
 

بعللا حور تایلاعف لوم لیخن    
ماكحألاو طورشلا tra 

 
 

 .2022 ربمسيد 3 ىلإ ربمفون 20 نم "بعللا حور" تايلاعف ضرع متيس •
 ىلإ ارهظ 12:00 ةعاسلا - سيمخلا ىلا دحالا نم ءاسم 09:00 ةعاسلا ىلإ ارصع 4:00 ةعاسلا نم ةبرجتلا نوكتس •

  .طاشنلا ةرتف لالخ لوصولا ةيقبسا ساسأ ىلع تبسلاو ةعمجلا نيموي ءاسم 11:00 ةعاسلا
 ءالمعلا ةمدخ بتاكم نم يأ يف كلاصيإ ليجستب مقو ، لوم ليخن يف عقي رجتم يأ يف ًايتارامإ اًمهرد 150 قفنأ •

 .طيشنتلا ةقطنم ىلإ لوصولل
 .ةلوبقم ريغ رفسلا تالاكو كلذكو كونبلا وأ تكرام ربوسلا تالحم يف متت يتلا تالاصيالا  •
 .ةموتخملا تالاصيإلا كلذكو لادبتسالا / عاجرإلا تالاصيإ لوبق متي نل  •
 .ةبرجتلاب عاتمتسالل زمرلا ىلع يوتحت ةريصق ةيصن ةلاسرو لوعفملا ةيراس ةيوه ةقاطب ميدقت بجي •
 .دحاولا مويلا يف دحاو صخشل ردصي دحاو زمر ىصقألا دحلا •
 ضرعلا اذه يف ةكراشملا نيرشابملا مهتالئاع دارفأو مهيدرومو لوم ليخن ذفانم يفظومو يكلامل قحي ال •

 .يجيورتلا
 .يجيورتلا ضرعلا اذه يف ةكراشملل نيلهؤم ريغ ةرشابملا مهتالئاعو ليخن وفظوم •
 .قبسم راعشإ نود تقو يأ يف ماكحألاو طورشلا هذه ليدعت وأ ءاغلإ يف قحلاب ةرادإلا ظفتحت •
 .ةطشنألا لامكإل ةديج ةحصب نوعتمتي مهنأ ىلع نيقفاوم نوكراشملا ،ةطشنألا هذه يف ةكراشملا لالخ نم •
 دق ةباصإ يأ نع ةلوؤسم نوكت نلو ةطشنألاب ةكراشملا لالخ متت دق ةباصإ يأ نع ةلوؤسم ريغ ليخن ةرادإ •

 .ةطشنألا نع ةجتان وأ نيكراشملا اهل ضرعتي
 .ةيلاعفلا يف ةكراشملل غلاب صخش ةقفرب اماع 12 نع مهرامعأ لقت نيذلا نوكراشملا نوكي نأ بجي •
 عيمجل ميقعتلاو فيظنتلاو يعامتجالا دعابتلا نمضي دحاو فظوم فرغلا / قطانملا عيمج ىدل نوكيس •

 .اهميقعت متيل ةعاس لك قئاقد 5 ةدمل ةقطنم لك قالغإ متيس امك .تاشورفملا
 .ةطشنالا قطانم يف ةحومسم ريغ ةداحلا تاودألا عيمج •
 .ةطشنالا ةقطنم يف ةكلع وأ بارش وأ ماعط يأ لاخدإ حمسي ال •
 .اهراركت لامتحا ليلقتو ةيرورض ةدعاسم يأ ميدقت ىلع انتردق نامضل ،نيفظوملا دحأل ثداوحلا عيمج نع غالبإلا •

 .انيدل ةرمتسملا ةمالسلا قيقدت تايلمع نم مهم ءزج يهو هذه ليجست متيس
 دحأ ىلإ ةدمعتم وأ ةيضرع تناك ءاوس "بعللا حور" طاشن تاكلتممب قحلت يتلا رارضألا عيمج نع غالبإلا بجي •

 .نيفظوملا
 ثبلا يف توص يأو تاقيلعتو ويديف عطاقمو ةيفارغوتوف روص يأل مظنملا مادختسا ىلع كراشملا قفاوي •

 .ضيوعت وأ راعشإ نود دبألا ىلإ ىرخألا مالعإلا لئاسوو تابيتكلاو فحصلاو
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


