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 1انصفحح 

 
  

 
      

 وصف انثرنايج األكادًٍَ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 حة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتا

 

 معهد االدارة تقني / بغداد انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 تقنيات ادارة المواد / انًشكض  ؼهًٙانمسى ان .2

أ اسى انجشَبيح األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
  رمُٛبد اداسح انؼًهٛبد

 دثهٕو فُٙ  اسى انطٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساسٙ  .5
 شٖ سُٕ٘ /يمشساد /أخ

 سُٕ٘ 

  انًؼزًذ   ثشَبيح االػزًبد .6

  انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ  .7

  ربسٚخ إػذاد انٕغف  .8

 أْذاف انجشَبيح األكبدًٚٙ .9
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 انًطهٕثخ ٔـشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيحيخشخبد ان  .11

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
      ٚؼشف انطبنت يبْٛخ اداسح انؼًهٛبد ٔاالَزبج  -1أ

 ٚفسش انطبنت انؼاللخ ثٍٛ اداسح انؼًهٛبد  ٔاالداساد االخشٖ فٙ يُظًبد االػًبل -2أ

 ٔانكهف انًشافمخ نٓب انًؤثشح فٙ خٕدح انًُزدبد  ٚؼهم انطبنت االسجبة -3أ
  ٚؼًم انطبنت ػهٗ-4أ
 ٚمبسٌ انطبنت ثٍٛ اسبنٛت االَزبج انًؼزًذح فٙ يُظبد االػًبل  -5أ
 انًؼهٕيبد نزسمٛك ركبيم انًؼشفخ ٚشثف انطبنت ثٍٛ -6أ

 جشَبيح نخبغخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 ٚسزخذو انطبنت انسبسجخ فٙ رخػػّ – 1ة 

 ٚهخع انطبنت انًؼهٕيبد نجُبء االفكبس انًؼشفٛخ زٕل اداسح انؼًهٛبد  – 2ة 

      ٚدًغ ػُٛبد ًَٔبرج  - 3ة 

 
 ـشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 سٕاسان ٔانًُبلطخ  -1
 ٔسبئم اٚؿبذ انكزشَٔٛخ  -2
 اسزخذاو انػجٕسح  -3
 االخزجبساد انطفٓٛخ   -4

 االخزجبساد انزسشٚشٚخ  -5

 
 ـشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انطفٓٛخ  -1
 االخزجبساد انزسشٚشٚخ  -2

 انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ج

   فٍ االغغبء اثُبء لٛبو االسزبر ثؼشؼ انًٕؾٕعاٌ ٚزؼهى انطبنت -1ج         

 اٌ ٚمذس انطبنت اًْٛخ انٓذٔء فٙ رهمٙ انًؼهٕيبد  -2ج

 اٌ ثطؼش انطبنت ثبًْٛزّ  ٔاٌ نّ دٔس فٙ اداسح انًسبؾشح يٍ خالل يطبسكزّ ٔيُبلطبرّ فٛٓب -3ج

اٌ ثزؼهى انطبنت اسهٕة انؼًم اندًبػٙ ) فشق انؼًم ( اثُبء اَدبص ثؼؽ انٕاخجبد يثم اػذاد -4ج   

 س انزخشج  يًب ٚطدغ ػهٗ انزؼبٌٔ ثٍٛ انفشٚك انزمبسٚش انذٔسٚخ أ ثسٕ
 ـشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًسبكبد  -1
 نؼت االدٔاس / رجبدل االدٔاس  -2
 انًُبلطبد  -3

 ـشائك انزمٛٛى    

 االسزجبَخ  -1
 االسزمػبء / االسزفسبس ػٍ يذٖ فٓى انطهجخ نهًٕؾٕع  -2
 االخزجبساد انطفٓٛخ ٔانزسشٚشٚخ  -3
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 .انطخػٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 اٌ ٚدٛت انطبنت ػٍ االسئهخ انًزؼهك ثبنًبدح .-1د

 اٌ ثؼذ انطبنت ثسٕس فٙ يدبل االخزػبظ .-2د

  اٌ ُٚبلص انطبنت-3د

 اٌ ٚمبسٌ انطبنت ثٍٛ انُظش٘ انًذسٔط ٔانٕالغ انًؼبش . -4د   

 ـشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 انُذٔاد انؼهًٛخ  -1
 االسزجبَخ  -2
 يسبٔس َمبش  -3
 انزذسٚت انػٛمٙ -4

 ـشائك انزمٛٛى          

 اسزجُخ رمٛٛى  -1
 اسزخذاو اسزًبسح انزذسٚت انػٛفٙ يٍ خالل ثؼؽ فمشارٓب  -2

 ثُٛخ انجشَبيح  .11

 انسبػبد انًؼزًذح           اسى انًمشس أٔ انًسبق سيض انًمشس أٔ انًسبق انًشزهخ انذساسٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      

 2 3 اداسح انؼًهٛبد   انثبَٙ  

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 انزخطٛف نهزطٕس انطخػٙ .12
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 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزسبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔؾيؼٛبس انمجٕل  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أْى يػبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيح .14
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 ط يهاراخ انًنهجيخط

 َرجً وضغ اشارج فٍ انًرتؼاخ انًقاتهح نًخرجاخ انتؼهى انفردَح ين انثرنايج انخاضؼح نهتقُُى

 يخرجاخ انتؼهى انًطهىتح ين انثرنايج 

 أساسٍ اسى انًقرر ريز انًقرر انسنح / انًستىي

 أو اختُارٌ
 ُحانًهاراتاألهذاف  ح ُانًؼرفاألهذاف 

 ثرنايج انخاصح تان

ذاف انىجذانُح األه

 وانقًُُح 
وانتأهُهُح اراخ انؼايح انًه

انًهاراخ األخري  )انًنقىنح

انًتؼهقح تقاتهُح انتىظُف 

 (وانتطىر انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 ًىرج وصف انًقررن

 

 وصف انًقرر

 

 

 معهد االدارة تقني / بغداد انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 تقنيات ادارة المواد    / انًشكض ؼهًٙ انمسى ان .2

 رمُٛبد اداسح انؼًهٛبد اسى / سيض انًمشس .3

 اسجٕػٙ ) َظش٘ ٔػًهٙ (  أضكبل انسؿٕس انًزبزخ .4

 انسُٕ٘   2116/2117 خانفػم / انسُ .5

 151=31*5 )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6

 23/11/2116 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕغف  .7

 أْذاف انًمشس .8

انًظرَح وانؼًهُح فٍ ادارج انؼًهُاخ فٍ انًنشاخ انصناػُح فٍ يجال انتخطُط ًهاراخ اناكتساب انطانة 

سانُة انكًُح فٍ اتخار انقراراخ انًتؼهقح وانتنظُى وانرقاتح غهً انؼًهُاخ انصناػُح واستخذاو اال

 تًختهف اوجه نشاط انؼًم االنتاجٍ فٍ ينظًاخ االػًال 

 
 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى 

 ؛البرنامج.
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 ٔـشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشخ .11

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
      ٚؼشف انطبنت يبْٛخ اداسح انؼًهٛبد ٔاالَزبج  -1أ

 داسح انؼًهٛبد  ٔاالداساد االخشٖ فٙ يُظًبد االػًبل ٚفسش انطبنت انؼاللخ ثٍٛ ا-2أ

 ٚؼهم انطبنت االسجبة انًؤثشح فٙ خٕدح انًُزدبد ٔانكهف انًشافمخ نٓب  -3أ
 انؼًهٛبد رطجٛك االسبنٛت انكًٛخ انًؼزًذح فٙ اداسحٚؼًم انطبنت ػهٗ -4أ
 ٚمبسٌ انطبنت ثٍٛ اسبنٛت االَزبج انًؼزًذح فٙ يُظبد االػًبل  -5أ
 شثف انطبنت ثٍٛ انًؼهٕيبد نزسمٛك ركبيم انًؼشفخٚ-6أ

  ًمشس.انخبغخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 ٚسزخذو انطبنت انسبسجخ فٙ رخػػّ – 1ة 

 ٚهخع انطبنت انًؼهٕيبد نجُبء االفكبس انًؼشفٛخ زٕل اداسح انؼًهٛبد  – 2ة 

      ٚدًغ ػُٛبد ًَٔبرج  - 3ة 

 نٛت انكُٛخ نهًسبػذح فٙ ارخبر انمشاس ٚسزطٛغ انطبنت اػزًبد االسب -4ة

  
 ـشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًُبلطخ ٔ انسٕاس -1
 ٔسبئم اٚؿبذ انكزشَٔٛخ  -2
 اسزخذاو انػجٕسح  -3
 االخزجبساد انطفٓٛخ   -4
 االخزجبساد انزسشٚشٚخ  -5
 

 ـشائك انزمٛٛى      

 االسزجبَخ  -1
 االسزمػبء / االسزفسبس ػٍ يذٖ فٓى انطهجخ نهًٕؾٕع  -2
 االخزجبساد انطفٓٛخ ٔانزسشٚشٚخ  -3

 
 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

  اٌ ٚزؼهى انطبنت فٍ االغغبء اثُبء لٛبو االسزبر ثؼشؼ انًٕؾٕع -1ج         

 اٌ ٚمذس انطبنت اًْٛخ انٓذٔء فٙ رهمٙ انًؼهٕيبد  -2ج

 كزّ ٔيُبلطبرّ فٛٓب اٌ ثطؼش انطبنت ثبًْٛزّ  ٔاٌ نّ دٔس فٙ اداسح انًسبؾشح يٍ خالل يطبس-3ج

     اٌ ثزؼهى انطبنت اسهٕة انؼًم اندًبػٙ ) فشق انؼًم ( اثُبء اَدبص ثؼؽ انٕاخجبد يثم اػذاد -4ج   

 انزمبسٚش انذٔسٚخ أ ثسٕس انزخشج  يًب ٚطدغ ػهٗ انزؼبٌٔ ثٍٛ انفشٚك

 
 ـشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًُبلطخ ٔ انسٕاس -1
 انًسبكبد  -2
 دل االدٔاس نؼت االدٔاس / رجب -3
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 ـشائك انزمٛٛى    

 االسزجبَخ  -1
 االسزمػبء / االسزفسبس ػٍ يذٖ فٓى انطهجخ نهًٕؾٕع  -2
 االخزجبساد انطفٓٛخ ٔانزسشٚشٚخ -3

 

 

 
 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انطخػٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 انًزؼهك ثبنًبدح . اٌ ٚدٛت انطبنت ػٍ االسئهخ-1د

 اٌ ثؼذ انطبنت ثسٕس فٙ يدبل االخزػبظ .-2د

 رطجٛك االسبنٛت انكًٛخ فٙ ارخبر انمشاس  اٌ ُٚبلص انطبنت دٔس-3د

 اٌ ٚمبسٌ انطبنت ثٍٛ انُظش٘ انًذسٔط ٔانٕالغ انًؼبش .-4د
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 ثُٛخ انًمشس .11

 انساػاخ األسثىع

ـشٚمخ  اسى انٕزذح / أٔ انًٕؾٕع يخشخبد انزؼهى انًطهٕثخ

 انزؼهٛى
ـشٚمخ 

 انزمٛٛى

اٌ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ يفٕٓو اداسح  5 1

 انؼًهٛبد ٔاالَزبج 
اداسح االَزبج ٔانؼًهٛبد 

انٕظبئف االسبسٛخ  –االَزبخٛخ 

الداسح انؼًهٛبد ٔػاللزٓب 

 .االخشٖ ثبإلداساد

 انزسشٚش٘  انُظش٘ 

يٕلغ اداسح  اٌ ٚؼشف انطبنت ػهٗ 5 2

  نهًُظًخ زُظًٛٙ انٓٛكم ان انؼًهٛبد فٙ  

انٓٛكم انزُظًٛٙ االداسح 

 انؼهًٛبد

 انزسشٚش٘  انُظش٘ 

اداسح  زؼشف ػهٗ اسزشارٛدٛبد اٌ ٚ- 5 3

 انؼًهٛبد

 اٌ ٚفشق انطبنت ثٍٛ االَزبج ٔاالَزبخٛخ -

 اٌ ٚفشق انطبنت  ثٍٛ انكفبءح ٔانفبػهٛخ -

اسزشارٛدٛخ انؼًهٛبد , اداسح  -

 –انؼًهٛبد ٔيُٓح انُظى 

 انفبػهٛخ  –انكفبءح  –خ االَزبخٛ

 

 انزسشٚش٘  انُظش٘ 

  اٌ ٚذسن انطبنت يؼُٗ ٔ اًْٛخ 5 4

 هًطشٔعن دساسخ اندذٖٔ االلزػبدٚخ

. انػُبػٙ    

دساسخ اندذٖٔ االلزػبدٚخ 

نهًطشٔع انػُبػٙ , 

االػزجبساد االسبسٛخ لٙ رمٛٛى 

 انًطشٔع انػُبػٙ

 انزسشٚش٘  انُظش٘ 

لغ انًطشٔع يٕ اٌ ٚؼشف انطبنت اًْٛخ - 5 5

 انػُبػٙ

اٌ ٚكٌٕ انطبنت لبدسا ػهٗ انًفبؾهخ ثٍٛ -

انًٕالغ ٔاخزٛبس انًٕلغ االفؿم ثأسهٕة 

 .كًٙ 

اخزٛبس يٕلغ انًطشٔع 

 انػُبػٙ ٔانؼٕايم انًؤثشح فّٛ 

 انزسشٚش٘  انُظش٘ 

 انزؼشف ػهٗ يسزٕٚبد انطبلخ االَزبخٛخ - 5 6

انمذسح ػهٗ اٚدبد يسزٕٚبد انطبلخ -

 .أسهٕة كًٙانًخزهفخ  ث

رسذٚذ انطبلخ االَزبخٛخ نهًطشٔع 

 انػُبػٙ

 انزسشٚش٘  انُظش٘ 

اٌ ٚزؼهى انطبنت رمٛٛى انًطبسٚغ يبنٛب - 5 7

 ثبػزًبد االسبنٛت انكًٛخ .
انزمٕٚى انًبنٙ نهًطشٔع 

 انػُبػٙ

 انزسشٚش٘  انُظش٘ 

اٌ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ ـشس االَزبج  5 8

 ٔاضكبل انزشرٛت انذاخهٙ نهًػُغ .
شق ٔسبئم االَزبج . انزشرٛت ـ

 انذاخهٙ نهًػُغ ٔيجبَّٛ

 انزسشٚش٘  انُظش٘ 

اٌ ٚؼشف انطبنت اًْٛخ لٛبو انطشكخ  - 5 9

 ثذساسخ انسٕق ٔانسهؼخ 

اٌ ٚسزطٛغ انطبنت انشثف ثٍٛ انًؼهٕيبد -

 انخبغخ ثبنسٕق  ٔانسهؼخ ٔلشاس االَزبج  

 انزسشٚش٘  انُظش٘  دساسخ انسٕق ٔانسهؼخ

11-

11 
ؼشف انطبنت ػهٗ يفٕٓو انزُجؤ ٔانزُجؤ ر- 5

 ثبنطهت ٔاثشِ فٙ لشاس االَزبج  

اٌ ٚزؼهى انطبنت انطشق انكًٛخ نهزُجؤ -

اسزخذاو انطشق  ثبنطهت يٍ خالل 

 االزػبئٛخ 

 

اسزخذاو انطشق  –ثبنطهت  انزُجؤ

 االزػبئٛخ 

 

 انزسشٚش٘  انُظش٘ 

اٌ ٚؼشف انطبنت يفٕٓو انزخطٛف  - 5 12

زّ فٙ َدبذ اداسح انؼًهٛبد نإلَزبج ٔأًْٛ

 فٙ رسمٛك اْذافٓب  

انجشيدخ  –رخطٛف االَزبج 

 انخطٛخ ٔرخطٛف االَزبج

 انزسشٚش٘  انُظش٘ 



  
 11انصفحح 

 
  

 انجُٛخ انزسزٛخ  .12

تاليف د. محمد عبد الوهاب العزاوي /و ثائر احمد سعدون  ادارة االنتاج  ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1
 1992السمان / لعام 

13-

14 
 ٔأدٔاداٌ ثزؼشف انطبنت ػهٗ ٔسبئم - 5

ٔيؼذاد انُمم ٔانًُبٔنخ ٔخػبئع كم 

 يُٓب .

اٌ ٚكٌٕ انطبنت لبدسا ػهٗ اسزخذاو -

 نُمم االسبنٛت انكًٛخ فٙ زم يطكالد ا

انُمم ٔانًُبٔنخ , اداسح انُمم فٙ 

انًُطبد انػُبػٛخ , االسبنٛت 

 انًسزخذيخ نسم يطكالد انُمم 

 

 انزسشٚش٘  انُظش٘ 

15-

16 
رخػٛع  اٌ ٚزؼهى انطبنت اسبنٛت  - 11

 انًٕاسد
رخػٛع انًٕاسد , انطشق 

انًسزخذيخ فٙ زم يطكالد 

 انزخػٛع

 انزسشٚش٘  انُظش٘ 

17-

18 
انًسبس  نطبنت يب انًمػٕداٌ ٚفٓى ا - 11

 ٔاٌ ٚزؼهى ـشق انزطجٛك انكًٛخ    انسشج
 –انًفٕٓو  –انًسبس انسشج 

 انزطجٛمبد 

 

 انزسشٚش٘  انُظش٘ 

19-

21 
 ٔأًْٛخ يفٕٓو اٌ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ - 11

 فٙ اداسح االَزبج  انشلبثخ انُٕػٛخ

انطشق انًسزخذيخ فٙ  اٌ ثٛؼهى انطبنت  -

 َزبجانشلبثخ  ػهٗ َٕػٛخ اال

انشلبثخ انُٕػٛخ  ٔأًْٛخ يفٕٓو 

انطشق انًسزخذيخ فٙ انشلبثخ   –

 .ػهٗ َٕػٛخ االَزبج 

 

 انزسشٚش٘  انُظش٘ 

اداسح  اٌ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ يفٕٓو - 5 21

ٔأَظًخ  اندٕدح ٔيٕاغفبد  اندٕدح

 كم يُٓب 

اَظًزٓب  –اداسح اندٕدح 

 ٔيٕاغفبرٓب

 انزسشٚش٘  انُظش٘ 

22-

23 
اداسح  انطبنت ػهٗ يفٕٓو اٌ ٚزؼشف - 11

 انطبيهخ  اندٕدح

اداسح  انزؼشف ػهٗ اسبنٛت ٔأدٔاد -

 اندٕدح انطبيهخ

االدٔاد  –اداسح اندٕدح انطبيهخ 

 اندٕدح انطبيهخ  إلداسحاالسبسٛخ 

 

 انزسشٚش٘  انُظش٘ 

رطجٛك اٌ ٚكٌٕ انطبنت لبدسا ػهٗ  - 5 24

 اداسح اندٕدح انطبيهخ يخططبد 
اندٕدح رطجٛمبد فٙ يخططبد 

 انطبيهخ

 انزسشٚش٘  انُظش٘ 

25-

26-

27-

28 

اٌ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ يفٕٓو انػٛبَخ  - 21

 َٔظى انػٛبَخ ٔإَٔاػٓب .

اٌ ٚكٌٕ انطبنت لبدسا ػهٗ رطجٛك  -

 االسبنٛت انكًٛخ فٙ رسذٚذ كهف انػٛبَخ 

َظى انػٛبَخ , إَاػٓب , 

 انػٛبَخ ٔانًؼٕنٛخ 

 

 انزسشٚش٘  انُظش٘ 

ٔثشيدخ  ف انطبنت ػهٗ اسبنٛت اٌ ٚزؼش- 5 29  

 انؼًم 

دساسخ  اٌ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ اسبنٛت -

 -  انٕلذ

دساسخ  –رُظٛى ٔثشيدخ انؼًم 

 دساسخ انٕلذ –انؼًم 

 انزسشٚش٘  انُظش٘ 

اٌ ٚكٌٕ انطبنت لبدسا ػهٗ انشثف ثٍٛ - 5 31

كم يفشداد انًُٓبج انذساسٙ خالل انؼبو  

داسح ٔغٕال نفكشح يزكبيهخ ٔضبيهخ ػٍ ا

انؼًهٛبد ٔدٔسْب فٙ َدبذ يُظًبد 

 االػًبل ٔإثشْب انزًُٕ٘ فٙ انًدزًغ 

 يشاخؼخ ػبيخ 

 

 انزسشٚش٘  انُظش٘ 



  
 11انصفحح 

 
  

تاليف د. محمد عبد الوهاب العزاوي /و ثائر  ادارة االنتاج  -1 )انًػبدس(  ـ انًشاخغ انشئٛسٛخ 2
                              1992احمد سعدون السمان / لعام 

 المقرر (  كتاب المنهجي ) ال

/ تاليف د. عبد الكريم محسن   كتاب ادارة االنتاج والعمليات  -2
  2119عام /و د. صباح مجيد النجار / الطبعة الثالثة / ل

ادارة الجودة الشاملة وااليزو / مدخل معاصر /               -3
  21118/ لعام تاليف د . سمير كامل الخطيب 

 االنترنيت  -4

               ـ انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚغٗ ثٓب  ا

 ( انًدالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
 
 
 

ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساسٙ  .13

 رسذٚذ انًؼهٕيبد يٍ خالل اػزًبد يُبْر خذٚذ ح -1
رطزٚت انًٕاؾٛغ انًزذاخهخ يٍ اخزػبغبد اخشٖ / ػهٗ  سجٛم انًثبل / االسبنٛت االزػبئٛخ ٔانزٙ  -2

 رذسط فٙ يبدح االزػبء . 
 بج يسهٛب ٔػبنًٛب يٕاكجخ اززٛبخبد سٕق انؼًم ٔايكبَٛخ انزطجٛك انفؼهٙ انؼًهٙ نًفشداد انًُٓ -3
 االسزفبدح يٍ انطجكخ انؼُكجٕرٛخ سنًؼشفخ انًسزدذاد انؼهًٛخ  -4

 

 

 
 


