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  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
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 يناثلا ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا رضحم

 مسالا بصنملا
 يمزاحلا قلطم تنب مارم .أ  ةرادإلا سلجم سيئر
 ميهد نب دهف نب رصان .د ةرادإلا سلجم سيئر بئان

 يريمثلا نمحرلا دبع تنب هرون .أ يذيفنتلا ريدملا
 يعضجلا دعس نب ماشه .د وضع
 جارفلا هللا دبع نب يكرت .أ وضع
  يدمحالا لالط .د وضع
  ندم لا يناه .د وضع
 يزنعلا دلاخ نب لتاب .د وضع
  يرشخمز داؤف نب دمحم .د وضع
 ينامثعلا عاجش نب هيزن .د وضع
 يضريوعلا نمحرلا دبع هللا دبع .د وضع
 دشرملا روصنم نب نمحرلا دبع .أ وضع
 ينويسب نسح ىدم .ا وضع
  كرابملا هللا دبع اشر  وضع
 رساجلا لعاشم وضع
 يلعمخلا دياز روتكدلا وضع

 
 شاقنلا رواحم

   يعضجلا ماشه روتكدلا ةيوضع طاقسا يف تبلا

  طايتحالا ءاضعألا نم ندم لا يناه روتكدلا ةلاقتسا يف تبلا

   طايتحالاو ةرادإلا سلجم ةيوضعل ةرغاشلا بصانملل حيشرت

   تاساردلاو ثاحبألل كراش ةيعمج وا ثاحبألل كراش ةيعمج ىلا ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج نم ةيعمجلا ىمسم ريغت

  ةيعمجلا فادها ليدعت

 لاير ٦٠٠ ىلا لاير ٨٠٠ نم لماعلا وضعلا كارتشا ةميق ليدعت

 



pp 

 

 

 

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج
 1283 مقر ةيعمج

 

 

 

 

تايصوتلاو عامتجالا عئاقو  

 يعضجلا ماشه روتكدلا ةيوضع طاقسا يف تبلا مت

 طايتحالا ءاضعألا نم ندم لا يناه روتكدلا ةلاقتسا يف تبلا مت

 دياز و كرابملا اشر ءاضعألا و ةرادإلا سلجم ةيوضع لغشل يضريوعلا هللادبع روتكدلا وضعلا باختنا مت دق ،حيشرتلا ىلع ءانب
 بيترتلاب طايتحالا بصانم يلعمخلا

 تاساردلاو ثوحبلل كراش ةيعمج ىلا ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج نم ةيعمجلا ىمسم ريغت يف تبلا مت

 :نوكتل ةيعمجلا فادها ليدعت مت
 راكتبالاو ريوطتلاو ثحبلا تالاجم يف ةيثحبلا تاردابملاو عيراشملا معد -١
 راكتبالاو ريوطتلاو ثحبلا تالاجم يف نيثحابلا ةدناسم -٢
 راكتبالاو ريوطتلاو ثحبلا يف ةيثحبلا تاردابملاو عيراشملا ةيمها نع فيرعتلا يف ةمهاسملا -٣
 راكتبالاو ريوطتلاو ثحبلا تالاجم يف عوطتلا ىلع نيمتهملا عيجشت -٤
 ةيملعلا قاروالاو ريراقتلا ةباتكو اهليلحتو تانايبلا عمج ربع لامعالا ةداير معدو ثوحبلاو تاساردلا ذيفنت -٥

 لاير ٦٠٠ ىلا لاير ٨٠٠ نم ةيساسألا ةحئاللا يف لماعلا وضعلا كارتشا ةميق ليدعتب ةيصوت عفر مت
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  عامتجالا دونب ىلع ةيمومعلا ةيعمجلا ءاضعأ ةقفاوم

 مسالا عيقوتلا
 يمزاحلا قلطم تنب مارم .أ 
 ميهد نب دهف نب رصان .د 
 يريمثلا نمحرلا دبع تنب هرون .أ 
 يعضجلا دعس نب ماشه .د 
 جارفلا هللا دبع نب يكرت .أ 
  يدمحالا لالط .د 
  ندم لا يناه .د 
 يزنعلا دلاخ نب لتاب .د 
  يرشخمز داؤف نب دمحم .د 
 ينامثعلا عاجش نب هيزن .د 
 يضريوعلا نمحرلا دبع هللا دبع .د 
 دشرملا روصنم نب نمحرلا دبع .أ 
 ينويسب نسح ىدم .ا 
  كرابملا هللا دبع اشر 
 رساجلا لعاشم 
 يلعمخلا دياز روتكدلا 

 

قيثوتو دادعا  

يذيفنتلا ريدملا  

يريمثلا ارون  
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