انشروط انفٍُح نًثارٌاخ

تطـىالخ انجًهىرٌح نهفروسٍح
نقفز انًىاَـع

تطىنح كأس يصر
للذرجبد
األولى أ  ,األولى ة  ,الثبنيخ  ,الثبلثخ
الراثعخ  ،الخبهسخ ثقسويهب  ،السبدسخ ثقسويهب
أيام  03 ،03 ،92مارس 3 ،أبريل 9332

على هالعت

يركز رتاب نهفروسٍح

انشروط انفٍُح نًثارٌاخ انثطىنح
على مالعب مركز رباب للفروسية
أيبم الخويس والجوعخ والسجذ واألحذ
الوىافقين  03 ،03 ،92هبرس 3 ،أثريل 9332

أوالً :يىم الخويس الوىافق 9332/0/92
الذرجخ األولى أ
شروط االشتراك

:

نخٍىل انذرجح األونى أ

ارتفاع انًىاَع

:

 511 -541سى

عذد انًىاَع

:

 51 -51ياَع

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثالثً أو يركة ثُائً أو االثٍٍُ يعاًً

انًىاَع انًائٍح

:

ال إشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 171يتر /دقٍقح

جذول انتذكٍى

:

و  51 - 51قفزج

طثقا نجذول ج
يادج  112يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح يثاراج تذكى ًً
تإضافح  4ثىاًَ عهى انزيٍ انفعهً نهًتثاري نكم إسقاط ياَع

الذرجخ األولى ة والشجبة أقل هن  93عبم
شروط االشتراك

:

نخٍىل انذرجح األونى ب

ارتفاع انًىاَع

:

 541 -541سى

عذد انًىاَع

:

 51 -51ياَع

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثالثً أو يركة ثُائً أو االثٍٍُ يعاًً

انًىاَع انًائٍح

:

ال إشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 171يتر /دقٍقح

جذول انتذكٍى

:

و  51 - 51قفزج

طثقا نجذول ج
يادج  112يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح يثاراج تذكى ًً
تإضافح  4ثىاًَ عهى انزيٍ انفعهً نهًتثاري نكم إسقاط ياَع

الذرجخ الثبنيخ والنبشئين أقل هن  32عبم
شروط االشتراك

:

نخٍىل انذرجح انثاٍَح

ارتفاع انًىاَع

:

 511 - 511سى

عذد انًىاَع

:

 51-51ياَع

و  51 -51قفزج

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثالثً أو يركة ثُائً أو االثٍٍُ يعاًً

انًىاَع انًائٍح

:

ال اشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 171يتر /دقٍقح

جذول انتذكٍى

طثقا نجذول ج
يادج  112يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح يثاراج تذكى ًً
تإضافح  4ثىاًَ عهى انزيٍ انفعهً نهًتثاري نكم إسقاط ياَع

:

الذرجخ الثبلثخ والنبشئين أقل هن  31عبم
شروط االشتراك

:

نخٍىل انذرجح انثانثح

ارتفاع انًىاَع

:

 511 - 511سى

عذد انًىاَع

:

 51-51ياَع

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثالثً أو يركة ثُائً أو االثٍٍُ يعاًً

انًىاَع انًائٍح

:

ال اشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 171يتر /دقٍقح

جذول انتذكٍى

:

و  51 -51قفزج

طثقا نجذول ج
يادج  112يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح يثاراج تذكى ًً
تإضافح  4ثىاًَ عهى انزيٍ انفعهً نهًتثاري نكم إسقاط ياَع

الذرجخ الراثعخ واألشجبل أقل هن  31عبم
 5شروط االشتراك نهخٍىل  :نخٍىل انذرجح انراتعح
 551 :سى  511 /سى

1

ارتفاع انًىاَع

1

عذد انًىاَع

4

انًىاَع انًركثح

 :يركة ثالثً ويركة ثُائً

1

انًىاَع انًائٍح

ًٌ :كٍ ياَع انثذٌه

1

انسرعح انًطهىتح

 111 :يتر /دقٍقح

7

جذول انتذكٍى انٍىو
األول

 51-51 :ياَع

:

و  51-51قفزج

طثقا نجذول ج
يادج  112يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح يثاراج تذكى ًً
تإضافح  4ثىاًَ عهى انزيٍ انفعهً نهًتثاري نكم إسقاط ياَع

الذرجخ الخبهسخ للخيىل األجنجيخ والجراعن أقل هن  39عبم

5

شروط االشتراك
نهخٍىل
ارتفاع انًىاَع

1

عذد انًىاَع

4

انًىاَع انًركثح

 :يركة ثُائً

1

انًىاَع انًائٍح

 :ال يىاَع يائٍح

1

 :نخٍىل انذرجح انخايسح األجُثٍح
 511 :سى  551 /سى
و  55قفزج

 51 :ياَع

 1انسرعح انًطهىتح  111 :يتر /دقٍقح
7

جذول انتذكٍى
انٍىو األول

:

طثقا نجذول ج تإضافح 4
يادج  112يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح يثاراج تذكى ًً
ثىاًَ عهى انزيٍ انفعهً نهًتثاري نكم إسقاط ياَع

الذرجخ الخبهسخ للخيىل الوصريخ والجراعن أقل هن  39عبم
5

شروط
نهخٍىل

االشتراك :

نخٍىل انذرجح انخايسح انًصرٌح

 1ارتفاع انًىاَع

:

 511سى

 1عذد انًىاَع

:

 51ياَع

 4انًىاَع انًركثح

:

يركة ثُائً

 1انًىاَع انًائٍح

:

ال يىاَع يائٍح

 1انسرعح انًطهىتح

:

 111يتر /دقٍقح

7

جذول انتذكٍى انٍىو
األول

:

و  55قفزج

طثقا نجذول ج
يادج  112يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح يثاراج تذكى ًً
تإضافح  4ثىاًَ عهى انزيٍ انفعهً نهًتثاري نكم إسقاط ياَع

الذرجخ السبدسخ للخيىل األجنجيخ
:

نخٍىل انذرجح انسادسح األجُثٍح

 1ارتفاع انًىاَع

:

 21سى  511 /سى

 1عذد انًىاَع

:

 51ياَع

 4انًىاَع انًركثح

:

يركة ثُائً

5

شروط االشتراك نهخٍىل

و  51قفزج

 1انًىاَع انًائٍح

:

ال يىاَع يائٍح

 1انسرعح انًطهىتح

:

 111يتر /دقٍقح

7

جذول انتذكٍى انٍىو األول :

طثقا نجذول ج
يادج  112يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح يثاراج تذكى ًً
تإضافح  4ثىاًَ عهى انزيٍ انفعهً نهًتثاري نكم إسقاط ياَع

الذرجخ السبدسخ للخيىل الوصريخ
5

شروط االشتراك نهخٍىل

1

ارتفاع انًىاَع

 51 :سى

1

عذد انًىاَع

 51 :ياَع

4

انًىاَع انًركثح

 :يركة ثُائً

1

انًىاَع انًائٍح

 :ال يىاَع يائٍح

1

انسرعح انًطهىتح

7

 :نخٍىل انذرجح انسادسح انًصرٌح

و  51قفزج

 111 :يتر /دقٍقح

جذول انتذكٍى انٍىو األول :

طثقا نجذول ج
يادج  112يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح يثاراج تذكى ًً
تإضافح  4ثىاًَ عهى انزيٍ انفعهً نهًتثاري نكم إسقاط ياَع

ثبنيبً :يىم الجوعخ الوىافق 9332/0/03
الذرجخ األولى أ

(الذورح األولى)

شروط االشتراك

:

نخٍىل انذرجح األونى أ

ارتفاع انًىاَع

:

 511 -541سى

عذد انًىاَع

:

 51 -51ياَع

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثالثً أو يركة ثُائً أو االثٍٍُ يعاًً

انًىاَع انًائٍح

:

ال إشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 171يتر /دقٍقح

جذول انتذكٍى

:

و  51 - 51قفزج

انًادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ 1
فقرج  1- 1دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ
دٍىي نهذورج انثاٍَح ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل
فً انٍىو انثانث

الذرجخ األولى ة والشجبة أقل هن  93عبم
شروط االشتراك

:

نخٍىل انذرجح األونى ب

ارتفاع انًىاَع

:

 541 -541سى

عذد انًىاَع

:

 51 -51ياَع

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثالثً أو يركة ثُائً أو االثٍٍُ يعاًً

انًىاَع انًائٍح

:

ال إشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 171يتر /دقٍقح

جذول انتذكٍى

:

و  51 - 51قفزج

انًادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ 1
فقرج  1- 1دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ
دٍىي نهذورج انثاٍَح ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل
فً انٍىو انثانث

الذرجخ الثبنيخ والنبشئين أقل هن  32عبم
شروط االشتراك

:

نخٍىل انذرجح انثاٍَح

ارتفاع انًىاَع

:

 511 - 511سى

عذد انًىاَع

:

 51-51ياَع

و  51 -51قفزج

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثالثً أو يركة ثُائً أو االثٍٍُ يعاًً

انًىاَع انًائٍح

:

ال اشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 171يتر /دقٍقح

جذول انتذكٍى

:

انًادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ 1
فقرج  1- 1دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ
دٍىي نهذورج انثاٍَح ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل
فً انٍىو انثانث

الذرجخ الثبلثخ والنبشئين أقل هن  31عبم
شروط االشتراك

:

نخٍىل انذرجح انثانثح

ارتفاع انًىاَع

:

 511 - 511سى

عذد انًىاَع

:

 51-51ياَع

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثالثً أو يركة ثُائً أو االثٍٍُ يعاًً

انًىاَع انًائٍح

:

ال اشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 171يتر /دقٍقح

جذول انتذكٍى

:

و  51 -51قفزج

انًادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ 1
فقرج  1- 1دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ
دٍىي نهذورج انثاٍَح ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل
فً انٍىو انثانث

الذرجخ الراثعخ واألشجبل أقل هن  31عبم
5

شروط االشتراك نهخٍىل  :نخٍىل انذرجح انراتعح
 551 :سى  511 /سى

1

ارتفاع انًىاَع

1

عذد انًىاَع

 51-51 :ياَع

4

انًىاَع انًركثح

 :يركة ثالثً ويركة ثُائً

1

انًىاَع انًائٍح

ًٌ :كٍ ياَع انثذٌه

1

انسرعح انًطهىتح

 111 :يتر /دقٍقح

و  51-51قفزج

7

:

جذول انتذكٍى

انًادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ 1
فقرج  1- 1دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ
دٍىي نهذورج انثاٍَح ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل
فً انٍىو انثانث

الذرجخ الخبهسخ للخيىل األجنجيخ والجراعن أقل هن  39عبم
 :نخٍىل انذرجح انخايسح األجُثٍح

5

شروط االشتراك
نهخٍىل

1

ارتفاع انًىاَع

1

عذد انًىاَع

4

انًىاَع انًركثح

 :يركة ثُائً

1

انًىاَع انًائٍح

 :ال يىاَع يائٍح

1

انسرعح انًطهىتح

7

جذول انتذكٍى

 511 :سى  551 /سى
 51 :ياَع

و  55قفزج

 111 :يتر /دقٍقح
:
انًادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ 1
فقرج  1- 1دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ دٍىي
نهذورج انثاٍَح ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ وٌصُف
انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثانث

الذرجخ الخبهسخ للخيىل الوصريخ والجراعن أقل هن  39عبم
5

شروط
نهخٍىل

االشتراك :

نخٍىل انذرجح انخايسح انًصرٌح

 1ارتفاع انًىاَع

:

 511سى

 1عذد انًىاَع

:

 51ياَع

 4انًىاَع انًركثح

:

يركة ثُائً

 1انًىاَع انًائٍح

:

ال يىاَع يائٍح

 1انسرعح انًطهىتح

:

 111يتر /دقٍقح

جذول انتذكٍى

:

7

و  55قفزج

انًادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ 1
فقرج  1- 1دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ
دٍىي نهذورج انثاٍَح ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل
فً انٍىو انثانث

الذرجخ السبدسخ للخيىل األجنجيخ
5

شروط االشتراك نهخٍىل

 :نخٍىل انذرجح انسادسح األجُثٍح

 1ارتفاع انًىاَع

 21 :سى  511 /سى

 1عذد انًىاَع

 51 :ياَع

 4انًىاَع انًركثح

 :يركة ثُائً

 1انًىاَع انًائٍح

 :ال يىاَع يائٍح

 1انسرعح انًطهىتح

 111 :يتر /دقٍقح

7

جذول انتذكٍى

5

شروط االشتراك نهخٍىل

1

ارتفاع انًىاَع

 51 :سى

1

عذد انًىاَع

 51 :ياَع

4

انًىاَع انًركثح

 :يركة ثُائً

1

انًىاَع انًائٍح

 :ال يىاَع يائٍح

1

انسرعح انًطهىتح

7

جذول انتذكٍى

و  51قفزج

 :انًادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ 1فقرج 1
 1دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ دٍىينهذورج انثاٍَح ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل فً انٍىو
انثانث

الذرجخ السبدسخ للخيىل الوصريخ
 :نخٍىل انذرجح انسادسح انًصرٌح

و  51قفزج

 111 :يتر /دقٍقح
 :انًادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ 1فقرج 1
 1دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ دٍىينهذورج انثاٍَح ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل
فً انٍىو انثانث

ثبلثبً :يىم السجذ الوىافق 9332/0/03
الذرجخ األولى أ
شروط االشتراك

:

نخٍىل انذرجح األونى أ

ارتفاع انًىاَع

:

 511 -541سى

عذد انًىاَع

:

 51 -51ياَع

(الذورح الثبنيخ)

و  51 - 51قفزج

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثالثً أو يركة ثُائً أو االثٍٍُ يعاًً

انًىاَع انًائٍح

:

ال إشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 171يتر /دقٍقح

جذول انتذكٍى

:

انًادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ 1
فقرج  1- 1دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ
دٍىي نهذورج انثاٍَح ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل
فً انٍىو انثانث

الذرجخ األولى ة والشجبة أقل هن  93عبم
شروط االشتراك

:

نخٍىل انذرجح األونى ب

ارتفاع انًىاَع

:

 541 -541سى

عذد انًىاَع

:

 51 -51ياَع

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثالثً أو يركة ثُائً أو االثٍٍُ يعاًً

انًىاَع انًائٍح

:

ال إشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 171يتر /دقٍقح

جذول انتذكٍى

:

و  51 - 51قفزج

انًادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ 1
فقرج  1- 1دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ
دٍىي نهذورج انثاٍَح ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل
فً انٍىو انثانث

الذرجخ الثبنيخ والنبشئين أقل هن  32عبم
شروط االشتراك

:

نخٍىل انذرجح انثاٍَح

ارتفاع انًىاَع

:

 511 - 511سى

عذد انًىاَع

:

 51-51ياَع

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثالثً أو يركة ثُائً أو االثٍٍُ يعاًً

انًىاَع انًائٍح

:

ال اشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 171يتر /دقٍقح

و  51 -51قفزج

جذول انتذكٍى

:

انًادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ 1
فقرج  1- 1دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ
دٍىي نهذورج انثاٍَح ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل
فً انٍىو انثانث

الذرجخ الثبلثخ والنبشئين أقل هن  31عبم
شروط االشتراك

:

نخٍىل انذرجح انثانثح

ارتفاع انًىاَع

:

 511 - 511سى

عذد انًىاَع

:

 51-51ياَع

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثالثً أو يركة ثُائً أو االثٍٍُ يعاًً

انًىاَع انًائٍح

:

ال اشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 171يتر /دقٍقح

جذول انتذكٍى

:

و  51 -51قفزج

انًادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ 1
فقرج  1- 1دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ
دٍىي نهذورج انثاٍَح ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل
فً انٍىو انثانث

الذرجخ الراثعخ واألشجبل أقل هن  31عبم
5

شروط االشتراك نهخٍىل  :نخٍىل انذرجح انراتعح
 551 :سى  511 /سى

1

ارتفاع انًىاَع

1

عذد انًىاَع

 51-51 :ياَع

4

انًىاَع انًركثح

 :يركة ثالثً ويركة ثُائً

1

انًىاَع انًائٍح

ًٌ :كٍ ياَع انثذٌه

1

انسرعح انًطهىتح

 111 :يتر /دقٍقح

7

جذول انتذكٍى

:

و  51-51قفزج

انًادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ 1
فقرج  1- 1دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ
دٍىي نهذورج انثاٍَح ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل
فً انٍىو انثانث

الذرجخ الخبهسخ للخيىل األجنجيخ والجراعن أقل هن  39عبم
 :نخٍىل انذرجح انخايسح األجُثٍح

5

شروط االشتراك
نهخٍىل

1

ارتفاع انًىاَع

1

عذد انًىاَع

4

انًىاَع انًركثح

 :يركة ثُائً

1

انًىاَع انًائٍح

 :ال يىاَع يائٍح

1

انسرعح انًطهىتح

7

جذول انتذكٍى

 511 :سى  551 /سى
 51 :ياَع

و  55قفزج

 111 :يتر /دقٍقح
:
انًادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ 1
فقرج  1- 1دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ دٍىي
نهذورج انثاٍَح ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل
فً انٍىو انثانث

الذرجخ الخبهسخ للخيىل الوصريخ والجراعن أقل هن  39عبم
5

شروط االشتراك
نهخٍىل
ارتفاع انًىاَع

:

1

عذد انًىاَع

:

 51ياَع

4

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثُائً

1

انًىاَع انًائٍح

:

ال يىاَع يائٍح

1

انسرعح انًطهىتح

:

 111يتر /دقٍقح

7

جذول انتذكٍى

1

:

نخٍىل انذرجح انخايسح انًصرٌح
 511سى
و  55قفزج

:
انًادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ 1
فقرج  1- 1دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ
دٍىي نهذورج انثاٍَح ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثانث

الذرجخ السبدسخ للخيىل األجنجيخ
5

شروط االشتراك نهخٍىل

 :نخٍىل انذرجح انسادسح األجُثٍح

 1ارتفاع انًىاَع

 21 :سى  511 /سى

 1عذد انًىاَع

 51 :ياَع

 4انًىاَع انًركثح

 :يركة ثُائً

و  51قفزج

 1انًىاَع انًائٍح

 :ال يىاَع يائٍح

 1انسرعح انًطهىتح

 111 :يتر /دقٍقح
 :انًادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ 1فقرج 1
 1دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ دٍىينهذورج انثاٍَح ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل
فً انٍىو انثانث

7

جذول انتذكٍى

5

شروط االشتراك نهخٍىل

1

ارتفاع انًىاَع

 51 :سى

1

عذد انًىاَع

 51 :ياَع

4

انًىاَع انًركثح

 :يركة ثُائً

1

انًىاَع انًائٍح

 :ال يىاَع يائٍح

1

انسرعح انًطهىتح

7

جذول انتذكٍى

الذرجخ السبدسخ للخيىل الوصريخ
 :نخٍىل انذرجح انسادسح انًصرٌح

و  51قفزج

 111 :يتر /دقٍقح
 :انًادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ 1فقرج 1
 1دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ دٍىينهذورج انثاٍَح ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل فً انٍىو
انثانث

راثعبً :يىم األحذ الوىافق 9332/1/3
الذرجخ األولى أ
شروط االشتراك

:

نخٍىل انذرجح األونى أ

ارتفاع انًىاَع

:

 511 -541سى

عذد انًىاَع

:

 51 -51ياَع

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثالثً أو يركة ثُائً أو االثٍٍُ يعاًً

انًىاَع انًائٍح

:

ال إشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 171يتر /دقٍقح

جذول انتذكٍى

:

يادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ  1فقرج  1دورتٍٍ
غٍر يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ دٍىي نهذورج انثاٍَح
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهذوراخ انساتقح
ٌسًخ نـ  % 11يٍ عذد انًشاركٍٍ نهذخىل فً انذورج األونى و %11يٍ
عذد انًشاركٍٍ نهذخىل فً انذورج انثاٍَح
تشرط أٌ ال ٌكىٌ يستثعذ أو يُسذة فً
أدذ انٍىيٍٍ انساتقٍٍ

و  51 - 51قفزج

الذرجخ األولى ة والشجبة أقل هن  93عبم
شروط االشتراك

:

نخٍىل انذرجح األونى ب

ارتفاع انًىاَع

:

 541 -541سى

عذد انًىاَع

:

 51 -51ياَع

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثالثً أو يركة ثُائً أو االثٍٍُ يعاًً

انًىاَع انًائٍح

:

ال إشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 171يتر /دقٍقح

جذول انتذكٍى

:

يادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ  1فقرج  1دورتٍٍ
غٍر يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ دٍىي نهذورج انثاٍَح
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهذوراخ انساتقح
ٌسًخ نـ  % 11يٍ عذد انًشاركٍٍ نهذخىل فً انذورج األونى و %11يٍ
عذد انًشاركٍٍ نهذخىل فً انذورج انثاٍَح
تشرط أٌ ال ٌكىٌ يستثعذ أو يُسذة فً
أدذ انٍىيٍٍ انساتقٍٍ

و  51 - 51قفزج

الذرجخ الثبنيخ والنبشئين أقل هن  32عبم
شروط االشتراك

:

نخٍىل انذرجح انثاٍَح

ارتفاع انًىاَع

:

 511 - 511سى

عذد انًىاَع

:

 51-51ياَع

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثالثً أو يركة ثُائً أو االثٍٍُ يعاًً

انًىاَع انًائٍح

:

ال اشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 171يتر /دقٍقح

:

يادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ  1فقرج  1دورتٍٍ
غٍر يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ دٍىي نهذورج انثاٍَح
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهذوراخ انساتقح
ٌسًخ نـ  % 11يٍ عذد انًشاركٍٍ نهذخىل فً انذورج األونى و %11يٍ
عذد انًشاركٍٍ نهذخىل فً انذورج انثاٍَح
تشرط أٌ ال ٌكىٌ يستثعذ أو يُسذة فً
أدذ انٍىيٍٍ انساتقٍٍ

جذول انتذكٍى

و  51 -51قفزج

الذرجخ الثبلثخ والنبشئين أقل هن  31عبم
شروط االشتراك

:

نخٍىل انذرجح انثانثح

ارتفاع انًىاَع

:

 511 - 511سى

عذد انًىاَع

:

 51-51ياَع

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثالثً أو يركة ثُائً أو االثٍٍُ يعاًً

انًىاَع انًائٍح

:

ال اشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 171يتر /دقٍقح

جذول انتذكٍى

:

يادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ  1فقرج  1دورتٍٍ
غٍر يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ دٍىي نهذورج انثاٍَح
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهذوراخ انساتقح
ٌسًخ نـ  % 11يٍ عذد انًشاركٍٍ نهذخىل فً انذورج األونى و % 11يٍ
عذد انًشاركٍٍ نهذخىل فً انذورج انثاٍَح
تشرط أٌ ال ٌكىٌ يستثعذ أو يُسذة فً
أدذ انٍىيٍٍ انساتقٍٍ

و  51 -51قفزج

الذرجخ الراثعخ واألشجبل أقل هن  31عبم
5

شروط االشتراك نهخٍىل  :نخٍىل انذرجح انراتعح
 551 :سى  511 /سى

1

ارتفاع انًىاَع

1

عذد انًىاَع

 51-51 :ياَع

4

انًىاَع انًركثح

 :يركة ثالثً ويركة ثُائً

1

انًىاَع انًائٍح

ًٌ :كٍ ياَع انثذٌه

و  51-51قفزج

1

انسرعح انًطهىتح

 111 :يتر /دقٍقح

7

جذول انتذكٍى

 :يادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ  1فقرج  1دورتٍٍ
غٍر يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ دٍىي نهذورج انثاٍَح
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهذوراخ انساتقح
ٌسًخ نـ  % 11يٍ عذد انًشاركٍٍ نهذخىل فً انذورج األونى و % 11يٍ
عذد انًشاركٍٍ نهذخىل فً انذورج انثاٍَح
تشرط أٌ ال ٌكىٌ يستثعذ أو يُسذة فً
أدذ انٍىيٍٍ انساتقٍٍ

الذرجخ الخبهسخ للخيىل األجنجيخ والجراعن أقل هن  39عبم
 :نخٍىل انذرجح انخايسح األجُثٍح

5

شروط االشتراك
نهخٍىل

1

ارتفاع انًىاَع

1

عذد انًىاَع

4

انًىاَع انًركثح

 :يركة ثُائً

1

انًىاَع انًائٍح

 :ال يىاَع يائٍح

1

انسرعح انًطهىتح

7

جذول انتذكٍى

 511 :سى  551 /سى
 51 :ياَع

و  55قفزج

 111 :يتر /دقٍقح
 :يادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ  1فقرج  1دورتٍٍ غٍر
يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ دٍىي نهذورج انثاٍَح
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهذوراخ انساتقح
ٌسًخ نـ  % 11يٍ عذد انًشاركٍٍ نهذخىل فً انذورج األونى و % 11يٍ عذد
انًشاركٍٍ نهذخىل فً انذورج انثاٍَح
تشرط أٌ ال ٌكىٌ يستثعذ أو يُسذة فً
أدذ انٍىيٍٍ انساتقٍٍ

الذرجخ الخبهسخ للخيىل الوصريخ والجراعن أقل هن  39عبم
5

شروط االشتراك
نهخٍىل
ارتفاع انًىاَع

:

1

عذد انًىاَع

:

 51ياَع

4

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثُائً

1

انًىاَع انًائٍح

:

ال يىاَع يائٍح

1

انسرعح انًطهىتح

:

 111يتر /دقٍقح

1

:

نخٍىل انذرجح انخايسح انًصرٌح
 511سى
و  55قفزج

7

جذول انتذكٍى

:

يادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ  1فقرج  1دورتٍٍ
غٍر يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ دٍىي نهذورج انثاٍَح
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهذوراخ انساتقح
ٌسًخ نـ  % 11يٍ عذد انًشاركٍٍ نهذخىل فً انذورج األونى و %11يٍ
عذد انًشاركٍٍ نهذخىل فً انذورج انثاٍَح
تشرط أٌ ال ٌكىٌ يستثعذ أو يُسذة فً
أدذ انٍىيٍٍ انساتقٍٍ

الذرجخ السبدسخ للخيىل األجنجيخ
5

شروط االشتراك نهخٍىل

 :نخٍىل انذرجح انسادسح األجُثٍح

1

ارتفاع انًىاَع

 21 :سى  511 /سى

1

عذد انًىاَع

 51 :ياَع

4

انًىاَع انًركثح

 :يركة ثُائً

1

انًىاَع انًائٍح

 :ال يىاَع يائٍح

1

انسرعح انًطهىتح

 111 :يتر /دقٍقح

7

جذول انتذكٍى

:

و  51قفزج

يادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ  1فقرج 1
دورتٍٍ غٍر يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ دٍىي
نهذورج انثاٍَح
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهذوراخ انساتقح
ٌسًخ نـ  % 11يٍ عذد انًشاركٍٍ نهذخىل فً انذورج األونى و% 11
يٍ عذد انًشاركٍٍ نهذخىل فً انذورج انثاٍَح
تشرط أٌ ال ٌكىٌ يستثعذ أو يُسذة فً
أدذ انٍىيٍٍ انساتقٍٍ

الذرجخ السبدسخ للخيىل الوصريخ
 :نخٍىل انذرجح انسادسح انًصرٌح

5

شروط االشتراك نهخٍىل

1

ارتفاع انًىاَع

 51 :سى

1

عذد انًىاَع

 51 :ياَع

4

انًىاَع انًركثح

 :يركة ثُائً

1

انًىاَع انًائٍح

 :ال يىاَع يائٍح

1

انسرعح انًطهىتح

7

جذول انتذكٍى

و  51قفزج

 111 :يتر /دقٍقح
:

يادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ  1فقرج 1
دورتٍٍ غٍر يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ دٍىي
نهذورج انثاٍَح
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهذوراخ انساتقح
ٌسًخ نـ  % 11يٍ عذد انًشاركٍٍ نهذخىل فً انذورج األونى و% 11
يٍ عذد انًشاركٍٍ نهذخىل فً انذورج انثاٍَح
تشرط أٌ ال ٌكىٌ يستثعذ أو يُسذة فً
أدذ انٍىيٍٍ انساتقٍٍ

الشروط العبهــخ
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