
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ًٍِخ اُزجبسح  

 

 
  خطة الطوارئ واإلخالء

 الدفاع المدنً و مكافحة الحرٌق
 كلٌة التجارة نى ابمب

  EV.P (   ب  ) كود رقم
 

 

 

 (     ٗغخخ سهْ : )  (  1إصذاس سهْ : ) 

 (    ػذد اُصلذبد : )   ربسٌخ االصذاس: 

  ربسٌخ اُزطجٍن:  

 

 

 

 اعتماد مراجعة إعداد البٌان

    االسم

    الوظٌفة

    التوقٌع

    التارٌخ



 

 خطة الطوارئ واإلخالء
  خطة الدفاع المدنً و مكافحة الحرٌق

 EV.P(   ب ) كود:

 (1/0صدار / تعديل رقم : )إ

 

  ---/--/--تاريخ تعديل رقم : 

 9/ 2رقم :  صفحة

 

 2 

 اُلٜشط
 

 ذــــــــــــــــــــــاُج٘ ّ
سهْ 

 اُصلذخ

 3 اُٜذف ٖٓ اُخطخ 1

 3 أُجبٍ 2

 3 أُغئٍُٞخ 3

 4-4 ٌٍُِِخأُٞهغ اُشئٍغً  4

 4 ٓصبدس اُطبهخ 5

ٖ ثبُٔجً٘  6  4 اُجذٌذػذد اُؼبٍِٓ

 4 اُجذٌذ ثبُٔجً٘ أجٜضح ٝٝعبئَ اإلطلبء  7

 4 ٓغبُي اُٜشٝة 8

 4 ٗوبط اُزجٔغ كً دبُخ اُطٞاسئ 9

 5-4 كً دبالد اُطٞاسئ أُذزِٔخ )دبُخ دذٝس دشٌن( 11

 8-5 ػ٘بصش اُخطخ 11

ْ االرصبٍ ثٜب كً دبُخ اُطٞاسئ 12  9 اُجٜبد ٝاٍُٜئبد اُخبسجٍخ اُزً ٌز

ْ إثالؿْٜ ػ٘ذ دذٝس طٞا 13  9 سئأعٔبء اُغبدح أُغئٍُٖٞ اُزٌٖ ٌز

 

 

 

 

 



 

 خطة الطوارئ واإلخالء
  خطة الدفاع المدنً و مكافحة الحرٌق

 EV.P(   ب ) كود:

 (1/0صدار / تعديل رقم : )إ

 

  ---/--/--تاريخ تعديل رقم : 

 9/ 3رقم :  صفحة

 

 3 

 
 اُٜذف ٖٓ اُخطخ: – 1

 يزععم يعب نيهععٍ يًوععذ رهمبئوعبذايٓب خرُفوععزْب ٔا ععز فع انجععذ   خ يًكعٍ ٔضععخ ة عخ يًهوععخ ٔيج عع ــ 

ًععبد انزعع  رضععج  ،نكهوععخثب حبنععخ ربسئععخيععٍ ٔلععٕ   انكهوعخاأ يععٍ يُٕثععّ ٍ انزيهو د كععبرحش رزضعًع
 لعذس يعٍنكجعش ٔرحموعك   ٍوكفعب ح انيعبيهفعخ س  ْى فع يًب ي عبانفشق انًشبسكخ ثٓب  كمٕنوبد ئٔي 

 ٔانًبديخ خانخ بئش انجششئانزمهوم يٍ  الحزٕائٓباألدا   انجبْضيخ  ٔ

2 – :ٍ  أُجب
 ًٍِخ اُزجبسح ) اُوذٌْ ٝ اُجذٌذ(ٗى بٓج

 
 ٝرُي كً دبُخ دذٝس:

 .دبدس دشٌن 

 .ٍْدبدس جغ 

  َٓٞاد ثزشٍُٝخ(. –ؿبصاد  –رغشٌت ٓٞاد خطشح )عٞائ 

 .رٜذٌذ ثو٘جِخ 

 ّاُزظبٛش / كض االشزجبى. دبُخ االػزصب / 

 ٍٍٞصُضاٍ(. – سٌبحػٞاصق ٝ  – ًٞاسس طجٍؼٍخ )ع 

 

 أُغئٍُٞخ: – 3
 

 رٍِلٕٞ االعــْ اُـــٞظٍــــلخ ّ

  دغٍٖ٘ اُغٍذ طٚأ.د/  ػٍٔذ اٌٍُِخ 1

ْ ٝاُطالة 2 ٕ اُزؼٍِ   ػجذ اُذٍٔذ أدٔذ أدٔذ شبٍٖٛأ.د/  ًٍَٝ اٌٍُِخ ُشئٞ

ٕ ا 3   ٝجٍٚ ػجذ اُغزبس ٗبكغأ.د/  اُؼٍِبُذساعبد ًٍَٝ اٌٍُِخ ُشئئٞ

ٚ سثٍغ ًٍَٝ اٌٍُِخ ُخذٓخ أُجزٔغ ٝاُجٍئخ 4   أ.د / أعبٓ

ٝدذح اُجٞدح ٝسئٍظ ُج٘خ األصٓبد ٓذٌش  5

 ٝاٌُٞاسس
ٕ ػجذ اُذٍٔذ أًٍُٜ/  د   سٓضب

  ٌبعش أُؼبصأ /  اٌٍُِخػبّ  ٓذٌش 6

ٖ  ٓذٌش إداسح  7 ٞ اُذذ األكشاد ٝ أُ٘شآدأٓ ٚ اث   ٌذا/ اعبٓ

9  ٕ    ػبدٍ ػبثذٌٖأ /  اٌٍُِخٓؼبٝ

 اُؼبٍِٖٓأػضبء ٍٛئخ اُزذسٌظ ٝجٍٔغ  11

 ثبُٔجً٘ اُجذٌذ
 (     94    ػذد )      
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 :ٌٍُِِخأُٞهغ اُشئٍغً  – 4
 

 : جذٌذٔجً٘ اُاُ 4-1

بٕ ٝ صالصخثذسّٝ ٝ ٖٓ أُجً٘ ٌٕٓٞ   ٖ ًٍِ خ اُزج بطٞاث ن ُٝ ٚ ٓ ذخالٕ سئٍغٍ  سح ٛ ٞ ٓج٘ ى ٓش زشى ثٍ 

ٖ ٝػ ذد خ ئ ًٍِٝخ اُذوٞم ٌٝذزٞي ػِى ٌٓبر ت أػض بء ٍٛ ٓ ذسط  2اُز ذسٌظ ٝثؼ ض ٌٓبر ت االداسٌٍ 

 هبػبد رذسٌظ ٝأٌُزجخ ثبُجذسّٝ 6ثبُطبثوٍٖ األٍٝ ٝاُضبًٗ ثبالضبكخ إُى ػذد 

 
 

 :اٌٍُِخدذٝد  4-2
   أُ٘طوخ اُضبٍٗخ ػشش اُذذ اُششهً: 

  ٔ٘طوخ اُذبدٌخ ػششُا اُـشثً :اُذذ  

 االداسح اُطجٍخ       اُذذ اُشٔبًُ:            

 أُجً٘ اُوذٌْ ٌٍُِزً اُزجبسح ٝاُذوٞم       اُذذ اُج٘ٞثً:            
 

 أُغبدخ 4-6

 ٓزش ٓشثغ 13155 :أُغبدخ اٌٍُِخ               

 ٓزش ٓشثغ 2261 أُجبًٗ: ٓغبدخ 

 .Lay outأُشكن  ُِٔجً٘ٝٛٞ ًٔب ٓٞضخ ثبُشعْ اُٜ٘ذعً  
 

 

 ٓصبدس اُطبهخ: - 5
 .اٌُٜشثبء اُؼٍٔٞٓخ ٓذٌ٘خ اُغبداد 

 كً دبُخ اُطٞاسئذُٓٞذ ًٜشثً ٌغزخ ّ. 
 

 :اُجذٌذػذد اُؼبٍِٖٓ ثبُٔجً٘  - 6
  96اُؼبٍِٖٓ ثبُٔجً٘ اإلداسي ُِجبٓؼخ  ٌجِؾ ػذد         

 
 

 :ثبُٔجً٘ اُجذٌذأجٜضح ٝٝعبئَ اإلطلبء  - 7
  ك ً جٍٔ غ  رٞصٌؼ ب ٓ٘زظٔ ب( ٓٞصػ خ ًج ْ 6ع ؼخ )  حجٜ بص إطل بء ث ٞدس 62ػذد  اُجذٌذبُٔجً٘ ثٌٞجذ

 .األدٝاس 

  ًجْ(  3جٜبص إطلبء ثٞدسح عؼخ )  3ػذد  اُجذٌذبُٔجً٘ ثٌٞجذ. 

  ذ اٌُشث ٕٞجٜبص إطلبء  3ٌٞجذ ػذد ثـشك خ اٌُٜشث بء ثبُج ذسّٝ ٝأُُٞ ذ ًج ْ(  11) ع ؼخ  ص بًٗ اًغٍ 

 .ٝثٞكٍخ اُذٝس االٍٝ

  ص٘ذٝم دشٌن  11ٌٞجذ ػذد 

 

 شٝة:ٓغبُي اُٜ - 8
  اُخِلً ُِٔجً٘ ػ٘ذ أُذخَ  دزً ُِٔجً٘ػجش اُغِْ اُشئٍغً  اُضالصخأُغِي األٍٝ األٓبًٓ ٖٓ األدٝاس

 ٗوطخ اُزجٔغ اُشئٍغٍخ.

  ِْػ٘ذ ٗوطخ اُزجٔغ ُِٔجً٘ اُخِلًدزً أُذخَ  ُِٔذسجبد اُخِلًأُغِي اُضبًٗ اُخِلً ٖٓ اُغ. 

 

 غ كً دبُخ اُطٞاسئ:ٗوبط اُزجٔ - 9
 

  غٗوطخ رجٔ (1)ػذد ٌٞجذ :  

  ِٔجً٘ اُجذٌذُ ٚاُجٞاثخ اُخِلٍػ٘ذ  (1سهْ )ٗوطخ رجٔغ  -1

  اُشبسع اُشئٍظ رج٘جب ُٞهٞع دٞادس عٍش ثؼٍذا ػٖ  ُِٔجً٘ اُخِلٍخغ ػ٘ذ اُجٞاثخ إٔ ٗوبط اُزجٔٝٗشي

 ٝدزً ال ٌؼٞم دشًخ عٍبساد االطلبء

 .(1سهْ )    اُزجٔغ ٝٗوطخٓغبُي اُٜشٝة اُزي ٌٞضخ  Lay outٓشكن اُشعْ اُٜ٘ذعً  -
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 أُجً٘ اُجذٌذ .طلبٌبد اُذشٌن ثؤدٝاس  اُزي ٌٞضخ رٞصٌغ Lay outٓشكن اُشعْ اُٜ٘ذعً  -
 
 

 :أُذزِٔخ )دبُخ دذٝس دشٌن( كً دبالد اُطٞاسئ - 11
 

 .إطالم أهشة جٜبص إٗزاس ثٞاعطخ اُغبسٌ٘خ ٝاإلراػخ أُذٍِخ 

 ٍٝٓؼبٕٝ اُجبٓؼخ. بد اُذاخٍِخٝ ٓذٌش إداسح اُخذٓاألٖٓ  ٓذٌش إداسح ثالؽإ ػٖ طشٌن االرصب 

  ( ٖٓ اُخطخ3أُزًٞسٌٖ ثبُج٘ذ سهْ )االرصبٍ ثبُغبدح. 

 .هطغ اُزٍبس اٌُٜشثً كً ٌٓبٕ اُذشٌن 

  اع زذػبء كشٌ  ن اإلطل  بء اُخ  بم ثبُجبٓؼ  خ ٝاُزؼبٓ  َ ٓ غ اُذشٌ  ن ك  ٞسا ثٞاع  طخ األجٜ  ضح أُز  ٞكشح

 أٝ اٌٍُِخ. ثإداسح اُجبٓؼخٝأُٞجٞدح 

 ٝاإلعؼبفُطٞاسئ ٝاألٖٓ اعزذػبء كشم اإلخالء ٝا. 

 .اعزذػبء أهشة ٗوطخ إطلبء ثبُٔذٌ٘خ اُزً ٌزْ اُزؼبٕٝ ٓؼٜب إلطلبء اُذشائن 

 .ُْٜ إسشبد سجبٍ اإلطلبء ٝروذٌْ اُؼٞآَ أُغبػذح 

 .اإلششاف ػًِ خشٝط اُؼبٍِٖٓ ٖٓ أثٞاة اُٜشٝة دزً اُٞصٍٞ إًُ ٗوبط اُزجٔغ آَ٘خ 

 إلخالء اُخبصخ ثْٜ ٝطِت ٓغبػذح اإلعؼبف.اإلششاف ػًِ ٗوَ أُصبثٍٖ إًُ ٓ٘طوخ ا 
 
 

 ػ٘بصش اُخطخ: -11
 رشزَٔ ػذح ػ٘بصش ٌَُٝ ػ٘صش ٜٓٔخ ٓؼٍ٘خ أص٘بء دبالد اُطٞاسئ. 

 

 

 : اُلشٌن اإلداسي 11-1
 

 تشكٌل الفرٌق اإلداري  11-1-1
 

 رٍِلٕٞ االعــْ اُـــٞظٍــــلخ ّ

 11121147761 ا/ ٌبعش أُؼبر ٓذٌش ػبّ اٌٍُِخ 1

ٕ أُبٍُخ 2  11195861629 ا/ أدٔذ سضٞإ اُجذٍشي ٓذٌش إداسح اُشئٞ

ٕ اإلداسٌخ إداسحٓذٌش  3  11111973174 ا/ عؼٍذ جٔبٍ رشًً اُشئٞ

ٍ ػبثذٌٖ ػٔبسٙ أُؼبٕٝ 4  11211161834 ا/ ػبد

  ا/ جٔبٍ اُضٌبد ٌٓزت أ.د/ ػٍٔذ اٌٍُِخٓذٌش  5

  ا/ ساٍٗب دجبصي اُغٌشربسٌخ 11
 

 اختصاصات الفرٌق اإلداري :مهام و 11-1-2
 

  ٓشك ن أٍُ بٙ أه شة ٓغزش لً  –اٌُٜشث بء  –إثالؽ اُجٜ بد اُشع ٍٔخ اُ ذكبع أُ ذًٗ ٝاُذشٌ ن– 

 .، اإلعؼبكبد األٍُٝخأهشة ٗوطخ ٗجذٙ

  ٓغ  ئٍٞ أُؼ  بٕٝ )دص ش اُؼ  بٍِٖٓ اُ  زٌٖ ر  ْ إخالئٜ ْ ثؤٓ  بًٖ اُزجٔ  غ آَ٘  خ ٝأُذ ذدح ثٔؼشك  خ

 ِجبٓؼخ.ثبُشئٕٞ اإلداسٌخ ُ ( ضجظ اُٞهذ

  ؼبد.ئشباُاُزؼبَٓ اُذٌٍْ ٓغ ٝعبئَ اإلػالّ ُزج٘ت ػٞاهت 

 هٞف ػًِ أْٛ ٓالثغبد اُذبدسُِٞ روذٌْ روشٌش ٓلصَ ػٖ اُذبدس إُى اإلداسح اُؼٍِب ُِجبٓؼخ. 
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 المٌدانً:اإلشراف فرٌق  11-2
 اُلشم اُز٘لٍزٌخاإلششاف ػًِ أػٔبٍ  ٓجٔٞػخ ٖٓ ٝاُزً ٖٓ شؤٜٗب ٌزٌٕٞ ٖٓ

 

 فرٌق اإلشراف المٌدانً:ٌل تشك 11-2-1
 

 اُٞظٍلخ االعْ ّ
1 

ٞ اُذذٌذ  ٖ  ٓذٌش إداسح  ا/ اعبٓخ اث ٝ أُ٘شآدأٓ  األكشاد 

ٝ اُغالٓخ  ا/ اششف ٓ٘شبٝي ٓذٔذ 2  ٖ ٍ األٓ  ٓغئٞ

ٖ ػٔبسٙ 3 ٍ ػبثذٌ ٕ اٌٍُِخ ا/ ػبد  ٓؼبٝ

 

 :فرٌق اإلشراف المٌدانًمهام واختصاصات  11-2-2
 

 ثالؽ سئٍظ اُلشٌن اإلداسي ٝاإلداسٌٍٖ ثبُجبٓؼخ ٝاُز٘غٍن ٓؼْٜ.اُزؤًذ ٖٓ ٓٞهغ اُذشٌن ٝإ 

 .ٓزبثؼخ ٜٓبّ ٝأػٔبٍ اُلشم اُز٘لٍزٌخ 

 

 فرٌق التنفٌذ المٌدانً: 11-3
 

 ًٝٛ كشم ربثؼخ اكشٌن اإلششاف أٍُذاًٗ. ر٘لٍزٌخكشم  أسثؼخ ٌزٌٕٞ ٖٓ

 

  التنفٌذٌة المٌدانٌةق تشكٌل الفر 11-3-1
 

 
 كشٌن اُطٞاسئ ٝاإلخالء:

 

 اإلداسح انٕظوفخ اال ى ّ
1 

 
ٍ يًبسِ  انخذيبد انذاةهوخ ييبٌٔ انكهوخ اا يبدل يبثذي

ّ ٔرشغوم  اا ان وذ ثوٕي  جيفش 2 فُ  صوبَ
 ثبٌ

 انصوبَّ
 انخذيبد انذاةهوخ يبيم ةذيبد يح  انششش 3
 انخذيبد انذاةهوخ يبيم ةذيبد يه  رهيذ 4
 

 كشٌن اإلطلبء ٌٝٓبكذخ اُذشٌن:
 

 اإلداسح ٞظٍلخاُ االعْ ّ

 سػبٌخ اُطالة اخصبئً سٌبضً صبُش ا/ ٓصطلً دغٖ ٓصطلً 1

َ خذٓبد  ػجذ هللا ٓذٔٞد 2  اُخذٓبد اُذاخٍِخ ػبٓ

َ خذٓبد ػطٍٚ عٍٔش 3  اُخذٓبد اُذاخٍِخ ػبٓ
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 كشٌن اإلعؼبكبد األٍُٝخ:

 اإلداسح اُٞظٍلخ االعْ ّ
1 

 
ْ ػٍذد/   اإلداسح اُطجٍخ طجٍت ٓذٔٞد ػجذ اُذٍِ

 سػبٌخ اُشجبة اخصبئً سٌبضً صبُش ا /دغٖ ػضد اُغجًٌ 2
 

 

 
:ٖ  كشٌن األٓ

 اإلداسح اُٞظٍلخ االعْ ّ
1 

 
ٞ اُذذٌذا/ اع ٝ أُ٘شآد أٖٓ إداسحٓذٌش إ  بٓخ اث ٝ أُ٘شآد أٖٓ إداسح األكشاد   األكشاد 

ٖ اٌٍُِخ أخصبئً أٖٓ اششف ٓ٘شبٝي ٓذٔذ 2  آ

 
 :ٌذ المٌدانًالتنففرٌق مهام واختصاصات  11-3-2

 

 

 ٝاججبد كشٌن اإلطلبء:

َعزاس يمعٕو فشيعك اإلرفعب  انع  يكعبٌ انحعبدس ٔانزيبيعم انفعٕس  يعخ  .1 ب  صعفبسح اإل يُذ  ًع

 انحشيك ٔحًم نجٓضح اإلرفب  انًُب جخ نُٕ  انحشيك.

ٓععضح اإلرفععب  نهزيكععذ يععٍ صعععحوزٓب يععخ انزٕلوععخ يهعع  كعع .2 ًععشٔس انععذٔس  يهعع  نج بسد ان

 ًوبِ ثصُبديك اإلرفب .بس ةشاروى انةزجانصعحوخ نكم جٓبص ٔكزنك ا

 يًم صوبَخ دٔسيخ ألجٓضح اإلرفب . .3

 انزذسيت يه  ا زخذاو نجٓضح اإلرفب . .4

 ٝاججبد كشٌن اإلخالء ٝاإلٗوبر:

 ايمبف انيًم فٕسا ٔل خ انزوبس انكٓشث . .1

 اصانخ انيٕائك يٍ ي بنك انٓشٔة ٔنثٕاة ان ٕاسئ. .2

 ةع .داةم انًجُ  ثيذ اإليذو رٕاجذ أل  يبيم  .3

 اةع  انًصبثوٍ يٍ يكبٌ انحشيك أليبكٍ اإلةع . .4

 اةع  انيشثبد ٔان وبساد ٔانجضبئخ يٍ يكبٌ انحشيك. .5

 اةع  انيبيهوٍ يٍ يكبٌ انحشيك ان  نيبكٍ انزجًخ اآليُخ. .6

 يُخ رجًٓش انيًبل حٕل يكبٌ انحشيك. .7

 ٝاججبد كشٌن اإلعؼبكبد األٍُٝخ:

 ال زمجبل انحبالد. انيوبدحانفشيك ان  فٕس  ًب  صفبسح اإلَزاس يزٕجّ نيضب   .1



 

 خطة الطوارئ واإلخالء
  خطة الدفاع المدنً و مكافحة الحرٌق

 EV.P(   ب ) كود:

 (1/0صدار / تعديل رقم : )إ

 

  ---/--/--تاريخ تعديل رقم : 

 9/ 8رقم :  صفحة

 

 8 

 ةع  انًصبثوٍ فٕسا ان  نيبكٍ اإل يبف.ا .2

ُعب   اجشا  اإل يبفبد األٔنوخ نهًصبثوٍ نحوٍ َمهٓى ان  انً زشفوبد ٔانيُبيخ ثبنًصبة .3 نث

 .انً زشفمَمهّ ان  

 

:ٖ  ٝاججبد كشٌن األٓ

 يمٕو ضبث  األيٍ ثذق جشط اإلَزاس. .1

 إلةع .يشالجخ يكبٌ انحشيك ٔيكبٌ ا .2

 اسشبد يشثبد اإلرفب  نًكبٌ انحشيك. .3

 زًوى يه  انيبيهوٍ  ثًُ مخ انزجًخ.ي بيذح ي ئٕل انشئٌٕ اإلداسيخ ف  انز .4

 ي بيذح فشيك اإلةع  يه  اسشبد انيبيهوٍ ان  نيبكٍ انزجًخ اآليُخ. .5

انً زشف (  –ان ٕاسئ  –اإل يبف  –انُجذح  – ح انًخصصخ )انً بفئاالرصبل ثبألجٓض .6

 هت األيش رنك.ارا ر 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خطة الطوارئ واإلخالء
  خطة الدفاع المدنً و مكافحة الحرٌق

 EV.P(   ب ) كود:

 (1/0صدار / تعديل رقم : )إ

 

  ---/--/--تاريخ تعديل رقم : 

 9/ 9رقم :  صفحة

 

 9 

 اُجٜبد ٝاٍُٜئبد اُخبسجٍخ اُزً ٌزْ االرصبٍ ثٜب كً دبُخ اُطٞاسئ: -12
 

 سلى انزهوفٌٕ ا ى انجٓخ و

1 
 

 181 اداسح انذفب  انًذَ  ٔانحشيك

 1482611264 ل ى ششرخ يذيُخ ان بداد 2

 123 اإل يبف 3

 122 انُجذح 4

 1482611147 رٕاسئ ي زشف  ان بداد 5

 1482611273 رٕاسئ انكٓشثب  6

 1482611721 شجكخ انًوبِ 7

 

 :كً دبُخ اُطٞاسئأعٔبء اُغبدح أُغئٍُٖٞ اُزٌٖ ٌزْ إثالؿْٜ  -13
 

 اُزٍِلٕٞ  اُٞظٍلخ االعْ ّ

1 

 
 1482612139 سئٍظ اُجبٓؼخ ػصبّ اُذٌٖ ٓزًُٞأ.د/ 

 1482613216 طالةٗبئت سئٍظ اُجبٓؼخ ُشئٕٞ اُ أ.د/ ػصبّ اُذٌٖ ٓزًُٞ 2

 11116613351 ػٍٔذ اٌٍُِخ أ.د /دغٍٖ٘ اُغٍذ طٚ 3

 11111181857 ٝ اُزطٌٞش أُغزٔش ٓشًض ضٔبٕ اُجٞدحٓذٌش  د/ ٓبجذٙ سكؼذ أثٞ اُصلب 4

 11111248587 اُجبٓؼخػبّ أٍٖٓ  أ/ سضٞإ ػجذ اُلزبح اُوشّ 5

 11121147761 اٌٍُِخ ػبّ ٓذٌش ٌبعش أُؼبصأ/  6

ٖ ٓذٌش إداسح  ٚ اثٞ اُذذٌذ اعبٓأ/  7 ٝ أُ٘شآدأٓ   األكشاد 

 11211161834 ٓؼبٕٝ اٌٍُِخ أ/ ػبدٍ ػبثذٌٖ ػٔبسٙ 8

 

  


