
 والنقاط الفوقية والسفلية رشح طريقة سعيد

 

: انرانً انُذٕ ػهى 2011-07-18 تراسٌخ األسثٕػً انرذهٍم ٔضغ

 

  انٍٕسٔ

 

ٔنٕ ذجأصْا ٔاغهك فٕق ...طانًا ْٕ ذذرٓا فٕٓ انى انٓثٕٔٔٔٔٔط  4300 

  4400ٔتؼذْا  4373خًس دلائك سٍزْة درى  4307

 

ياضً ٔياصاند لٌٕح ػهٍّ ْٔزِ يٍ االسثٕع ال 4010فً دانح انٓثٕط نذٌّ 

ٔتؼذْا  3945نخًس دلائك فسٍزْة انى  4000ٔنكٍ نٕ كسشْا ٔاغهك ذذد 

3913 

 

 ؟ انرذهٍم ْزا يٍ َفٓى يارا

انجٕاب  

سفهٍح ْزا انرذهٍم ٌذذد نهُا انُماط انفٕلٍح ٔانُماط ال

 4307-4300:انُماط انفٕلٍح 

 4010-4000:انُماط انسفهٍح

 :ٔانسفهٍح جانفٕلً انُماط يغ نهرؼايم سؼٍذ طشٌمح نششح األٌ َاذً

 

  نهٍٕسٔ 4157 ػهى االسثٕع افررخ

 .... االفرراح ػهى ٔتٍغ ششاء انذخٕل ذىي.... خطٕج ٔلأ طٍة

 



 : كانرانً االٔايش َؼهك.... خطٕج ثاًَ

 

  االسثشٌذ -10 -انفٕلٍح انُماط يٍ تٍغ

 االسثشٌذ+10+ انسفهٍح انُماط يٍ ششاء

 

؟  يارا ٌمصذ يٍ ْزا انكالو

َأذً نهششح 

فً دانح انثٍغ 

ػهك أيش تٍغ يٍ انُماط انفٕلٍح يغ ذُمٍص ػشش َماط ٔاالسثشٌذ ساح ذكٌٕ َمطح ٌ

 4288: انثٍغ 

 

فً دانح انششاء 

ٔاالسثشٌذ ساح ذكٌٕ َمطح  صٌادج ػشش َماطيغ  انسفهٍحيٍ انُماط  ششاءػهك أيش ٌ

 4023:  انششاء

 

 : األْذاف دمك نهٍٕسٔ تانُسثح

 

  َمطح 134 تشتخ 4023 ػهى 4157 يٍ انثٍغ ْذف ذذمك

  َمطح 265 تشتخ 4288 ػهى 4023 يٍ انششاء ْذف ذذمك

  َمطح 131 تشتخ 4288 ػهى 4157 يٍ انششاء ْذف ذذمك

 احاالفرد ػهى"  َمطح 131 تشتخ 4157 ػهى 4288 يٍ انثٍغ ْذف ذذمك

 " اغهمد

 

 " ْايح يالدظح "

 

 االفرراح ػهى صفمح آخش فسرغهك اٌضا ٔانسفهٍح انفٕلٍح نهُمطح انؼًهح ٔصهد ارا

 ... انًؼاكسح نهُمطح نهٕصٕل االَرظاس ٌرى ٔنٍ

 



  َمطح 661= ارٌ استاح انٍٕسٔ 

 

ػهى صٔج انٍٕسٔ دٔالس  شاسخ نهرٕضٍخ انطشٌمح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: انرانً انُذٕ ػهى 2011-07-18 تراسٌخ األسثٕػً انرذهٍم ٔضغ

 انثأَذ

 

 فٕلّ اغهك ٔنٕ ٔانٓثٕط انصؼٕد تٍٍ انذاجض ًْ 6260 انًاضً االسثٕع كرثُاْا انرً يثم

 ... شٓش يُز.... انًؼشٔفح انُمطح 6310 ٌٔؼذْا 6290 دٍشٔح دلائك خًس

 

 دٍشٔح دلائك خًس ذذرٓا ٔاغهك 5990 كسش ٔنٕ... ػهٍّ لٌٕح 6000 -5995 ػُذِ ذذد

 5860 ٔتؼذِ 5910 ٔتؼذِ 5940

 

 

 ؟ انرذهٍم ْزا يٍ َفٓى يارا

  انجٕاب

 سفهٍحال ٔانُماط انفٕلٍح انُماط نهُا ٌذذد انرذهٍم ْزا

 6260 : انفٕلٍح انُماط

 6000 -5995 :انسفهٍح انُماط

 :ٔانسفهٍح جانفٕلً انُماط يغ نهرؼايم سؼٍذ طشٌمح نششح األٌ َاذً

 

  تأَذنم 6127 ػهى االسثٕع افررخ

 .... االفرراح ػهى ٔتٍغ ششاء انذخٕل ذىي.... خطٕج ٔلأ طٍة

 

 : كانرانً االٔايش َؼهك.... خطٕج ثاًَ

 

  االسثشٌذ -10 -انفٕلٍح انُماط يٍ تٍغ

 االسثشٌذ+10+ انسفهٍح انُماط يٍ ششاء

 

؟  يارا ٌمصذ يٍ ْزا انكالو

َأذً نهششح 



 

فً دانح انششاء 

ٔاالسثشٌذ ساح ذكٌٕ َمطح  صٌادج ػشش َماطيغ  انسفهٍحيٍ انُماط  ششاءػهك أيش ٌ

 6003:  انششاء

 

 : نهثأَذ تانُسثح

 

  َمطح 124 تشتخ 6003 ػهى 6127 يٍ انثٍغ ْذف ذذمك

  َمطح 147 ٌسأي 6150 ػهى ستذٓا ٔاالٌ 6003 يٍ انششاء صفمح ذفؼهد

 ... َمطح 20 تشتخ 6127 يٍ االفرراح ششاء صفمح ٔنذٌُا

 

 طحَك 291=  انهذظح ْزِ درى انثأَذ اجًانً

  

 دٔالسانثأَذ  صٔج ػهى انطشٌمح نهرٕضٍخ شاسخ

 

 

 ألسثٕعا إرا إجًانً انُماط انًكرسثح خالل

  َمطح 952=  ٌسأي

 

 

مت حبمد هللا وتوفيقه 



أخومك معد امللف برمودا  

ال تنسوه من ادلعاء  

 


