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 ٍِ ٌٍ ٚاٍع خالٍم َٓت  يٛطٓ٘ايشٜاد٠ يف بٓاء دٝ
 

خذَات تشب١ٜٛ ٚتع١ًُٝٝ بهؿاء٠ ٚؾاع١ًٝ يًُظتؿٝذٜٔ  تكذِٜ 

, يًُٛاسد املتاس١َٔ ايتعًِٝ ايعاّ، باالطتجُاس األَجٌ 

 ٚايؼشان١ اجملتُع١ٝ، حتكٝكًا يًت١ُٝٓ املظتذا١َ

 املٛاطــ١ٓ     االسرتاّ             

 ايظال١َ     ايــــعـــــــذٍ         

 2 اإلتكإ  



 ستُذ طٝذْا ٚاملشطًني هلل سب ايعاملني ، ٚايصال٠ ٚايظالّ ع٢ً أػشف األْبٝاء اذتُذ                                                              

 :ٚصشب٘ ٚطًِ ، اَا بعذ  آي٘ٚع٢ً                                                               
 َا أٚتٞ َٔ أدٚات  ٚبهٌ األَٔ ٚايظال١َ غا١ٜ نٌ ؾشد يف ٖزٙ اذتٝا٠، ٚهلزا ٜظع٢ اإلْظإ داٖذًا ٜعترب                     

 تكضٞ ايــــيت ٚجيٓب َٔ سٛي٘ املداطش ٚدــــ٘ ارتصٛص يٝشكل ٖزٙ ايػا١ٜ، يهٞ جيٓب ْؿظ٘ ع٢ً ٚٚطائٌ                

  .األسٚاح ٚ األَٛاٍ ع٢ً سذ طٛاء ٚختتًـ ايتذابري ايٛقائ١ٝ باختالف ْٛع ٚسذِ ارتطش أٚ ايهاسث١ع٢ً                
نــإ يضاَـا ألٟ َٓؼــل٠ تعًُٝٝـ١ ٚ ــا خطـ١ ٚقائٝــ١ َــٔ بـاب االستٝاطــات ايٛادـب تٛاؾشٖــا يتهـٕٛ عْٛــًا عٓــذ       ٚهلـزا  

ألدٌ ٖزٙ ايػا١ٜ ٚيتظـاعذ ٚتظـٌٗ   ايتع١ًُٝٝ صُُت ٚقٛع اذتٛادخ ٚاألصَات ال قذس اهلل، ٚخط١ اإلخالء يف املٓؼآت 

َـٔ استُـاالت ٚ أ ـشاس َؿاد،ـ١ ، ٚبـا جيـب إٔ ٜؿعـٌ عٓـذَا         حيـذخ  يًكائُني ع٢ً أسٚاح األػداص َٛاد١ٗ َا قـذ  

 سذٚخيف ساي١ يًعاًَني ٖٓا قاَت إداس٠ األَٔ ٚايظال١َ بٛ ا خط١ اإلخالء َٚٔ ، ريوحيذخ ػٞء َٔ 

 . طاسئ ال قذس اهلل  أَش 

 .       اإلخالء خط١ أٖذاف .                                                           .   اإلخالءتعشٜـ خط١      

 .  ع١ًُٝ خط١ اإلخالءاسػادات .                      اييت تظتٛدب إخالء املٓؼآت ايتع١ًُٝٝ اذتاالت      

 . ٖٝهٌ  ايًذإ ايتٓؿٝزٟ                                                                .  عٔ املٓؼل٠ َعًَٛات       

 ( .نشٚنٞ ) شتاسز ايطٛاسئ شتطط (  .                        ايتٓؿٝز١ٜايًذإ )اإلخالء َٗاّ دتإ خط١      

 . ٖٚٛاتـ ايطٛاسئ  سقاّأ      
 اهلل انؼهي انقديس أن يديم ػهيىا وؼمة األمه واالمان وأن حيفظ بالدوا مه كم شسوسأل 
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عًُٝــــ١ إبعــــاد االػــــداص عــــٔ َهــــإ  ٖــــٞ 

ــرب املظـــــايو     ــش ْٚكًـــــِٗ عـــ املٗٝـــــل٠ ارتطـــ

 .(داخٌ املٓؼل٠ أٚ خاسدٗا)آ١َٓ  األَانٔ 
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تٛؾري اذتُا١ٜ ايالص١َ يألػداص يف املٓؼل٠ َٔ أٟ خطش ٚريو بإجياد ايطشٜكـ١ املجًـ٢ إلخالئٗـِ يف    

 .أقصش ٚقت ممهٔ 
 .محا١ٜ املُتًهات، ٚجتٓٝبٗا األ شاس

  .االطتعذاد ايتاّ ملٛاد١ٗ ناؾ١ اذتٛادخ ٚاالستُاالت املتٛقع١ ٚغري املتٛقع١
ايتدطٝط املظبل عًـ٢ تٓظـٝل األعُـاٍ ٚطـشع١ األداء ٚدقـ١ اإلصتـاص ٚعـذّ االتهايٝـ١ َٚعادتـ١ األَـٛس،           

  . مما ٜظبب عٓ٘ ايكٝاّ بايٛادبات بظشع١ ٜٚظش
 . حتذٜذ املظؤٚيٝات ٚاالختصاصات يًُؼشؾني ع٢ً ايًذإ باملٓؼل٠ يًكٝاّ نٌ بعًُ٘ بذق٘ َٚٗاس٠

 تعٜٛذ األػداص ع٢ً َٛاد١ٗ ساالت ايطٛاسئ يف ايعشٚف ايعاد١ٜ يٝهْٛٛا ع٢ً اطتعذاد ملٛاد١ٗ 

  .أطٛأ االستُاالت يف أٚقات ايطٛاسئ
 تٛؾري ناؾ١ املعذات ٚأدٗض٠ ايظال١َ ٚاإلطؿاء ٚاإلْكار ٚاذتُا١ٜ ايالص١َ ٚايتلنذ َٔ 

 اطتُــشاس١ٜ صــــالسٝــــــتٗا ٚتذسٜب املعًُني ٚايطـــًب١ عــــــــ٢ً اطتدـــــذاَٗا

  .االطتدذاّ األَجٌ
 .ْؼش ثكاؾ١ األَٔ ٚ ايظال١َ بني األػداص 
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 .اْتؼاس ايػاصات ايظا١َ ٚاملٗٝذ١ سٛادخ  
 .سٛادخ اذتشٜل بلْٛاعٗا 

 .سٛادخ ايتصذعات ٚاالْٗٝاسات 
 .  تظشبات املٝاٙ ايك١ٜٛ اييت خيؼ٢ إٔ تًشل  شسا باملب٢ٓ 

سذٚخ سذخ َا يف املٓؼآت أٚ ايطشقات اجملاٚس٠ يًُذسط١ خيؼ٢ اَتذاد  

, االْٗٝاسات , سٛادخ اذتشٜل : َجٌإىل داخٌ املٓؼل٠ ايتع١ًُٝٝ  شسٙ 

 .ايهُٝٝائ١ٝ ٚخالؾ٘ تظشبات املٛاد 
 خؼ١ٝدخٍٛ اػداص يف ساي١ غري طبٝع١ٝ أٚ سٝٛاْات َؿرتط١ 

 .إٔ ًٜشل ايطالب أٚ ايطايبات  شسا دشاء ريو   
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 مساع جسس اإلوراز، أو تهقي تؼهيمات إخالء ادلبىن استجابة حلانة ػىد        
ساػى اآلتي ، جيب طازئة       

ُ
 :أن ي

ايظال١َ ٚايتلنذ َظؤٍٚ ايتصشف ٚعذّ االستباى ٚايبذء ؾٛسًا يف تٓؿٝز خط١ اإلخالء َا سظٔ    

 .َٔ خشٚز ادتُٝا
ع١ًُٝ  االطتُاع إىل ايتٛدٝٗات ٚاإلسػادات َٔ املدتصني يف ايًذإ املهًؿني ٚريو إلصتاص      

 . ايٛقت ؾرت٠ قصريٙ َٔ اإلخالء يف 
 .ايتٝاس ايهٗشبائٞ بعذ ايتلنذ َٔ خًٛ املصاعذقطا        
 .ايؿٛسٟ إلداس٠ األَٔ ٚايظال١َ املذسط١ٝ ايتبًٝؼ       
 املتٛادذٜٔ باملب٢ٓ عٔ أقشب شتشز يًطٛاسئ بايٓظب١ هلِ ست٢ ٜتِ جتُعِٗ يف  إسػاد       

 .املدصص يزيواملهإ       
 نُدشزنٓت يف َهإ َتعذد األدٚاس ؾٝذب عذّ ايًذٛء يًُصعذ إرا       

 .ٚاطتدذّ طالمل ايطٛاسئ     
 َظاعذ٠ ايعادضٜٔ ٟٚٚ االستٝادات ارتاص١ ٚنباس ايظٔ        
  ٚإطعاف املصابني        
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 .عذّ اطتدذاّ ايؼبابٝو ٚاألدٚات ايهٗشبائ١ٝ ٚاالػٝاء اذتاد٠ ٚعذّ ايتدشٜب حبذ١ اإلخالء 

 .ايتضاسِ ٚايتذاؾا َٚضاٜك١ األخشٜٔ ٚاطتدذاّ االصٛات املضعذ١ ٚايعاي١ٝ عذّ 
املضاح ٚاالطتٗتاس ٚادتًٛغ باملهتب ٚعذّ املباالت ٚايتشذخ باهلاتـ أٚ ادتٛاٍ  اثٓاء ع١ًُٝ  عذّ 

 .اإلخالء ، مما ٜتظبب يف عذّ اصتاح خط١ اإلخالء 
مجٝا َٓظٛبٞ املٓؼل٠ يف ْكط١ ايتذُا َٔ املظؤٍٚ املدتص بزيو ، ؾؿٞ ساي١ عذّ تؿكذ 

 .ٜبًؼ َظؤٍٚ دت١ٓ ايطٛاسئ املدتص١ بتؿكذ املٓؼل٠ املٓظٛبني تٛادذ أسذ 
 ايظُاح ألسذ بايعٛد٠ يًُب٢ٓ بعذ ع١ًُٝ اإلخالء ألٟ غشض َٔ األغشاض إال بعذ عذّ 

 ايطٛاسئ َظؤٚيٞ ٚصذس عٔ  , تٓتٗٞ مجٝا أَٛس ٚخطٛات ايظال١َ ٚاألَٔ ؾٝ٘إٔ 

 . قائذ املٓؼل٠ َا ٜؿٝذ بلٕ ايٛ ا قذ أصبح آًَٓاأٚ 
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 ايشقِ ايٛصاسٟ  أطِ املٓؼل٠ 

 َٛقا املٓؼل٠  سهَٛٞ)  (  ْٛع املب٢ٓ 

عذد َٓظٛبٞ 

 املٓؼل٠ 

 عذد األدٚاس 

ـ  سقِ اهلات

 يًُٓؼل٠ 

عذد شتاسز 

 ايطٛاسئ 

 (  اذتاسغ)أطِ َظ،ٍٛ األَٔ 

املٛقا املكرتح ايزٟ ميهٔ االطتؿاد٠ َٓ٘ نُٛقا بذٌٜ يًُٓؼل٠ يف ساٍ 

 ايطٛاسئ 

 املٓاطب يًتذُا بعذ ع١ًُٝ اإلخالء بٗزٙ املٓؼل٠  املٛقا

 أقشب َظتؼؿ٢

 سهَٛٞ 

سقِ ٖاتـ 

 املظؤٍٚ

أقشب َشنض 

 يًذؾاع املذْٞ 

سقِ ٖاتـ 

 املظؤٍٚ
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 َالسعات  ايعذ املتٛؾش  ايصٓـ 

 طؿا١ٜ سشٜل 

 خشاطِٝ َٝاٙ 

 صٝذي١ٝ إطعاف أٚي١ٝ 

 شتاسز طٛاسئ 

 أْٛاس ايطٛاسئ 

 يٛسات إسػاد١ٜ ملدشز ايطٛاسئ 

 سقِ ادتٛاٍ ايٛظٝؿ١  االطِ 
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 قائد ادلىقغ 

 زئيس انتىظيم 
 رلمىػة اإلخالء   و انتؼداد

 زئيس
 اجملمىػة اخلاصة  

 زئيس
 رلمىػة اإلخالء  

 زئيس
 رلمىػة اإلوقاذ  

 زئيس
 رلمىػة اإلطفاء  

 زئيس
 رلمىػة اإلسؼاف 

 زئيس
 اجملمىػة اخلاصة  

استقبال جهات 
 رلمىػة اإلسؼاف رلمىػة اإلطفاء  رلمىػة اإلوقاذ  انطىازئ  
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 .ٜٚشَض ي٘ يف ايًذ١ٓ ايتٓؿٝز١ٜ بكائذ املٛقا ( قائذ عاّ ع٢ً طري ارتط١ ٜهٕٛ قائذ املٓؼل٠ ايتع١ًُٝٝ )

            
 .َتابع١ ايؿشق١ ارتاص١ يٛنإ ٖٓاى َشس١ً تع١ًُٝٝ دٕٚ االبتذائٞ أٚ رٟٚ االستٝادات ارتاص١ 

 .  االطُ،ٓإ ع٢ً رٟٚ االستٝادات ارتاص١ ٚ ايتلنذ َٔ إخالئِٗ 

اييت َٔ خالهلا ٜتِ إدخاٍ ( إداس٠ األَٔ ٚايظال١َ املذسط١ٝ , إداس٠ ايتعًِٝ , ايؼشط١ , اهلالٍ األمحش , ايذؾاع املذْٞ ) املدتص١ ادتٗات إبالؽ 

 .ايبالؽ إىل َٛقا اإلداس٠ ايعا١َ يألَٔ ٚ ايظال١َ املذسط١ٝ املدصص يزيو 

 . اذتذخ بؼهٌ دقٝل ٚتعب،١ منٛرز تبًٝؼ سادث١ ٚصـ 

 . ايـتلنذ َٔ َباػش٠ اجملُٛعات ملُٗاتٗا ٚؾل ارتط١ 

 .  َتابع١ زتُٛع١ اإلخالء ست٢ ٜتِ ايـتلنذ َٔ خشٚز ادتُٝا 

 .إىل ْكاط ايتذُا ٚايتلنذ َٔ ٚدٛد ادتُٝا ايتٛد٘ 

 .َٚتابع١ سايتِٗ أٍٚ بلٍٚ  املصابني إ ٚدذ َتابع١ 

 .ايطٛاسئ ؾشم اطتكباٍ 

 .اإلجيابٝات ٚايظًبٝات ٚأطباب اذتادخ ٚحبجٗا َا أعضاء ايًذ١ٓ تذٜٚٔ 

 .أٚ إسداعِٗ إىل َٓاصهلِ , َتابع١ إعاد٠ َٓظٛبٞ املٓؼل٠ يف ساٍ عذّ ٚدٛد خطش عًِٝٗ 

 

 

 ايتٛقٝا  ايكظِ /  ادت١ٗ املهًـ  ّ

1 

 (  انهجان انتىفيرية)
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 .  ؾصٌ ايتٝاس ايهٗشبائٞ عٔ َٓطك١ اذتذخ 

 َا ْصشِٗ بعذّ ايتذاؾا أٚ ايصشاخ , ايتلنذ َٔ ؾتح األبٛاب ٚتٛدٝ٘ َٓظٛبٞ املٓؼل٠  ملداسز َتعذد٠ 

 .ٚ ارتشٚز بؼهٌ ٖادئ 

 .َتابع١ زتُٛع١ اإلطؿاء ٚ اإلْكار ٚ اإلطعاف ٚ ايتلنذ َٔ قٝاَِٗ بٗاَِٗ 

 ٚإبالؽ ريو , عٌُ إسصائ١ٝ با ْتر عٔ اذتادخ َٔ خظائش ٚ إصابات إٕ ٚدذ 

 .يكائذ املٓؼل٠  ايتع١ًُٝٝ

 َتابع١ إعــاد٠ األٚ ــاع أٚ إجيــاد ايبـذٌٜ الطتـُشاس املــــــظري٠ ايتع١ًُٝٝ 

 .بايتٓظٝل َــا ادتٗات  املدتص١  داخٌ ٚخاسز إداس٠ ايتعًِٝ 

      
 

 

 (  انهجان انتىفيرية)

 ايتٛقٝا  ايكظِ /  ادت١ٗ املهًـ  ّ

1 

2 

3 
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 :  ٖٓاى ثالخ َُٗات سئٝظ١ٝ تؼهٌ َُٗات زتُٛع١ اإلخالء ٖٚٞ 

 اجملُٛع١ األٚىل  :  

 .  ايتٛد٘ ايظشٜا إىل َٛقا اذتادخ عٓذ مساع دشغ اإلْزاس 

 .إبعاد املتٛادذٜٔ عٔ َٛقا ارتطش 

 .  تٛدِٝٗٗ إىل أقشب املداسز  بعهع َهإ ارتطش 

 :  ايجا١ْٝ اجملُٛع١ 

 .  عذّ ايظُاح ألٟ ػدص بايتدًـ داخٌ املب٢ٓ َُٗا ناْت األطباب أثٓاء اإلخالء 

 .  ايتٛادذ أع٢ً ٚ أطؿٌ طالمل  ايذسز يتٓعِٝ خشٚز املتٛادذٜٔ َٚٓا ايتذاؾا 

 :  ايجايج١ اجملُٛع١ 

 .  تؿكذ ناؾ١ األبٛاب ٚؾتشٗا بؼهٌ ناٌَ 

 .  اطتكباٍ ؾشٜل ايطٛاسئ ٚتٛدِٝٗٗ ملهإ ايطٛاسئ  

 .  اإلخالء ٚايبشح ٚريو بآخز دٛي١ طشٜع١ يًتلنذ َٔ خًٛٙ َٔ األػداص 
     
 

 

 (  انهجان انتىفيرية)

 ايتٛقٝا  ايكظِ /  ادت١ٗ املهًـ  ّ

1 

2 
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      تهٕٛ َُٗتِٗ إطؿاء اذتشائل اييت قذ حتذخ ألمسح اهلل ٚريو باطتدذاّ زتُٛع١ 

 .  املٓؼا٠ دٕٚ تعشٜض أْؿظِٗ يًدطش املتٛؾش٠ بٗزٙ ٚ اإلطؿاء ايظال١َ  ٚطائٌ 
               

 

 

 (  انهجان انتىفيرية)

 ايتٛقٝا  ايكظِ /  ادت١ٗ املهًـ  ّ

1 

2 

3 
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 احملصٛسٜٔ ْٚكٌ املصابني تهٕٛ َُٗتِٗ اإلْكار ٚاإلطعاف إلْكار ٚاطتدشاز زتُٛع١ 

يًُصابني ْٚكًِٗ إىل أقشب ٚتكذِٜ اإلطعاؾات األٚي١ٝ ٚإبعادِٖ عٔ َٓطك١ ارتطش 

 َا تذٜٚٔ األمساء ٚ األعذاد ٚ د١ٗ ْكًِٗ ٚإبال ؽ َذٜش , َظتؼؿ٢ أٚ َشنض صشٞ 

 .  املٓؼل٠ ايتع١ًُٝٝ  بزيو 
 

 

 (  انهجان انتىفيرية)

 ايتٛقٝا  ايكظِ /  ادت١ٗ املهًـ  ّ

1 

2 

3 
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 َٔ  زتُٛع١ يًُشاسٌ َا دٕٚ االبتذائٞ َٚظاعذ٠ رٟٚ االستٝادات ارتاص١ ٖٚٞ 

 االجتاٙ ساٍ مساع اإلْزاس إىل َٛقا األطؿاٍ ٚ إخالئِٗ عرب أقشب شتشز : َٗاَٗا 

 .  َٓـــطك١ ايتذُا يف إىل خاسز املب٢ٓ ٚ تٗذئتِٗ َٚشاقـــبتِٗ 

 (  انهجان انتىفيرية)

 ايتٛقٝا  ايكظِ /  ادت١ٗ املهًـ  ّ

1 

2 

3 
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 .املٛظؿني / املتذسبني / تٗذئ١ ايطالب 
 .  َظاس اإلخالء ايبعٝذ عٔ َٛقا ارتطش حتذٜذ 

 ٚدٛد ادتُٝا  ْكاط ايتذُا ٚتعذادِٖ يًتلنذ َٔ املٛظؿني إىل / املتذسبني /َشاؾك١ ايطالب 

 .ٚتظًِٝ تعذادِٖ إىل زتُٛع١ ايتعذاد يف ْكط١ ايتذُا 

 .االْضُاّ إىل اجملُٛع١ املٓتُٞ إيٝٗا ٚؾل تٛصٜا  ايًذإ ايتٓؿٝز١ٜ 

 (  انهجان انتىفيرية)

 ايتٛقٝا  ايكظِ /  ادت١ٗ املهًـ  ّ

1 

2 

3 
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/  إداسٟ / َعًِ / طايب )ايظبب يف عذّ إدساد٘ يف اهلٝهٌ ألْ٘ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ أٟ ػدص ؾكذ ٜهٕٛ 

 :  إال إٔ ريو ال ٜعين إُٖاٍ ٖزا ايذٚس بايؼ األ١ُٖٝ ايزٟ ٜتُجٌ يف( عاٌَ صٝا١ْ أٚ ْعاؾ١/ ساسغ

 .قشع دشغ اذتشٜل      

 .إػعاس املتٛادذٜٔ سٍٛ َهإ ارتطش ٚ إبعادِٖ      

 َباػش٠ اذتذخ بٛطائٌ اإلطؿاء املتٛؾش٠ إٕ نإ اذتادخ سشٜكًا دٕٚ      

 .  تعشٜض ْؿظ٘ يًدطش       

 

 (  انهجان انتىفيرية)

19 



 

 .  ايكٝاّ بتصٜٛش ٚ تٛثٝل ع١ًُٝ اإلخالء أثٓاء اذتذخ            

 .  إسطاٍ تكشٜش عٔ تٓؿٝز اإلخالء إلداس٠ األَٔ ٚ ايظال١َ املذسط١ٝ          
 

 (  انهجان انتىفيرية)

 ايتٛقٝا  ايكظِ /  ادت١ٗ املهًـ  ّ

1 

2 

3 
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 .املب٢ٓ ٚسؿغ ايٓعاّ تلَني   

 .دخٍٛ أٟ أؾشاد غري املتدصصني داخٌ املب٢ٓ َٓا    
 اإلخالء ٚايظٝطش٠ تٓتٗٞ عًُٝات إىل إٔ ( إدشاء أَين ) خشٚز أٟ أسذ َٔ ايبٛاب١ ايشئٝظ١ٝ َٓا    

 .األص١َ ٚاْتٗاء اذتاي١ ايطاسئ١ ع٢ً     
 .ايؿشم املتدصص١ َٔ سداٍ ايذؾاع املذْٞ ٚإسػادِٖ ملٛقا اذتشٜل اْتعاس    

 

 (  انهجان انتىفيرية)

 ايتٛقٝا  ايكظِ /  ادت١ٗ املهًـ  ّ

1 

2 

3 
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 ايتٛاصٌ  املظ،ٍٛ    الجهة ّ

ٍ  اهلاتـ املباػش   سقِ ادتٛا

 َذٜش 1

 املذسط١ٝ  إداس٠ األَٔ ٚايظال١َ 

 

 ستُذ بٔ عبذاهلل ايعاَش
0135816553 0548021117 

 0506914458 0135819815 عبذاهلل ايزنش اهلل عُاد بٔ   سئٝع قظِ ايطٛاسئ 2
 0540222343 - ارتٛيفبٔ صاحل إبشاِٖٝ  رئيس قسم السالمة  3
 0599321222 -   ايبْٛاصشَؼاسٟ  طًُإ  رئيس قسم األمن المدرسي  4

 اذلالل األمحس 

997 
 اندفاع ادلدوي 

998 
 انشسطة 

999 
23 



 األنفانكهمات األزبغ انتي تبدأ حبسف هري    

24 

 .األػداص عٔ َصذس ارتطش املباػشبعذ   أ

 .ٖاتؿًٝاصاؾش٠ اإلْزاس ٚأبًؼ ايذؾاع املذْٞ أطًل   . ْزس أ

 .أغًل األبٛاب ٚايٓٛاؾز ػشٜط١ إٔ ال تعشض طالَتو يًدطش. اذتشٜل ٚايذخإسصش  أ

ٌِأ   .غادس ؾٛسًا إىل َٓطك١ ايتذُا.    خ



 

 سقِ

 ايصؿش١ 

 سقِ املٛ ٛع 

 ايصؿش١ 

 املٛ ٛع 

1  ٌ  َٗاّ زتُٛع١ اإلطؿاء  15 ؾشٜل ايعُ

ّ زتُٛع١ اإلْكار ٚ اإلطعاف  16 ايشؤ١ٜ ٚايشطاي١ ٚاألٖذاف  2  َٗا

ّ اجملُٛع١ ارتاص١  17 املكذ١َ  3  َٗا

ـ خط١ 4 ّ املعًِ  18 اإلخالء  تعشٜ ايكاع١ أٚ  سئٝع/املذسب/َٗا

 ايكظِ 

 ١َُٗ َهتؼـ اذتذخ  19 أٖذاف خط١ اإلخالء 5

ّ دت١ٓ ايتٛثٝل  20 اييت تظتٛدب إخالء املٓؼا٠ ايتع١ًُٝٝ  اذتاالت 6-7  (  بٓني )َٗا

ّ اذتشاغ  21 إسػادات ع١ًُٝ خط١ اإلخالء  8  َٗا

 نشٚنٞ املٓؼل٠  22 َعًَٛات عٔ املٓؼا٠ ايتع١ًُٝٝ  9-10

 أسقاّ تُٗو  23   ٖٝهٌ ايًذإ ايتٓؿٝزٟ 11

ّ دتإ خط١ 12    ارتتاّ 24 (  سئٝع ايًذ١ٓ َٗاّ( اإلخالء  َٗا

ّ َظاعذ قائذ املٛقا  13  ايؿٗشغ  25 َٗا

ّ زتُٛع١ اإلخالء 14    َٗا
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