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 وصف المشروع:

تعددت تية ددن الةدداةو ملدداا  اعم  ددا وااددت ا  تمدد ن عةم اة ددا  متةواددن 
ا مدد  ملدداة اللةترددن اول تروة ددن والم  اة   ددنب  لعتطع يددا ب عددتم 
وااتصاا ب والعةام المتةيب وال  م ام الصةاا نب إلد  ااردتاتا  
العمعددي  ددي الملدداة الددصلي مدد  اددوة تطو ددر ا،تو ددن الةاةو ددنب 
والةددددااو  الع ولول ددددن وسللددددنل اارتددددشعار لعتددددشا    ست  
التواددب عا،ةةمددن الةاةو ددن وتطو ر ددا إلدد  وددورل ت ةولول ددن  ددي 
العت ددت مدد  ملدداا  الععددو   مددرتلععا  الةدداةو للددا للدد  اطدد را  

ةداةومتر  وللدا ادصاف    ن اف دن   م اف دن  011و  1.0صغ ر )
ااصددن و ددي سةةمددن ةرواة ددن مددرتيرل لر   ددا   م دد  التل دد   ددي 
ت ددو   و   ددة المددرتلععا  الةاةو ددن لعتغع ددف والتوصدد ة ال عدداة 
لعمر عددا  الملعددن لعددت و  الةددشطن ع ولول  ددا  وتعتددعر مددرتلععا  
الةدداةو لعن ددو  ا،راردد ن تية ددا   عالددن لعغا ددن و ددي ارددترات ل ن 

 صت ين لعع فن 
تدد  ااددتران تية ددن ال عددرعن الةاةو ددن عااتعار ددا تية ددن لت ددتل للددا 
إم اةددا   عدد رل  ددي ماتعددف ملدداا  الععددو  ااصددن  ددي ملدداة 
الت ةولول دددا الدددص تاة ن والت ةولول دددا الل و دددن  و لدددتف  ددد ا 
المشروع إل  ةشر ويا ن تطع ق ا من مداا ن الدي روردة الي مدن 
لعةعاتدا  الطع دن والعطر دن عدص ن ااصدن علدتف تعة د  اارددت اتل 
م   د   المةتلدا  الل و دنب واعدق  در  امدة لت دتل وتدصة   

 مةتلا  لت تل مةا رن    ا،رواق الملع ن والتصت ر  

 اللتف العا  م  المشروع:
اتااة تية ن لت تل و ي الةاةوت ةولولدي  دي مدلداة 
الةعاتا  الطع ن والعطر ن واا ن ا مدن مادا دن الدي 
رورة الي من لعةعاتا  الطع ن والدعدطدر دن وتصدةد د  

مةتلا  لت تل مةا رن    ا،رواق الملع ن التصة    
 والتصت ر م  اوة:

تعر ف المتترع   عالةاةوت ةدولدولدي وتدطدعد ديداتدلدا  -
 الماتع ن  ي النراان 

تتر ب الطوب اعي امة المرتادعدصدا  الدةدعداتد دن  -
 وارتاو  الموات ال عالن

تتر ب الطوب اعي تلو ة المرتاعصدا  والدمدوات  -
 ال عالن الي مرتلععا  ةاةو ن 

 اللاةب ااعت اري  ي المشروع
التتر ب اعي الاطوا  العمع ن لعمة المرتدلدعدعدا   -

 الةاةو ن 
إةددتددات مددةددتددا لددت ددت مدد  الددن ددو  الددعددطددر ددن  -

 والمرتاعصا  الةعات ن
 
  


