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الئحة اجراءات استخراج
جواز سفر بحرى
وثيقة مراقبة

ضجظ انٕصبئٌ
اسى انٕصيَخ  :الئحخ اجشاءاد اسزخشاط جٕاص سيش ثحشٖ

سٍى االطذاس :

سٍى انُسخخ G/17 :

ربسيخ االطذاساالٔل .2003 /4 / 15 :
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ربسيخ االطذاسانضبَٗ . 2012 / 12 / 31 :
ربسيخ االطذاسانضبنش . 2015/4/15 :
االسى
االفذاد

انًشاجقخ

انزٍٕيـ

انٕؽييخ

يحًذ احًذ انسًبٌ

يذيش اداسح انقًبنخ انجحشيخ

فجذ انُجٗ يحًذ فجذ انشحيى

سئيس ٍسى انجٕاصاد

دالل ىؤاد فهٗ

اخظبئٗ جٕاصاد

فيبه فجذ انسزبس

يًضم االداسح

انزٕصيـ
سٍى انُسخخ

انًسزهى

االداسح  /انُشبط

ربسيخ االسزالو

انزٍٕيـ

انزقذيالد
و

ربسيخ انزقذيم

يكبٌ انزقذيم

سجت انزقذيم

يهخض انزقذيم

1

2012/12/31

رقذيم شبيم ثبالئحخ

طذٔس انَشاس انٕصاسٖ

اضبىخ ثقض انًٍٓ

سٍى  330نسُخ 2013

انحذيضخ عجَب نالريبٍيخ
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2015/4/15

ضجظ انٕصبئٌ

انًشاجقخ

انذٔنيخ نًسزٕيبد
انزذسيت STCW
ٔرقذيالرٓب
انًٕائًخ يـ يزغهجبد
انًقبْذح STCW1978
ٔرقذيالد يبَيال 2010
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سٍى االطذاس :
ربسيخ االطذاس 2015/4/15 :
طيحـــــــــخ 7-2
االفزًـــــــبد :
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الئحة اجراءات استخراج
جواز سفر بحرى
وثيقة مراقبة

 - 1انٓذه
رٓذه ْزِ انالئحخ انٗ رٕصيٌ انَٕافذ ٔاالسس انًُؾًخ نضًبٌ رحذيذ االجشاءاد انالصيخ الرًبو فًهيخ اسزخشاط جٕاص سيش
ثًب يزٕاىٌ يـ يُؾٕيخ اداسح انجٕدح ٔ انًقبييش انًشرجغخ ٔانٕاسدح ىٗ االريبٍيخ ٔ 1978 STCWرقذيالرٓب ٔانزأكــــذ
يٍ سشيبَٓب ثشكم يشاٍت.
 -2انًجبل
رسشٖ احكبو ْزِ انالئحخ فهٗ ٍسى انجٕاصاد ثبداسح انقًبنخ انجحشيخ ثبالداسح انًشكضيخ نهزيزيش انجحشٖ ٔاٖ
اَشغخ اخـــــــــــــــشٖ يزقهَخ ثغجيقخفًم االداسح ٔانٕاٍقخ ضًٍ َغبً رغجيٌ يُؾٕيخ انجٕدح .
 - 3انزقشييبد
سديو انَٕاد انجحشيخ  ْٕ /انشخض انزٖ ادٖ خذيخ فسكشيخ ٔفُذِ خجشح ثحشيخ.
 -4انًشاجـ
 1 -4دنيم انجٕدح .
ٍ 2 -4بٌَٕ  32نسُخ  61ىٗ شأٌ انجٕاص انجحشٖ ٔرجذيذِ .
ٍ 3-4شاس  330نسُخ  2013نزُؾيى اجشاءاد اسزخشاط انجٕاص انجحشٖ .
 4-4الئحخ اجشاءاد خذيخ انقًالء .
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 االجشاءاديشزشط الطذاس انجٕاص انجحشٖ اٌ يكٌٕ انغبنت يسزٕىيب نششٔط انهيبٍخ انظحيخ انًُظٕص فهيٓب ثبنَــــــشاس انٕاصسٖ
سٍى  330نسُّ ٔ 2013كزا االريبٍيخ انذٔنيخ ٔ STCW 1978رقذيالرٓب.
يشزشط اٌ يكٌٕ عبنت انزجذيذ ٍذ ادٖ خذيخ ىقهيخ فهٗ سيٍ افبنٗ انجحبس يذح الرَم فٍ سزّ اشٓشأٔسُّ يالحخ سبحهيخ.
انقبيهيٍ فهٗ سيٍ ال رشىـ فهى جًٕٓسيخ يظش انقشثيخ يشزشط نزجذيذ انجٕاص اٌ ركٌٕ يـــذح انخذيــــخ انٕاسدح ثــــــــــّ
يؤيذح ثبخزبو انجٕاصاد ثبنًٕاَٗ ٔانًغبساد أ ثأٖ يسزُذ اخش يَذيّ عبنت انخذيخ كشٓبدح خذيزــــّ فهٗ انسييُـــــــــخ
أٔ يسزُذاد انشأرت أ ميشْب انزٗ رؤسذ يذد انخذيخ انيقهيخ انًغهٕثخ .

6ـ انًؤْالد انًغهٕثخ الطذاس انجٕاص انجحشٖ آلٔل يشح
يزى اسزخشاط جٕاص سيش ثحشٖ نالشخبص انًؤْهيٍ نهقًم فهٗ انسيٍ كبالرٗ :
 انحبطهيٍ فهٗ انًؤْالد انقهيب .
 دثهٕيبد انضبَٕٖ انظُبفٗ ( ييكبَيكب  -كٓشثبء  -ثشادح – خشاعخ – نحبو – ىُٗ رجشيذ ٔركييو ) .
 انحبطهيٍ فهٗ دٔساد ثبالكبديًيخ :
ــ دٔساد ثحشيخ ــ دٔساد ييكبَيكيخ ( انًُظٕص فهيٓب ثبنَشاس  30نسُخ ) 2013

ــ دٔساد اننٕص يٍ انًقبْذ انًقزًذح
ــ دٔساد انًسبحخ انجحشيخ
 سديو انَٕاد انجحشيخ .
 انحبطهيٍ فهٗ شٓبداد يقبْذ انسيبحخ ٔانيُبدً  +سُزيٍ خجشح  +سُزيٍ رأييُبد فٍ َيس انًذح ٔانًُٓخ ثشٓبدح
انخجشح
 انحبطهيٍ فهٗ شٓبدح انالسهكٗ يٍ انذسجخ انقبيخ " ." GMDSS
 انحبطهيٍ فهٗ شٓبدح طبدسح يٍ انٓيئخ انًظشيخ عجَب نهَشاس سٍى  221نسُخ 2013
( شٓبدح ثحبس سغح يبْش ـــ شٓبدح ثحبس يبكيُخ يبْش ــــ ثحبس ركُٕنٕجيب كٓشثيخ )
فهٗ اٌ ركٌٕ جًيـ انيئبد انسبثَخ يسزٕىبِ الشزشاعبد انزأْيم ٔانخجشح انًُبؽشح نهًُٓخ انًحذدح ىـٗ انجٕاص كًـــــــب
ْٕ يحذد ىٗ انَشاس (  330نسُخ ٔ ) 2013انًجيُخ ثبنجذٔل انًشىٌ ثبالئحخ .
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سٍى االطذاس :
ربسيخ االطذاس 2015/4/15 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طيحــــــــــــخ 7-3 :
االفزًـــــــــب د:

الئحة اجراءات استخراج
جواز سفر بحرى
وثيقة مراقبة

 7ــ أجشاءاد اسزخشاط انجٕاص انجحشٖ آلٔل يشح
 1-7يزَذو عبنت انخذيخ انٗ اداسح انجـــٕاصاد ثبنزيزيـــش انجحــشٖ ٔيَـــٕو ثزحشيـــش عهت اسزخــــشاط جـــٕاص ثحــــــــشٖ
نهسيذ  /سئيس االداسح انًشكضيخ نهزيزيش انجحشٖ ٔاسزييبء ًَٕرط (ٔ )1-8يشزًم فهٗ انجيبَبد انزبنيخ :
 االسى . ربسيخ ٔيحـــــم انًيالد . سٍى ثغبٍخ انشٍى انَٕيٗ . ربسيخ ٔجٓخ اطذاسْـب . يحـــــم االٍبيـــــــــخ . انٕؽييــــــــــــــــــــخ . سٍى انجٕاص ٔربسيخ اَزٓبئّ ( ىٗ حبنخ انزجذيذ ـ انجذل ربنو ٔانيبٍذ ) 2-7يَٕو انًٕؽو انًخزض ثًشاجقخ يهو انزَذيى ٔانًجٓض يٍ اداسح خذيخ انًٕاعُيٍ ٔانـــزٖ يشزًــم فهــــٗ انًسزُذاد
انًغهٕثخ السزخشاط انجٕاص ْٔٗ :
 شٓبدح انًيالد ٔطٕسح يُٓــــــــب . انًؤْم انذساسٗ ٔطٕسح يُــــّ . انًٍٕو يٍ انزجُيذ ٔطٕسح يُـّ . ثغبٍخ انشٍى انَٕيٗ ٔطٕسح يُٓب . فذد  7طٕس شخظيخ يَبط . 6*4 طحييخ انحبنخ انجُبئيخ انزٗ نى يًضٗ فهٗ اسزخشاجٓب  3شٕٓس . أٍشاس ثقــــــذو انقًــــم ثبنحكٕيخ أ انَغبؿ انقـــــــــــــــــــــبو . انذٔساد انحزًيخ ( االسقبه ـ انحشيٌ ـ انجحش ٔاالََبر ) ىٗ حبنخ انزجذيذصى يَٕو انًٕؽو انًخزض ثبنزأشيش فهٗ عهت السزخشاط انجٕاص ًَٕرط ( )1-8ثَجٕل االٔساً ٔيُح عبنت انخذيــــخ
انًُٓخ انًُبسجخ نهًؤْم انقهًٗ انحبطم فهيّ عجَب نهَشاس  330نسُخ . 2013
 3-7يَٕو عبنت انخذيخ ثسذاد سسٕو انجٕاص ٔاسزييبء ًَٕرط ()2-8
( ٔيزى رحذيذ انشسٕو ثُبء فهٗ ٍبٌَٕ  156نسُخ  1980ثشــــأٌ سســـٕو انزيزيــش انجحشٖ ٔرشًم صيـبدح %25
ىٗ  2002/9/1ثَبٌَٕ  80نسُخ ٔ 1980رى صيبدح اضبىخ يَبثم خذيخ ( 50جُيّ ) ثُبء فهٗ يٕاىَخ يجهس اداسح
انٓيئخ انًظشيخ ٔافزًبدْب ىٗ انًبنيخ ) ٔيشزًم ًَٕرط ( 8ـ )2فهٗ - :
 اسى انجحشٖ . سٍى انجٕاص . انًُٓــــــخ . َٕؿ انشسٕو انًغهٕة رحظيهٓب .صى رَيذ ثيبَبد عبنت انخذيخ ىٗ سجم انقًالء انخبص ثبنًٍٓ انًخزهيخ ًَٕرط (ٔ ) 12-8انزٖ يشزًم فهٗ :
 سٍى خذيخ انًٕاعُيٍ . االســــــــــــــــــــــى . انًــُٓــــــــــــــــــــخ . حبنخ انجٕاص ( جذيذ – ثذل ) سٍى انجٕاص ىٗ حبنخ انزجذيذ .ٔيزى ٍيذ ثيبَبد عبنت انخذيخ نهضجبط ٔانًُٓذسيٍ ىٗ سجم خذيخ انقًالء انخبص ثٓى ًَٕرط (ٔ )11-8انزٖ
يشزًم فهٗ َيس انجيبَبد انسبثَخ .
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سٍى االطذاس :
ربسيخ االطذاس 2015/4/15 :
طيحـــــــــخ 7-4 :
االفزًـــــــبد :
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الئحة اجراءات استخراج
جواز سفر بحرى
وثيقة مراقبة

4-7
-

ثقــذ فًهيخ ســذاد انشسٕو يزى ٍيـــذ ثيبَبد عبنت انخذيخ ىٗ سجــم رَذيــى عهجبد اسزخشاط انجـٕاص ٔرجذيـذِ ٔاصجبد
َزيجخ انكشو انغجٗ ًَٕرط ()3-8
ٔيزى رحشيش اسزًبسح انكشو انغجٗ ًَٕرط ( )4-8نغبنجٗ انحظٕل فهٗ انجٕاصاد انجحشيخ ٔانزٗ رشزًم فهــٗ :
االســــــــــــــــــــــــــى .
سٍى ثغبٍخ انشٍى انَٕيٗ .
ربسيـــخ انًيــــــــــــالد .
انًـــــُٓــــــــــــــــــــخ .
سٍى انجٕاص ( ىٗ حبنخ نزجذيذ )
رٍٕيـ يذيش اداسح انشئٌٕ انغجيخ .
ٔىٗ حبنخ افبدح انكشو رضبه َزيجخ انكشو انغجٗ انسبثٌ .

 5-7يزى اسسبل جًيـ اسزًبساد انكشو انغجٗ انٗ يسزشيٗ انَٕاد انجحشيخ ثسشكٗ ًَٕرط ( )5-8يشزًم فهٗ :
يسهسم ثأسًبء انًزَذييٍ السزخشاط ٔرجذيذ انجٕاص .
 فُذ ٔسٔد َزيجخ انكشو انغجٗ يزى أدساط انُزيجخ ىٗ سجم رَذيى انغهجبد ًَٕرط (. )3-8 ىٗ حبنخ أجزيبص انكشو انغجٗ يزى أَٓبء االجشاءاد انخبطخ ثأسزخشاط انجٕاص ٔانقًـــم ثُيس انكشو انغجٗ نًــــــذحخًس سُٕاد .
 ىٗ حبنخ فذو أجزيبص انكشو انغجٗ يزى أدساط انُزيجخ ثبنسجم ٔرحشيش أسزًبسح الفبدح انكشو ىٗ انٍٕــــذ انًحــــــذدنزنك عجَب نهَشاس انٕصاسٖ سٍى  330نسُخ . 2013
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ثقذ اجزيبص انكشو انغجٗ ٔرهَٗ انُزيجخ ثسشكٗ يزى اسزييبء اسزًبسح طشه جٕاص ثحشٖ ًَٕرط (ٔ )6-8رشزًم فهٗ
االســــــــــــــــــــى .
ربسيخ ٔجٓخ انًيالد .
انقُـــــــــــــــــــٕاٌ.
انًــــُٓـــــــــــــــخ .
انزحشيبد فٍ عبنت انخذيخ ٔانكشو ىٗ ٍٕائى انًًُٕفيٍ .
َزيجـــــخ انكشــــــو انغجــــــــــــــــــــٗ .
انًؤْم انقهًٗ انخبص ثبسزخشاط انجٕاص .
سٍـــــــــــى ٍسيًـــــخ انســـــــــــــــــــذاد .
ربسيخ اطـــــذاس ٔاَزٓــــــــبء انجـــــٕاص .
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يزى يشاجقخ انًسزُذاد يشاجقخ أنيخ ٍجم رحشيش انجٕاص .

-

 8-7يذٌٔ انجٕاص ىٗ سجم ثبنشٍى انًسهسم نهجٕاصاد انجذيذح ٔانجذالد ًَٕرط (ٔ )7-8يشزًم فهٗ :
 سٍى انجٕاص انجحــــشٖ . سٍى انًسهسم انًغجٕؿ . سٍى رشخيض انقًم فهٗ انسيٍ انًظشيخ. االســـــــــــــــــــــــــى . انًـــُٓـــــــــــــــــــــخ . ربسيــــخ االطــــــذاس . ربسيخ انكشو انغجــٗ . َٕؿ انجٕاص " جذيذ – ثذل " سٍى انجٕاص انَذيى ( ىٗ حبنخ انجذالد ) .3
سٍى االطذاس :
ـ سٍى ٍسيًخ انســــذاد ٔربسيــخٓـــــــــب. .
ربسيخ االطذاس 2015/4/15 :
طيحـــــــــخ 7-5 :
االفزًـــــــبد :
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الئحة اجراءات استخراج
جواز سفر بحرى
وثيقة مراقبة

 9-7يزى رحشيش انجٕاص انجحشٖ ثبنهنخ انقشثيخ ٔاالَجهيضيخ ًَٕرط ()8-8
انجٕاص انجحشٖ يؤيٍ ثقاليخ يبئيخ ٔانغجـ  2نٌٕ اسضيخ يزذاخهخ االنٕاٌ ينهت فهيٓب انهٌٕ انهجُٗ  +نٌٕ نهكزبثـــــــــــبد
 +شقــبسانٓيئخ يغجٕؿ نـٌٕ اضبىٗ ييشك يٍ االسضيخ  +اسضيــخ يؤيُخ ثبنحجش() u.vرؾٓش رحذ االشقخ ىًٕ انجُيسجيخ
 10-7يزى ريشيل ثيبَبد انجٕاص انجحشٖ ىٗ انسجم انخبص ثزنك ًَٕرط (ٔ )9-8انزٖ يشزًم فهٗ :
 ثيبَبد انجٕاص انجحشٖ . يذح انخذيخ فهٗ انسيٍ . 11-7يزى اسسبل انجٕاصاد انٗ اداسح انسيش ٔانٓجشح ٔانجُسيخ ثكشو أسًبء عبنجٗ اسزخشاط انجٕاصاد انجحشيخ ًَٕرط
(ٔ )10-8يشزًم فهٗ :
 االســـــــــــــــــــــى . انًُٓــــــــــــــــــــخ . ربسيخ ٔجٓخ انًيالد . سٍــــى انجــــــــٕاص .ٔيٍٕـ انكشو يٍ يذيش اداسح انقًبنخ انجحشيخ ٔيشسم ثٕاسغخ يُذٔة يٍ االداسح ٔيزـــى ىٗ اداسح ٔصبئـــٌ انسيـــــش
ٔانٓجشح صالس اجشاءاد ْبيخ :
 يشاجقخ ٍٕائى انًًُٕفيٍ يٍ انسيش . رضَيت انجٕاص ثبنشٍــــــــى انًسهسم . نظٌ انظٕسح ٔخزًٓب ثبنخزى انضبمظ ٔانزٍٕيـ فهٗ ًَٕرط ( 8ـ  ) 6ثأَٓبء االجشاءاد . 12-7رقبد انجٕاصاد نهزيزيش انجحشٖ يـ احذ طٕس انجيبٌ ثبالسًبء ٔرزى فًهيخ انًشاجقخ انضبَيخ حيش يزى يشاجقخ جًيـ
انًسزُذاد ٔانجٕاص انًشاجقخ انضبَيخ .
13-7يزى رٍٕيـ انجٕاص يٍ يذيش االداسح انًشكضيخ نهزيزيش انجحشٖ أٔ يب يُٕة فُّ ٔكزنك انزٍٕيـ فهـــــٗ ًَـــــٕرط
(8ـٔ )6يخزى انجٕاص ثخبرى شقبس انجًٕٓسيخ يٍ اداسح انسكشربسيخ .
ـ يزى حيؼ انجٕاص ثشٍى يسهسم نحيٍ رسهيًّ نظبحت انشأٌ .
 14-7يزى رسهيى طبحت انشأٌ نهجٕاص ثقذ انزٍٕيـ فهٗ ًَٕرط (8ـ )6ثبالسزالو كًب يزى رسهيًّ الطم انًسزُذاد انًَذيّ
يُّ ٔاالحزيبػ ثظٕسح يُٓب عجٌ االطم ىٗ يهو يسزُذاد انجٕاص ثشٍى انجٕاص .
 15 -7يزى رنزيخ انحبست اآلنٗ ثجيبَبد انجٕاص انجحشٖ .

 -8ىٗ حبنخ انزجذيذ :
 1-8يزَذو عبنت انخذيخ انٗ اداسح انجٕاصاد ٔيَٕو ثزحشيش ًَٕرط (  8ـ  )1يـــ رَذيى طحييخ انحبنخ انجُبئيـــخ ٔانذٔساد
انحزًيخ(اسقبه ـ حشيٌ ـ ثحش ٔاََبر) ثششط أٌ يؤدٖ خذيخ ىقهيخ ثبنجٕاصنًذح سزخ اشٓشأفبنٗ ثحبسأٔسُخ سبحهيخ
 2-8ثًجشد اجزيبص انكشو انغجٗ يزى انزجذيذ فهٗ انجٕاص ٔاسزييبء خبَخ انزجذيذ ىٗ ًَٕرط (  8ـ ٔ )6يٍٕـ انًشاجـــــ
انًخزض ٔيذيش االداسح صى يخزى ثخبرى شقبس انجًٕٓسيخ ىٗ اداسح انسكشربسيخ .
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 -9ىٗ حبنخ انجذل ىبٍذ :
 1-9يزَذو عبنت انخذيخ ثقذ رحشيش يزكشح ىٗ ٍسى انششعخ ثيَذ انجٕاص ٔسحت عهت السزخشاط جـــــٕاص ثــذل ىبٍـــــــذ
ٔاسزييبء ًَٕرط ( 8ـ. ) 1
 2-9يزى اخغبس اداسح انجٕاصاد ٔانجُسيخ ثبنجيبَبد انخبطخ ثبنجٕاص يٍ ٔاٍـ انسجالد نقًم َششح فهٗ جًيـ انًٕاَــئ
ٔانًغبساد ثيَذ انجٕاص انًزكٕس ٔرنك ثبسسبل خغبة يٍ االداسح يشىٌ يقـــّ كشو ثيبَبد ثأسًــــبء عبنجــــــٗ
اسزخشاط جٕاصاد سيـــش ثحشيخ  /ثذل ىبٍذ ًَٕرط (.)13-8
 3-9يزى رحشيش ًَٕرط ( 8ـ  )6ثقذ انًشاجقخ االٔنٗ فهٗ انًهو انًحيٕػ ثبالداسح صى رزــــى َيس االجشاءاد انسبثَــــــخ
يٍ ثُذ ( ٔ ) 8-7حزٗ ثُذ ( . ) 15-7

 -10ىٗ حبنخ انجذل ربنو :
رزى اجشاءاد انجذل ربنو كًب ْٗ ىٗ انجذل ىبٍذ ثذٌٔ َشش أ يزكشح.

 -11عهت رشخيض فًم فهٗ انسيٍ انًظشيخ :
 1-11يزى رحشيش رشخيض انقًم فهٗ انسيٍ انًظشيخ ثبنجٕاص انجحشٖ ًَٕرط  8-8نغبنجٗ اسزخشاط انجـــــــــٕاص
انجذيــذ ٔانجذل ربنو ٔانجذل ىبٍذ .
 2-11ثبنُسجخ نغبنجٗ انزجذيذ فهٗ َيس انجٕاص :
يزى اصجبد رشخيض انقًم فهٗ انسيٍ انًظشيخ ثبنجٕاص ثقذ انزجذيـذ صى يَٕو انًٕؽو انًخزـــض ثزسجيــــــــم
ثيبَبد رشخيض انقًم ثبنسجم انخبص ثزنك ًَٕرط ) 18-8
 3-11ثبنُسجخ نالجبَت انقبيهيٍ فهٗ انسيٍ انًظشيخ يزى رَذيــــى طٕسح يٍ االٍبيخ ٔانجـــٕاص انجحشٖ صى يَــٕو انًٕؽو
انًخزض ثقذ انزبكذ يـٍ ســـــذاد انشسٕو ثزحشيش ًَٕرط رشخيض فًـــم ثحــشٖ نآلجبَت فهــٗ انسيــــٍ انًظشيخ
نموذج ()91-8
 4-11يَٕو انًٕؽو انًخزض ثزسجيم ثيبَبد انزشخيض ىٗ سجم رشخيض فًــــــم ثحشٖ نآلجبَت نهقًم فهـٗ سييُـــــخ
يظشيخ ًَٕرط (.) 20-8
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 -12انًُبرط انًسزخذيخ :












ًَٕرط ""Ιعهت اسزخشاط رجذيذ ثذل جٕاص ثحشٖ ًَٕرط (. )1-8
ًَٕرط رحظيم انشسٕو ًَٕرط (.) 2-8
سجم رَذيى عهجبد اسزخشاط انجٕاص انجحشٖ ٔاصجبد َزيجخ انكشو انغجٗ ًَٕرط (. )3-8
ًَٕرط رزكشح انكشو انغجٗ "ًَٕرط (.)4-8
ًَٕرط سجم انكشو انغجٗ يشسم انٗ يسزشيٗ انَٕاد انجحشيخ ًَٕرط (.) 5-8
ًَٕرط اسزًبسح طشه جٕاص ثحشٖ ًَٕرط (.) 6-8
ًَٕرط سجم اسٍبو انجٕاصاد انجحشيخ انجذيذح ٔانجذالد ًَٕرط ( .)7-8
ًَٕرط ٔصيَخ انجٕاص انجحشٖ ًَٕرط (.)8-8
ًَٕرط رسجيم ثيبَبد انجٕاص انجحشٖ ًَٕرط (. ) 9-8

 ثيبٌ اسًبء جٕاصاد انسيش انجحشيخ انًشسهخ االداسح انجٕاصاد ٔانٓجشح ٔانجُسيخ نهزضَيت ٔكشو انَٕائى ًَٕرط (.)10-8













سجم خذيخ انقًالء نهؾجبط ٔانًُٓذسيٍ ًَٕرط (.) 11-8
سجم خذيخ انقًالء نهًٍٓ االخشٖ ًَٕرط (.) 12-8
اسزًبسح انُششاد نقًم َششح السزخشاط جٕاصاد سيش ثحشيخ ثذل ىبٍذ ًَٕرط (. ) 13- 8
ًَٕرط عهت رنييش يُٓخ فهٗ انجٕاص (.) 14-8
سجم رنييش انًُٓخ فهٗ انجٕاصاد (.)15-8
ًَٕرط اسزخشاط ارٌ سيش ًَٕرط (.)16-8
سجم أرَٔبد انسيش (.)17-8
سجم رشخيض فًم ثحشٖ نهًظشييٍ نهقًم فهٗ انسيٍ يظشيخ ًَٕرط (. )18-8
اسزًبسح رشخيض فًم ثحشٖ نالجبَت نهقًم فهٗ انسيٍ انًظشيخ ًَٕرط (. )19-8
سجم رشخيض فًم نالجبَت نهقًم فهٗ انسيٍ انًظشيخ ًَٕرط (.) 20-8
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