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انًُاِ انًبخزنت و انُفاَاث انظهبت( عٍ طشَك انُفاَاث انسائهت/) كُفُ ت حظشَف انفضالث انُاحجت عٍ انًظُع - 

 إلايت يُشآث إضافُ ت دوٌ إنحاق انضشس بانظحت انعايت و بانًحُظ و دوٌ حهىَذ انًُاِ انسطحُ ت و انجىفُ ت.

 

س انًسخُذاث عهً :هالحظت  :اربع نسخ حظى 

ت لبم حمذًَه   اسة انظُاعت نماء يسخُذ خاص )يعطً انً وص احمذو َسخت عٍ انًسخُذاث انًطهىبت انً انبهذَ ت انًخخظ 

ٍ سلى و حاسَخ انخسجُم؛ ايا انُسخ انيٍ انىصاسة(   ً و يع انُسخت االطهُت انً وصاسة انظُاعت.انبا زالدَخض  لُت فخمذ 
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