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 اسخًاسة االسخالل

 

  حقٕو انهضُت انعهًيت في انقسى باحخار انقشاس عهى أٌ يًزم آساء أغهبيت انخبشاء ٔكخابت انخقشيش انُٓائئ ، خبشاء ٔكم ٔاحذ يٍ انخبشاء يقٕو بًهئ اسخًاسة رالد َسخ يٍ االسخًاساث إنى رالرت حًأل اسخًاسة نكم بحذ ٔحشسم 

 

  االخخصاص انذقيق  االخخصاص انعاو  اسى يقذو انخشقيت

      

 عُٕاٌ انبحذ

 يكاٌ ٔحاسيخ انُشش

      

 انًعياس ث
 سسانت انًاصسخيش

 نًقذو انطهب

طشٔحت انذكخٕساِ أ

 نًقذو انطهب

سسانت انًاصسخيش 

ٔل في نهًشاسك األ

 انبحذ

أطشٔحت انذكخٕساِ 

ٔل في نهًشاسك األ

 انبحذ

سسانت انًاصسخيش 

انزاَي في نهًشاسك 

 انبحذ

طشٔحت انذكخٕساِ أ

نهًشاسك انزاَي في 

 انبحذ
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 ، ٔبعكسّ يعذ انبحذ غيش يقبٕل نهخشقيت يعذ انبحذ في ْزِ انحانت غيش يسخم ،إرا كاَج اإلصابت نـسبعت يعاييش يٍ انًعاييش انًزكٕسة في أعالِ )بُعى(: يالحظت 

 

                انبحذ غيشيقبٕل□          انبحذ يقبٕل□           : قشاس انخبيش

 

 انخبيش

  انهقب انعهًي  االسى

 االخخصاص

 انعاو
 

انضايعت 

 ٔانكهيت
  انخاسيخ  انخٕقيع 

 االخخصاص

 انذقيق
 

 

 


