا تا  ـــــــــــــــــــــــــــــ يوتسم
عومجم
ةلئسألافادھألا ددع  ميوقتبیكرتلیلحتقیبطتمھفركذت

سعسعسعسعسعسع

ةیلوألا1 3.0021110000000032لماوعلا 

سسألاو2 3.00510071000000122ىوقلا 

تاریغتملا3
2.0011000000000011تارابعلاو

2.0011000000000011لاودلا4

2.0011000000000011تالداعملا5

ةدمعالاب6 لیثمتلا 
2.0000210000000021طوطخلاو

طاقنلاب7 1.0000001010000020لیثمتلا 

طسوتملا8
2.0021210000000042يباسحلا

لاونملاو9 طیسولا 
3.0041004100000082ىدملاو

روسكلا10 لیثمت 
3.0021001100000032ةيرشعلا

روسكلا11 ةنراقم 
اھبیترتو 2.0010210000000031ةيرشعلا 

روسكلا12 بيرقت 
2.0011110000000022ةيرشعلا

ىلإ ةفاضإلاب  ةیلاقم  ةلئسأ  عضو  نم  دبالو  عوضوم  لك  يف  بولطملا  ددعلاب  مازتلإلا  بجي  لودجلا  بسحب  فادھألا .  ىوتسم  بسحب  لصفلا  يف  ةلئسألا  ددع  س =  ىوتسم ،  لك  يف  فادھألا  ددع  ع =  تاظحالم : 
اماتخو ةشقانم . (....  يأر -  ءادبإ  لیثمت -  مسر -  ةعاطتسإلا )  ردق  ایلعلا  ریكفتلا  تاراھم  سیقتل  ةیلاقملا  ةلئسألا  عضوت  نأ  ىعاريو  ةجردلا .  سدس  نع  ةیلاقملا  ةلئسألا  تاجرد  لقت  نأ ال  بجيو  ةیعوضوملا  ةلئسألا 

تارقف نع 8  ةیعوضوملا  ةلئسألا  نم  عون  يأ  يف  تارقفلا  ددع  لقي  الأ  ىعاري 



13
عمج جتان  ريدقت 

ةيرشعلا روسكلا 
اھحرطو

2.0011110000000022

روسكلا14 عمج 
اھحرطو 3.0000220000000022ةيرشعلا 

15
روسكلا برض 

يف ةيرشعلا 
ةیلك دادعأ 

2.0000001100000011

16
روسكلا ةمسق 

ىلع يرشعلا 
ةیلك دادعأ 

2.0000001100000011

ىلع17 ةمسقلا 
يرشع 3.0000120000000012رسك 

مساقلا18
ربكألا 2.0000001100000011كرتشملا 

روسكلا19 طیسبت 
2.0000103100000041ةيدایتعالا

20
ةيرسكلا دادعالا 

ریغ روسكلاو 
ةیلعفلا

2.0000001100000011
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تارقف نع 8  ةیعوضوملا  ةلئسألا  نم  عون  يأ  يف  تارقفلا  ددع  لقي  الأ  ىعاري 



فعاضملا21
رغصألا 2.0000001100000011كرتشملا 

22
روسكلا ةنراقم 

ةيدایتعالا
اھبیترتو

2.0011000000000011

23
روسكلا ةباتك 

ىلع ةيرشعلا 
روسك ةروص 

ةيدایتعا

1.0000001100000011

24
روسكلا ةباتك 

ىلع ةيدایتعالا 
روسك ةروص 

ةيرشع

2.0000111100000022

يف25 لوطلا 
يرتملا 3.0000120000000012ماظنلا 

26
ةعسلاو ةلتكلا 
ماظنلا يف 

يرتملا
2.0011001000000021

نیب27 ليوحتلا 
ةيرتملا 2.0000110000000011تادحولا 

تایلمعلا28 2.0000001100000011بیترت 

ىلإ ةفاضإلاب  ةیلاقم  ةلئسأ  عضو  نم  دبالو  عوضوم  لك  يف  بولطملا  ددعلاب  مازتلإلا  بجي  لودجلا  بسحب  فادھألا .  ىوتسم  بسحب  لصفلا  يف  ةلئسألا  ددع  س =  ىوتسم ،  لك  يف  فادھألا  ددع  ع =  تاظحالم : 
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لودج صخلم 
ةدام تافصاوم 

فصلل تایضاير 
سداسلا
يئادتبإلا

لصفلا
لوألا يساردلا 

صصحلا ددع 

فاد ـــــــــــــــــــــــ ھألا تا  ـــــــــــــــــــــــــــــ يوتسم
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سعسعسعسعسعسع

61.002312161425121000006538


