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  ةمدقم
اـيجولونكت اـمه ني     تيسـيئر نيتماـعد ىلع    ) نوكدار(ةيفيرلاو ةيعارزلا ةيمنتلا لاصتا ةكبش موقت       

اـيجولونكت صتـختو    . ةـيمنتلا لجأ نم تالاصتإلاو تامولعملا مادختسإو ،تالاصتالاو تامولعملا        
لصـتل اهرداصم نم اهقفدت ىف مكحتلاو ،تامولعملا نم اهاوتحم ةرادإو ،تايجمربلاو مظنلا ريوطتب              

هذـه ةـيعون ا     ـمأ . بـسانملا تقولا ىفو ةحيحصلا ةروصلاب فدهتسملا نيمدختسملا روهمج ىلا         
اـهمهفو اـهل نيمدختسـملا روهمج ةفرعمو ،اهضرعو اهتغايص بولساو ،اهرداصمو ،تامولعملا             

طبرـب كلذ طبتريو  . ةيمنتلا لجأ نم تامولعملا مادختسا هيلع قلطن ام اذهف   ) ةفرعملا ةرادإ (اهقيبطتو  
نـع  ) فيرلا ءارقف (ةيومنتلا دوهجلاب نيفدهتسملا نم اهيمدختسمب      ) ةيومنت تاهج (تامولعملا رداصم   

موـهفم تـحت جردـني ام وهو ةيريهامجلا ةيعامجلاو ةيدرفلا لاصتإلا قرط نم دقعم طيلخ قيرط                 
  .ةيمنتلا لجأ نم لاصتإلا

نم تالاصتإلاو تامولعملا مادختسإو ،تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت ىموهفم نيب ةقيثو ةقالعلاو           
تاـمولعملا اـيجولونكت دـقعتو ةـثادحل ارـظن ى           ومنتلاو ىعارزلا لاجملا ىف ةصاخ ةيمنتلا لجأ      

. صوصـخلا هجو ىلع ةيفيرلا قطانملا ىف ةيمألا ةبسن عافترا اذكو ،اهتفلكت عافتراو ،تالاصتالاو             
نيـقلت بيلاـسأ نـع ىـلختلاو ،مهل ةفولأملا نييفيرلاب لاصتالا قرط مادختسا متحملا نم ناك اذهل                  

تالاصـتالاو تاـمولعملا ايجولونكتب اهطبرو ،ةكراش       ملاب لاصتالا بيلاسأ اهناكم لحتل تامولعملا     
كلذ دعاسيو . نيمدختسملا روهمجل ةيفيرلا ةئيبلا ءانبا نم لاصتالا ىرسيم نم ىرشب رصنع ةطساوب

               ، ةـيقيقحلا نييفيرلا تالكشمو تاجايتحإ ىلع فرعتلا قيرط نع ةيرقلا ىف ةيمنتلا دوهج ميظنت ىلع
مهنيكمتو ،مهراكفأو مهتاربخ مهتكراشمو ،نيمدختسملل ةموهفم ةغلب اهتغايصو ،اهرداصم نم اهتيبلتو  

،        . مهيلا ةهجوملا ةيمنتلا دوهج نم ةدافتسإلا نم       تالاصـتالاو تاـمولعملا اـيجولونكت ةثادحل ارظنو
راعـسأ عاـفترإو ، اـيجولونكتلا دقعت تالكشم ىلع بلغتلل ةركتبم لاصتإ بيلاسأ مادختسإ ةيمتحو                

نـم ربتعي ةءافكلا نم لاع ردق ىلع ةيرشب رداوك دوجو نإف ؛فيرلا ىف ة               يمألا عافترإو ،اهمادختسإ  
  .ةكبشلا لمعل ةيساسألا تابلطتملا
  
  ماعلا فدهلا

ةيمنتل اهعيوطتو ةكراشملاب لاصتالا ةيلمع مهف ىلع ةرداقلا ةيرشبلا رداوكلا دادعإ بيردتلا فدهتسي             
نييفيرلا طبر عم ،مالعإلا لئاسوو نوكدا      رلا ةكبش نم قفدتملا تامولعملا ليس قيسنتو ،فيرلا ءارقف        

  . لئاسولا هذهب
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  بيردتلا ةطخ

تاـمولعملا ةرادإل ىميظنتلا لكيهلا هذختا ىذلا ىزكرماللا راسملا سفن بيردتلا ةيجيتارتسإ تذختا             
  . ةعباتتمو ةلماكتم ةيبيردت تاقلح ةعبرأ ذيفنتب كلذو ،ةكبشلل ةيمنتلا لجأ نم تالاصتالاو

ةرود قـيرط نـع نيبردـمك تاظفاحملاب ةيمنتلا لجأ نم لاصتالا تاعومجم دادع          إب ةقلح لك أدبت   
زـكرمب نيصصختملا ةذتاسألا نم ةبخن اهيف بيردتلاب موقي ةرهاقلاب ىزكرملا ىوتسملا ىلع ةيبيردت              

لاصتالا ىئاصخأ بيردتب كلذ دعب نيبردملا ءالؤه موقي        . ةفلتخملا ةعارزلا تايلكو ةيعارزلا ثوحبلا    
ةيزكرملا ةدحولا فارشإ تحت تاظفاحملا عيمجب ىزاوتلا ىلع ةيبيردت تارود ىف مهل ةعباتل             ا ىرقلاب 

بيردتلا جئاتن اهيف ضرعت ةيمييقت لمع ةشرو دقعب ةيبيردتلا ةقلحلا ىهتنتو           . ةيمنتلا لجأ نم لاصتالل   
  .ىقيبطتلا عقاولل ةيبيردتلا ةداملا بسانت ةدايزو ىبيردتلا دئاعلا ميظعتل نيبردملاو ةدحولا تاحرتقمو
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  ١-أ نيبردملا بيردت ةرود
  "ىوتحملا ريوطتو ةرادإو ةكراشملاب لاصتالا" 

  
  ةرشابملا اهفادهأو ةيبيردتلا ةرودلا فصو
  ةريبخلا ةيعارزلا مظنلل ىزكرملا لمعملا   ةرودلا دقع ناكم

نم مايأ١٠ةدملا                    ىلا ٢٠٠٦   ١٠/٨/٢٠٠٦  
  ةرودلا فادهأ    

داشرإ يريدم-نيثحاب(تاظفاحملاب ةدحولل ةيعرفلا تاعومجملا بيردت ةرودلا فد هتست ىريدم -   
  :ىلع نيرداق اوحبصيل) ةيداشرإلا زكارملا

  .ةريصق ةيبيردت جمارب مييقتو ذيفنتو دادعإ -
  .ةيرقلا يف ةكراشملاب لاصتالا لخدم قيبطت -
 .ةكبشلا ةمظنأ ىوتحم ليصوتو ،ريوطتو ،ةجلاعمو ،صالختسا -

  
  بيردتلا قرط

راكفألاو ءارآلا لوادتو ةشقانملاب ةمعدملا ةرضاحملا ةقيرط ىلع ىرظنلا هبناج ىف بيردتلا دمتعأ 
زاهج : ىه ضرعلا ىف ةيبيردتلا تانيعملا نم ديدعلا نوبردملا مدختسا دقو ؛ةرودلا ىوتحم ليصوتل

عملا روصلا ضرع زاهجو ،سأرلا قوف ضرعلا زاهجوData Showتانايبلا ضرع   ،  ، ةمت
  .ةيقرولا ةروبسلاو ،ءاضيبلا ةروبسلاو

عقاولا ىلع اهذيفنتب موقتل ةعامج لكل ةددحم ماهم صيصخت ىلع دمتعا دقف ىلمعلا بناجلا امأ 
ىف ايساسأ أزج ربتعي ىلمعلا قيبطتلا نإف اذهل . مهبيردت دعب ىرقلاب لاصتإلا ىئاصخأ ةكراشمب
  :قيرط نع مت ىذلاو ةرودلا

عورشملا ىراشتسم فارشإ تحت لاصتالا ىئاصخأل ةيبيردت ةرود م ييقتو ذيفنتو دادعإ •
  ةدحولاب

 نييفيرلا عم ةكراشملاب نييئاصخألا ءالؤه عم اهتغايصو ةكبشلل تامولعم عمج •

 ةيمييقت لمع ةشرو ىف ماهملا هذه ذيفنت جئاتن ضرع •

 نيبردملا ةعامج عم اهذيفنت بيلاسأو ماهملا هذه ةشقانم •
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ىقيبطتلاو ىبيردتلا رثألا ةمظعمل ليدعت نم مزلي ام ىلع قافت إلا ىف نيبردملا ةكراشم •
  .ىوتحملل

  نيبردتملا رايتخا
مه ةرودلا هذه ىف نيبردتملا نإف ،ةيمنتلا لجأ نم تالاصتالاو تامولعملا ةدحول ىميظنتلا لكيهلل اعبت  

،   ٢٠مهددع غلابلاو ةكبشلل عبسلا تاظفاحملاب ةيعرفلا تاعامجلا ىف ةدحولا دارفأ عيمج             نيثحابلا نم  
ىـمالعإلا معدـلا زـكرم نم بردتم رايتخإ مت امك ،يداشرإلا زكارملا ىريدمو ،داشرإ يريدمو                

نيـلثمم ةـعبرأ رايتخإ مت دقو   . مالعإلا ةعومجم عم قيسنتلل ةيلهقدلا ةعومجم نمض لمعلل سنركدب      
عـم اـهتا    مولعم بـسانتت نأ بـجي ىتلاو ىزكرملا ىوتسملا نم ةكبشلا ىلع تامولعملا رداصمل             

،      : ىهو ةكراشملاب لاصتإلا بولسأو نييفيرلا تاجايتحإ      ةعارزلا ىف ةأرملل تاسايسلاو قيسنتلا ةدحو
داـشرإلا ثوـحب دهعمو ،ةئيبلاو هايملاو ىضارألا ثوحب دهعم ،ىعارزلا داشرإلل ةيزكرملا ةرادإلا              

  .ةيفيرلا ةيمنتلا ىعارزلا
    
  ىبيردتلا جمانربلا

ىوتحملا ريوطتوةرادإو ةكراشملاب لاصتالا   
 مويلا عوــــــــضوملا تاعاسلا

 حاتتفالاو ليجستلا ١

 ةيمنتلا لجا نم لاصتالا ٢

 ةيفيرلا قطانملا يف ةكراشملا لخادم ٢

  دحألا
٣٠/٧/٢٠٠٦ 

 مهفلاو كاردإلا ١

 كولسلاو ،تاهاجتالاو ،تاهجوتلا رييغت ٢

  لماكتم عوضوم راطإ يف هاجتالا رييغتل ةطيسب ةلاسر ةغايص: ةمهم  ٢

  نينثالا
٣١/٧/٢٠٠٦ 

 .ةيفيرلا قطانملا يف ةكراشملاب لاصتالا ٢

  .(I M I)ةيرقلا يف ةكراشملاب لاصتالا جذومن  ٢

يف اهعضوو تامولعملا رداصم نم هريغو فدهتسملا روهمجلل ةكراشملاب تامولعملا تاجايتحا ديدحت : ةمهم ١
 .مادختسالل  طسبم جذومن

  ءاثالثلا
١/٨/٢٠٠٦ 

  تاربخلاو ةفرعملا ةكراشم ٢
  .تامولعملا ىوتسمو ،تالالدلا ،زومرلا ،ةكرتشملا ةغللا تاذ تاعمتجملا ٢
  .فدهتسملا روهمجلا ىلإ/ نم ةلاسر ةغايص ةداعإو صالختساو ديدحت: ةمهم ١

  ءاعبرألا
٢/٨/٢٠٠٦ 

  ةيبيردتلا ةطخلا مييقتو ذيفنتو دادعإ ٢
دودحم يبيردت جمانرب مييقتو ذيفنتو دادعإ يفةعجارملا ةمئاق مادختسا ٣    

  سيمخلا
٣/٨/٢٠٠٦ 

  دحألا  ىوتحملا عضو ةيجهنم ٢
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  ىوتحملا ريوطتو ةرادإ ٢
  اهليدعتو ددحم روهمج ىلإ اههيجوتو نيعم عوضوم لوح ةلاسر ةباتك: ةمهم ١

حاجن صصق-ةلئسأ( ريراقت-   (...  

٦/٨/٢٠٠٦ 
 

  .ةيعامجلا لاصتالا لئاسوو  ،ةيمالعإلا تامولعملا مظنو ،ةيديلقتلا لاصتالا لئاسو ،لاصتالا تاونق مادختسا ٣
طسبم جذومن مادختساب ةفلتخم لئاسرربع ةهجوم ةلاسر ةغايص ٢  .  

  نينثالا
٧/٨/٢٠٠٦ 

  رابك ميلعت ٢
  ملعتلا/ ميلعتلا تايجيتارتسا ٢
  ةيميلعتلا فادهألل طسبم جذومن مادختساب يميلعت لكش يف ةلاسر ةغايص:  ةمهم  ١

  ءاثالثلا
٨/٨/٢٠٠٦ 

 

  ةيفيرلا ةأرملا عم لماعتلل ةكراشملاب لاصتالا لخادم ٣
  اهتاهاجتا رييغتو اهتيعوتل ةيفيرلا ةأرملل ةهجوم ةلاسر ةغايص: ةمهم  ٢

  ءاعبرألا
٩/٨/٢٠٠٦ 

  ةيناديملا ماهملا ىلع بيردتلا لماكتو عيمجت ٣
ةيقيبطتلا ماهملاذيفنتل ةيلاصتالا لمعلا ةطخ جذومن مادختسا ١  .  
  .هيلع بيردتلا مت يذلا ماهملا جذامن مادختسا بولسأ ١

  سيمخلا
١٠/٨/٢٠٠٦ 

ارهظ فصنلاو ةثلاثلا يف يهتنيو احابص٩:٣٠ةعاسلا مامت يف يبيردتلا مويلا أدبي *    

  
  مهتاربخ تالاجمو نيبردملا ةمئاق

  ةعارزلا ىف ةأرملل تاسايسلاو قيسنتلا ةدحو ىلع فرشملا    روصنم ةلماك . د.أ §
  ةرهاقلا ةعماج ةعارزلا ةيلك ليكوو ىعارزلا داشرإلا ذاتسأ  لاعلا دبع نسح دمحم . د.أ §
  ةرهاقلا ةعماج ةعارزلا ةيلكب ىعارزلا داشرإلا ذاتسأ    دوعسلا وبأ يريخ . د.أ §
  ةرهاقلا ةعماج ةعارزلا ةيلكب ىعارزلا داشرإلا ذاتسأ    يعفاشلا دامع . د.ا §
  ةيردنكسألا ةعماج ةعارزلا ةيلكب ىعارزلا داشرإلا ذاتسأ    ي لذاشلا يحتف. د.أ §
  رهزألا ةعماج ةعارزلا ةيلكب ىعارزلا داشرإلا ذاتسأ    دايصلا طسابلا دبع . د.ا §
  رهزألا ةعماج ةعارزلا ةيلكب ىعارزلا داشرإلا ذاتسأ    مليوس ميسن دمحم . د.أ §
  ةيفيرلا ةيمنتلاو ىعارزلا داشرإلا ثوحب دهعم ريدم    ركاش دمحم . د.أ §
  ةيفيرلا ةيمنتلاو ىعارزلا داشرإلا ثوحب دهعمب ثوحب سيئر  ةبهو نيدلا لامج دمحا . د.أ §
ةيفيرلا ةيمنتلاو ىعارزلا داشرإلا ثوحب دهعمبثحاب    قزيقز لداع  . د §     

حرشلا ىف ةمهاسملاب اوماقو ةيبيردتلا تاسلجلا عيمج ةدحولاب عورشملا ىراشتسم رضح امك 
  .ةكبشلل ىقيبطتلا عقاولاب ةيرظنلا ميهافملاطبرل ةشقانملاو 
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  ٨

  مهفئاظوو نيبردتملا
 ةفيظولا مسالا م

ةيمنتلاو لاصتالا ةعومجم   ةريحبلاب         

دورابلا ياتيإب ةيعارزلا ثوحبلا ةطحم-داشرإلا ثوحب دهعم عرف سيئر   كوربم فيطللا دبع ماصع. د ١    

  ةريحبلاب ةعارزلا ةيريدم  – ةيداشرإلا زكارملا ريدم  نالسر ليلخ دمحا. م ٢
 ةكربلا موكب يداشرإلا زكرملا ريدم ريدم  رهاطلا دومحم دمحم. م ٣

طويسأب ةيمنتلاو لاصتالا ةعومجم           

ليودنشب ةيعارزلا ثوحبلا ةطحم-ىعارزلا داشرإلا ثوحب دهعم عرف سيئر   ىنتاتكلا دمحم دمحأ/ د ٤    
طويسأب ةعارزلا ةيريدم– ةيداشرإلازكارملا ريدم   ريبلا دامع/ م ٥   

  رارق ةزن داشرإ زكرم ريدم   رصانلا دبع ميهاربا لامج/ م ٦
ةيلهقدلاب ةيمنتلاو لاصتإلا ةعومجم           

زعلا جاتب ةيعارزلا ثوحبلا ةطحم  -ىعارزلا داشرإلا ثوحب دهعم عرف سيئر   يمجعلا يحتف ةريشم. د.أ ٧    
  ةيلهقدلاب ةعارزلا ةيريدم         – ةيداشرإلا زكارملاريدم   ةفيلخ ىلع ءافو. م ٨
  سنركدب يمالعإلا معدلا زكرم              نابعش دمحم ميكحلا دبع. م ٩

مويفلاب ةيمنتلاو لاصتإلا ةعومجم           

  مويفلاب ةيميلقإلا ثوحبلا ةطحم   همالس يلع نيدلا ماصع هبه. م ١٠
  مويفلاب ةعارزلا ةيريدم  – ةيداشرإلا زكارملا ريدم  دلاخ ديمحلا دبع نيسح. م ١١
  هومدش داشرإ زكرم ريدم  ديز وبا دومحم دمحم ىدجم. م ١٢

ةيليعامسألاب ةيمنتلاو لاصتالا ةعومجم           

يلعرقلانمحرلا دبع نسح/د ١٣ ةيليعامسإلاب ةيعارزلا ثوحبلا ةطحم-داشرإلا ثوحب دهعم عرف سيئر        
  ةيليعامسإلاب ةعارزلا ةيريدم  ينيسحلا ديسلا دمحم ةعمج/م ١٤
  نوسوط داشرإ زكرم ريدم  ىلع دومحم نيسح رون/م ١٥

خيشلا رفكب ةيمنتلاو لاصتالا ةعومجم           

اخسب ةيعارزلا ثوحبلا ةطحم-ىعارزلا داشرإلا ثوحب دهعم عرف سيئر   رشرش ىلع نسح/ د.أ ١٦    
  ةعارزلا ةيريدم – ةيداشرإلا زكارملا ريدم  رضخ دمحا زياف/ م ١٧
  نوميراداشرا  زكرم  ىواحطلا دمحم نميا/ م ١٨

ةيرابونلاب ةيمنتلاو لاصتإلا ةعومجم           

ةيرابونلاب ةيعارزلا ثوحبلا ةطحم-ىعارزلا داشرإلا ثوحب دهعم عرف سيئر   ىبلش فسوي دمحم/ د.أ ١٩    
 ةيرابونلاب ةعارزلا ةيريدم – ةيداشرإلا زكارملا ريدم  دماح ليعامسا ريهس/ م ٢٠

  ركب وبأ داشرإ زكرم ريدم  دمحا ديس ىوامشع ىماس/ م ٢١
ةكراشملا تاهجلا ىبودنم           

  ةعارزلا ىف ةأرملل تاسايسلاو قيسنتلا ةدحو  ةتاحش ماسو. د ٢٢
  ىعارزلا داشرإلل ةيزكرملا ةرادإلا  دمحم. م ٢٣
  ةئيبلاو هايملاو ىضارألا ثوحب دهعم  .م ٢٤
  ةيفيرلا ةيمنتلاو ىعارزلا داشرإلا ثوحب دهعم  لكيه لئاو. م ٢٥
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  ٩

  ىفارغجلا مهعيزوتو نوبردتملا دادعأ ىلامجإ: ١لودج 
 ىلامجأ ةيلهقدلا ةريحبلا ةيليعامسإلا مويفلا ةيرابونلا طويسأ خيشلا رفك ةرهاقلا 

 ٧ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١  ةيثحبلا تاطحملا

 ٧ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١  ةعارزلا تايريدم

 ٦  ١ ١ ١ ١ ١ ١  ةيداشرإلا زكارملا

 ١ ١        ىمالعإلا معدلا زكرم

 ١        ١ داشرإلل ةيزكرملا ةرادإلا

 ١        ١ تاسايسلاو قيسنتلا ةدحو

 ١        ١ ىضارألا ثوحب دهعم

 ١        ١ داشرإلا ثوحب دهعم

 ٢٥ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ىلامجأ

  
  بيردتلا تارابتخا جئاتن
   ةرودلاب ةمدقملا تاعوضوملل تامولعملا رابتخا جئاتن: الوأ

ةيبيردتلا ةرودلا ةياهن دعب ) ١مقر قحلم (نيبردتملا تامولعم رابتخاب ةصاخلا جئاتنلا تحضوأ 
لصح نيح ىلع ،ةيئاهنلا ةجردلا نم % ٧٥نم رثكأ ىلع لصح نيبردتملا نم % ٢٠نأ ةرشابم 

تاجردلا نم % ٦٠نم لقأ ىلع لصح امنيب ، %٧٥-%٦٠نيب تحوارت تاجارد ىلع مهنم % ٦٨
  .*)١(مقر لودجلاب ةحضوم جئاتنلا هذهو ،نيبردتملا نم طقف % ١٢اهردق ةبسن 

  
  تامولعملا رابتخا ىف هيلع لصحتملا تاجردلا بسنل اقفو نيبردتملل ةيوئملا بسنلاو دادعألا: ٢لودج 

  %  دادعألا  بسنلا تائف
  ٢٠  ٥  % ٧٥نم رثكأ -
  ٦٨  ١٧  %٧٥-%٦٠نم -
  ١٢  ٣  %٦٠نم لقأ -
  ١٠٠  ٢٥  يلامجإلا
  
  بيردتلا ىف نيبردتملا ءارآب قلعتي اميف: ايناث

                                                 
لوادجلا ىلع قيلعتلاو جئاتنلا ليلحتو تامولعملا رابتخا عضو ىف ةيمنتلا لجأ نم لاصتا ةدحوب نيراشتسملا تمهاس  *  )٤ -٣ –٢.(  
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  ١٠

ةعيبط عم هقفاوت ىدمو ،مهل بيردتلا ةبسانم ىدم ىف نيبردتملا ءارآ ىلع فرعتلا مييقتلا لمش 
 تاودأو ،بولسأو ،ناكم ةبسانم ىف مهئارآ ىلإ ةفاضإ ،البقتسم هنم ةعقوتملا ةدئافلاو ،مهلمع

  :حضتي مييقتلا اذه نمو). ٣(مقر قحلملاب ةحضوم ىرخأ دونب مييقتلا لمش امك ،بيردتلا 
تركذ امك ،ةريبك ةروصب هفادهأ ققح بيردتلا نأ نوري % ١٠٠اهردق ةبسنب نيبردتملا عيمج نأ 

تأر نيح ىلع ،ةريبك ةروصب ةبسانم تناك بيردتلا تايناكمإ نأ % ٩٦نيبردتملا نم ةريبك ةبسن 
ةدعاسم نأ نيبردتملا نم % ٩٢ىأر امك ،ةطسوتم ةروصب ةبسانم تناك اهنأ % ٤اهرد ق ةبسن

تناك اهنأ % ٨اهردق ةبسن تأر نيح ىلع ، ةريبك ةجردب ةديفم تناك حرشلا ءانثأ مهل نيبردملا 
نيبردتملا نم % ٨٤ىأر دقف هلمع ةعيبط عم بردتملا هيلع بردت ام قفاوتل ةبسنلاب امأ . ةطسوتم
ربتعا امك ،ةطسوتم ةجردب ةقفاوتم اهنأ % ١٦اهردق ةبسن تأر نيح ىلع ،ةريبك ةجردب ةقف اوتم اهنأ

ءاهتنأ دعب ةريبك ةروصب مهلمع ىف ةرودلا ىف هملعت مت ام لك قيبطت اهنكمي هنأ نيبردتملا نم % ٨٠
ةروصب كلذ قيبطت اهنكمي هنأ % ٢٠مهو نيبردتملا ىقاب ىأر ناك نيح ىف ،ةيبيردتلا ةرودلا 

  .ةطسوتم
اهردق ةبسن تأر دقف بيردتلا ىف ةبولطملا ةعرسلا عم يشمتلا ىلع نيبردتملا ةردقل ةبسنلاب امأ 

اهردق ةبسن تأر نيح ىلع ،ةريبك ةروصب ةبولطملا ةعرسلا عم ىشمتت نأ تعاطتسا اهنأ % ٨٠
ناك ام تققح ةرودلا نأ نيبردتملا نم % ٧٦ىأر اضيأ ،ةطسوتم ةروصب تعاطتسا اهنأ % ٢٠

  .ةطسوتم ةروصب كلذ تققح اهنأ% ٢٤ىأر نيح ىلع ،ةريبك ةروصب اهنم عقوت ي
عم يشامتلا نم مهنكم ىذلا ىفرعملا ساسألا مهيدل ناك هنأ % ٧٦اهردق ةبسن تحضوأ اضيأ 

ىأر امنيب ،ةطسوتم ةروصب ناك كلذ نأ % ٢٠ىأر نيح ىلع ،ةريبك ةروصب ةرودلا تاعوضوم 
بيردتلا ةبوعص ىوتسم عم نيبردتملا قفاوتل ةبسنلاب امأ . ةفيعض ةروصب ناك كلذ نأ طقف مهنم% ٤

كلذ نأ % ٢٨اهردق ةبسن تركذ نيح ىف ،ةريبك ةروصب تقفاوت اهنأ % ٧٢اهردق ةبسن تركذ دقف 
ةجردب ابسانم ناك بيردتلا بولسأ نأ نيبردتملا نم % ٦٤ىأر نيح ىف اذه . ةطسوتم ةروصب ناك

ةطسوتم ةروصب ابسانم ناكهنأ مهنم% ٣٦ىأر نيح ىلع ،ةريبك   .  
% ٢٤ىأر نيح ىف ،ةريبك ةروصب ةبسانم تناك بيردتلا ةعاق نأ نيبردتملا نم % ٧٦ربتعا دقو 

  .ةطسوتم ةروصب ةبسانم تناك اهنأ
هققحتل لبق نم اططخم ناك امو نيبردتملا ءارآ نيب ريبك قفاوت كانه نأ حضتي ةقباسلا جئاتنلا نمو 

  .ةرودلا
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  ١١

ةيبيردتلا ةرودلاب ةقلعتملا مهئارآل اقفو نيبردتملل ةيوئملا ةبسنلاودادعألا: ٣لودج     
 مـــيـيقتلا دونب ةفيعض ةطسوتم ةريبك

  %  دادعألا  %  دادعألا  %  دادعألا
  -  -  ٤  ١  ٩٦  ٢٤  .ةبسانم بيردتلا تايناكمإ تناك
  -  -  ٢٨  ٧  ٧٢  ١٨  . بيردتلا ةبوعص ىوتسم عم قفاوتأ نأ تعطتسا

  -  -  ٢٤  ٦  ٧٦  ١٩  .اهنم هتعقوت ام ةرودلا تققح
  -  -  ٣٦  ٩  ٦٤  ١٦  ".ابسانم ناك بيردتلا بولسأ
  -  -  ٢٠  ٥  ٨٠  ٢٠  .بيردتلا ىف ةبولطملا ةعرسلا عم ىشمتأ نأ تعطتسا
  ٤  ١  ٢٠  ٥  ٧٦  ١٩  هيلع تبردت ام مهف نم ىننكم ىذلا ىفرعملا ساسألا ىدل ناك
  -  -  ٢٠  ٥  ٨٠  ٢٠  .اهيف هتملعت ام لك قيبطت ىننكمي ةرودلا ءاهتنإ دعب
  -  -  ٨  ٢  ٩٢  ٢٣  ةديفم ىلمعلا بيردتلاو حرشلا ءانثأ ىل نيبردملا ةدعاسم تناك
  -  -  ٢٤  ٦  ٧٦  ١٩  .ةبسانم بيردتلا ةعاق تناك
  -  -  ١٦  ٤  ٨٤  ٢١  .ىلمع ةعيبط عم هيلع تبردت ام قفاوتي
  -  -  -  -  ١٠٠  ٢٥  .ةحضاو تناك بيردتلا فادهأ

  
  ةيبيردتلا ةرودلانيسحتل نيبردتملا تاحرتقم : اثلاث

مـقر لودـجلاب ةدوجوملاو ،البقتسم بيردتلا نيسحتل نيبردتملا تاحرتقمب ةقلعتملا جئاتنلا تحضوأ              
نيبردـتملا ءاـطعإب صاـخلا حرتقملا ءاج دقو         . نيبردتملا هركذ حرتقم ةرشع ةعبس كانه نأ      ) ٣(

حرتقم كلذ ىلت ،نيبردت    ملا نم % ٩٢هركذ ثيح ىلوألا ةبترملا ىف ةرودلا ءدب لبق ىفرعملا ساسألا           
ةروصب ةيملعلا ةداملا طيسبت حرتقم ءاج مث ،مهنم        % ٨٠هركذ ىذلاو ةرودلل صصخملا تقولا ةدايز       

حضوأ ةروصب ةيبيردتلا ةرودلا فادهأ حرش حرتقم هعبت         %٧٦اهردق ةبسنب ةثلاثلا ةبترملا ىف ربكأ         ،
هرـكذ ىذـلاو اقيوشت رثكأ ةيملعل       ا ةداملا لعج ىلع لمعلا حرتقم مث ،نيبردتملا نم        % ٥٦نم كلذو   

اهردق ةبسن هركذ ثيح بيردتلا اهيطغي ىتلا ةيملعلا ةداملا ةدايز حرتقم ءاج مث %٦٠  ،٣٦ .%  
ةدايزو ،ةرودلا ءدب لبق ىفرعملا ساسألا ىلع لوصحلاب نيبردتملا مامتها سكعت اهلمجم ىف جئاتنلاو              

ةـيبيردتلا ةرودـلا فادـهأ حرشو ،ربكأ        ةروصب ةيملعلا ةداملا طيسبت عم ةرودلل صصخملا تقولا         
  .كلذ نع ةقوشم ةروصب ةيملعلا ةداملا ميدقتب مامتهالا عم ،حوضوب
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  ١٢

  ةيبيردتلا ةرودلا نيسحتل نيبردتملا تاحرتقم: ٤لودج 
  %  ددعلا  حرتقملا

  ٩٢  ٢٣  .ةرودلا لبق ىفرعملا ساسألا نيبردتملا ءاطعإ
  ٨٠  ٢٠  . ةرودلا.ةرودلل صصخملا تقولا ةدايز
  ٦٠  ١٥  " اقيوشت رثكأ ةيملعلا ةداملا لعج ىلع لمعلا
  ٧٦  ١٩  ربكأ ةروصب ةيملعلا ةداملا طيسبت

  ٥٦  ١٤  .حضوأ ةروصب ةيبيردتلا ةرودلا فادهأ حرش
  ٣٦  ٩  .بيردتلا اهيطغي ىتلا ةيملعلا ةداملا ةدايز
  ٢٤  ٦  .بيردتلا اهيطغي ىتلا ةيملعلا ةداملا ليلقت
بيردتلا اهيطغيىتلا ةيملعلا ةداملا ثيدحت    ٢٠  ٥  
  ١٦  ٤  .أطبأ ةروصب ريسي بيردتلا لعج
  ١٦  ٤  .ةرودلل صصخملا تقولا ليلقت
  ١٦  ٤  .دحاولا مويلاب نيرضاحملا ددعت
  ١٢  ٣  .ةرودلل ىميظنتلا بناجلا نيسحت
  ١٢  ٣  .ةرودلاب ىلمعلا بيردتلا ةدايز
  ١٢  ٣  .ىوتحملا حيضوتو ديدحت
  ٨  ٢  .تيبملل نكامأ اهب زكارمب بيردتلا
  ٤  ١  .بيردتلا ةعرس ةدايز
  ٤  ١  .ةيناديم تارايز لمع
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  ١٣

  ١-ب لاصتالا ىئاصخأ بيردت ةرود
  "ةكراشملا لخادم " 

  
  ةرشابملا اهفادهأو ةيبيردتلا ةرودلا فصو
  :ىلاتلاك اهنايب ىزاوتلا ىلع تارود عبس ىف ةيبيردتلا ةداملاو جمانربلا سفنب بيردتلا اذه ذيفنت مت
 خيراتلا ةرودلا دقع ناكم ةظفاحملا

 ٢٤/٨/٢٠٠٦ -٢٠ ةظفاحملاب ةعارزلا ةيريدم طويسأ

 ٢٤/٨/٢٠٠٦ -٢٠ يليجنلا داشرإ زكرم ةريحبلا

 ٢٤/٨/٢٠٠٦ -٢٠ هومدش داشرإ زكرم مويفلا

 ٣٠/٨/٢٠٠٦ -٢٧ ةظفاحملاب ةعارزلا ةيريدم خيشلا رفك

 ٣٠/٨/٢٠٠٦ -٢٧ ةظفاحملاب ةعارزلا ةيريدم ةيليعامسالا

 ٣٠/٨/٢٠٠٦ -٢٧ سنركدب ىمالعإلا معدلا زكرم ةيلهقدلا

 ٣٠/٨/٢٠٠٦ -٢٧ قيدصلا ركب وبأ داشرأ زكرم ةيرابونلا

  
  : بيردتلا فادهأ

نيرداق اوحبصيل ةروكذملا تاظفاحملاب عورشملا ىرقب لاصتالا ىئاصخأ بيردت ةرودلا فدهتست 
  :ىلع

 تاربخلاو ةفرعملا ىف نييفيرلا ةكراشم قيرط نع ةلاسر ةغايصو ةعجارمو عمج  -

نييفيرلا ىلإو نم ةلاسر ليصوتو حرشو ريسفت  -   

  
  بيردتلا قرط
  :ىه ةيبيردت قرط ثالث ىلع بيردتلا دمتعا

تانيعم مادختسإ عم ،تاعومجم ىف لمعلاو ،راودألا بعلو ةشقانملاب ةمعدملا ةرضاحملا  •
ىرظنلا بناجلاةيطغتل موسرلاو ةبوتكملا جذامنلاو سأرلا قوف ضرعلا زاهج لثم ةيبيردت    

تحت ةكبشلاب ةصاخلا تامولعملا عمج ىف ةكراشملاب لاصتالا ئدابم قيبطتل ىناديملا قيبطتلا  •
 نيبردملا فارشإ 

  اهعمج مت ىتلا تامولعملا ةغايصل راكفألاو ءارآلا لوادت •
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  نيبردتملا رايتخا

ىئاصخأ١١٥مهددعو عورشملا ىرقب لاصتالا ىئاصخأ عيمج مه نيبردتملا  اقباس مهرايتخإ مت دقو.    
  :ةيلاتلا ريياعملا ىلع دامتعإلاب تاباشلاو بابشلا نم

  ةيرقلا لهأ نم •
 ىلعأ وأ ةينفلا وأ ةماعلا ةيوناثلا ىلع لصاح •

 ةلوبقم ةيصخش وذ رهظملا نسحو ،ىعامتجإلاو ىنهذلا روضحلاب زيمتي •

ةكبشلالالخ نم ةيرقلا لهأ ةمدخل ىعوطتلا لمعلاو ملعتلل ةيلباقلاو ةبغرلا هيدل •   

  .ةيرقلاب ةكبشلل عقومك ةلماعلا ةمظنملا ريدم نم هتيكزت متي •
  
  ىبيردتلا جمانربلا

 ةكراشملا لخادم ةرود
 مويلا عوــــــــضوملا تاعاسلا

 حاتتفالاو ليجستلا ١

 ةيفيرلا قطانملا يف ةكراشملا لخادم ،ةيمنتلا لجا نم لاصتالا ٢

 تاربخلاو ةفرعملا ةكراشم ٢

  دحألا
 

 تامولعملا ىوتسمو ،تالالدلا ،زومرلا ،ةعومسملاو ةيئرملاو ةيوغللا ةجلاعمل ا ٢

 فدهتسملا روهمجلا تالكشمو تاجاحو ءارآ نع ربعت ةلاسر ةغايص ةداعإو صالختساو ديدحت ٣

  نينثالا
 

  .(I M I)ةيرقلا يف ةكراشملاب لاصتالا جذومن  ٢

، ا لخدم قيبطتل ىلمعلا بيردتلا حرش ٣ نييفيرلا ىلا نوكريفلا لئاسر دحأ ليصوتل ةكراشملاب لاصتإل
 نوكدارلاب ةصاخ ةلاسر ةغايصو ةعجارمو عمجو

  ءاثالثلا
 

 ءاعبرألا  نيبردتملا ىرق ىف ىلمعلا بيردتلا ذيفنت ٥

  ىرقلاب اهيلع بيردتلا مت ىتلاو نيبردتملا ماهم ةشقانمو ضرع ٤
  ماتخلاو ةرودلا مييقت ١

  سيمخلا
 

ارهظ فصنلاو ةثلاثلا يف يهتنيو احابص٩:٣٠ةعاسلا مامت يف يبيردتلا مويلا أدبي *    
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  مهتاربخ تالاجمو نيبردملا ةمئاق
مييقتو ذيفنتو دادعإلاب تاظفاحملاب ةيمنتلا لجأ نم تالاصتالاو تامولعملا ةدحو تاعومجم تماق 

  .بيردتلا ىف مويفلا ةعومجم عم ةئيبلاو هايملاو ىضارألا ثوحب دهعم لثمم كراش دقو. بيردتلا
  
 ةفيظولا مسالا م

ةيمنتلاو لاصتالا ةعومجم   ةريحبلاب         

دورابلا ياتيإب ةيعارزلا ثوحبلا ةطحم-داشرإلا ثوحب دهعم عرف سيئر   كوربم فيطللا دبع ماصع. د ١    

  ةريحبلاب ةعارزلا ةيريدم  – ةيداشرإلا زكارملا ريدم  نالسر ليلخ دمحا. م ٢
 ةكربلا موكب يداشرإلا زكرملا ريدم ريدم  رهاطلا دومحم دمحم. م ٣

طويسأب ةيمنتلاو لاصتالا ةعومجم           

ليودنشب ةيعارزلا ثوحبلا ةطحم-ىعارزلا داشرإلا ثوحب دهعم عرف سيئر   ىنتاتكلا دمحم دمحأ/ د ٤    
طويسأب ةعارزلا ةيريدم– ةيداشرإلا زكارملا ريدم  ريبلا دامع/ م ٥   

  رارق ةزن داشرإ زكرم ريدم   رصانلا دبع ديس دمحأ/ م ٦
ةيلهقدلاب ةيمنتلاو لاصتإلا ةعومجم           

  ةيلهقدلاب ةعارزلا ةيريدم         – ةيداشرإلا زكارملا ريدم  ةفيلخ ىلع ءافو. م ٧
  سنركدب يمالعإلا معدلا زكرم              نابعش دمحم ميكحلا دبع. م ٨

و لاصتإلا ةعومجم  مويفلاب ةيمنتلا         

  مويفلاب ةيميلقإلا ثوحبلا ةطحم   همالس يلع نيدلا ماصع هبه. م ٩
  ةئيبلاو هايملاو ىضارألا ثوحب دهعم  .م ١٠
  مويفلاب ةعارزلا ةيريدم  – ةيداشرإلا زكارملا ريدم  دلاخ ديمحلا دبع نيسح. م ١١
  هومدش داشرإ زكرم ريدم  ديز وبا دومحم دمحم ىدجم. م ١٢

ةيليعامسألاب ةيمنتلاو لاصتالا ةعومجم           

يلعرقلانمحرلا دبع نسح/د ١٣ ةيليعامسإلاب ةيعارزلا ثوحبلا ةطحم-داشرإلا ثوحب دهعم عرف سيئر        
  ةيليعامسإلاب ةعارزلا ةيريدم  ينيسحلا ديسلا دمحم ةعمج/م ١٤
  نوسوط داشرإ زكرم ريدم  ىلع دومحم نيسح رون/م ١٥

الا ةعومجم  خيشلا رفكب ةيمنتلاو لاصت         

اخسب ةيعارزلا ثوحبلا ةطحم-ىعارزلا داشرإلا ثوحب دهعم عرف سيئر   رشرش ىلع نسح/ د.أ ١٦    
  ةعارزلا ةيريدم – ةيداشرإلا زكارملا ريدم  رضخ دمحا زياف/ م ١٧
  نوميراداشرا  زكرم  ىواحطلا دمحم نميا/ م ١٨

ابونلاب ةيمنتلاو لاصتإلا ةعومجم  ةير         

ةيرابونلاب ةيعارزلا ثوحبلا ةطحم-ىعارزلا داشرإلا ثوحب دهعم عرف سيئر   ىبلش فسوي دمحم/ د.أ ١٩    
 ةيرابونلاب ةعارزلا ةيريدم – ةيداشرإلا زكارملا ريدم  دماح ليعامسا ريهس/ م ٢٠

  ركب وبأ داشرإ زكرم ريدم  دمحا ديس ىوامشع ىماس/ م ٢١
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  ١٦

  مهفئاظوو نيبردتملا ةمئاق
  طويسأ ةظفاحم. ١

 زكرملا ةيرقلا عقوملا بردتملا مسا 
 قلاخلا دبع نامثع حامس ١

 دومحم داوجلا دبع دومحم ٢
 صرخ وباب ةيعارزلا ةينواعتلا ةيعمجلا

 صرخ وبا

 ناسح يلع ماركا ٣

 ميركلا دبع يحتف دمحم ٤
 ناركد ناركدب ةيعارزلا ةينواعتلا ةيعمجلا

 جيتوبا

 ميحرلا دبع ميكحلادبع دمحم نيريش  ٥

 ميكحلا دبع تعلط دمحم ٦
 حلاص ينبب ةيعارزلا ةينواعتلا ةيعمجلا

 حلاص ينب

 يلوتم دمتعملا دبع تمصع ٧

 تاحش دومحم دمحا ٨

 راصنالا راصنالاب ةيعارزلا ةينواعتلا ةيعمجلا
 ةيصوقلا

 يبارع مركم لازوش ٩

 دمحم دمحا يرسي ١٠
 جيهب ةريزجب ةيعارزلا ةينواعتلا ةيعمجلا

جيهبةريزج   

 ليلخ ديس دمحم ناميا ١١

 دارم يلع دمحا دمحم ١٢

 وش ريد وش ريدب ةيعارزلا ةينواعتلا ةيعمجلا

 بونبا

 ميكح ىني سريواس ١٣

 ىلع دمحأ ىلع دومحم ١٤

  اشوم  اشومب ىداشرإلا زكرملا

 يقابلا دبع ردب تعفر دهان ١٥

 ميهاربا يقابلا دبع ردب تعفر ١٦

 طوريد جرف ةلزن جرف ةلزنب ةيعارزلا ةينواعتلا ةيعمجلا

 ديس فلخ دمحا ريسيت ١٧

 زيزعلا دبع هدبع ايركز ١٨

 ميلس لحاس بيرغلا بيرغلاب ةيعارزلا ةينواعتلا ةيعمجلا

 ىلع ديمحلا دبع ىزوف ىنم ١٩

 ريمس يلع دمحم ٢٠

 هوارس عمتجملا ةيمنت ةيعمج

كلاملا دبع ةمالسءاعد ٢١   

 قزر ركب قيدص ٢٢

 اهوب موك بابشلا زكرم

 يطاعلا دبع فلخ ةمسب ٢٣

 نيسح ناضمر دمحا ءالع ٢٤

 مدحج بابشلا زكرم

 لاعلا دبع نسح يوشن ٢٥

 ىلع نسح لاعلا دبع نسح ٢٦

 نارعش ينب نارعش ينببةيعارزلا ةينواعتلا ةيعمجلا 

 ىلع ناميلس ميحرلا دبع نامثع ٢٧

  نسح ىلع ديمحلا دبع ميكحلا دبع ٢٨

 حيمر ةلزن حيمر ةلزنب ةيعارزلا ةينواعتلا ةيعمجلا

 طولفنم
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  :ةريحبلا ةظفاحم
 زكرملا ةيرقلا عقوملا بردتملا مسا م

  ديمحلا دبع ديعس رماع ١
  رداقلا دبع تاحشلا اينار ٢
  سيردإ دمحم دمحا يريخ  ٣

   رماع ةأشنم ةيعارزلا ةيعمجلا 
 راودلا رفك

 

  دومحم ميهاربإ ىوجن ٤
  شاوه وبا مرك دمحم ٥
  ةبلط دمحم دعس ديلو  ٦

   هيرابك وبأ ةيعارزلا ةيعمجلا
 صمح وبأ

  لالب دوصقملا دبع ىنبل ٧
  ماما دمحم حالص ٨
  دومحم بيجن دمحم  ٩

 دودركلا يداشرإلا زكرملا

  ضوع لالج ماهس ١٠
  كلاملا دبع يحتف اشر ١١
  يريحبلا ميلعلا دبع كوربم  ١٢

 قاولا رفك ةيعارزلا ةيعمجلا

  

 ىسيع شوح

  زيزعلا دبع لماك يحتف ١٣
  معنملا دبع ديمحلا دبع رحس ١٤
  دوعسم يكز ديسلا  ١٥

 يليجنلا يداشرإلا زكرملا

  دومحم سيمخ ءافص ١٦
  سرفحم لماك ةداغ ١٧
  كامسلا هتاحش كلملا دبع  ١٨

 رابون ةيعارزلا ةيعمجلا

  
 ريماطملا وبأ

  ىعافر ديع روصنم ١٩
  دومحم ىفطصم ةدجام ٢٠
  ناميلس يقوسد ناميلس   ٢١

 ءارمحلا ةيعارزلا ةيعمجلا

  ليعامسإ لامك لامأ ٢٢
  معنملا دبع ديمحلا دبع رحس ٢٣
  هللادبع ديسلا ديسلا نميأ   ٢٤

 ةمالس ينب ةيعارزلا ةيعمجلا

  
  

 نورطنلا يداو

  يرمقلا دمحم هبه ٢٥
  دمحم دمحا ريمس ٢٦
  سيردإ زيزعلا دبع يربص  ٢٧

  روهنمد  بغار ةأشنم  ةيعارزلا ةيعمجلا
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  خيشلا رفك ةظفاحم
بردتملا مسا  عقوملا  ةيرقلا  زكرملا   

  ديسلا ميهاربا ناضمر ١
  نيسح ةفيلخ تمه ٢

  ةـفياطلارفك  بابش زكرم

  ناحير ىلع ىقابلا دبعهللا دبع  ٣
  جرف دمحا ىلع وسوس ٤

  داــــــحتإلا  عمتجم ةيمنت.ج

 خيشلا رفك

  دشان قيفش ليبن ٥
  ىنويسب دمحم ناهيج ٦

  ةــقراشملا  ةيعارز ةيعمج

  حون دمحم دمحأ ٧
  ىجاتلب ديمحلادبع ءافص ٨

  دـــــــيروب  بابش زكرم

  سيمخ دمحم مركأ ٩
  ىنيلقلا دمحأ ىوشن ١٠

  ةــــسدنهلا ةيرطيب ةدحو

  ةيطع رباص ىرسي ١١
  يزاغ دومحم باحر ١٢

دـــــلاوـخلا بابش زكرم  

  يرصملا ديسلا هط ١٣
  دمحأ ايركز مالسإ ١٤

بابش زكرم  

  
يرصملا.م  

  
  دماح دمحم يناه ١٥
  جرونلا دمحم لانم ١٦

ةيعارز ةيعمج  

  
تاـحلاـصلا  

  

ملاس يديس  

  انبلا ليعامسا دومحم ١٧
  ىلع وبا ىدشر ماهير ١٨

بابش زكرم  

  
نيـلق ةــينم  

  
نيــلق  

  ديسلا ميهاربا روصنم ١٩
  دمحا ىفطصم ماهس ٢٠

  ةبيطلا  ةيعارز ةيعمج

  فسوي ماصع ٢١
  دمحم ديسلا لاما ٢٢

ةيعارز ةيعمج  

  
اـــــــــــنبلا  

  
  ديسلا ىفطصم ماشه  ٢٣
  ديجل ادبع يواطنط ماهير ٢٤

ةيعارز ةيعمج  

  
 

  نادــــــــيز
  حالص ىلع ىدجم ٢٥
  نمحرلا دبع ىلع قداص داهن ٢٦

يداشرإ زكرم  
 

 
  نرـــــــــقلا

  لوماحلا
 

  ديجملا دبع بوجحم صلخم ٢٧
  ىدشرملا ميلعلا دبع تلود ٢٨

ةيعارز ةيعمج  
 

  ورمع ةبزع
سبوطم  
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  مويفلا ةظفاحم
 زكرملا ةيرقلا عقوملا بردتملا مسا 
ميلحلا دبع نيدلا دعس ديمحلادبع ١   

 نيدلا دعس ديمحلا دبع ءامسأ ٢

  باهولا دبع دياف بنيز ٣

  ةـيعارزلا ةـينواعتلا ةـيعمجلا
  

  نوجعم
  

 يماس دمحم لاله ٤

 رعاو سيمخ ةيدان ٥

  يلع رباص ءانسح ٦

  ةـيعارزلا ةـينواعتلا ةـيعمجلا
  

  ةرفاعجلا

هللادبع راتسلا دبع دعس ٧   

 دمحأ ديع نسوس ٨

  دومحم حاتفلا دبع ايرث  ٩

  يداشرإلا زـكرملا
  

  هومدش
  

 اـسطإ

 عيمسلا دبع ناركس انيد ١٠

 داج يفطصم ارون ١١

  ليعامسإ ديمحلا دبع دمحم دمحأ  ١٢
  عبرلا  ةـيعارزلا ةـينواعتلا ةـيعمجلا

فسوي 
 قيدصلا

  
  ةيليعامسإلا ةظفاحم

 زكرملا ةيرقلا عقوملا بردتملا مسا 
  يمويب دمحا حالص دمحا ١
  هللا دبع زابلا حالص ةيدان ٢

ةوهانبلابابش زكرم    
  

  ةوهانبلا

  ىودعلا يفطصم نسح يفطصم ٣
راتسلا دبعدوجومل ادبع ديسلا نيمرن ٤    

حايرلابابش زكرم    
  

  ةسراخالا

ةرطنقلا 
  برغ

  نسح اشاب هدبع ىماس ٥
  يدامرلا دمحم نسح قدينح لامأ  ٦

نوسوطبابش زكرم    
  

  ةيليعامسإلا  نوسوط

  
  ةيلهقدلا ةظفاحم

 زكرملا ةيرقلا عقوملا بردتملا مسا 

 خيشلا دمحا قوراف تعلط ١

 ميهاربا ىلع رمع دمحا ٢

 نسح زعلا وبا دومحم ناميا ٣

  ةيعارزلا ةيعمجلا
 

 ىرغصلا بابقلا

 ديسلا ميهاربإ يقوش ٤
 دمحا ناضمر لالجإ 
 دومحم ةيطع ةيدان 

  ةيعارزلا ةيعمجلا
 

 امركلا

  
 سنركد
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  ةيرابونلا ةقطنم
 زكرملا ةيرقلا عقوملا بردتملا مسا 
 ىسوسابلا ىقوش ماهلا ١

 نيسح ىفاصلا قراط ٢
ةيرابونلا برغ تاديسل روهزلا ةبعمج –ىئاسنلا ىدانلا    

 رونلا وبأ

 ديمحلا دبع دمحم مناه ٣

 قوزرم دومحم بطق دمحا ٤
ةيرابونلا برغ تاديسل روهزلا ةبعمج –ىئاسن لا ىدانلا  نيسح هط  

 ايركز دمحأ معنملا دبع ءانه ٥

 ديع دلاخ ىبنلا دبع دمحم ٦
ةيرابونلا برغ تاديسل روهزلا ةبعمج –ىئاسنلا ىدانلا    

 لولغز دعس

 ديمحلا دبع كلملا دبع ةمطاف ٧

 ديمحلا دبع كلملا دبع دومحم ٨

 لدعلا ىلحملا عمتجملا ةيمنت ةيعمج

 ريماطملا وبأ

  
  

  ىفارغجلا مهعيزوتو نيبردتملا دادعأ ىلامجإ صخلم: ٥لودج 
 ىرقلا ددع تاظفاحملا نيبردتملا ددع

 يلامجإ ركذ ثانإ

 ٢٨ 1٦ 1٢ ١٤ طويسأ

 ٢٧ 15 12 ٩ ةريحبلا

 ١٢ 4 8 ٤ مويفلا

 ٢٨ 14 14 ١٤ خيشلا رفك

 ٨ 4 4 ٤ ةيرابونلا

 ٦ 3 3 ٣ ةيليعامسإلا

 ٦ 3 3 ٢ ةيلهقدلا

 ١١٥ 57 58 ٥٠ ىلامجأ

  
  ىرقلاب لاصتإلا ىئاصخأ بيردت تارودل ةيناديملا ةعباتملا جئاتن

نامضو ،بيردتلا ةرادإو ةيبيردتلا ةداملا صوصخب نيبردملل ةروشملاو نوعلا ميدقت ةعبتملا تفدهتسا            
ةـيميلعتلا ةـيلمعلا ةعرـس قيسنت ىلع ةدعاسملا         ىلا ةفاضإ ،ةيبيردتل ةرودلل ذيفنتلاو دادعإلا نسح        

تاردق ىلع فرعتلا ةعباتملا تلمشو . مهئارآو نيبردتملا ىوتسم عم بسانتي امب ةداملا ديقعت ىوتسمو    
معدـل نيلوئسـملا مـعدو ،بيردتلل بسانملا ناكملل مهرايتخإ ثيح نم ةرودلل دادعإلا ىف نيبردملا                

فـيظوت ىلع مهتردق ىدمو ،نييئاصخألل هليصوتو ىوتحملا         طيسبت ىلع مهتردقو ،ةيبيردتلا ةيلمعلا      
مـث ،نييئاصخألل ىناديملا لمعلا ميظنتو ةرادإ ىلع مهتردقو ،نومضملا ليصوتل تانيعملا مادختساو             
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                 ، مهتـهجاو ىـتلا  ةـيناديملا باعصلاو ،فعضلاو ، ةوقلا بناوج ثيح نم ةيبيردتلا ةيلمعلل مهميقت
ىلي اميفو  . اهل ةحرتقملا تاعوضوملاو ،ةمداقلا تارودلا نيسحتل مهت      احرتقمو ، اهليلذت ىلع مهتردقو    

  . *تاظفاحملاب ةيناديملا ةعباتملا ءانثأ ىبيردتلا فقوملل صخلم
  

  ٢٠/٨/٢٠٠٦ةعباتملا خيرات :  طويسأ ةظفاحم 
ثـيح ،عورشملل ىلودلا راشتسملا دوجو ىفو بيردتلل لوالا مويلا ىف بيردتلا عقوم ةرايز مت               •

مهددعو لاصتالا ىئاصخأ نم نيبردتملا روضح لمتكأ امك ،ةثالثلا نيبردملا            عيمج رضح   ٢٨ 
  . بردتم

دـعب ةبسانم رثكأ رخآ ناكمب هلادبتسإ ىرجو ،بيردتلا ناكم ةبسانم مدع نيبت             : بيردتلا ناكم  •
 ةظفاحملاب ةرازولا ليكو سدنهملا ديسلا ةلباقم

،        ايبلا ضرع زاهج نوبردملا مدختسا    : تانيعملا مادختسأ  • سأرـلا قوـف ضرـعلا زاهجو تان
ىـف لـمعلاو راودألا بـعلو ةشـقانملا بولسأ ىلع بيردتلا دمتعإ امك ،ءاضيبلا ةروبسلاو                

 . تاعومجم

ىـلع لوصـحلا ىف مهتبغر نع لاصتالا ىئاصخأ نم نيبردتملا ربع            : نيبردتملا تاجايتحا  •
ةـيلآلا بساوحلا ل    وصو ةعرس ىف مهتبغر اودبأ امك     . ىلآلا بساحلا مادختسال ةيبيردت تارود    

 .اهيلع لمعلل ىرقلاب لاصتالا زكارم ىلإ

بيردتلا ناكم ىلإ لوصولا ىف ةبوعص كانه نأ نيبردتملا حضوأ      : بيردتلا  تهجاو تابوعص    •
  .هنع ىرقلا ضعب دعبل ارظن

  
  ٢٣/٨/٢٠٠٦ةعباتملا خيرات :  ةريحبلا ةظفاحم

ةراـيز مت مث    . ةرايزلا ةيادب ىف ةظ   فاحملاب داشرإلا ماع ريدم سدنهملا ةرايزب نيراشتسملا ماق        •
ةـمهمل ذيفنت ةلحرم ىف نيبردتملاو نيبردملا ناك ثيح بيردتلل عبارلا مويلا ىف بيردتلا عقوم               

نـم نيبردتملا روضح لمتكأ امك ،ةثالثلا نيبردملا عيمج بيردتلا رضح دقو      . ىرقلاب ةيناديملا 
بردتم٢٧مهددعو لاصتالا ىئاصخأ    .  

دقو . ةيبيردتلا ةيلمعلا ريس ةعباتمل ىرقلا ىلع رورملا لبق بيردتل ناكم دق          فت مت : بيردتلا ناكم  •
 . هب بيردتلا تازيهجت لامتكإو ناكملا ةبسانمل يليجنلا داشرإ زكرم رايتخإ مت

                                                 
اشتسملا اهمدق ىتلا ةعباتملا ريراقت ىلع ءزجلا اذه ةباتك تدمتعا *   ةيمنتلا لجأ نم لاصتالا ةدحوب نير   
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•              ، ةكراشـملاب لاصتإلا قيرط نع ةيناديملا ةمهملا تامولعم عمجل مهارق ىلع نوبردتملا عزوت
ةمهملا هذه ءانثأمهيلع رورملاب نوبردملا ماق ثيح   . 

نيتعومجم ىف ءاسنلاو لاجرلا نم تامولعملا عمج ىلع نييئاصخأ امهب لمعي نيعقوم ةرايز مت       •
ىدل دئازلا سامحلا دوجو ىناديملا بيردتلا تهجاو ىتلا تالكشملا زربأ نم ناكو            . نيتلصفنم

نوراشتسملا ماقو   .قيبطتلا ةلحرم ىلا بيردتلا ةلحرم زواجت ىلا ىدأ امم نييفيرلاو نيبردتملا            
 .كلذ ىلا نيبردتملاو نيبردملا هيجوتب

ىـلع لوصـحلا ىف مهتبغر نع لاصتالا ىئاصخأ نم نيبردتملا ربع            : نيبردتملا تاجايتحا  •
ةـيلآلا بساوحلا لوصو ةعرس ىف مهتبغر اودبأ امك         . ىلآلا بساحلا مادختسال ةيبيردت تارود    

 .اهيلع لمعلل ىرقلاب لاصتالا زكارم ىلإ

  
مويفلاةظفاحم   ٢٤/٨/٢٠٠٦ةعباتملا خيرات :   

نيبردتملاو نيبردملا ناك ثيح بيردتلل سماخلا مويلا ىف بيردتلا عقوم ةرايزب نيراشتسملا ماق           •
دـقو  . ةكبشلا ىلع هعضول اديهمت هتغايص ةداعإو تامولعم نم هعمج مت ام ضرع ةلحرم ىف             

لاصـتالا ىئاصـخأ نم نيب      ردتملا روضح لمتكأ امك ،ةثالثلا نيبردملا عيمج بيردتلا رضح        
بردتم١٢مهددعو   . 

بيردـتلا  ةعاق تزيمت ثيح ،هومدش ةيرقب ىداشرإلا زكرملا ىف بيردتلا دقع          : بيردتلا ناكم  •
 .ةبسانملا ةيبيردتلا تانيعملا اهب رفاوتمو ،ةبسانم اهنأب

بيردتلا بولسأ  • رـث  كأ ةروصب ةكراشملاب لاصتالا قبط هنأب ىناديملا بيردتلا بولٍسأ زيمت         :  
ضـعب بابشلا تاعورشم ةشقانمل ىلاهألا عم مهتاعامتجإ ىف نييئاصخألا كرشأ ثيح ةيلومش         
تاـمولعملا لداـبت متيو ةديفم تاشقانملا نوكت ىتح لاجملا اذه ىف ةربخلا ىوذ  نم دارفألا                 

  .ةيرقلا دارفأ نيب ةربخلاو
ىـلع لوصـحلا    ىف مهتبغر نع لاصتالا ىئاصخأ نم نيبردتملا ربع         : نيبردتملا تاجايتحا  •

ةـيلآلا بساوحلا لوصو ةعرس ىف مهتبغر اودبأ امك         . ىلآلا بساحلا مادختسال ةيبيردت تارود    
 .اهيلع لمعلل ىرقلاب لاصتالا زكارم ىلإ

  
  ٢٧/٨/٢٠٠٦ةعباتملا خيرات :  ةيليعامسإلا ةظفاحم 
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لوئسمو عورشملل ىلودلا راشتسملا دوجو ىفو بيردتلل لوالا مويلا ىف بيردتلا عقوم ةرايز مت •  
رضـح ثـيح ،ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنمل ىندألا قرشلاب ىميلقإلا بتكملاب بيردتلاو داشرإلا             

بردتم٨مهددعو لاصتالا ىئاصخأ نم نيبردتملا روضح لمتكأ امك ،ةثالثلا نيبردملا عيمج   . 

ةـيعفاد نـم داز اـمم ،ةرودلا حاتتفإ ةظفاحملاب ةعارزلا ةرازو ليكو سدنهملا ديسلا رضح                 •
  .  لمعلاو بيردتلل نيبردتملا

ءاضوضلا عافترإب تزيمت دقف ؛ةعارزلا ةيريدم رقمب بيردتلا ةعاق دوجول ارظن : بيردتلا ناكم •
لـيلقت نـكمأ دـقف ةليدبلا تاعاقلا ةبسانم مدع ببسبو           . بيردتلا ناكم لوح نيددرتم دوجوو    

 .ةعاقلا ىلع نيددرتملا عنمو نكمم دح ىصقأ ىلا ءاضوضلا

دمتعإ امك ،ءاضيبلا ةروبسلاو ،سأرلا قوف ضرعلا زاهج نوبردملا مدختسا          : تانيعملا مادختسأ  •
 . موسرلاو ةيقرولا جذامنلا مادختساب ةمعدملا ةشقانملا بولسأ ىلع بيردتلا

ىـلع لوصـحلا ىف مهتبغر نع لاصتالا ىئاصخأ نم نيبردتملا ربع            : نيبردتملا تاجايتحا  •
ةـيلآلا بساوحلا لوصو ةعرس ىف مهتبغر اودب        أ امك . ىلآلا بساحلا مادختسال ةيبيردت تارود    

 .اهيلع لمعلل ىرقلاب لاصتالا زكارم ىلإ

اـهرايتخإ مت ىتلا بابشلا زكارم ىريدم دحأ بيردتلا عقوم ةرايزب ماق ىبيردتلا مويلا ةياهن ىف          •
 .ةدعاسملل زكرملا تايناكمإ ضرعو بيردتلا دقفتل ةكبشلل عقومك لمعلل

هاـنقلا  (نوـيزفيلتلل ةيلحملا هانقلا عم ةلباقم بيترت مت ،ةعارزلا ة           رزو ليكو ديسلا عم قيسنتلاب     •
تـلدأ دـقو    . اـهعقاومب صاخلا بيردتلا أدب ربخ رشنو اهفادهأو ةكبشلا نع نالعإلل          ) عبارلا
فيرلا ةيمنتب قلعتي اميف ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم فادهأ هيف تحرش ثيدحب ئناه ىم             / ةديسلا

لـثمم ىـلدأ امك ،ةكراشملاب لاصتإلا قيرط نع تالاصتإلاو ت           امولعملا ايجولونكت مادختسإب  
هـيطغت امو اهفادهأ ةكبشلا نع ةذبن لونت ثيدحب ةيمنتلا لجأ نم تالاصتالاو تامولعملا ةدحو      

  .ىرقو قطانم نم
  

  ٨/٢٠٠٦ /٢٨ةعباتملا خيرات : ةيرابونلا ميلقإ  
ثـيح عورشملل ىلودلا راشتسمل     ا دوجو ىفو بيردتلل ىناثلا مويلا ىف بيردتلا عقوم ةرايز مت           •

 ٨مهددـعو لاصتالا ىئاصخأ نم نيبردتملا روضح لمتكأ امك ،ةثالثلا نيبردملا عيمج رضح              
 .بردتم
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ةعاق تزيمت ثيح ،قيدصلا ركب وبأب ةيرقب ىداشرإلا زكرملا ىف بيردتلا دقع             : بيردتلا ناكم  •
 .ةبسانملا ةيبيردتلا تانيعملا اهب رفاوتمو ،ةبسانم اهنأب بيردتلا

طورشو ةيلاصتالا ةلاسرلاو ،اهرصانعو ،لاصتألا ةيلمع نع ىرظن راطإ ميدقت بيردتلا لمش             •
 .ةلاسرلا ةجلاعمو ،حجان لاصتا قيقحت

اهنع تانايب عمج متيس ىتلا ةيناديملا مهملا راطإ ىف نيبردتملا ىلع ىسمشلا ففجملا ضرع مت                •
كـلت ىف سمشلا ةعشأ نأو ةصاخ ،ةيذغ     ألا ظفحل ةركتبملاو ةيديلقتلا بيلاسألا ىلع دمتعت ىهو       

 . ةيلاع قطانملا

ءاـنثأ ةـيبيردتلا ةيلمعلا معدل سأرلا قوف ضرعلا زاهج نوبردملا مدختسا            : تانيعملا مادختسأ  •
ةـمهملا حرشـل    ) ىسـمشلا ناخسلا  (ةيقيقحلا جذامنلاو ،موسرلا مادختسا مت امك ،تارضاحملا        

 .تامولعملا عمجل ةيناديملا

مـهف ةلوهـس در ىـلع دعاس امم ،رتويبمكلا ىلع بيردتلل قبسملا مهضرع              تب نيبردتملا زيمت   •
 .ةكبشلا عم لمعلا ويرانيس روصت ةلوهسو ةيبيردتلا تاعوضوملا

. ةعمتسـمك ةرودلا ترضح ىتلاو ،ىمويب نيسح ىحض ةسدنهملا ةيعمجلا ةسيئر ةلباقم تمت             •
اـهنأ  تحضوأو ةيعمجلا     فادهأ هيف تحرش ةيعمجلا ةسيئر ةديسلا عم درفنم عامتجإ دقع دقو            

،           . لفطلاو ةأرملاب صتخت ةيومنت فادهأ     ساـتيراك ةـيعمج نـم معدب تدعاس دق ةيعمجل نأو
نواـعت تدـبأ دقو     . ةقطنملاب ةيومنتلا ةطشنألا نم ديدع ذيفنت ىف ىرخألا ةيلهألا تايعمجلاو         

 رداصـم دـحأ رـبتعت ةـيعمجلا نأو ةصاخ ،نوكدارلا ةكبش  عم نواعتلا ىف ةبغرو ظوحلم       
  .ىرخأ قطانم ديفت نأ نكمي تايفيرلا ءاسنلا عم براجتو تاربخ اهل نأ امك ،تامولعملا

   
  ٢٩/٨/٢٠٠٦ةعباتملا خيرات : خيشلا رفك ةظفاحم

ارـظن موـي بيردـتلا ذـيفنت رخأت ثيح بيردتلا نم ىناثلا مويلا ىف بيردتلا عقوم ةرايز مت          •
 ٢٦رضـح اـمك ،ةـثالثلا ني        بردملا عيمج رضح ثيح ،ةرطيسلا مع ةجراخ ةيرادإ فورظل        

امهنم٢فلختو لاصتالا ىئاصخأ نم بردتم   . 

ةـيعمجلا  (ةـيرقلاب دـيحولا ةمظنملا ةبغر مدع ةجيتن ةشاشلب ةيرق نم نيبردتملا فلخت ناك                •
ةداعإو ةبيطلا ةيرق رايتخإ مت ةيذيفنتلا ةنجللا ةراشتسإ دعبو . عورشملا عم نواعتلا ىف) ةيعارزلا

عـم بيردتلا ةعبتم مهنكمي ىتح امهل ةصاخ ةيبيردت ةرود دقعو اهب            لاصتإلا ىئاصخأ حيشرت    
 .مهبيردت قباسلا نييئاصخألا ةعومجم ىقاب
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،           : بيردتلا ناكم  • ةئاضإلاو ،عاستإلا ثيح نم ةبسانم ةعارزلا ةيريدم رقمب بيردتلا ةعاق تناك
 .نيبردتملل ةحارلا رفاوتو ،ةيوهتلاو

نم تمولعمل عمج جذامنب ةنودملا تاحلطصملا       ضعب حيضوت ىف مهتبغر نع نوبردتملا ىدبأ       •  
 .احوضو رثكأ جذامنلا ةغايص نوكت نأ اوبلطو ةيرقل

ىـلع لوصـحلا ىف مهتبغر نع لاصتالا ىئاصخأ نم نيبردتملا ربع            : نيبردتملا تاجايتحا  •
ةـيلآلا بساوحلا لوصو ةعرس ىف مهتبغر اودبأ امك         . ىلآلا بساحلا مادختسال ةيبيردت تارود    

 .اهيلع لمعلل ىرقلاب لاصتالازكارم ىلإ 
     

  ٣١/٨/٢٠٠٦ةعباتملا خيرات :  ةيلهقدلا ةظفاحم
ثـيح عورشملل ىلودلا راشتسملا دوجو ىفو بيردتلل ريخألا مويلا ىف بيردتلا عقوم ةرايز مت              •

 ٦مهددـعو لاصتالا ىئاصخأ نم نيبردتملا روضح لمتكأ امك ،ةثالثلا نيبردملا عيمج رضح              
 .بردتم

ثـيح نـم ةبسانم سنركدب ىمالعإلا معدلا زكرم رقمب بيردتلا ةعاق تناك             : بيردتلا ناكم  •
 .بيردتلل ةمزاللا تانيعملا رفاوتو ،ةيوهتلاو ،ةئاضإلاو ،عاستإلا

ءاـنثأ ءاضـيبلا ةروبسـلاو سأرـلا قوف ضرعلا زاهج نوبردملا مدختسا             : تانيعملا مادختسا  •
 .بيردتلا

ىف مهتبغر نع نيرسيملا نم نيبردتملا ربع  •  .ىناديملا لمعلا ءدب ةعرس 

ىـلع لوصـحلا ىف مهتبغر نع لاصتالا ىئاصخأ نم نيبردتملا ربع            : نيبردتملا تاجايتحا  •
ةـيلآلا بساوحلا لوصو ةعرس ىف مهتبغر اودبأ امك         . ىلآلا بساحلا مادختسال ةيبيردت تارود    

  .اهيلع لمعلل ىرقلاب لاصتالا زكارم ىلإ
  
  بيردتلا تارابتخإ جئاتن
  نيثوحبملل يفرعملا رابتخالا تاجرد تاطسوتم: الوأ

يبيردـتلا ىوـتحملل نيبردـتملا ةفرعم تاجرد تاطسوتم نا          ) ٦(لودج ىف ةدراولا تانايبلا ريشت      
تحوارت يتلاو   ةيرابونلاو ةريحبلاو طويسأ تاظفاحمب عفترم يفرعم ىوتسم      : تائف ثالث يف تزكرت     

ةجرد ١٣،٧٥ -١٣،٢٥نيب   براـقت مدـع نم مغرلاب      %  ٩٢ -%٨٨نيب تحوارت ةيوئم ةبسنبو     .  
يتظفاحمل يبيردتلا يوتحملاب ةفرعملا ةجرد تبراقت نيح يف        . ثالثلا تاظفاحملا يف نيبردتملا دادعإ    

نيـب تحوارت ةيوئم بسنب       ١٢،٣٣ ،   ١٢،٥٠تغلب يتلاو ةطسوتم ةجردب مويفلاو ةيلهقدلا         ٨٣% - 
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يتظفاـحمل لـقأف   % ٧٥نـم برـقي   اـم يهو ةيفرعملا ةجردلا نم ةثلاثلا ةئفلل ةبسنلابو         %. ٨٨
ةـظفاحمب بيردتلا ةعاق ةبسانم مدع ىلا ىبسنلا ضافخنإلا كلذ عجري دقف ،خيشلا رفكو ةيليعامسإلا               
هرـكذ ام ىلإ ةفاضإلاب ىناديملا ىوتسملا ىلع بيردتلا ةعباتم لالخ نم كلذ ظحول دقو ةيليعامسإلا                

ىوتسملا ناو مهلمع ةعيبط عم اقفاوتم يبيردتل ا ىوتحملا نأب اورعشي مل مهنا نم ةظفاحملاب نيبردتملا
بيردتلا ناكم رييغت عورشملا ىراشتسم حرتقا دقو       ). ٧لودج  % (٧٧اطسوتم ناك نيبردملل ىملعلا     

عـجري امبر خيشلا رفك ةظفاحمل ةبسنلابو  . ةيريدملا ةرادإ عم قافتالاب ةيداشرإلا زكارملا دحأ ىف متيل 
لودج ىف ركذ ام ىلإ       نيبردتملل يفرعملا ىوتسملا ضافخنا    مهنأـب مهعاـنتقإ مدـع نع اضيأ        ) ٧( 

اوزكري نأ ةيلاتلا تارودلا ىف نيبردملا نم بلطتي ام وهو ،مهلمع ىف هوملعت ام قيبطت ىلع نورداق            
  .نيتظفاحملا كلت ىف ةصاخ ةرودلا تاعوضومل ىقيبطتلا بناجلا ىلع
  

تامولعملارابتخال ةيوئملا بسنلاو تاجردلا طسوتمو دادعألا: ٦لودج     
 % *تاجردلا طسوتم نيبردتملا ددع ةظفاحملا

 91.67 13.75 ٢٨ طويسا

 89.1 13.37 ٢٧ ةريحبلا

 88.33 13.25 ٨ ةيرابونلا

 83.33 12.50 ٦ ةيلهقدلا

 82.20 12.33 ١٢ مويفلا

 75.53 11.33 ٦ ةيليعامسالا

 ٧٣،٣٣ ١١،٠٠ ٢٨ خيشلا رفك

ةجرد١٥= تاجردلا ىلامجا *     
  
ارودلاب ةقلعتملا نيبردتملا ءارأ:ايناث ةيبيردتلات     

بسـنلل ماـعلا طسوتملا حوارت دقف ةعفترم تناك نيثوحبملا ءارأ نأ ىلإ ةماع ةفصب تانايبلا ريشت                 
تارودـلا نا تارشؤم يطعي اذهو      % ٩٨هردق ىلعأ دحو    % ٨٥ةيوئملا ةردق ىندأ دح نيب ةيوئملا       

  .نيبردتملا رظن ةهجو نم اهفادهأ تققح ةيلاصتالا تاعومجملل عبسلا تاظفاحملاب ةيبيردتلا
قلعتي اميف تاظفاحملا عيمجل    % ١٠٠،  %٨٣نيب تحوارت ةيلاع ةجرد دوجو ىلإ       ) ٧(لودج رهظيو   

ىوتسـم عـم قفاوتلاو ،بيردتلا يف ةبولطملا ةعرسلا عم ىشامتلا ىلع مهتردق ىف نيبردتملا ىأرب                
دوـجوب مهداـقتعإو ،ةبسانم تناك بيردتلا ةعاق        و بيردتلا تايناكمإ نأب مهيأرو ، بيردتلا ةبوعص       
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. البقتسم مهلمع ةعيبط قفاوتي هنأو ،ةيلع بيردتلا مت ام مهف ىلع مهدعاس امم مهيدل يفرعملا ساسالا               
ىـلع دعاست ةيفرعم ةيفلخ دوجو مدع نع اهيبردتم عابطنإب قلعتي اميف ةيليعامسإلا    كلذ نم ىنثتسيو    

فدهلا نأل ارظنو   . مهلمع ةعيبط عم ىوتحملا اذه قفاوت مدعب مهدا       قتعإو ،يبيردتلا ىوتحملا باعيتسا   
ةداـملا ةـقالعب مهفيرـعتو نيبردتملا ىدل    ةمزاللا ةيفرعملا ةيفلخلا ءانب وه ةيبيردتلا ةرودلا هذه نم        

ةذفنملا كلت ادع تارودلا عيمج ىف ةيقطنم ودبت جئاتنلا هذه نإف ؛البقتسم هذيفنتب نوموقيس امب ةيبيردتلا 
ةيبيردتلا ةداملل ىقيبطتلا بناجلا ىلع زيكرتلا ةرورضب عورشملا ىراشتسم ىصوأ دقو     . ةيليعامسإلاب

نـم ءزجلا اذه لامكتسإ ىلآلا بساحلا ىلع بيردتلا تارود ذيفنت ىف عارسإلا ةرورض عم ،البقتسم     
  .ةيفرعملا ةيفلخلا

ةـعفترم تلازام اهنأ الإ بيرد      تلاب ةصاخلا دونبلا ىقاب ىف نيبردتملا ءارال ىبسنلا ضافخنإلا مغرو         
يبردـم ةردقل ىبسنلا ضافخنإلا كلذ نم ىنثتسيو        %. 85.29، و %89.49نيب ةبراقتم تاطسوتمب    

بايغ ىلا عجري دق ام وهو حرشلا ءانثأ نيبردتملل مهتدعاسمو ،بيردتلا فادهأ حيضوت ىلع ةيلهقدلا               
نكمي هنأ الإ ؛فقاوملا هذه ثو      دح ةردن مغرو  . ةئراط ةيضرم بابسأل ةرودلا نع رضاحملا ثحابلا      

نيبردـتملا ىأر امأ  . ضرغلا اذهل ةكراشملا تاهجلا ىلثمم نم ليدب بردم نييعت البقتسم كلذ ىدافت        
زـيكرت نـم ظحول امل عجري دقف حرشلا ءانثأ مهل نيبردملا ةدعاسم فعض نع ةريحبلا ةظفاحم ىف                  

ىـلا ركبملا بعشتلاو ةشقانملا ىلا مهيدل        ةبغرلا راثأ امم لمعلا ىلع نيبردتملا زيفحت ىلع نيبردملا          
ةلوئسـم دوـجو هـمعد ىذلاو ةيرابونلا ىبردتم عم مت ام فقوملا اذه هباشتيو               . ىرخأ تاعوضوم 

دـقو  . مهيلا لكويس ىذلا لمعلا ةبوعص نع اركبم اعابطنإ نيبردتملا ىدل كرت امم ةيئاسنلا ةيعمجلا             
نيبردـملا نـم لـك ىدـل دـئازلا سام           حلا حبك ىلع لمعلا ةرورضب عورشملا ىراشتسم ىصوأ       

  . حرشلا ءانثأ ةداملا طيسبتب مازتلإلاو ،ةيناديملا ةعباتملا ءانثأ حوضوب رهظ ىذلاو نيبردتملاو
  

  ةيبيردتلا ةرودلاب ةقلعتملا نيبردتملا ءارأل ةيوئملا بسنلا: ٧لودج 
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  ةيبيردتلا ةرودلا نيسحتل نيبردتملا تاحرتقم: اثلاث

رـظن ةهج نم لوألا زكرملا ىف اقوشت رثكأ ةيملعلا ةداملا لعج ىلع لمعلا حرتقم بيترت ءاج                  •
دعاسـت يتلا طئاسولاو ةيبيردتلا تانيعملا مادختسا ىلع بيردتلا ةيمهأ سكعي اذهو بردتم    ٨٣  
لماكتملا ىبيردتلا جمانربلا نمض ةلماك ةيبيردت ةرود هل ررقملاو ةيبيردتلا ةيلمعلا طيشنتىلع   .  

ةرودـلا لبق يفرعملا ساسألاب ماملإلا ىف نيبردتملا نم         68ةبغر ىلإ تاحرتقملا تراشأ امك       •   .
ىل ع ىبيردتلا جمانربلل ةيساسألا رصانعلاو ةرودلا فادهأ عيزوتو ةعابط متي نأ ررقت دقف اذهل             

  . ةرودلا ءدب لبق نيبردتملا
ةيـصوتلا ىـلا عفد دقف حضوأ ةروصب ةرودلا فادهأ حرشو ،ةيملعلا ةداملا طيسبت حرتقم امأ                 •

  .نكمأ املك ةمظنملا ةشقانملل لاجملا حتفو حرشلا طيسبتب
طبترـي ىذـلاو ةـيبيردتلا ةرودلل صصخملا تقولا ةدايز وحن نيثوحبملا تاحرتقمل ةبسنلابو               •

قـيرط نـع البقتسـم هتيبلت متي فوسف ،بيردتلا اهيطغي يتلا ةيملعلا ةداملا               ثيدحت حرتقمب   
  . تاظفاحملاب لاصتإلا تاعومجم عم ةيبيردتلا ةداملا عضو ىف ةكراشملا

حرتقم هلباقي ىذلاو ،ةيملعلا ةداملا ةدايزب نيبردتملا نم          ٥٥تاحرتقمل ةبسنلاب امأ     • نيبردـتم   ٨   
اهليم عم ةيبيردتلا ةداملا ردق نزاوت سكعي وهف ،بيردتلا اهيط          غي يتلا ةيملعلا ةداملا ليلقتل طقف     

  . نيبردتملا نم ىمظعلا ةيبلاغلا بسانت نأ ىلا

   رأى المتدربین
 قھلیةالد إسماعیلیة النوباریة الفیوم البحیرة أسیوط  الشیخكفر

  
 متوسط

يف ةبولطملا ةعرسلا عم ىشمتأ نا تعطتسا 
 بيردتلا

97.22 100.00 98.77 100.00 95.83 100.00 100.00 98.80 

١٠٠،٠ ٩٧،٦٢ ٩٧،٢٢  ةبسانم بيردتلا تايناكمإ تناك
٠ 

١٠٠،٠
٠ 

١٠٠،٠ ٩٤،٤٤ ٩٥،٨٣
٠ 

٩٨،٢٠ 

 97.30 100.00 94.44 100.00 97.22 96.30 96.43 98.61  ةبسانم بيردتلا ةعاق تناك

 97.00 100.00 100.00 95.83 100.00 96.30 97.62 94.44  بيردتلا ةبوعص ىوتسم عم قفاوتأ نأ تعطتسا

ام مهف نم يننكم يذلا يفرعملا ساسالا يدل ناك 
  ةيلع تبردت

83.33 95.24 92.59 100.00 95.83 83.33 100.00 92.19 

 92.19 94.44 77.78 87.50 100.00 91.36 97.62 87.50 يلمع ةعيبط ةيلع تبردت ام قفاوتي

 89.49 83.33 83.33 83.33 97.22 87.65 90.48 91.67  اهنم هتعقوت ام ةرودلا تققح

 88.29 77.78 83.33 87.50 97.22 85.19 92.86 86.11  ةحضاو تناك بيردتلا فادهأ

 87.39 88.89 100.00 79.17 88.89 86.42 91.67 81.94 هتملعت ام لك قيبطت يننكمي ةرودلا ءاهتنا دعب

 86.79 88.89 77.78 91.67 97.22 80.25 89.29 86.11  ابسانم ناك نيبردملل يملعلا ىوتسملا

 85.29 94.44 94.44 100.00 88.89 87.65 64.29 95.83 ابسانم ناك بيردتلا بولسأ

بيردتلاو حرشلا ءانثا يل نيبردملا ةدعاسم تناك 
  ةديفم يلمعلا

88.89 89.29 77.78 88.89 87.50 88.89 72.22 85.29 
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نيذـلا نيبردتملا دادعأ ريبك دح ىلا تبراقت دقف بيردتلاب ةداملا هذه لوانت ةعرس صوصخبو                •
بردتم ٢٥(ةعرسلا هذه ةدايز اوحرتقا      بردتم ١٨(اهليلقت اوحرتقا نيذلا عم     )   ىقاب نأب ملع   )  

بردتم٧٢(حرتقمل اذهل اوبيجتسي مل نيذلا نيبردتملا    .  ةبسانم بيردتلا ةعرس نأ نوري)  
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  ةيبيردتلا ةرودلا نيسحتل نيبردتملا تاحرتقم: ٨لودج 
ةيليعامسإلاةيرابونلا ةيلهقدلا يلامجإ خيشلارفك طويسأ ةريحبلا مويفلا   نيبردتملا تاحرتقم  

  اقيوشت رثكأ ةيملعلا ةداملا لعج ىلع لمعلا 21  23 20 6 5 6 2 83
  ةرودلا لبق يفرعملا ساسألا نيبردتملا ءاطعإ 22 19 10 4 5 5 3 68
  ربكا ةروصب ةيملعلا ةداملا طيسبت 16 19 15 4 4 4 1 63
  ةرودلل صصخملا تقولا ةدايز 14 15 17 5 6 3 2 62
  بيردتلا اهيطغي يتلا ةيملعلا ةداملا ثيدحت 18 16 13 5 3 4 2 61
  حضوأ ةروصب ةرودلا فادهأ حرش 18 17 12 7 4 1 1 60
  بيردتلا اهيطغي يتلا ةيملعلا ةداملا ةدايز 16 16 12 4 4 2 1 55
  ةرودلل يميظنتلا بناجلا نيسحت 12 18 7 3 1 3  44
  أطبأ ةروصب ريسي بيردتلا لعج 4 10 8 3    25
  ةرودلل صصخملا تقولا ليلقت 4 9 7 2    22
  بيردتلا ةعرس ةدايز 8 6  3  1  18
  بيردتلا اهيطغي يتلا ةيملعلا ةداملا ليلقت 1 4 1 1   1 8
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  تاربخلا ةكراشمل لمعلا ةشرو 

  ةيمنتلا لجأ نم لاصتالا ةدحول بيردتلاو ةيناديملا ماهملا
  
  ةرشابملا اهفادهأو لمعلا ةشرو فصو
  ةشرولا داقعنا ناكم

  ةريبخلا ةيعارزلا مظنلل ىزكرملا لمعملا     
  
   فادهألا

لاصـتالا ىـلع بيردـتلل ةيناديملا ماهملا ذيفنتب ةصاخلا تاربخلا ةكراشمو مييقتو ضرع               •
  .ىوتحملا ةرادإو ريوطتو ةكراشملاب

 ىرقلاب لاصتالا ىئاصخأ بيردت نومضمو لكشب ةصاخلا تاربخلا ةكراشمو مييقت •

  
  ةدملا

  ٩/٢٠٠٦ /٦-٥نيموي         
  
  نوكراشملا
 ةفيظولا مسالا م
 عورشملا ةرادإ

  عورشملل ىذيفنتلا ريدملا  عفار دومحم. د. أ ١
ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم-عورشملل ىنفلا معدلا راشتسم   فيطل ىدجم. أ ٢    
  عورشملل ىلودلا راشتسملا  وليورت وتربلا ٣
  ةيمنتلا لجأ نم تالاصتالاو تامولعملا ةدحو ريدم  مساق نسح دمحم. د ٤
  ةكراشملاب لاصتالا راشتسم  ناردب دمحم ىركش. د.أ ٥
  مالعإلا راشتسم  دمحم ىلع بنيز. د.أ ٦
 ىوتحملا ةرادإو ريوطتو ةكراشملاب لاصتالا ىبردم
  ةعارزلا ىف ةأرملل تاسايسلاو قيسنتلا ةدحو ىلع فرشملا  روصنم ةلماك . د.أ ٧
  ةرهاقلا ةعماج ةعارزلا ةيلك ليكوو ىعارزلا داشرإلا ذاتسأ  لاعلا دبع نسح دمحم . د.أ ٨
  ةرهاقلا ةعماج ةعارزلا ةيلكب ىعارزلا داشرإلا ذاتسأ  دوعسلا وبأ يريخ . د.أ ٩

  ةرهاقلا ةعماج ةعارزلا ةيلكب ىعارزلا داشرإلا ذاتسأ  يعفاشلا دامع . د.ا ١٠
  ةيردنكسألا ةعماج ةعارزلا ةيلكب ىعارزلا داشرإلا ذاتسأ  يلذاشلا يحتف . د.أ ١١
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  رهزألا ةعماج ةعارزلا ةيلكب ىعارزلا داشرإلا ذاتسأ  دايصلا طسابل ا دبع. د.ا ١٢
  رهزألا ةعماج ةعارزلا ةيلكب ىعارزلا داشرإلا ذاتسأ  مليوس ميسن دمحم . د.أ ١٣
  ةيفيرلا ةيمنتلاو ىعارزلا داشرإلا ثوحب دهعمب ثوحب سيئر  ةبهو نيدلا لامج دمحا . د.أ ١٤
  ةيفيرلا ةيمنتلاو ىعارزلا داشرإلا ثو حب دهعمب ثحاب  قزيقز لداع  . د ١٥

 عورشملا تاظفاحمب ةيمنتلا لجأ نم تالاصتالاو تامولعملا ةدحول ةيعرفلا تاعومجملاب نيبردتملا
دورابلا ياتيإب ةيعارزلا ثوحبلا ةطحم-داشرإلا ثوحب دهعم عرف سيئر   كوربم فيطللا دبع ماصع. د ١٦    

ةيداشرإلازكارملا ريدم  نالسر ليلخ دمحا. م ١٧   ةريحبلاب ةعارزلا ةيريدم  –  
 ةكربلا موكب يداشرإلا زكرملا ريدم ريدم  رهاطلا دومحم دمحم. م ١٨

ليودنشب ةيعارزلا ثوحبلا ةطحم-ىعارزلا داشرإلا ثوحب دهعم عرف سيئر   ىنتاتكلا دمحم دمحأ/ د ١٩    
ويسأب ةعارزلا ةيريدم– ةيداشرإلا زكارملا ريدم  ريبلا دامع/ م ٢٠  ط 

  رارق ةزن داشرإ زكرم ريدم   رصانلا دبع ميهاربا لامج/ م ٢١
زعلا جاتب ةيعارزلا ثوحبلا ةطحم  -ىعارزلا داشرإلا ثوحب دهعم عرف سيئر   دوبع دمحم حاجن. م ٢٢    
  ةيلهقدلاب ةعارزلا ةيريدم         – ةيداشرإلا زكارملا ريدم  ةفيلخ ىلع ءافو. م ٢٣
  سنركدب يمالعإلا معدلا زكرم              نابعش دمحم ميكحلا دبع. م ٢٤
  مويفلاب ةيميلقإلا ثوحبلا ةطحم   همالس يلع نيدلا ماصع هبه. م ٢٥
  مويفلاب ةعارزلا ةيريدم  – ةيداشرإلا زكارملا ريدم  دلاخ ديمحلا دبع نيسح. م ٢٦
  هومدش داشرإ زكرم ريدم  ديز وبا دومحم دمحم ىدجم. م ٢٧
يلعرقلانمحرلا دبع نسح/د ٢٨ ةيليعامسإلاب ةيعارزلا ثوحبلا ةطحم-داشرإلا ثوحب دهعم عرف سيئر        
  ةيليعامسإلاب ةعارزلا ةيريدم  ينيسحلا ديسلا دمحم ةعمج/م ٢٩
  نوسوط داشرإ زكرم ريدم  ىلع دومحم نيسح رون/م ٣٠
ةيعارزلا ثوحبلا ةطحم-ىعارزلا داشرإلا ثوحب دهعم عرف سيئر   رشرش ىلع نسح/ د.أ ٣١ اخسب     
  ةعارزلا ةيريدم – ةيداشرإلا زكارملا ريدم  رضخ دمحا زياف/ م ٣٢
  نوميراداشرا  زكرم  ىواحطلا دمحم نميا/ م ٣٣
ةيرابونلاب ةيعارزلا ثوحبلا ةطحم-ىعارزلا داشرإلا ثوحب دهعم عرف سيئر   ىبلش فسوي دمحم/ د.أ ٣٤    
 ةيرابونلاب ةعارزلا ةيريدم – ةيداشرإلا زكارملا ريدم  دماح ليعامسا ريهس/ م ٣٥

  ركب وبأ داشرإ زكرم ريدم  دمحا ديس ىوامشع ىماس/ م ٣٦
 ةكراشملا تاهجلا ىلثمم

  ريك ةئيه  نسح ىدمح ىرسي. م ٣٧
  ريك ةئيه  ىزاغم لداع اشر. م ٣٨
  ةئيبلاو هايملاو ىضارألا ثوحب دهعم  فيطللا دبع دومحم دلاخ. م ٣٩
ةيفيرلا ةيمنتلاو ىعارزلاداشرإلا ثوحب دهعم  لكيه لئاو. م ٤٠    

 ةيعارزلاو ةيفيرلا ةيمنتلا لاصتا ةكبش مظن ىروطم
  ةأرملا ماظن روطم   سيردإ ةريمأ. م ٤١
  بابشلا ماظن روطم  مادنه فرشأ. م ٤٢
  ةيقيوستلا تامولعملا ماظن روطم  نارمع دمحأ. م ٤٣
  تايعمجلا ماظن روطم  ليعامسا ةماسأ. م ٤٤
  ةئيبلا ماظنروطم   ادن نميأ . م ٤٥
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  ىنمزلا لودجلا
  :لوألا مويلا

  ليجست   ٩:٣٠ – ٩:٠٠
  

  حاتتفالا   ١٠:٠٠ – ٩:٣٠
  عورشملا ريدم            عفار دومحم . د •

  

١٠:٣٠ – ١٠:٠٠     
  ةدحولل ىفيظولاو ىميظنتلا لكيهلا •
 مساق دمحم. د    تاظفاحملاب ةيعرفلا تاعومجملل ةيناديملا ماهملا •

ةحارتسا ١٠:٤٥ – ١٠:٣٠    
  

ةيمنتلا لجأ نم لاصتالا تاعومجم ضرع١٢:٣٠ – ١٠:٤٥    
طويسأ ةعومجم١١:٠٠ – ١٠:٤٥      
مويفلا ةعومجم١١:١٥ – ١١:٠٠      
ةيليعامسإلا ةعومجم  ١١:٣٠ – ١١:١٥      

ةيلهقدلا ةعومجم  ١١:٤٥ – ١١:٣٠    
ةريحبلا ةعومجم  ١٢:٠٠ – ١١:٤٥      
خيشلا رفك ةعومجم  ١٢:١٥ – ١٢:٠٠      
ةعومجم١٢:٣٠ – ١٢:١٥   ةيرابونلا     
عمتجملا ةمدخ ىف تايعمجلاو ،ةيقيوستلا تامولعملا ىماظن ضرع ١٣:٠٠ – ١٢:٣٠    
ءاذغ ةحارتسا١٤:٠٠ – ١٣:٠٠    

  

ةحوتفم ةشقانم١٦:٠٠ – ١٤:٠٠    
  قيبطتلا ءانثأ هتيمهأو ىوتحملا •
 ةكراشملاب لاصتالا جذومن ةيلاعف •

 ةيناديملا ماهملا ذيفنت تابوعص •

 ىلع بنيز. د          ةيمنتلا ل جأ نم لاصتالا ةدحو تاظحالم •

تايصوتلاو صالختسالا١٦:٣٠ – ١٦:٠٠    
  

  :ىناثلا مويلا
مويلل لمعلا ر               ١٠:٠٠ – ٩:٣٠  يسمو ةكراشملاب لاصتالا ىلع عورشملا ىرقب لاصتالا ىئاصخا بيردت نع ةيفلخ   

  ناردب ىركش. د               ىناثلا
  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


  ٣٥

ةيمنتلا لجا نم لاصتالا ةدحو تاظحالم ١٠:٣٠ – ١٠:٠٠    
ةحارتسا١٠:٤٥ – ١٠:٣٠    

  

ذيفنتلا لوح ةيعرفلا تاعومجملا تاظحالم١٣:٠٠ – ١٠:٤٥    
بيردتلا ةئيب١١:١٥ – ١٠:٤٥      
بيردتلا تانيعم١١:٤٥ – ١١:١٥      
نيبردتملا١٢:١٥ – ١١:٤٥      
ىبيردتلا ىوتحملا١٣:٠٠ – ١٢:١٥      
ءاذغ ةحارتسا١٤:٠٠ – ١٣:٠٠    

  

ع ىتعومجمل نيكراشملا ميسقت١٥:٠٠ – ١٤:٠٠   لم 
  ررقملاو ةيبيردتلا تاعوضوملا صالختساو ةشقانم: ىلوألا ةعومجملا •
 هب ةطبترملا تاءارجإلاو بيردتلا ذيفنتل لثمألا لكشلا صالختساو ةشقانم: ةيناثلا ةعومجملا •

  

لمعلا تاعومجم تايصوت ةشقانمو ضرع١٥:٣٠ – ١٥:٠٠   
  

تاعومجملل مداقلا بيردتلا جمانرب ةشقانمو ضرع ١٦:٠٠ – ١٥:٣٠   لاصتالا ىئاصخأو ةيعرفلا 
  

ةرودلا ماتخ  ١٦:٣٠ – ١٦:٠٠    
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  *لمعلا تاسلج ريسم
اـمهعبت ،يناـثلا مويلا ىف لمع ىتسلج و ،لوألا مويلا يف لمع تاسلج ثالث لمعلا ةشرو تنمضت                  

ىلع ىلمعلا بيردتلا مييقتب ةشرولا نم لوألا مويلا ىهتناو         . ةشقانم تاعومجم ىلإ نيكراشملا ميسقت    
امنيب ،ةكراشملاب ىلاصتإلا ءادألا نيسحتل ةبسانملا ةيبيردتلا تاعوضوملا حارتقإو ةكراشملاب   لاصتإلا  

               ، البقتسـم بيردتلا ذيفنتل لثمألا لكشلاب قلعتي اميف جئاتنلا صالختساب ةشرولا نم ىناثلا مويلا ىهتنإ
  .هتاعوضوم حارتقالو
  
 لوألا مويلا
  :ىلوألا ةسلجلا

قلأ ىتلا حاتتفالا ةملك دعب     حرـش ةسـلجلا تـلوانت ،عورشملا ريدم عفار دومحم          / روتكدلا ديسلا اها   
ةـيعرفلا تاعومجملل ةيناديملا ماهملا و ،ةيمنتلا لجأ نم لاصتالا ةدحول يفيظولاو يميظنتلا لكيهلل              

  .ةيمنتلا لجأ نم لاصتالا ةدحو ريدم اهمدق دقو تاظفاحملاب
  
  :ةيناثلا ةسلجلا
قرـط قـيبطت اـهيف مـت يتلاو تاظفاحملاب ةيعرفلا تاعومجملل            ةيناديملا ماهملل ضرع تلوانتو      

مظنـلا يروـطم نـم الـك تامولعملا هذه ديفتو           . اهتغايصو تامولعم عمجل ةكراشملاب لاصتإلا    
ةـيتامولعملا تاـجايتحالا ددحت اهنأ ثيح تامولعملا رداصم ديفت امك ،مظنلا ميمصت ىف مهتدعاسمل               

يتآلاك تاعومجملا ضرعناك دقو. نيفدهتسملا نييفيرلا روهمجل  :  
جذوـمنلا لوانت دقو ، مدجح هيرقب عمشلا عينصت عورشمل جذومن طويسأ ةعومجم تضرع               •

نمضـت اـمك، هـنم عقوتملا دئاعلاو ،هيف ةمدختسملا تاماخلاو ،ةفلكتلاو ، عورشملل ةمدقم               
  عورشملا ىرقب يئاذغلا ثارتلا نم ةيئاذغ تابجول جذامن ضرعلا 

ثارـتلا نم ةيئاذغ تابجول جذامنو ،ديرجلا عينصت نع عورش          م مويفلا ةعومجم تضرعو    •
  .عورشملا ىرقب يئاذغلا

عينصـتو، ةيديلقتلا ريغ فالعألا ىه تاعورشم ثالثل  جذامن ةيلهقدلا ةعومجم تضرعو              •
  .مانغألا ةيبرتو ، ةيحص قرطب نابلألا

                                                 
ةروتكدلا نم مدقملا ريرقتلا ىلع تاسلجلا ريسم ةباتك تدمتعا * لجأ نم لاصتالا ةدحوب مالعإلاو لاصتالا ةراشتسم ىلع ىلع بنيز /  
  .ةيمنتلا
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•             ، دادعإ و  ليخنلا ديرج نم يساركلا ةعانص تاعورشمل جذامن ةريحبلا ةعومجم تضرع امك
  .قيوستلل فوشرخلا ظفحو

رـيغ فالـعألا و ، تـسوبمكلا لـمع تاعورشمل جذامن خيشلا رفك ةعومجم تضرعو                 •
  .ةيديلقتلا

  .شئاشحلاو ،ادوتامينلا ةحفاكم يف عارزلل ةيلحم تاربخل ةيليعامسإلا ةعومجم تضرعو •
  .شمشملاو بنعلا فيفجتل  عورشم ةيرابونلا ةعومجم تضرعو •

  
ةكبش تحت عمتجملا ةمدخ ىف تايعمجلاو ،ةيقيوستلا تامولعملا يماظنل ضرع          ةسلجلا تنمضت  امك     

ةرـشابم اـهتانايب لاـخدإ تايعمجلل نكمي تناك اذإ ام لوح ةشقانملل ةلئسأ تحرط دقو                . نوكدارلا
نيب قرفلا ثيح نم يقيوستلا ماظنلا يف ةمدختسملا ميهافملا لوحو ،ىرخأ ةهج لالخ نم مأ ،ةكبشلل                

رـيك ةـئيه نأ ىلإ اوراشأ ثيح ؛مظنلا ىروطم لبق نم كلذ ىلع ةباجإلا مت دقو                . جتنملاو عرازملا 
لاصتالا ةدحو نأف نييفيرلا تانايبب قلعتي اميف امأ ،ةكبشلا ىلإ اهتانايب لاخدإ نع ةلوئسم نوكت فوس  

  . ىرقلا ىوتسم ىلع اهتانايب لاخدإ نع ةلوئسم نوكت فوس ةيمنتلا لجأ نم
  
  :ةثلاثلا ةسلجلا
عـم ةيلاصـتالا ةيلمعلا يف هتيلعافو ةكراشملاب لاصتإلا جذومنو ،هتيمهأو ىوتحملا ةشقانم تلو       انتو

ةسـلجلا تـهتناو ،ةـيناديملا ماـهملا ديفنت تهجاو يتلا تابوعصلا تلوانت امك ،ةيفيرلا تاعمتجملا                
  .ةيمنتلا لجا نم ةكراشملاب لاصتإلا ةدحو تاظحالمب
  
  :بيردتلا ىف ةيعرفلا لاصتالا تاعومجم ءارأ

  ةرودلا لبق ةرتفب اركبم هميلست لضفملا نم ناك هنأ الإ ،اديج ناك ىوتحملا نأ •
مل ىتلاو تامولعملاو /ةربخلا/ةفرعملاك ىوتحملاب اهدوجو مدع لضفي ةيرظن ميهافم كانه ناك         •

  .ىناديملا قيبطتلا ىف ديفت 
  .ةيتامولعم ةمدخ ميدقت وهو لاصتإلا يئاصخأ رود حيضوت ىوتحملا لفغأ •
  .يبيردتلا ىوتحملا تانوكم ضعب يف راركت دوجو •
  .هطيسبت مت دقو نيبردتملا ىوتسم قوفو يملع هنأب فصتي يبيردتلا ىوتحملا ناك •
  :يتآلا يف تلثمت ةيناديم تابوعص كانه نأ نيبردتملا حضوأ •
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o ىرقلاب لاصتالا عقاومل تنرتنإلا ليصوتو تانوفيلتلا بيكرتب ةقلعتم تابوعص.  
o ةعباتملل ىرقلل لاقتنالا لئاسوب ةقلعتم تابوعص.  
o              لاصـتالا ليهسـتل نييفيرـلا ةداـقلاب ةناعتسالا ةيمهأو لاصتالاب ةقلعتم تالكشم

  .نييفيرلاب
o لاصتإلا ىئاصخال رتويبمكلا ىلع بيردتلا لامتكا مدع.  

  
 : نيبردملا تاظحالم 

  :بيردتلا نع. ١
  .ةحيحص ةقيرطب فادهألا ةغايص ىلع بيردتلا ةرورض •
 . مدقتلا تارشؤمو ةعباتملا بولسأو ،فادهألا ققحت يتلا ةطشنألل قيقدلا ديدحتلا •

لـيلحت تاودأ مادختـساو ،ةـمزألاو ةلكشملا نيب قرفلا ديدحتو ،تالكشملل قيقدلا ديدحتلا               •
 .تالكشملا ةرجش لثم تالكشملا

 .ميدقتلاو ضرعلا تاراهم ةيمنتب مامتهالا •

ءارآ مارـتحاو ،ءاغـصإلاو ،راوـحلا لال        خ نم ؛نيبردتملاو نيبردملا نيب ةلاعفلا ةكراشملا       •
  .نيرخآلا

  
  :بابشلا ماظنب ةصاخلا تاعورشملا نع. ٢

اهتاربخ نم ةدافتسالل رومألا  هدهب ةمتهملا تائيهلاب  عيراشملاب موقت يتلا ىرقلا طبر ةلواحم            •
  .ةيلاع ةدوجل اهتاجتنمب لوصولا يف ىرقلا هده ةدعاسم يف ةيقيوستلاو ةينفلا

  .ريدصتلل جتنملا يف ةبولطملا ريياعملاو، ةدوجلا ريياعم نعتامولعم ريفوت  •
ةـيعارزلا تاـجتنملا جاتنإ يف ةيحصلا ت اطارتشإلا و نمآلا جاتنإلا نع ت امولعم ريفوت                 •

  .ةعنصملا
  
  :ةكراشملاب لاصتالا جذومن ةيلعاف نع. ٣

ىلع دعاسي   ثيح يداعلا لاصتالا جذومنب ةنراقملاب    ) IMI(جذومن ةيلعاف ىلع نيكراشملا دكأ       •  
جـمد ىـلع دعاسـي هـنأ امك ،نيكراشملا ددعتل ةديدج راكفأ روهظ ىلعو، تاربخلا لدابت                 

  .تالكشملل لولحل لوصولا ىلع دعاسي امم تاشقانملا يف ةلصلا تاذ فارطألا
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  :ةكبشلل ىوتحملا نع . ٤
كدارلا ةكبش ىلإ اهعفر ةرورضو ، عارزلا تاركتبمو تاربخ ةيمهأ ىلع نيكراشملا دكأ •   .نو 
ةكبش ىوتحم  نم ةدافتسالا نع ةجتانلا ةحجانلا براجتلا ضرع ةيمهأ ىلع نيكراشملا دكأ               •  

  .نوكدارلا
  . نوكدارلا ةكبش ىلإ ةعوفرملا تانايبلا ةقدب مامتهالا •
  . اهميمصت ثيح نم ؛اهب تانايبلا عمج متي يتلا جذامنلا حوضوب مامتهالا •
  .فينصتلا مني اهساسأ ىلع يتلا ميهافملا حوضوو تامولعملا فينصت •
  .ال مأ ةيحيضوت روص ةفاضإ متي ناك اذإ ام ديدحتو تانايبلا ةجلاعم •
  .اهتيقادصمو تامولعملا ةحص نم دكأتلا ةرورض •
ةكبشلل تامولعملا رداصم كلذكو روهمجلا ليلحت ةيمهأ •  .  
  .ثارت لثمت اهنأو ،اهتيبعش نم دكأتلاو ةعجارملا دعب نكلو ،ةيلحملا تاربخلا قيثوت ةيمهأ •
  .لمعلل صرف قلخت ينلا تاعورشملا ىلع زيكرتلا •
  .اهيلع زيكرتلا متي نأ دبال تاعرشملل ةبسنلاب قيوستلا ةيضق •

  
  :نيبردملا بيردت نع ةيمنتلا لجأ نم تالاصتالاو تامولعملا ةدحو تاظحالم

ةدحوو ثوحبلا زكارمو تاعماجلاك ةددعتم تاهج عم نواعتلل صرف قلخ يف ةرودلا تحجن              •  
 .يعارزلا داشرإلل ةماعلا ةرادإلاو قيسنتلاوةسايسلا 

نيـب براـقتلا سـكعي امم ةرودلا ةياهن تارابتخا يف ةديجو ةبراقتم جئاتن نيبردتملا ققح              •  
-%٦٠ىلع نيبردتملا نم    % ٦٨لصح ثيح ؛ةيباعتسإلا تاردقلاو تاربخلا يف نيبردتملا        

% ٧٥نـم ىلع    أ تاجرد ىلع مهنم   % ٢٠لصح نيح ىلع ،ةيلامجإلا تاجردلا نم       % ٧٥
  .ةيلامجإلا ةجردلا نم

ناك هنأو ،هفادهأ ققح بيردتلا نأ ىلع مهمييقت يف اوعمجأو ،اديج نيبردتملا ةيبلاغ ءادأ ناك                •
  .ةديج لبقتسملا ىف هنم ةعقوتملا ةدئافلا نأو ،مهلمع عم اقفاوتم

  .تاشقانملايف ةيبلاغلا تكراشو ، يباجيإ بيردتلا ءانثأ  مهضعبو نيبردتملا نيب لعافتلا ناك  •
ىدـل يلاـع ىـعو نع ةيلبقتسملا ةيبيردتلا تارودلا نيسحتل نيبردتملا تاحرتقم تسكع               •

               ، فادـهألا حوـضو ةـيمهأ ىلعو ،بيردتلا يف يلمعلا بناجلا ىلع اودكأ ثيح نيبردتملا
  .دحاولا مويلا يف نيبردملا ددعت ةرورض عم، ةرودلا ءدب ليق يبيردتلا ىوتحملا مالتساو
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  .بيردتلا ءانثأ تاراسفتسالاو ةلئسألا ضعب حرط نم نيبردتملا ضعب جرحت •
  .نيبردتملا ىلع ةديدجو ايبسن ةبعص تناك ةرودلا تاعوضوم ضعب •

  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


  ٤١

  ىناثلا مويلا
  
  :ىلوألا ةسلجلا

لاصـتإلا ىـف مـهراودأ نعو ،عورشملا ىرقب لاصتإلا ىئاصخأ بيردت نع ةيفلخ ميدقت اهيف متو                 
ةدـحو تاـظحالم ميدـقت مت امك ،ةكبشلا عم لماعتلا ىلع ن             ييفيرلا عيجشت ةيمهأ نعو ،ةكراشملاب    

لوـح ةـيعرفلا تاعومجملا تاظحالمو ،ىناديملا قيبطتلاو بيردتلا نع ةيمنتلا لجأ نم لاصتإلا              
  :ةيلاتلا تاظحالملا تناكف ذيفنتلا

•    ،  اهل دادعإلا ىفو، ةيبيردتلا ةيلمعلا يف اريبك ادهج لذب  دقف لاصتالا ىئاصخأ بيردتل ةبسنلاب
  .ةيعرفلا لاصتالا تاعومجم لبق نم اهيميظنت ىفو

•               ، يـعارزلا عاطقلا ءاسؤر لثم تارودلا حاتتفا يف رابك نيلوئسم كارشإ يف نوبردملا حجن
  .خلا ..........  يعارزلا داشرإلا وريدمو ،داشرإلا ءالكوو

،  تلا ةرودلا رابخأ رشنل )TV(ةيلحملا مالعإلا لئاسو باذتجإ مت تاظفاحملا ضعب يف  • ةـيبيرد
  .هتامدخو ،هفادهأو ،نوك دارلا عورشمب فيرعتللو

دـمتعا راودألا عيزوت ناك نإو ،لاصتإلا ةعومجم دارفأ نيب قيرفلا حور لمعلا يف رهظ                 •  
باستكإل راودألا لدابت ىلع هدامتعا نم رثكأ  تاراهملاو تاردقلا فيظوت ىلع ربكأ ةروصب            

  .  ةديدج تاربخ
ةروصـب هرـثأ رهظ نيبردتملا ىدل ةكراشملاب لاصتالل ديج          مهف نيوكت يف نوبردملا حجن       •

 .ىرقلاب يناديملا ذيفنتلا يف ةحضاو

  .اديج تامولعملل مهباعيتسا ناكو اريبك ناك بيردتلا ءانتأ لاصتالا ىئاصخأ سامحو لعافت •
ةكراشملاب لاصتإلا موهفم حاضيإ ىلع دعاس امم راكتبالاو عونتلاب ةيبيردتلا بيلاسألا تزيمت    •

رتويبمكلا ىلع بيردت ذخأ مهل قبس نيذلا كئلوأ ةصاخ ،لاصتالا ىرسيمىدل  .  
عاستإلا (ديجلا بيردتلا طورش ثيح نم ةبسانم تناك اهنأب بلاغلا ىف بيردتلا تاعاق تزيمت  •

  ).ةيوهتلا/ ةءاضإلا / ةحارلا/ 
ةحاسـم ءاـطعأ عـم      ) تارضاحملا(ىديلقتلا بولسألاب بيردتلا متي ناك نايحألا ضعب ىف          •

  .تاربخلا حرطو ةكراشملل نيبردتملل ةريغص
ءازـجألا نـم رـبكأ ةروصـب ىوتحملا نم ددحم ءزج ىلع متي ناك بيردتلا ىف زيكرتلا                   •

  .ىرخألا
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قوـف ضرعلا زاهج لثم ةزهجألا ضعبل زيهجتلاو دادعإلاو ،ادودحم ناك تانيعملا مادختسا              •
  .ابسانم نكي مل سأرلا

دـقفأ اـمم ةـكرحلاو ءاضوضـلا ةرثك ثيح          نم ةبسانم ريغ تناك بيردتلا نكامأ ضعب         •
  .بيردتلا ءانثأ زيكرتلا نيبردتملا

نييفيرلا دقتعأ ثيح ،نوكدارلا عورشمب قلعتب اميف مهف ءوس ىناديملا قيبطتلا ىف انايحأ رهظ          •
  .تاعورشم ذفني وأ، تامدخ مدقي عورشملا نا

فارـطأ كارشأ ن    ود ىلاهألاب لاصتالا ىلع ضعبلا ىدل ةكراشملاب لاصتالا موهفم رصتقإ          •
  .ةشقانملل حورطملا عوضوملاب ةلص تاذ ىرخأ

ءاـقلإب ماـيقلا ىـف نيثحاـبلا ىـلع رـبكأ ةروصب ىقلي ءبعلا ناك تاظفاحملا ضعب ىف                •
  .تارضاحملا

  
  لمعلا تاعومجم تاحرتقم:  ةيناثلا ةسلجلا

ل ـكل ةيلبقتسملا بيردتلا تاعوضوم لوح تاحرتقم عضو وه تاعومجم ىف لمعلا نم فدهلا ناك              
نوكراشـملا حرـتقإ دقو     . عورشملا ىرقب لاصتإلا نييئاصخألاو ،ةيعرفلا لاصتالا تاعومجم نم       

  :ىتألا
  
  :نيبردملا بيردت ةرود

اهردق ةيبيردت تاعاس ددع ىلامجإب ةيبيردت مايأ         ١٠ اهنم  بيردت ةعاس      ٥٠  ىـلمع بيردـت مايأ      ٥   
  : ةيلاتلا تاعوضوملا لوح

تاظحالملا ءارجإ ةيفيكو ،ةكراشملاب عيرسلا ثحبلاو        اهتايولوأو تالكشملا ليلحت  : ىرظنلا  ، 
ذـيفنتلا ةـيفيكو ،كرتشم مهف ىلإ لوصولل اهديدحت ةيفيكو ميهافملاو ،اهليجستو            

  .ىرظنلا نومضملل ىلمعلا
زكارملاـب ةدجاوتملا تانيعملا ىلع زيكرتلا عم ، ةيلاصتالا تانيعملا مادختسا ةيفيك            : ىلمعلا

لـمعل تاريماكلا مادختسا ،تافافشلا دادعإو ،س       ارلا قوف ضرعلا زاهج ةصاخ    
،  power pointجمانرب مادختسا ،تاحاضيإلل روصلا  تاقصـلملا لمعو ميمصت  ،

   .ةيلاصتالا تانيعملا ةنايص ىلع بيردتلا
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 :لاصتالا ىئاصخأ بيردت ةرود

ةيبيردت تاعاس ددع ىلامجإب بيردت مايأ ٥ بيردت ةعاس٢٥   .  
جذاـمنلا مادختـسا ،اـهتايولوأو تالكشملا ديدحت ،نوكدارلا ع           ورشم رودو ةيمنتلا  : ىرظنلا

  .تانايبلا فينصتو ميهافملا ،تانايبلا عمجل
عـم لـماعتلا ةيفيك ،ىلآلا بساحلا مادختسا ىلع بيردتلا ،تانيعملا مادختسا ةيفيك             : ىلمعلا

ةروصلاو توصلا تافلمو روصلا لاخدإ ةيفيك ،تانايبلا جارخإو لاخدإل ةكبشلا          
ةكبشلا ىلإاهعفرو   .   
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  ١مقر قحلم 
  ىدعبلا مييقتلا

  ىوتحملا ريوطتو ةرادإو ةكراشملاب لاصتالاةرودل 
  
  ............................................: لمعلا ةهج  ...............................................: مسالا

  :ةيلاتلا تارابعلا مامأ) ×(أطخ وأ ) ✓(حص ةمالع عض 
نييفيرلا نيبو ،امومع نييفيرلا نيبو رسيملا نيب متت رمتسم ملعت ةيلمع اهنأب ةكراشملاب ملعتلا ةيلمع فرعت  (     )

 ضعبلا مهضعبو

 ةشقانملا لالخ نم ةفلتخملا فارطألا نيب تاربخلاو تامولعملا لدابت ةكراشملاب ملعتلا ةيلمع ءانثأ متي (     )

ىف ةبسانملا قرطلا نم ربتعت طقف ةيسمهلا ةيمالكلا لئاسرلاو ةئراطلا فقاوملاو ةلاحلا ةساردو ىنهذلا فصعلا  (     )
 نوكدارلا ىف لمعلا دنع ةكراشملاب ملعتلا طيشنت

 ةيظفل ريغ ةيكولس تالالدو ،ةصاخ تالالدو ،ةيعيبط ةماع تالالد ىلا تالالدلا مسقنت  (     )

 اهنيوكت ةقيرط ديدحت لبق ةلاسرلا ةغايص ةيلمع متت (     )

ىوتحمو ،ىميلعت ىوتحمو ،ىرابخإ ىوتحم : ىلا لاصتإلا فئاظول اعبت تامولعملا نم ةكبشلا ىوتحم ميسقت نكمي (     )
 ىهيفرت ىوتحمو ،ىعانقإ

 نوكدارلا ةكبش ىلع ىهيفرتلا ىوتحملاو ىميلعتلا ىوتحملا طلخ نكمي (     )

 ةكبشلا ىوتحم ةرادإ دنع مكحتلا ئدابم قيبطت نكمي الف ةكراشملاب لاصتإلا ىلع ةمئاق نوكدارلا ةكبش نأل (     )

 ةبوعص ةيلقعلا تاردقلا رثكأ امه ةفرعملا وأ ركذتلا  (     )

 لاعفألاو تاسرامملا بويعو ايازمب مهعانقإو سانلا ريصبت نمضتت كولسلا ليدعت ىف ةوقلا ةيجيتارتسا (     )

عوضوم وحن ىبلسلا مههاجتإ رييغت ةلوهسب نكمي ةعومجملا وأ صخشلا تامولعم ضقانت قئاقح انركذ اذإ (     )  
 ةشقانملا

 ملعتلل زفاحلا هيدل نأ املاط هملعت ىلع رثؤي نل بيردتلا ةرود نع بردتملا ءاضر (     )

 ةينمزلا ةدملاو ةمدقملاو ناونعلا ركذب بيردتلا ةطخ عضو دنع ىفتكي (     )

 تايمومعلاب ءاهتنإلاو ددحملا نم ءدبلا ىبيردتلا ىوتحملا ميظنت دنع بجي (     )

 ىبيردتلا عوضوملا وأ ةلاسرلا ميعدت ىف بردملل ىتوصلا عيونتلا رثؤي  (     )

 بردملا ءادأب بيردتلا رثأ لاقتنا رثأتي ال (     )

ةيكولسلا تاريغتلا عاونأ عيمجلو ةيميلعتلافقاوملا عيمجل حلصت وهف ةيلاصتا ةانق لضفأ يلمعلا حاضيإلا ربتعي (     )   

 بوغرملا كولسلا سفن رييغتل ةيلاصتا ةانق نم رثكأ مادختسا لضفي (     )

 دحاولا لاصتالا ةفلكتل يبسنلا ضافخنالاب ةيدرفلا لاصتالا تاونق زيمتت (     )

 ةفدهتسملا ريهامجلا ىلإ ةلجاع ةلاسرليصوت يف ةبغرلا ةلاح يف ةيعامجلا لاصتالا تاونق مادختسا لضفي  (     )

  سفانتلل ةصرفلا ةحاتا عم نيعم عوضومب ةقلعتملا قئاقحلا ميدقتب فراعملا ةرايز ىلا يمالعالا لاصتالا فدهي (     )
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  ةلوبقم ةقطنم ةروص يف قئاقحلا ميدقت و راوحلا و ةشقانملا بولسا يلع يعانقالا لاصتالا دمتعي (     )
  اهنومضم لبقت يلع اهل لبقتسملا زفحت ةقيرطب و ةيوست ةروصب ةلاسرلا ميدقت ةيف متي يقيوستلا لاصتالا (     )
و لجرلا نم لك تاداقتعاو صئاصخ و تايلوئسم و راودا فالتخا يلا ريشت ةيعامتجا ةيفاقث ةركف وه ردنجلا  (     )

  هأرملا 
  ةيلقحلا سرادم لا لالخ نم متي ةكراشملاب ةيفيرلا هأرملا داشرا (     )
و ةعباتملا ،جمانربلا ةطخ عضو مث ،نهارلا عضولا ةسارد ىف رابكلا ميلعت جمارب ذيفنت و طيطخت تاوطخ صخلتت  (     )

 ةينقتلا 

  
  
  :لمكأ

  :ةيلاتلا بناوجلا لالخ نم رابكلا ميلعت يف ملعتلا تايرظن نم هدافتسالا نكمي 
  ................................................ةيرظن يلع دامتعا لمعلاب ملعتلا  §
  ........................................................أطخلا و هلواحملاب ملعتلا  §
ظفحلا سيل و مهفلا يلع مئاقلا ملعتلا  §

.............................................  
جايتحالا و يميلعتلا يوتحملا نيب قفاوتلا  §

........................................  
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  ٤٦

  ٢مقر قحلم 
  ىدعبلا مييقتلا

 عورشملا ىرقب لاصتإلا ىئاصخأل ىلوألا ةرودلل

  
  : ..............ةظفاحملا: ................ ةيرقلا: ...................................  ىئاصخألا مسأ

  
  :ةيلاتلا تارابعلا مامأ أطخ وأ حص ةمالع عض

ام لمع وأ ،هاجتا وأ ساسحإ وأ ةركف لقنل هب لصتمو لصتم نيب ريثأتو لعافت ةيلمع وه لاصتال ا  (      )
  امهنيب كرتشم فده قيقحت ضرغب ةيلاصتإ تاونق لالخ نم

قيرط نع اهيلع لوصحلا متيف تامولعملا امأ ،رابخإلا قيرط نع ةفرعملا ىلع لوصحلا متي   (      )
  ريكفتلا

نييفيرلا نيبو هنيب راوح ةرادإ ةكراشملاب ملعتلا ةيلمع ىف لاصتالا ىئاصخأراودأ مهأ نم  (      )    
ىلإ اهليصوت رسيملا دصقي ىتلا تاربخلاو ىناعملاو راكفألاو تامولعملا لك نع ةرابع ىه ةلاسرلا   (      )

  روهمجلا
 . نحن سيلو انأ عقوم نم مهتبطاخم بجي نييفيرلا عم لماعتت امدنع  (      )

مهتاـجايتحا دـيدحت لجأ نم عمتجملا دارفأ نيب نواعتلا حور ةيمنت ةكراشملاب لاصتالا ايازم نم                    )(    
  .اهل لولحلا حارتقاو مهتالكشمو

ةشـقانمل  دـقعت يتلا تاودنلاو تاعامتجالا ميظنتو دادعإ لثم لاصتالا ةيلمعل ةيميظنتلا تاءارجإلا     (      )  
 لاصتإلا ىئاصخأ ةمهم ىه لاصتالاةيلمع يف يلاهألا ةكراشم لئاسوو قرط 

  :لمكأ
o  و.............، و............ةكراشملاب ملعتلا طيشنت بيلاسأ مهأ نم ،..................  
o  لاصتا قرطو ............لاصتا قرط ىلا نييفيرلاب لاصتإلا قرط مسقنت  ،............ ، 

  ............لاصتا قرطو 
o ىقلتملا دجن ةلاسرلا ةغايصنسح ىلع لسرملا ةردقل اعبت   :  

 الماك ًامهف ةلاسرلا مهفي نأ عيطتسي §

  امامت ةلاسرلا مهفي نأ عيطتسي ال §
 ...........نكلو ةلاسرلا مهفي نأ عيطتسي  §

 ...........نكلو ةلاسرلا مهفي نأ عيطتسي  §
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  ٤٧

  ٣مقر قحلم 
  نع ةيبيردتلا ةرودلا مييقت

............................................  
  

ةرودلا هذهل بيردتلا ىف كيأر نع ربعت ىتلا ةناخلا دنع√ةمالع عض كلضف نم   :  
ةروصب   

  ةريبك
ةروصب 

  ةطسوتم
ةروصب 

  ةفيعض
        ةبسانم بيردتلا تايناكمإ تناك
        بيردتلا ةبوعص ىوتسم عم قفاوتأ نأ تعطتسا

        اهنم هتعقوت ام ةرودلا تققح
        ابسانم ناك بيردتلا بولسأ
        بيردتلا ىف ةبولطملا ةعرسلا عم ىشمتأ نأ تعطتسا
        هيلع تبردت ام مهف نم ىننكم ىذلا ىفرعملا ساسألا ىدل ناك
        اهيف هتملعت ام لك قيبطت ىننكمي ةرودلا ءاهتنإ دعب
        ةديفم ىلمعلا بيردتلاو حرشلا ءانثأ ىل نيبردملا ةدعاسم تناك
        ةبسانم بيردتلا ةعاق تناك
ىلمع ةعيبط عم هيلع تبردت امقفاوتي          
        ةحضاو تناك بيردتلا فادهأ
        ابسانم ناك نيبردملل ىملعلا ىوتسملا
  

البقتسم بيردتلا نيسحتل كتاحرتقم نع ربعت ىتلا ةناخلا دنع√ةمالع عض كلضف نم   :  
    بيردتلا اهيطغي ىتلا ةيملعلا ةداملا ثيدحت    ةرودلل صصخملا تقولا ةدايز 

    ةرودلل ىميظنتلا بناجلا نيسحت    ةرودلا لبق ىفرعملا ساسألا نيبردتملا ءاطعإ
    أطبأ ةروصب ريسي بيردتلا لعج    اقيوشت رثكأ ةيملعلا ةداملا لعج ىلع لمعلا
    بيردتلا ةعرس ةدايز    بيردتلا اهيطغي ىتلا ةيملعلا ةداملا ةدايز
بيردتلا اهيطغيىتلا ةيملعلا ةداملا ليلقت    حضوأ ةروصب ةرودلا فادهأ حرش      
    ةرودلل صصخملا تقولا ليلقت    ربكأ ةروصب ةيملعلا ةداملا طيسبت
  :اذإ لضفأ ةيبيردتلا ةرودلا هذه نوكت نأ نكمي

• ....................................................................  
• ....................................................................  
• .................................................................... 
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