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تعتربرباألنشطةربربلطألنيل ذاربربطألمنةألبالاربربطألذبياربربطألصربرب ألذطربربب أل   ربرباطألنيلبيربرب ألألأل

نملتكبملط،ألكلبألتكس ألنيلبيرب ألنربربانةألنملتعرب منألمربلألارب األنملةرببألكطألذبشطةربلطألألألألألألألأل

ومربلألارب نألألألأل،نملونا ألوتطل ألنملهبألنةألونيق ألنةألي ىألنيلرب  ألنمل تلفطألصه ألت قلأل

نملطللرب ألررب األنيكلاربطأل لرب ألم رباألبذطبلهرببألنيلرب  ألورفارباااأليللةرببألكطألصربرب ألألألألألألألألألأل

ألنشطةلطألنمل تلفط.

ألنرببصربربطألتسربربها ةألذربربرا ن ألذهربرببألنيلربرب  ألأل بيربربطألاربرب األمربربلألنيكلاربربطألتقربربو 

ألنشويالباربطألألنيق يربطألألمرب ألألنيتعبقرب ألألارب األألملألنمل تلفطألنشطةلطألنيل  أليلللبألسط

أل لرب ألألونإل رب ن ألألني يبضرباطألألنشطةربلطألألمللبألسربطألألألنشويالباربطألألوذبيق يربطألألنجلبمعطألإستبمألص ألنمل   ألحبجاألصتقو ألنملط وألنألجببمعط

ألأل .نجلونيطألبطةلط

أل-:نيتبياطألذبشطةلطألذبيكلاطألنيل  ألأل بيطألتقو ألكلب

l  أل.نيل  ألذنيألمسبذقبةألو للألنيثقبصاطألنشطةلطأل ل ألنإل  ن

l  أل. بمطألا مطألومعسك نةألت أليببةأليعللألنمل ااألوحجاألونمل   نةألذبجلونيطألنرببصطألنشطةلطأل ل ألنإل  ن

l  أل.نجلبمعطألكلابةألذنيألنشطةلطألتلكألصاهبألتطف ألنيت ألنشمبكلألإىلألنيل  ألوتوااهألنيعللاطألنشطةلطأل ل ألنإل  ن

l أل.وني وألنةألنملعسك نةألص ألنال رتنك

l أل.صاهألطابطألطتبلجألورقا ألنجلبمعطألكلابةألذنيألنيسطوىألنملس ح ألنمله ابنألص ألنال رتنك

l أل.نجلبمعبةألمستوىأل ل ألنملقبمطألني يبضاطألني وألنةألص ألنال رتنك

ألحارب ألألنيكلاربط،ألألمبرببط ألألذربنيألألملانويتهرببألألكرببةنألألمسبحبةألإىلألرتبجألالألنيت ألنيل ذاطألنشطةلطألمللبألسطألنيتسها ةألتق ياأليتا

ألمبسرببحبةألألصرببالةألألذبيكلاربطألأليتربونص ألألكلرببأل.ألألنيةربل طجألأليعبربطألألمللبألسربطألألحجرب نألألتوارب ألألوك يكألنيلبويطألتطسألمللبألسطألصبيطأليتونص 

ألنيثقبصاربطألألنشطةربلطألألمربلألألنيع ي ألتطظااألص ألنملؤمت نةألقب طألنست  ن أليتاألكلبأل،ألنيفطاطألكبملعبألضألنيفطاطألنشطةلطألمللبألسطألكبةن

أل.نملس حاطألونيع وض

أل
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أل

ألنيطةبطأل 

أل  مألنملةرتكنيألمو  ألنيتطفا 

ألنالمجبىلألطبيبهألطبي ألإىلألمل

أل3أل-أل3أل82/11أل82/11ألذلويطألنجلبمعطأليتطسألنيلبويطأل1

أل7أل-أل7أل-أل82/11ألذلويطألك نألنيق  ألنربلبساطأل8

أل1أل-أل1أل-أل8/11ألذلويطألنجلبمعطألي سكونشأل3

أل7أل-أل7أل4/11أل3/11ألموأليألكلابةألنجلبمعطأليفألك نألنيق  ألنربلبساطأل4

أل1أل-أل1أل-أل2/11ألذلويطألنجلبمعطأل)نيعب ألقوىأل(أل5

أل8أل8أل-أل-أل11/11ألنجلبمعطأل)ألكبألنتاهأل(ذلويطألأل6

أل7أل-أل7أل13/11أل11/11ألموأليألكلابةألنجلبمعطأليفألك نألنيق  ألنربلبساطأل7

أل1أل-أل1أل-أل18/11ألموأليألكلابةألنجلبمعطأليفألتطسألنيلبويطأل2

أل7أل-أل7أل31/11أل16/11ألموأليألنجلبمعطأليفألك نألنيا أل2

أل7أل-أل7أل12/11أل12/11ألذلويهألنجلبمعطأليك نألنيق  ألنربلبساطأل11

أل11أل-أل11أل-أل86/11ألذلويطألنجلبمعطأليفألك نألنيق  أل11

أل1أل-أل1أل-أل31/11ألذلويطألنجلبمعطأليفألكلباألنشاسب أل18

أل11أل-أل11أل11/18أل8/18ألموأليألنجلبمعطأليفألك نألنيق  أل13

أل7أل-أل7أل-أل11/18ألموأليألنجلبمعطأليفألك نألنيا أل14

أل1أل-أل1أل-أل8/18ألذلويطألنجلبمعطأليفألنمل بأل طأل15

أل2أل-أل2أل-أل6/4ألموأليألتطسألنيلبويطأل16

أل28أل8أل21أل-ألنالمجبىل

ألنيطةبطأل 

أل  مألنملةرتكنيألمو  ألنيتطفا 

ألنالمجبىلألطبيبهألطبي ألإىلألمل

أل41أل15أل85أل-أل14/11ألك طفباألتعبأل ألط  ألنس ألكلابةألنجلبمعطأل1

أل35أل11أل81أل86/11أل12/11ألمه ابنألنشس ألنيل ذاطأل8

أل81أل2أل18أل-أل18/11ألمه ابنألنشس ألنيل ذاطأل)سابحطألوصطبمقأل(أل3

أل35أل15أل81أل-أل17/11ألمه ابنألنشس ألنيل ذاطألذبجلبمعطأل4

أل7أل4أل3أل-أل16/11ألمه ابنألنشس ألنيل ذاطأل)أليبضألنشطفباأل(أل5

أل5أل3أل8أل13/11أل2/11ألذلويطألنيةل طجألذنيألنس ألكلابةألنجلبمعطأل6

أل3أل3أل-أل13/11أل11/11ألموأليألنملعلومبةألنيعبمطألذنيألكلابةألنجلبمعطأل7

أل2أل3أل5أل12/18أل16/18ألنيب طاطألونيق آنألنيك ياألمسبذقطألنيلابقطأل2

أل8أل-أل8أل85/8أل14/8ألمسبذقطألنيبحوثأليتطةاطألنيسابحطأل2

أل41أل15أل85أل8/4أل82/3ألمه ابنألنشس ألنيل ذاطأل11

أل84أل14أل11أل2/4أل4/4ألمه ابنألنشطةلطألنيل ذاطأل11

أل812أل25أل184أل-ألنالمجبىل
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أل

ألنيطةبطأل 

أل  مألنملةرتكنيألمو  ألنيتطفا 

ألنالمجبىلألطبيبهألطبي ألإىلألمل

أل41أل13أل82أل6/11أل1/11ألنطت بذبةألذ ملبنألط  ألنيكلاطأل1

أل45أل14أل31أل-أل8/11ألط ونأل)خمبط ألغاب ألألؤيطألقوماطأليإلأل بمألونيتوااهألنيل ذيأل(أل8

أل52أل85أل33أل87/11أل86/11ألوأل طأل للأل)أليبمنألنش لبا(أل3

أل8أل8أل-أل84/11أل83/11ألذ طبمجألنيتطلاطألنيثقبصاطأل)نيسلططألونيطحبصطأل(أل4

أل8أل1أل1أل83/11أل1/11ألمسبذقطألنالذتهبالةألني يطاطألونيق آنألنيك ياأل5

أل1أل-أل1أل84/11أل83/11ألذ طبمجألنيتطلاطألنيثقبصاطأل)مهبألنةألنيكتبذطألونيت وي أل(أل6

أل3أل3أل-أل1/18أل31/11أل(ألوياطنشذ طبمجألنيتطلاطألنيثقبصاطأل)نإلسعبصبةألأل7

أل4أل4أل-أل8/18أل1/18ألذبيةكلألنرببألاي(ذ طبمجألنيتطلاطألنيثقبصاطأل)نيقون ألو  قتهألأل2

أل8أل-أل8أل8/18أل1/18ألذ طبمجألنيتطلاطألنيثقبصاطأل)مهبألنةألنملقبذ ةألنية  اط(أل2

أل4أل-أل4أل11/18أل1/18ألمسبذقطأليفألنملقباأل11

أل3أل-أل3أل11/18أل1/18ألمسبذقطأليفألنيق طألنيق ةنأل11

أل55أل31أل85أل-أل7/18ألط ونأل)ألنيع قبةألنيعبطفاطألنيل ذاطأل(أل18

أل5أل1أل4أل11/18أل6/18ألابمعطألنملط وألنألياألن طألنشسلحمه ابنألأل13

أل85أل15أل11أل13/18أل11/18ألمه ابنألنيق ن نألنشواأل14

أل16أل6أل11أل-أل15/3ألموأليألنملعلومبةألنيعبمطألذبيكلاطأل15

أل3أل8أل1أل2/4أل7/4ألنيطونذغ)ني وأليألنيتلها ي(ألموألىأل16

أل3أل8أل1أل-أل12/5ألموأليألنيطونذغ)نمل حلطألنيطهبلاط(أل17

أل878أل112أل154أل-ألنالمجبىل

ألنيطةبطأل 

أل  مألنملةرتكنيألمو  ألنيتطفا 

ألنالمجبىلألطبيبهألطبي ألإىلألمل

أل14أل4أل11أل-أل13/2أل)ألوزنألنألنيةبب أل(مه ابنألمس حألنجلبمعبةألأل1

أل85أل6أل12أل2/18أل12/11ألذ وصبةألنيع ضألنملس حيأل8

أل551أل811أل351أل-أل16/11ألنملؤمت ألنيعلليأليلكلاطأل3

أل17أل8أل15أل-أل12/11ألك طفباألنشطةلطألنيل ذاطأل4

أل4أل8أل8أل86/11أل12/11ألمه ابنألني ساأل ل ألنإلسفلتأل5

أل7أل7أل-أل6/11أل5/11ألمسبذقطألناتابألألنشصونةأل6

أل81أل2أل13أل-أل2/18ألنيع ضألنملس حي)منل نألنمل بحل(أل7

أل82أل11أل12أل81/4أل7/8ألذ وصبةألنيع ضألنملس حيأل2

أل86أل2أل12أل-أل81/4ألنيع ضألنملس حيأل)ألوماوألواويااتأل(أل2

أل623أل847أل446أل-ألنالمجبىل
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ألنيطةبطأل 

أل  مألنملةرتكنيألمو  ألنيتطفا 

ألنالمجبىلألطبيبهألطبي ألإىلألمل

أل551أل311أل851أل83/11أل18/11ألمه ابنألنستقبباألنيل  ألنجل مأل1

أل611أل351أل851أل-أل12/11ألحفلألتعبأل ألنيل  ألنجل مأل8

أل48أل12أل84أل-أل13/11ألألحلطألإىلألم يطهألنيفاو أل3

أل11أل7أل3أل-أل16/11ألنيلبي ألونيلبيبطألنملثبياطألذبيكلاطمسبذقطألأل4

أل81أل2أل18أل-أل83/11ألمحلطألنيتاعألذبي  أل5

أل6أل3أل3أل87/11أل88/11ألمسبذقطألنيةل طجألذبجلبمعطأل6

أل8أل1أل1أل-أل14/18ألمسبذقطألنيلبي ألونيلبيبطألنملثبياطألذبجلبمعطأل7

أل32أل12أل81أل88/1أل11/1ألنملع ضألنربةيأليلل ذسأل2

أل8أل1أل1أل82/1أل88/1ألألحلهألنشق  ألوبسوننأل2

أل35أل11أل85أل18/8أل7/8ألنإل  ن أل ل ألوص ألبساوطألا األبسبوعأل بب ألنيفتابةأل11

أل82أل11أل12أل-أل86/8ألألحلطألإىلألم يطهألنإلسكط أليطأل11

أل11أل-أل11أل11/3أل2/3ألموأليأل ل طجأل18

أل86أل81أل6أل-أل3/4ألنالحتفباألذاو ألنياتااأل13

أل33أل18أل81أل-أل31/4ألألحلطألألبسألنياأل14

أل1418أل752أل644أل-ألنالمجبىل

ألنيطةبطأل 

أل  مألنملةرتكنيألمو  ألنيتطفا 

ألنالمجبىلألطبيبهألطبي ألإىلألمل

أل81أل-أل81أل81/6أل16/6ألمعسك ألمج هأل1

أل14أل2أل6أل11/2أل1/2ألمعسك ألإ  نمألنيقبمنألحبلوننأل8

أل11أل-أل11أل31/11أل31/11ألمعسك ألإ  نمألنيقبمنألجبل هأل3

أل7أل7أل-أل7/11أل6/11أل(معسك ألإ  نمألنيقبمنأل)ألطبيببةألأل4

أل6أل-أل6أل14/11أل13/11ألمعسك ألإ  نمألنيقبمنأل)ألطلبطأل(أل5

أل4أل3أل1أل6/11أل3/11ألمعسك ألناتابأليأل ةةتيألنجلونيطألونجلونالةأل6

أل81أل-أل81أل-أل6/3ألمعسك ألا مطأل بمطأل7

أل7أل-أل7أل13/3أل18/3ألمعسك ألإ  نمألنيقبمنأل2

أل15أل6أل2أل8/4أل31/3ألمعسك ألت ألييبألجلونييألواونالةألنيكلاطأل2

أل15أل6أل2أل2/4أل4/4ألمعسك ألت ألييبأليعةةنألنجلونيطأل11

أل15أل7أل2أل16/4أل11/4أل84وني وألنألنإلأل بميطألأل38ني وألنألنيكةفاطألأل11

أل134أل37أل27أل-ألنالمجبىل

أل
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أل

ألنيطةبطأل 

أل  مألنملةرتكنيألمو  ألنيتطفا 

ألنالمجبىلألطبيبهألطبي ألإىلألمل

أل4أل8أل8أل2/18أل6/18ألنملؤمت ألنيعلليألنيثبي ألونالذتكبألنةأل1

أل15أل6أل2أل-أل86/4ألموأليألنملعلومبةألنيعللاطأل8

أل12أل2أل11أل-ألنالمجبىل

ألنيطةبطأل 

  مأل

ألنيانمج

نمجبىلألنملبلغألألل  مألنملستفا ي

ألنملط   

ألاهطألني   

ألنالمجبىلألطبيبهألطبي 

ألنيل  نربمألأل61أل28أل8أل21أل16ألنيطةبطألني يبضيأل1

أل83451أل623أل847أل446أل2ألنيطةبطألنيفينأل8

نربمألط  أل+ألا مبةأل

ألتعلالاطأل+ألتعلااألمفتوح

ألنربمألط  أل861أل878أل112أل154أل17ألنيطةبطألنيثقبيفأل3

أل4

نيطةبطألنيعلليأل

ألونيتكطويواي

ألنربمألط  أل61أل12أل2أل11أل8

ألنربمألط  أل8175أل812أل25أل184أل11ألطةبطألنشس ألنيل ذاطأل5

أل6

نالاتلب يألنيطةبطأل

ألوني ح ة

ألنربمألط  أل5811أل1418أل752أل644أل14

أل7

طةبطألنجلونيطألونرب مطأل

ألنيعبمط

ألنربمألط  أل2725أل134أل37أل27أل11

ألأل41221أل8281أل1865أل1556أل21ألنالمجبىل

ألألألألألأل

أل

أل

أل
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أل

ألاهطألنيتلويلألنملبلغألنالمجبىلألطبيبطألطبي ألنيبابنأل 

ألصط وقألنيتكبصلألنالاتلب يألذبيكلاطأل5638أل38أل85أل7ألتس ي ألنمل  وصبةألني ألنساطأل1

ألتا بةألبالألنربةأل-أل32أل12أل81ألبح يطأل- ططألأل-م ذسألأل8

ألصط وقألنيتكبصلألنالاتلب يألذبيكلاطأل7562أل43أل83أل81ألتس ي ألم  وصبةألمألنساطأل3

ألذبيكلاطصط وقألنيتكبصلألنالاتلب يألأل221أل5أل1أل4ألتس ي ألم  وصبةألني ألنساطأل4

ألتا بةألبالألنربةأل-أل42أل32أل11ألبح يطأل- ططألأل-م ذسألأل5

أل-أل14121أل167أل116أل61ألنالمجبىل

أل

ح ربواألأل ربلألألأل8114/8115بسف ةألمةبألكطألكلاطألنياألن طألص ألنشطةلطألنيل ذاطألونملسبذقبةألنيت ألبقالتألا األنيعب ألنجلبمع أل

أل-:نيكلاطأل ل أل  نألم نكاألملألا األبذطبلهبألنيل  ،ألوا أل ل ألنيطحوألنملبني

 النشاط الفنى

ألنمل كاألجمباألنملسبذقطألنيف قطألنالساأل 

ألثبي ألألساأل ل ألنإلسفلتألنشوىلألبمسب أل ا ألنيسا أل ل أل1

ألنشوىلألبمةنألمجباألحمل أل8

ألبواألألساألزيتألبسبوعألنيفتابة

ألثبطيألألساأل ل ألنإلسفلت

أل ثبطأل  ضألمس ح أل-ألمس حاطأل)ألمنل نألنمل بحلأل(أل3

ألألنذعطأل)ألاط سطألزألن اه(ألحمل أل ل ألإذ ناااألبذوأليوسفأل4

ألبواألإا نجألمس حي

ألثبطيألمتثالألمس حي

ألثبي ألمتثالألمس حيألنيثبيثطأل)ألصطب بةأل(ألإميبنألحملومألأل بمألحمل ألنيق يبأل5

ألثبطيأل  ضألمس ح أل-ألمس حاطأل)ألألوماوألواويااتأل(أل6

ألثبي ألإا نجأل)ألوماوألواويااتأل(أل-ألبميلأل هب أل7
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 النشاط الرياضى

ألنمل كاألجمباألنملسبذقطألنيف قطألنالساأل 

ألثبطيألنيعب ألقوىألنشوىلألحمل ألططلبويألحمل أل1

ألبواألكبألنتاهألنيثبطاطألابا ألنمح أل حبتطألحمل أل8

ألثبطيألكلباألباسب ألنيثبطاطأل بماألاب األ ب ألنهلبميأل3

ألثبي ألم بأل طألزألن اطأل(نيثبطاطأل)اط سطألألك  ألحملومألسلالبنأل4

 النشاط االجتماعى

ألنمل كاألجمباألنملسبذقطألنيف قطألنالساأل 

ألابمسألطبيبطألمثبياطألنيثبطاطأل)اط سطألزألن اط(ألصبطلطألحمل ألم لف ألنذومس هأل1

ألثبملألطبي ألمثبييألألنذعطأل)إطتبجألطببتي(ألنيسا ألث وةألأل بمأل8

 النشاط الثقافى

ألنمل كاألجمباألنملسبذقطألنيف قطألنالساأل 

ألألنذ ألإطةبمألميينألبوىلألبمسب أل ا ألنيسا أل ل أل1

ألسبمسألق آنألك ياألنيثبيثطأل)ألإطتبجألطببتيأل(ألنمح ألنيسعا ألحمل ألصومهأل8

ألثبطيألمقباألنيثبيثطأل)اط سطألزألن اطأل(ألذسب أل ب ألنهلبميألحبا ألغطب أل3

ألبواألم نسلألتلافايوطيألنشوىلأل)اط سطألزألن اط(ألحمل ألحبصظألحمل ألحلليألحبا أل4

ألبواألق آنألك ياألنيثبطاطأل)اط سطألزألن اطأل(ألم لف ألبذوألمس نصبطلطألحمل ألأل5

 نشاط اجلوالة

ألنمل كاألجمباألنملسبذقطألنيف قطألنالساأل 

ألنشواألطةبطألاونيطأل-أل84وني وألنألنإلأل بميطألأل38ني وألنألنيكةفاطألأل1

ألاونيطألمثبياطأل ل ألمستوىألنيوص ألبوىلألبمسب أل ا ألنيسا أل ل أل8

ألمثبياطأل ل ألمستوىألني وألناونيطألألثبيثطألآال أل ببسأل ا أل ببسأل3

ألاونيطألمثبييأل ل ألمستوىألني وألنألألنذعطألبمح أل ب ألنهلبميألإذ ناااأل4
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