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 مهضعب عم سفانتلا نم دارفألاو ةيلحملا ةيدنألا نكمت يتلا تايلاعفلا نم ددع نم نولثايارتلل يلحملا يرودلا طاقن ةلسلس نوكتت

 داحتالا لبِق نم يرودلا ميظنت متي ثيح ةيدنألا كلت اهمظنت يتلا تاقابسلا معدو رطق يف قرفلا نيب سفانتلا زيزعتل فدهي امب .ضعبلا

 .نولثايارتلاو تاجاردلل يرطقلا

 :تاقابسلا
 نمضتت امك  ،2019 ليربإ ىتح دتمتو 2018 ربمفون نم أدبت ةيسيئر تايلاعف ةسمخ نم 2018/2019  نولثايارتلا يرود ةلسلس نوكتتو

 :يلاتلا لكشلاب تايلاعفلا ةلسلس بترتتو .2019 نولثايارت – ةحودلا ةلوطب يهو ةديحو ةيلود ةيلاعف ؛كلت ةيلحملا تايلاعفلا ةلسلس

        نولثايارت اراتك            م2018 ربمفون 9 .1

 نولثايارت   ةيراغلا        م2018 ربمسيد 14 .2

 نولثايارت ةحود             م2019 رياربف 8 .3

 نولثايارت ليسول           م2019 سرام 22 .4

 نولثايارت ةؤلؤللا            م2019 ليربإ 19 .5

 يتلا فينصتلا طاقن باستحاو ليجست نم نكمتت ىتح نولثايارتلاو تاجاردلل يرطقلا داحتالا ةيوضع ءانتقا ةرورض ةظحالم ىجري ؛هيلعو

 -تافللاو قيرطلا ، ةيلبجلا تاجاردلا ( يرود نم لك يفةفلتخملا تاقابسلا و نولثيارتلل يلحملا يرودلا طاقن ةلسلس يف اهيلع لصحتت

 اذه ىلع رقنلا ىجري داحتالا ةيوضع ىلع لوصحللو ،تايلاعفلا يف ليجستلا موسرب صاخلا مصخلا ىلع لوصحلل ةفاضإلاب )مويريتيرك

 امك ،)بلطلا ميدقت تقو دعب طاقنلا باستحا متي فوس مَث نمو ( ةيلبقتسم ةيلاعف ةيأ وأ نولثايارت اراتك ةيلاعفل كليجست ءانثأ راَيَخلا

 .نولثايارتلاو تاجاردلل يرطقلا داحتالا لالخ نم ةيوضعلا بلطب مدقتلا ًاضيأ كنكمي

 

 مظنملا عقوم لالخ نم هدح ىلع لك تايلاعفلا يف  ليجستلا نييضايرلا ىلع نيعتي

https://qtriseries.com/   ليجستلاب  مازتلالا ةفاضإلاب يدانلا مسا تحت دارفأك تاقابسلا لوخد يدان لك نم ءاضعألا ىلع  نيعتي امك  

 .ةيلاعف لكب ةصاخلا لوخدلا موسر عفد كلذكو ليجستلا باب قلغ لبق  ركبم تقو يف

 

 :تائفلا
  طاقنلا نم ةلسلس  ماظن يف بسحتس يتلا و  ثانإلاو روكذلل ةفلتخم تائف كانه دجوت

 )2019 ويلوي 31 موي  كلذ و قابسلا موي ة/ كراشملا رمع ىلإ رظنلاب ةيرمع تائف  نمض نيبعاللا جردني(

 

 )تاونس 9 ىلإ 7 نم( 1 لافطألا

 )اًماع 12 ىلإ 10 نس نم( 2 لافطألا

 )اًماع 15 ىلإ 13 نم( 3 لافطألا

  

 )ةنس 39-16 نيب ام( ةحوتفم

 )ةنس 40 قوف ام( نيمرضخملا

  )ةنس 39-16( يرطق

  ) ةنس 40 قوف ام( يرطقلا مرضخملا

 

 .رمألا يلو نم ةيطخ ةقفاومب كلذ و ةحوتفملا ةئفلا يف ةكراشملا 3 لافطألل نكمي :ةظحالم

 .ةيرطقلا مهتئف ىلإ ةفاضإلاب نيمرضخملا ةئفو  ةحوتفملا ةئفلا نمض ةكراشملا نييرطقلا نينطاوملل  نكمي :ةظحالم
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 طاقنلا باستحا ماظن
 كراشملا هتئف يف يمسر زئاف رخأ دعب ةياهنلا طخل لوصولا يف كراشم لك هققحي يذلا تيقوتلا ىلع دامتعالاب طاقنلا باستحا متي

    .اهب

 .تيقوتلاو جئاتنلا ةمئاقب نوينعملا مه طقف نولثايارتلاو تاجاردلل يرطقلا داحتالا ءاضعأ نإف ةراشإللو

  ةطقن 250 ىلع ةئف لك يف  زئافلا لصحتي

 :يلاتلا وحنلا ىلع بعال لك تيقوت باستحا متيو

 )بعاللا تيقوت/ زئافلا تيقوت(×250=بعاللا تيقوت

 https://goo.gl/tyyjmz :يلاتلا طبارلا ىلع رقنا ةيلاعف لك يف ةبستكملا طاقنلا باستحا ةيفيك ىلع عالطإللو

 

 :يناوثلاب تيقوتلا*

 ةطقن 1000 وه ةئف لك يف طاقنلل ىصقالا دحلا ربتعيو  ،تايلاعف 5  لك نم اهقيقحت نم قباستملا نكمتي جئاتن 4 لضفأ باستحا متي

 .ةينطولا نولثايارتلا ةلسلس تايلاعف يف

  .يرودلا لحارم لك يف طاقن لدعم ىلعأ ىلع لصحتي نم وه يرودلا يف زئافلا و

 .زئافلا وه قابس رخأ يف ةجيتن لضفأ بحاص نإف طاقنلا ددع يف لداعت لوصح لاح يفو

 اميف جئاتنلا ةقد نامضل كلذو ةنسلا رادم ىلع هوققح يذلا بيترتلاو ةعمجملا طاقنلا نم ققحتلل  نووعدم نيكراشملا نييضايرلا لك

 .دعب

 /https://qtriseries.com : يلاتلا يمسرلا عقوملا ىلع ةرشابم ةحاتم نوكتس هميظنت عقي قابس لك جئاتن نإف كلذلو

 

 ةفلتخم تارايخ ثالث لالخ نم كلذو ،نولثايارت ةحودلا ةلوطب يف اهيف ةكراشملا دوت يتلا ةسفانملا رايتخا كنكمي :ثيدحت

 رطق ةلوطبل لصفنم قابس دجوي امك .)ةيبملوألا ةفاسملاو ، ةعرسلا /تنربس ، ةقئافلا ةعرسلا /تنربس ربوسلا قابس(

 .ًاضيأ )ةعرس /تنربس( ةينطولا

 ،ةينطولا رطق ةلوطبو ةيبملوألا ةفاسملاو  )ةعرسلا( تنربسلا تاقابس نم لكل ردقلا سفنب طاقنلا زارحإ صيصخت ررقت دقو

 .ىصقأ دحك ةطقن 250 ىلع قابس لك يف زئافلا لصحي نأ ىنعمب

 

 :يداونلا ةقباسم

 يف ةجيتن لضفأو روكذلا ةئف يف  لئاوألا ةثالثلا يدانلا ءاضعأل ةمكارتملا طاقنلا لدعم باستحا ربع يدانلل ماعلا فينصتلا عضو متي

 اهتاذ ةئفلا يف ثانإلل بيترت لضفأو  نيمرضخملا روكذلا  ةئف يف نيتجيتن لضفأ ىلإ ةفاضإلاب ةحوتفملا ثانالا ةئف

 نل ثيح( ةيدرفلا جئاتنلا الإ باستحا متي نل هنأب ملعلا عم مهيدان باسحل نولثايارتلا يرود يف مهتكراشم دنع كلذو

 .)عباتتلا طاقن باستحا متي

 .زئافلا يدانلا وه قابس رخأ يف ةجيتن لضفأ بحاص يدانلا نإف يداونلا نيب طاقنلا ددع لداعت لاح يفو
 روكذلا  ةئف يف قيرف لك اهققح يتلا  جئاتنلا لضفا باستحا متي فوس هنإف ريخألا قابسلا يف نييدانلا الك طاقن لداعت ةلاح يفو

 .اهنيب ةنراقملا مَث نمو ريخألا قابسلا يف ةحوتفملا

 

 مسوملا ماتخ يف نولثايارتلل يلحملا يرودلا زئاوجو سوؤك ىلع ةيدنألاو ثانإلاو روكذلا نم تائفلا ةفاك يف  نيزئافلا لك لصحيو

2018/2019. 
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