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تذذذذذذذذكير بذذذذذذذبعض أمتعذذذذذذذة 

 المسافر :

وهذذ ا,اهذذ قائمة ذذعا ذذ حيتاجذذماه ذذماار يفذذفاه مذذمملسالامذذ سقاجذذ اه مذذ   جم 
مليف ذذذذذحم ا  ذذذذذ ا,ايمذذذذذ  يفحماجذذذذذ ا   يذذذذذم اهذذذذذ قاه  ذذذذذ  عاد يفذذذذذأا ذذذذذ ا  هدا  

ثنذم امذ سقامليفيذكي ما غسهضفائ ذأامذ سقا  ذكاايممليفذعا,ا وا  هدا  اي ذ يسهما 
اج اهنمك.

  ذذذناجذذذ ا ذذذمهباه  ذذذ يلا ذذذماوااج   ظذذذعا اكا يذذذساه  اذذذلاجذذذ اه     ذذذم 
الايحيذذذذلا م   ييفذذذذحمايما ذذذذنار يف ذذذذمانيفحيذذذذم ا.امل ذذذذنا  ا ن قذذذذ اجذذذذماوااملقذذذذ ,

اينمم نامل    فاجحينالام سكا.

 حجوزات :و أوراق

 ئسآ ايسمي. -345

   غعاه   حماه ق  د. سنعاجحيميناه قسآ ا -344

 ا هزاه م س. -343

 هيساه  له .   -345

 ي مهبا واي يفباصغلاحمليباه قسه ا. -345
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اخسهة ا  حمو عاه ق  دا. -345

ادملكاج يسه . -345

ائ م. -335

اع ال . -335

اص  ا  يم يعا حمو  ن. -335

ا حيتاه حي ال اهحمل يفع. -335

ائمج سا واجكام. -334

 بطاقات :و تذاكر -555

   مئعاهة  منيفع. -335

   مئعاصسهفاآيل. -335

 ه سخ عاه حمو يفعا  قيفمدا. -335

   مئعا حيسيفاشخ  .)ايسو اشخ يفعا( -335

  مئم اه   باه ميفمي ا)ايسو ا     با(.  -355
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 هحمل يفعا.ا خ عاه قيفمدا -355

 ي يفبا واج  يعاميفمييفعاع اه   حماه  يا ن يازيم  فا. -355

   هيساه ق م ه اهحملج زاا. -355

 ه  ه ه ا.واا  هيساه  ميف -354

 حيمهبا. جحم اهألواا  هيساهحلحمهةق -353

   هيساه  نمدقا. -355

   هيسايج اه ميفم اا. -355

 حقائب : -565

   ظعاخمصعا    مئم . -355

يقيف ذذذذذذذذذعا ذذذذذذذذذمحمل  ا يذذذذذذذذذحماومذذذذذذذذذ اه مذذذذذذذذذماحل ذذذذذذذذذأاهألو هقاوه ذذذذذذذذذ هزه ا -355
  ثنم اه  نقال .واا  ناالم خحمهج مالاه  م وا,اوه   مئم 

 يقيف عاظ سا. -355

 ن عيفعاه م سا.واايقمةبا نممباه  نقال  -355
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ا   مجله ا.ايمملظعيقيف عا -355

  دوه ا واا ا  ا -354

 ا هل. -353

 يمجلها ئ يفع. -355

 شمي اا هل. -355

 شمي ايمجله. -355

 جله.  م يعاهي يفمطيفعا   م -355

 يمجلهامليفحمي . -355

 غ م ايمجلهاضحماه  س. -355

اعحممم ا   مجلها. -355

ايمجأايمجله. -355

 جن فاخمصاألوئم اه    ه اه حيم يفع. -354

 ي  يف  سا   ل. -353
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 شمي اه    يف  س. -355

  هيسه اهي يفمطيفعا  ج هلا -355

  هيسه اهي يفمطيفعا   مجلها -355

  هيسه اهي يفمطيفعا     يف  ساهحمل  ل. -355

اجق ساج حيحمداهألغسهض. -355

 ج  ها. -355

 جم فاشحيس. -355

  صذذذذذذ عا   حميذذذذذذحماه ق  ذذذذذذعااا وا سنذذذذذذمجراعذذذذذذ اه ذذذذذذ هلااا واه    يفذذذذذذ  سا -355
 هحمل  ل.

   لامل   يفعاخمصا م ميفم ا. -354

اه  نذمدقوااه  ذماسوااه ممملم ا يفن ذموااا مزاجاليعا   حميحماج ئ اه حم  -353
 غلهم.وا

 ه   يف م اهخلمصعا  سقا يغيفأاهألا  ااه يتاحت   ما. -355

ا م  هنم ا     يف  س. -355
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 يفعا  م يفعاهألط ملا.  حيمهبار  كون -355

 ص  يفم ا.وااجيغأاجسةيفم  -355

  واهم  هنم اجنمم عا  سي عا.,ا شسطع -555

 أدوات طبية : -606

 ا مزائيفمساه ضغ ا    م نيامبسضاضغ اه حم ا. -555

 ا مزائيفمساه م سيا    م نيامبسضاه م سيا. -555

 ا مزائيفمسا   سه ا. -554

 يقيف عارمحيمملم ا و يفع. -553

 قأاه  ن ععاثنم ا ي هباوممةأاه ن  ن  ا اخم  عوممدااه هةيفعا -555

 ه نظم ه اه   يفعا     مانيا. -555

 جسط م ا   يساا. -555

 وهئ امشم ا. -555
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اه نظمملعا واا دوه اه   خ

 غاليعاخمصعا م يمياوه ق  ا. -555

 ي يفباه   أا  اجحيفا ض ا. -555

امتسا  االايم غلاعن ما.واا دوه اه ق  ااوه يمي -555

ا سهجساشمياوئ  ا. -555

ام نياج حيحمدااهألغسهض. -554

اعا.ش كا الم يف يفواام مينيوااجالعق -553

اشسهةحاصم   . -555

اجنمديأاجحي سا. -555

ا غ يفعاص يفعا   سهييفت. -555

اجقصا ظمملس. -555

 توابعها :و مالبس

 نظم ه امشميفع. -555
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 ي ه ا يمض . -555

    ائم أا    محيع. -555

 . ع هدام هك -555

 ملسشمااوجحيج  . -554

ا دوه اهحلالئع. -553

اعالئعا   ال س.واايمملظع -555

 جحي فاوهٍقاج اه  س. -555

اا ه هب. -555

اجال سام ميع. -555

ادملكاه   يف  نم اهخلمص. -555

ا.مجمدا -555

اع   اجنمم ع. -555

ائ حيع. -555
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اشمل. -554

ا م   . -553

 ملسشماا  يحيسا. -555

 ي ه اخمصا حمو ه اه يفمقا. -555

 ي ه اصنحملا. -555

 عس يفعا نقأا ألط ملا. -555

 جض عاع اه  سا. -545

 ج م شاصغلاا  غ يفعاهألمساا. -545
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