
 

 

 طٕسج انطانة

 

 

األسدٌ -خايؼح فٛالدنفٛا    

 

19392 -1: ب .ص  

 0096264799000:  ذهفٌٕ

 0096264799041:  فاكس

(نالسرؼًال انشسًٙ) ةـى انطهــسل  (نالسرؼًال انشسًٙ) ٙــى اندايؼــانشل 

اقــانرحطهــة     

 انطانة سىا  انشلى انٕطُٙ 

 تٛاَاخ ػايح ػٍ انطانة
ركش            أَثٗ         يكاٌ انٕالدج  اندُس 

 ذاسٚخ انٕالدج  واأل سىا 

 اندُسٛح  انذٚاَح 

 :اندسذٚح اإلػالحذحذٚذ 
 انحانح انظحٛح نهطانة

 (يخظظح نهطهثح رٔ٘ االحرٛاخاخ انخاطح)

 ػُٕاٌ انسكٍ  :األسدٌخاسج                                 :األسدٌداخم 

 يٕلف اَطالق انثاص  ػُٕاٌ انًشاسهح

 سضٙانٓاذف األ  انٓاذف انخهٕ٘ 

 سى انًؼٛما  طفرّ األب       األو

 انًؼٛم تٛاَاخ

 (انًؼٛم ْٕ احذ انٕانذٍٚ)
 انثذٚم سى انًؼٛما  طفرّ  _________

 (فٙ حال ٔفاج احذ انٕانذٍٚ)

 ْاذف انًؼٛم 

 انشلى انٕطُٙ نهًؼٛم 

 االسى انٓاذف
 أشخاصثالثح  أسًاء

ًٚكٍ االذظال تٓى فٙ 
 حانح انطٕاسئ

  

  

  

 تٛاَاخ ػٍ انشٓاداخ انرٙ حظم ػهٛٓا انطانة

 تٛاَاخ شٓادج انثإَٚح انؼايح تٛاَاخ انذتهٕو نطهثح انردسٛش أخشٖتٛاَاخ انُمم يٍ خايؼاخ 

 اإلطذاستهذ   اإلطذاستهذ   اسى اندايؼح 

 فشع انثإَٚح  انرخظض  انرخظض 

 يؼذل انثإَٚح  يؼذل انذتهٕو  انًؼذل انرشاكًٙ 

 ال            َؼى         ؟فظهد يٍ اندايؼح انًُرمم يُٓا أكادًًٚٛا أٔ ذأدٚثًٛا أٌْم سثك 

 .ٚشخٗ ركش انرخظض ٔ انشلى اندايؼٙ َؼى اإلخاتحفٙ حال كاَد    ال              َؼى           ْم سثك ٔدسسد فٙ خايؼح فٛالدنفٛا؟
 _______________________ :اندايؼٙانشلى              ________________________ :انساتكانرخظض 

    ال              َؼى         ؟أٔ ذأدٚثًٛا أكادًٚٛا فٛالدنفٛا خايؼح يٍْم سثك ٔفظهد 

 انرخظض انًطهٕب  انثشَايح انذساسٙ

 يسائٙ                  طثاحٙ       
  1 

  2 



 

 

 

 :(تؼُاٚح  شذٚذج   ٚشخٗ لشاءذٓا) يالحظاخ  ْايح خذًا 

 .يهغًٛايٍ تذء انذساسح ٚهغٗ ذسدٛهّ ٔٚؼرثش لٛذِ  األٔل األسثٕعخالل  نى ٚسدم انطانة يٕاد إرا.1

 .دُٚاس فمط 100األياَاخ ٔيمذاسْا فٙ حانح اَسحاب انطانة يٍ اندايؼح ٚسرشد انطانة سسٕو .2

 .تًسٛشذٙ األكادًٚٛح ٔانسهٕكٛح انًؼٛم أفٕع اندايؼح ترزٔٚذ .3

 .افح انشسٕو انًسرحمح فٙ يٕاػٛذْاانرؼٓذ انكايم تذفغ ك.4

 .االنرزاو تٓأانمٕاٍَٛ ٔانرؼهًٛاخ فٙ اندايؼح ٔ األَظًح االطالع ػهٗ.5

 .يٍ خايؼح أخشٖ ٔ ذأدٚثًٛاأأكادًًٚٛا  أذؼٓذ تؼذو انًطانثح تًؼادنح أٚح يٕاد دسسرٓا فٙ حال كُد يفظٕاًل.6

ٚرى ذحذٚذ انًؼٛم انثذٚم ٔفمًا نًا ْٕ يزكٕس فٙ  (األب ٔاألو)انٕانذٍٚ  كاًل يٍ ْٕ أحذ انٕانذٍٚ حكًًا ٔفٙ حال ٔفاج انًؼٛم انًؼٛم .7

 .األطهٙطهة االنرحاق 

 .لإََٛحيسؤٔنٛح  أٚحالرضد انحاخح نزنك دٌٔ  إراذمٕو ترؼذٚم انشسٕو اندايؼٛح  أٌٚحك نهدايؼح  .8

 
 :ٔسد فّٛ ذالػة  ٔأ خطأ أ٘ ػٍانمإََٛح  انًسؤٔنٛحترحًم  ٔأذؼٓذ  انٕاسدج فٙ انطهة انًؼهٕياخ ػهٗ أطادق أدَاِ انًٕلغ أَا
 

 :        /         /    انراسٚخ                   :                      انرٕلٛغ                       :                              االسى 
 

 

 انشٓاداخ فٙ َٕالض ٔخٕد حانح فٙ

 يٍ أسثٕع ألظاْا يذج ٙتؼذ ذذلٛك انطهة ٔانٕثائك انخاطح تاالنرحاق فٙ اندايؼح ٚدة ػهٗ انطانة اسركًال انٕثائك انًثُٛح أدَاِ ف

 . لإََٛح إلنغاء ذسدٛهّ يسؤٔنٛح ٚحأ اندايؼح ذرحًم ٔال الغًٛا اندايؼح فٙ ّ ذسدٛه ٚؼرثش ٔإال انرحالّ  ذاسٚخ

1 . 

2. 

3. 

4. 

5. 

 : يُّ نرزٔٚذَا تٓا حذٕلٛغ انطانة ذأكٛذًا الطالػّ ػهٗ انٕثائك انًطهٕت

ٚمثم انطانة فٙ ذخظظّ , تؼذ اطالع انطانة ٔيٕافمرّ ػهٗ خًٛغ انثٛاَاخ ٔانًالحظاخ أػالِ

 (    /        )         نهؼاو اندايؼٙ  (         )     انفظم انذساسٙانًطهٕب ػهٗ 

                              ........................................................………………………………:  يالحظاخ

 

 سئٛس شؼثح انمثٕل    :                                                     انراسٚخ                 

 

 انشسًٙ سرؼًالنال


