
 ا	��ءا��زاء،

  

� او�سا� �در��م �� ا���م و������ ر�ب��د �� ����ر ن  �� 

�  ...ا	ن �� ا�&ف ا���#�ري ا�دو��/ ا�&ف ...... �#ر أ����م

��/ إ�م �درس ا�&ف ا�-�ص �+��م ھو:��  إ�م �درس ا��/� ا��

.................................................................................... 

  

�ن ا��راد &�-�  :ا	-ر�ن ا�

�را���ر��ر��: ا���دة ���� 

 ا��در��)�د�ر  �ر��ز (���� أو�ر��� ا���دة ، �و�ر (�د�را��در��) �و��س ا���د ا��در��:إدارة 

��3ن ا���د�� � )1س �5م �و/��وت (ر�

  

�� ا��/��� ا��دا�� و�5ل �ل  6  أ����م ����م �وف���دة ا��� � ان ���>م �;ب �ن ، �� ھذه ا�8�ء�
��رھما ا�درا��� ا�3&ول وا ��� �ر��� ������. 

�� .أو���ء ا��ور و ا	��ء �����دة ود�م ���;� �نو�>ذا  ،�����م ا��#ل ��?�ق �� ا�ر=�� �د

  

�ق ?��������وى ����م ;�د و ;�ح @����م �;ب �را��ة ا��ور ا����: 

�;ب • Cظ�م ا� .إ�E ا��در�� و�� ا�و5ت ا���دد�#ور �� ا�

�;ب إ�#�ر  • ���ذ >����;� ا���ا��واد ا�Fز�Fم  ا����������ن ��ب وأدوات �در�. 

�ذ �ن ا��در�� ��&ل • �Fا� ;دولا����  ا�����درا� ���دواتا�درا�� و��5��  ز��� �< .ا��� ����;و

•  ��ز����ن ا�طFب �را;�� ا�دروس ا���  �ن ھ��� ;زءا����ر �ل ا�وا;��ت ا��� �<�F- ن�ا�درا��، 
�ذا ط�ب �ن ا�وا�د�ن ا@���ه �>ذا ا��و#وع �ن -Fل �ؤال ا�ط�3ل �ن إ;�ز ، أ-ذھ� �� ا��در��. 

ز��� وا���Kد �ن ذ�ك� . ا�وا;��ت ا�

�ر;E ا�C&�ل ���ر��ر�� ا��در��  • ��إ�ط�ء و) 6505655/02251ھ��ف: ( �� ا���Cت ا��ر#
 .���ن، �;ب ا�ذھ�ب �L ا�ط3ل إ�م ا�ط3ل وا�&ف ا�ذي �ذھب إ���� ��ل إ���ر ا��رض ��8ر �ن �و

   ;ب ����م ھذه ا� >�دة �� ا��در��.�  >�دة �ر#��. إ�E ا�ط��ب و إ�#�ر

;�ب ��E أھ��� ا�طFب �#وره وھو إ;���ع أو���ء ا��ور، ��#ر ھذا ا@;���ع ھ�ك �و�د �>م ;داً 
�ن �ن أھ��� ا�طFب و��م أ8�ؤه ;�L ر=��ت وإ�5را��ت أو���ء ا��ور. ا����د8�ن �+�م ا�و���ء ھم ���
 ���ل ���ر��ر��ا���د ���و�س وا���دة ;��رت، �� ��ل ر=���م ����وا&ل ��>م، ا�ر;�ء إر��ل إ

�ن ����وا&ل ���م.ا��د���  ر�� وط�ب ذ�ك، و�ن 8م �?وم ا�

 O��س �دي �د�م ا��در��. ��ر إدارة ا��دي أ�#�ً ا��وا&ل ��> �25/9/2015?د �م �� ��ر�Kن  م��
�ل ���ر��ر�� ا��در����وھ� ��?وم �دورھ� ���و�ل ذ�ك ��د�رة ا��دي ا���دة  طر�ق ط�ب ذ�ك �+ر��ل إ

�رغ.� Q���  



   

��L ا��در��; E�� �<���ن ا��&ول ���L ا��را�ل و�>ذا � ا� >�دات ا� ���� ھ� �در�� �طFب ;
���� ا�&ف ا��� ر ��?E ا�طFب �� &3وف �و�دة . ا�درا��< E�� #ور�وا ���واد ��راو�� و�?و

  ا�&�و��، �ل ��ب ���واه.

 .��ذ ا��دا� ًF&3��?وم ا��در��ن ا����و��ن �ن أ����م � رح ذ�ك �  

 
��L ا��Fا��; L�; � �� �����>م �ن -Fل  ا�>م ���&-  ����ذ وا�ط��� �� ��وا� �ور   وا�د�م ���ون

.�����و����  

� ����ون و;�ح � �رك،����� L�  

�L أط�ب ا�����ت   

 

� أو�س ��ر ن��د �� ��� ا��در�� ا� �

 
 


