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 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : جمانربل ةیبیردتلا ةبیقحلا

 م٢٠٢٠ ــ  ـھ١٤٤٢

  جم.ربل ةيبيردتلا ةبيقحلا

  يمقرلا لوحتلا رصع يف رييغتلا ةدايق
 

  دادعا

 میعنلا نمحرلا دبع نب نسحملا دبع

 میعنلا حلاص نب دئار

 

 : میكحتو ةعجارم

 نیرقلا دعس نب راصن .أ
 لشوبلا نمحرلا دبع نب لداع .أ
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 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 

 

 

 

 

 

  

 ةحفصلا عوضوملا ةوطخلا

 تامدقم
 ٤ ةمدقملا

 ٩-٧ جم9ربلا جاهنم
 : لوألا يبيردتلا مويلا

 
 ةسلجلا
 ىلوألا

� 

 ١٢ ٢٠٣٠ ةيؤر نع ماع ضرع
 ١٤ . ةيؤرلا رواحم •
 ١٥ . ٢٠٣٠ ماعل ةيدوعسلا ةيؤر فيرعت •
 ١٧ . ٢٠٣٠ ماعل ةيدوعسلا ةيؤر فادهأ •
 ١٨ . ٢٠٣٠ ماعل ةيدوعسلا ةيؤر جمارب •

 
 ةسلجلا
 ةيناثلا
 2 

 ٢١ رييغتلا ةرادإ يف لخدم نع ماع ضرع
 ٢٢ . رييغتلا ةرادإ موهفم •
 ٢٤ . يميظنتلا رييغتلا بابسأ •
 ٢٧ . رييغتلا ةرادإ فادهأ •
 ٢٩ . رييغتلا ةرادإ صئاصخ •
 ٣١ . رييغتلا ةمواقم بابسأ •
 ٣٤ . رييغتلا عاونأ •

 : يناثلا يبيردتلا مويلا

 ةسلجلا
 ىلوألا

� 

 ٣٦ رييغتلا ثادحإ يف ةيدايقلاو ةيرادإلا تاراهملا ضرع
 ٣٧ . رييغتلا دئاق تاراهم •
 ٣٩ . ةيرادإلا مظنلا لظ يف ءاردملا رايتخا •
 ٤١ . رييغتلا ثادحإل ةمزاللا ةيرشبلا ت9وكملا •
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 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ةسلجلا
 ةيناثلا

2 

 ٤٤ رييغتلل لخدمك ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ ضرع
 ٤٥ . ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ موهفم •
 ٤٧  .  ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ ةيمهأ •
 ٤٩  . ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ قيبطت تامزلتسم •
 ٥١  . ةلماشلا ةدوجلا  ةرادإ قيبطت تاقوعم •
 ٥٣ . ليمعلا ىلع زيكرتلا •

 ثلاثلا يبيردتلا مويلا

 ةسلجلا
 ىلوألا

� 

 ٥٦ )ةردنهلا( تايلمعلا ءانب ةداعإ ضرع
 ٥٧  . ةردنهلا موهفم •
 ٥٩  .ةردنهلا حيتافم •
 ٦١ . ةردنهلا ةيلمع فادها •
 ٦٣ . ةردنهلا اهيلع موقت يتلا ئدابملا •
 ٦٥  .اهزئاكرو ةردنهلا صئاصخ •
 ٦٧  .ةردنهلا قيبطت دئاوف •

 ةسلجلا
 ةيناثلا

2 

 ٧١ يرادإلا لوحتلاو رييغتلا ذيفنت تاءارجإ ضرع
 ٧٢ . ةرشعلا تارربملاو رييغتلا •
 ٧٤ . عبسلا تايجيتارتسالاو ريغتلا تاطبثم •
 ٧٨ . ريغتلا لحارم •
 ٨٠ . ةحجانلا �اصولاو نوريغملا •
 ٨١ . لاعفلا رييغتلا تاوطخ •
 ٨٢ . رييغتلا تادوهجم قافخإ بابسأ •
 ٨٤ . نيديؤملا عم لماعتلل رشعلا �اصولا •
 ٨٥ . نيدياحملا عم لماعتلل رشعلا �اصولا •
 ٨٦ ةمتاخلا •
 ٨٧ عجارملا •
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 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةمدقم
 : دعب امأ     ، هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو ، هدحو & دمحلا
 ]١١:دعرلا[ "ْمِهِسُفْـنYَِ اَم ْاوُِّريَغُـي َّىتَح ٍمْوَقِب اَم ُِّريَغُـي َال Mَّا َّنِإ " :هناحبس قحلا لوق نم اًقالطنا
 اميسال ،تالاqا فلتخم يف قاطنلا ةعساوو ةقيمع تارييغتو تاروطت دهشي طيحم لظ يف ةثيدحلا تامظنملا شيعت

 ببسب ؛لامعألا تامظنم يف رييغتلا عاونأ مهأ دحأك يميظنتلا رييغتلا ةيمهأ زربتو ،ةيتامولعملاو ةيرادإلاو ةينقتلاو ةيفرعملا
 اهلكايه ثيح نم وأ ،اهماهمو ا�ايلمع ثيح نم وأ ،اهتلاسرو اهتيؤر ثيح نم ءاوس ،ةمظنملا بناوج فلتخمب هنارتقا
 ءارو نم فدهلاو ،ةمدختسملا ا�اينقتو ةمظنملا تاءارجإلاو م�اهاجتاو نيلماعلا دارفألا كولس ثيح نم وأ ،ةيميظنتلا
 .طيحملا تارييغتو ةمظنملا مظن نيب ام مئاد مؤالت نع ثحبلا وه كلذ

 يف ،تامظنملا كلت ةكرح فقوتت ريوطتلاو رييغتلا ةيلمع نودبف ،تامظنملا ةفاكل ةمزالو ةيرورض ةيلمع رييغتلاف
 يتلا ةيئاجفلا تارفطلا كلت انه يميظنتلا رييغتل� دوصقملا سيلو ،سكاعم هاجتا يف ةعرسب ماعلا طيحملا كرحتي نيح
 سسأ ىلع افلس هل ططخملا لمعلا كلذ وه امنإو ،ةيسايس وأ ةيداصتقا وأ ةيعامتجا تناك ءاوس ،ةنيعم فورظل ثدحت
 ،هتاذ دح يف ةياغ ربتعي ال رييغتلاف يلاتل�و ،ةرطسملا اهفادهأ دودح يف ةمظنملل ةحاتملا ت�اكمإلاو ىشامتي امب ةيملع
 .جئاتنلا لضفأل لوصولل ةليسوك ربتعي امنإو

 هللا لأسنل "ةبيقح ةردابم" ةلظم تحت "يمقرلا لوحتلا رصع يف رييغتلا ةدايق" ب ةموسوملا هذه انتبيقح يف اننإو
 ميلعتلا دئارل ركشلا عم ؛اهعم نيلماعتملا تاحومط ىوتسم يف نوكت نأو نيكراشملل ًاديفم ًاليلد نوكتل اهيف كرابي نأ

 ،اهمعديو اهيلع عجشيو ةحومط ةردابم لك ىعري يذلاو ،ىسيعلا دمحم نب دمح ذاتسألا ةداعس ءاسحألا ةظفاحم يف
 ىقلن يذلاو  حالفلا دمحم نب نمحرلا دبع روتكدلا لضافلا اهريدم يف ًةلثمم ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإل لوصوم ركشلاو
 هللا ىلصو ،لمعلا قيرفو نيمكحم نم ةردابملا هذه حاجنإ يف مهاس نم لكل ركشلاو ،باعصلا لك ليلذتو عيجشتلا هنم
 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع ملسو
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 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

  

 يمقرلا لوحتلا رصع يف رييغتلا ةدايق جم'ربلا مسا
 يمقرلا لوحتلا رصع يف رييغتلا ةدايق يف ةمزاللا تاهاجتالاو تاراهملاو تامولعمل� نيكراشملا ديوزت ماعلا فدهلا

 

 :نأ كراشملا نم عقوتي جم'ربلا ةياE يف ةيليصفتلا فادهألا

 

  .هتمواقم بابسأو رييغتلا ةرادإ موهفم فرعي .١

 .ريغتلا ثادحا يف ةيدايقلاو ةيرادإلا تاراهملا قبطي .٢
 .ريغتلل لخدمك ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ ئدابم ىلع ءوضلا يقلي .٣
 .لاعفلا رييغتلا تاوطخو تاءارجإ مهأ ددعي .٤
 .عبسلا تايجيتارتسالاو رييغتلا تاطبثم ركذي .٥
 .ةردنهلا ةيلمع اهيلع موقت يتلا ئدابملا مهأ نيبي .٦
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 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 

 

 

  

 تاعاس) ٣( موي لك تاعاس )٩( م&أ ةثالث جم'ربلا ةدم

 ةيرادإلا تادايقلا – سرادملا ءالكوو ةداق – نوفرشملا نوفدهتسملا

  لئاسولا
 تاودألاو

 .ضرع زاهج - ١
 .يلآ بساح زاهج - ٢
 .ةيقرو ةروبس - ٣
 .)كراشم لكل فلم ، ملاقأ ، قاروأ( تايساطرق - ٤
 .تاعومجم لكش ىلع تالواط - ٥

 ةطشنألا
 بيلاسألاو

 .ةريصقلا ةرضاحملا - ١
 .يبيردتلا لغشملا - ٢
 .شاقنلا ةقلح - ٣
 .ينهذلا فصعلا - ٤
 .) يعامج ، يدرف( يلمع قيبطت - ٥
 .ةلاحلا ةسارد - ٦
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 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

  

 لوالا يبيردتلا مويلا

 تاعوضوملا ةسلجلا ناونعلا
  )يبيردتلا فدهلا(

 : نأ كراشملا نم عقوتي جم�ربلا ةياهنب
 نمزلا

 ىلوألا ٢٠٣٠ ةيؤر
� 

 .ةيؤرلا رواحم بردتملا ددعي .ةيؤرلا رواحم •

٩٠ 
 .ةيؤرلا فيرعت بردتملا مهفي ٢٠٣٠ ماعل ةيدوعسلا ةيؤر فيرعت •
 .ةيؤرلا فادهأ بردتملا نيبي ٢٠٣٠ ماعل ةيدوعسلا ةيؤر فادهأ •
 .ةيؤرلا جمارب بردتملا  ركذي ٢٠٣٠ ماعل ةيدوعسلا ةيؤر جمارب •

  عوم�ا
 ةحارتسا

 نع ماع ضرع
 ةرادإ يف لخدم

 رييغتلا

 ةيناثلا
2 

 .رييغتلا ةرادإ موهفم بردتملا يعي .رييغتلا ةرادإ موهفم •

٩٠ 

 .رييغتلا بابسأ بردتملا ركذي .يميظنتلا رييغتلا بابسأ •
 .رييغتلا فادهأ بردتملا رصحي .رييغتلا ةرادإ فادهأ •
 .رييغتلا ةرادإ صئاصخ نيب بردتملا زيمي .رييغتلا ةرادإ صئاصخ •
 .رييغتلا ةمواقم بابسأ بردتملا ركذي .رييغتلا ةمواقم بابسأ •

 .رييغتلا عاونأ بردتملا ددعي .رييغتلا عاونأ •

  عوم�ا
  يلكلا عوم�ا
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 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يناثلا يبيردتلا مويلا

 تاعوضوملا ةسلجلا ناونعلا
 )يبيردتلا فدهلا(

 : نأ كراشملا نم عقوتي جم�ربلا ةياهنب
 نمزلا

 تاراهملا
 ةيرادإلا
 يف ةيدايقلاو

 ثادحإ
 رييغتلا

 ىلوألا
� 

 .رييغتلا رادي فيك فرعي .هسفن رييغتلا ريدي ال •

٩٠ 

 .رييغتلا تاراهم ددعي .رييغتلا ريدم تاراهم •
 .رييغتلا دئاق تاراهم ددعي .رييغتلا دئاق تاراهم •
 ةيرادإلا مظنلا لظ يف ءاردملا رايتخا •

 .ةفلتخملا
 .ءاردملا رايتخا متي فيك نيبي

 ةمزاللا ةيرشبلا ةبيكرتلا ت9وكم •
 .رييغتلا ثادحإل

 .رييغتلا ثادحإل ةمزاللا ةيرشبلا ت9وكملا فرعي

 رييغتلا ةيادب ةطقن حضوي رييغتلا ثادحإ يف ةيادبلا ةطقن •

  عوم�ا                
 ةحارتسا

 ةرادإ
 ةدوجلا
 ةلماشلا
 لخدمك
 رييغتلل

 ةيناثلا
2 

 .ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ موهفم بردتملا يعي .ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ موهفم •

٩٠ 

 .ةلماشلا ةرادإلا ةيمهأ بردتملا ركذي .ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ ةيمهأ •

 .ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ قيبطت تامزلتسم •
 ةدوجلا ةرادإ قيبطت تامزلتسم بردتملا رصحي
 .ةلماشلا

 .ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ قيبطت تاقوعم بردتملا نيبي .ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ قيبطت تاقوعم •
 .ليمعلا ىلع زيكرتلا ةيمهأ بردتملا يعي .ليمعلا ىلع زيكرتلا •

  عوم�ا

  يلكلا عوم�ا
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 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 
 ثلاثلا يبيردتلا مويلا

 تاعوضوملا ةسلجلا ناونعلا
 )يبيردتلا فدهلا(

  :نأ كراشملا نم عقوتي جم�ربلا ةياهنب
 نمزلا

 ءانب ةداعإ
 )ةردنهلا(تايلمعلا

 ىلوألا
� 

 .ةردنهلا موهفم فرعي .ةردنهلا موهفم •

٩٠ 

 .ةردنهلا حيتافم ددعي .ةردنهلا حيتافم •
 .ةردنهلا ةيلمع فادهأ حضوي .ةردنهلا ةيلمع فادها •
 .ةردنهلا اهيلع موقت يتلا ئدابملا نيبي .ةردنهلا اهيلع موقت يتلا ئدابملا •
 .ةردنهلا صئاصخ ددعي .اهزئاكرو ةردنهلا صئاصخ •
 .ةردنهلا قيبطت دئاوف نيبي .ةردنهلا قيبطت دئاوف •

  عوم�ا                
 ةحارتسا

 ةدوجلا ةرادإ
 لخدمك ةلماشلا

 رييغتلل

 ةيناثلا
2 

 .ريغتلل ةرشعلا تارربملا بردتملا فرعي .ةرشعلا تارربملاو رييغتلا •

٩٠ 

 تايجيتارتسالاو رييغتلا تاطبثم •
 .عبسلا

 تايجيتارتسالاو رييغتلا تاطبثم بردتملا ركذي
 .عبسلا

 .رييغتلا لحارم بردتملا رصحي .رييغتلا لحارم •

 .ةحجانلا �اصولاو نوريغملا •
 �اصولاو نوريغملا ةيمهأ بردتملا حضوي
 .ةحجانلا

 .لاعفلا رييغتلا تاوطخ بردتملا ددعي .لاعفلا رييغتلا تاوطخ •
 .رييغتلا تالكشم نيبي .رييغتلا تالكشم •
 عم لماعتلل رشعلا �اصولا •

 .نيديؤملا
 .نيديؤملا عم لماعتلل رشعلا �اصولا حضوي

 عم لماعتلل رشعلا �اصولا •
 .نيدياحملا

 .نيدياحملا عم لماعتلل رشعلا �اصولا حضوي

  عوم^ا

  يلكلا عوم^ا
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 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

: بردملل تاداشرإ  
 جم.ربلا فادهأ قيقحت ىلع هللا نذG كدعاستس يتلا ةيلاتلا تاداشرإلا ةاعارم كنم لم7 .. بردملا يخأ
 :يبيردتلا
 

  
 .ةرم نم رثكأ اديج ةيملعلا ةداملا أرقا #"
 .اهنمز سقو ةطشنألا دقفت #"
 .ةيفاضإلا ةيبيردتلا داوملا ةطشنأ زهج #"
 .تارتف دعب ةطشنألا مدختسا #"
 .هب نوملم نيكراشملا نأ دقتعت ام زواجت #"
 .ةيملعلا ةداملا ضرعل نكمأ ام مهاصصخت اقفو تاعومجم ىلإ نيبردتملا عزو #"
 .ايئاوشع نيبردتملا ضعب رتخا #"
 ةطخلا ذيفنت ىلع ظفاحو دادعلا ىلع صرحا #"
 نيبردتملا ىلع فرعتو ددحملا تقولا يف أدبا #"
 .جم9ربلا فادهأ حضو #"
 نيبردتملا تاجايتحا ىلع زكر #"
 اهنم ءاهتنالا ا ىلإ ةرودلا ةيادب نم اعدبم نك #"
 يظفللا ريغو يظفللا لعافتل� متها #"
 اعضاوتم نكو ةيناسنإلا تاقالعل� متها #"
 نيبردتملل ةودق نكو ملعلا يعدت ال #"
 ةعباتملاو فارشإلل طاشنلا ءانثأ تاعوم¤ا ينب لوجت #"
 تاربخلا لدابت ىلعو ةلئسألا ىلع نيبردتملا عجش #"
 ةماهلا طاقنلا ىلع زكرو تاراهم ىلإ فراعملا لوح #"
 ةيبيردتلا لئاسولاو بيلاسألا عون #"

 ةجرحلا فقاوملا يف ءاكذب فرصتو اروبص نكو دقنلا لبقت #"



 
 

١١  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

: كراشملل تاداشرإ  
 
 :  كراشملا يخأ  
 : ةيلاتلا طاقنلا ةاعارم كنم ىنمتأ ةيبيردتلا ةبيقحلا نم ةدئافلا قيقحتل  

 

  

 :ةيلاتلا بناوجلا ايعارم جم9ربلا اذهل حاجن رصنع نوكت نأ ىلع صرحا :كراشملا يزيزع
 .ةدافإلاو ةدافتسالل ددحملا دعوملا يف روضحلا. ١
 .ةعوم¤ا يف ءالمزلاو بردملا راكفأو ءارآ لبقت. ٢
 .ةيعادبإ ةقيرطب ةطشنألا عم لعافتلا ىلع لمعلا. ٣
 .كل ةمهم دانسا دنع ةعوم¤ا عم لعافتلا. ٤
 .يناديملا عقاولا هطبرو يلمعلا قيبطتلا ىلع صرحلا. ٥
 .م´الخادم ءانثأ نيرخآلل يغصن نأ انيلع. ٦
 .لمعلا شرو يف ةيلعافب ةكراشملاو ةشقانملا تاقلح ءارثإ. ٧
 .تماصلا ليغشتلا ىلع هلعجا وأ لاوجلا قلغأ. ٨
 .بيردتلا جم9ربلا حانج يف لاعف اكراشم نك. ٩

 .ةيبناجلا ثيداحأل� بيردتلا ءانثأ فرصنت ال. ١٠
 .ةدئافلا ىلإ لوصولا فد· شاقنلاو راوحل� كءالمز كراش. ١١
 .عيمجلل ةصرفلا حاتت ىتح ثيدحلا يف زاجيإل� مزتلت نأ لواح. ١٢
 .بردمللو كئالمزل كتاربخو كئارآو كتاجاح نع حصفأ. ١٣
 .ةفلتخملا ةيبيردتلا ةطشنألا  يف ةكراشملا ىلع كتعومجم دارفأ زفح. ١٤
 .بيردتلا جم9ربلا ءانثأ كئالمزو بردملا عم ةبيط تاقلاع ءانب ىلع صرحا. ١٥
 .اديج بردملا تاميلعت عبتا. ١٦



 
 

١٢  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

  
 )لوألا( يبيردتلا مويلا

 ةقيقد )٩٠( : نمزلا      ٢٠٣٠ ةيؤر نع ماع ضرع  : ةسلجلا ناونع         : )١( ةسلجلا 
 : نأ كراشملا نم ةيبيردتلا ةسلجلا ةياهنب عقوتي :ةسلجلا فده

 ةيؤرلا رواحم ددعي -١
 ةيؤرلا فيرعت مهفي -٢
 ةيؤرلا فادهأ نيبي -٣
 ةيؤرلا جمارب ركذي -٤

 ىلوألا ةسلجلا ذيفنت ريس ةطخ

 بولسألا ذيفنتلا تاوطخ م
 ةليسو
 ضرعلا

 نمزلا تاودألا

 د١٠ بساح زاهج ةحيرش راوحلا نيكراشمل� بيحرتلا ١
 د١٠ كراشملا ةركذم ةحيرش فراعتلا تاقاطب فراعت ٢
 د١٠ تنرتنإ -  بساحلا زاهج  ويديف ةرضاحم جم9ربل� فيرعتلا ٣
 د٥ ةحيرش -بساحلا زاهج ةحيرش يعامج طاشن ١ / ١ /١ طاشن - ويديف ٤
 د١٠ كراشملا ةركذم ةحيرش ةرضاحم يفرعم ضرع ٥
 د٥ ةحيرش - بساحلا زاهج ةحيرش يعامج طاشن ١ / ١ /٢ طاشن ٦
 د١٠ كراشملا ةركذم ةحيرش ةرضاحم يفرعم ضرع ٧
 د٥ ةحيرش - بساحلا زاهج ةحيرش يعامج طاشن ١ / ١ /٣ طاشن ٨
 د١٠ كراشملا ةركذم ةحيرش ةرضاحم يفرعم ضرع ٩
 د٥ ةحيرش - بساحلا زاهج ةحيرش يعامج طاشن ١ / ١ /٤ طاشن ١٠
 د١٠ كراشملا ةركذم ةحيرش ةرضاحم يفرعم ضرع ١١

 

            
            

     



 
 

١٣  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

فراعت  

 

: كسفنب انفرع ،، بردتملا يزيزع  

: مسالا  

: ميلعتلا يف ةربخلا  

؟رييغتلا ةدايق نع فرعت اذام  

 

 

 

 

 

 

 

 

فراعت عوضوملا  O يعامج 

 يئانث O د١٠ نمزلا  تاقالعلا ءانب فدهلا

 يدرف O ١/١/١     طاشنلا مقر راوح طاشنلا عون



 
 

١٤  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

   

 ٢٠٣٠ ةيؤرلا رواحم عوضوملا
 د١٥ نمزلا ةيؤرلا رواحم ىلع فرعتلا فدهلا

 ةريصق ةرضاحم طاشنلا عون
   

 تاهجوتلا روحملا

 ّيويح عمتجم

 .ةيمالسإلا ئدابملا قيبطت •
  .ةينطولا ةيوهل� زازتعالا  •
 .ندملا ريوطتو ،يفاقثلا بناجلا معد •
 .ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرل� مازتلالا  •
 .ةرسأل� مامتهالا  •

 رهدزم داصتقا

 .ةيرامثتسالا تاردقلا ةد�ز لمعلا ةئيب نيسحتو ،دالبلا مدخت يتلا تاءافكلا باطقتسا •
 .ةيموكحلا تامدخلا صيصخت  •
  .ةيداصتقالا ندملا ليهÂ ةداعإ  •
 .ةينطولا تاكرشلا معد •

 حومط نطو

 .ةيويحلا دراوملا ىلع ةظفاحملا •
 .ةايحلا يحانم ةفاك يف ةيلوؤسملا لمحت  •
  .ةيعوضوملاو ةيفافشل� مازتلالا  •
 .عمت¤ا يف لاّعفلا لعافتلا قيقحت •

            
   



 
 

١٥  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 يعامج O ٢٠٣٠ ماعل ةيدوعسلا ةيؤر فيرعت عوضوملا

 يئانث O د٥ نمزلا ٢٠٣٠ ةكلمملا ةيؤر ةيهام مهف فدهلا

 يدرف O ١/١/٢     طاشنلا مقر شاقن ةقلح طاشنلا عون

 

kويديفلل كتدهاشم لالخ نمو كتعومجم عم نواعتل: 

rSRAZEE-https://www.youtube.com/watch?v=2xl  

 ؟ )٢٠٣٠ ةيدوعسلا ةيؤر( نع كموهفم وه ام نيب 
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١٦  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

   

 ٢٠٣٠ ماعل ةيدوعسلا ةيؤر فيرعت عوضوملا
 د١٠ نمزلا ٢٠٣٠ ةكلمملا ةيؤر ةيهام مهف فدهلا

 ةيفرعم ةدام طاشنلا عون
 

 نم ليلقتلل ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا اهتعضو ٌةطخ اlm )٢٠٣٠ ةيدوعسلا ةيؤر( فيرعت نكمي
 ،ةماعلا تامدخلا عاطق يف رامثتسالا نيسحتو ،داصتقالا يف عيونتلاو ،ةيطفنلا تاقتشملا ىلع دامتعالا
 طاقن ىلع زيكرتل� ،هيفرتلاو مامجتسالا لئاسو نيسحتو ،يحايسلا عاطقلاو ،ةيتحتلا ةينبلا ريوطت :لثم
 :لماوع ةثالثب صخلتت يتلاو ،ةكلمملا ا� عتمتت يتلا ىوقلا

 .نيملسملا عيمج ةلبق نيفيرشلا نيمرحلا مضت اmوك ،ةينيدلا ةناكملا -١
 .ًةموميدو ًةمادتسا رثكأ داصتقا ءانب يف تمهاس ةيرامثتسا ةوق نم ةكلمملا هب عتمتت ام -٢
 .�وروأو ،ايقيرفأو ،ايسآ ةراق نيب ام طبري يذلا يجيتارتسالا اهعقوم -٣

   

            
   



 
 

١٧  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

  

 

 ٢٠٣٠ ماعل ةيدوعسلا ةيؤر فادهأ عوضوملا
 د١٥ نمزلا ٢٠٣٠ ةيدوعسلا ةيؤر فادهأ ةفرعم  فدهلا

 ةريصق ةرضاحم طاشنلا عون
 ٢٠٣٠ ماعل ةيدوعسلا ةيؤر فادهأ

 .ةّيملاعلا قاوسألا يف رّثؤت ٍةيملاع ٍتاكرش ىلإ ٍةيميلقإ ٍتاكرش نم ةيدوعّسلا تاكرّشلا ليوحتل يعسلا -١
 .ملاعلا يف يرامثتسا قودنص ربكأ ىلإ ّيدوعسلا تارامثتسالا قودنص ليوحت -٢
  .اهل مزاللا معدلا ميدقتو ،ةدعاولا ةئشانلا ةيدوعسلا تاكرشلا نيكمت -٣
 ،رثكأ ًةيفيظو ًاصرف قلخيس ام ،ًايلحم ةيركسعلا تالآلا عينصت وحن هاجتالاو ،يدوعسلا شيجلا معد -٤

 .ةكلمملل ةيرامثتسالا ةردقلا نّسحيو
  .ةينورتكلإلا تامدخلا ةرئاد عيسوتو ،ةيموكحلا تالماعملا ةكرح ليهست -٥
   .يموكحلا ءادألا سايقل زكارم ءاشنإ لالخ نم ةيعوضوملاو ةيفافشلا دامتعا -٦

             
  



 
 

١٨  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 يعامج O ٢٠٣٠ ماعل ةيدوعسلا ةيؤر جمارب عوضوملا

 يئانث O د٥ نمزلا ٢٠٣٠ ةيدوعسلا ةيؤر جمارب ىلع فرعتلا فدهلا

 يدرف O ١/١/٣     طاشنلا مقر ينهذ فصع طاشنلا عون

 

k؟ )٢٠٣٠ ةيدوعسلا ةيؤر( جمارب نع فرعت اذام كتعومجم عم نواعتل 
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١٩  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 

 

  

 

 ٢٠٣٠ ماعل ةيدوعسلا ةيؤر جمارب عوضوملا
 د١٠ نمزلا ٢٠٣٠ ةيدوعسلا ةيؤر جمارب ىلع فرعتلا فدهلا

 ةيفرعم ةدام طاشنلا عون
 

 ةيداصتقالا نوؤشلا سلجم لبق نم ًاجم�رب ١٣ عضوّ مت ٢٠٣٠ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةيؤر فادهأ قيقحتل
 :يهو ،ةيمنتلاو

 ةايحلا ةدوج جم�رب -١
 ،ةيفاقثلا ةطشنأل� ةكراشملا زيزعت لالخ نم كلذو ،ميقملاو نطاوملا نم ٍّلك ةايح ةيعون نيسحتب ّمتهي جم�رب وهو

 .ةيض·رلاو ،ةيهيفرتلاو
 يلاملا عاطقلا ريوطت جم�رب -٢ 
 ،ليومتلاو ،راخدالا نم ًالك عجشي امك ،لخدلا رداصم عيونت يف مهاسيو ،ّينطولا داصتقالا جم�ربلا اذه معدي

 .ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلاو ،يلاملا عاطقلا تاسسؤم ريوطت ىلع دامتعال� كلذو ،رامثتسالاو
 ناكسإلا جم�رب -٣

 .لئاسولا نم ديدعلا عابتا لالخ نم كلذو ،ةيداملا درفلا تاردقو تاجايتحا بسانت ت�اكسإ جم�ربلا رفوي
 يلاملا نزاوتلا قيقحت جم�رب -٤

 .يموكحلا قافنإلا ةءافك عفرو ،تاداريإلا ةيمنت فد« ،يلاملا ءادألا ةبقارمب جم�ربلا اذه َىنعُي
 ّينطولا لوحتلا جم�رب -٥

 كارشإ عم ،ةيداصتقا عيراشم ةماقإ لالخ نم درفلل يشيعملا ىوتسملا نيسحتو ،ةموكحلا ءادأ عفرب جم�ربلا اذه متهي
 .نيديفتسملا نم نكمم ددع ربكأ

 ةماعلا تارامثتسالا قودنص جم�رب -٦
 ،ةيداصتقالا عيراشملا يف عيونتلا لالخ نم ملاعلا يف ةيداصتقالا قطانملا ربكأ نم ةيدوعسلا ةكلمملا لعجل قودنصلا اذه ىعسي
 .نيرمثتسملاو تاكرشلا نم ريبك ددع كارشإو
 
 

             



 
 

٢٠  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 صيصختلا جمZرب -٧ 
 تامدخلا نسحيس يذلا رمألا ،صاخلاو ماعلا عاطقلا نيب ةكارشلا زيزعت ىلإ جم.ربلا اذه فدهي

lةيبنجألا تارامثتسالا بذج يف مهاسيو ،فيلاكتلا لق. 
 ةينطولا تاكرشلا ةد[ر جمZرب -٨

 ىلإ يدؤي ام ،ةيملاع وأ ةيميلقإ تاكرش ىلإ ةيلحملا تاكرشلا ىوتسم عفر ىلإ جم.ربلا اذه ىعسي
 .ةيفيظو لمع صرف قلخو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةيداصتقالا ةروصلا نيسحت

 ةيتسجوللا تامدخلاو ةينطولا ةعانصلا ريوطت جمZرب -٩
 ،ةقاطلاو ،نيدعتلاو ،ةعانصلا :لثم ،تالا´ا نم ديدعلا ىلع زيكرتلا ىلإ جم.ربلا اذه فدهي

 .ينطولا ىوتحملا ةميق زيزعتو ،درفلل لمع صرف قلخ ىلإ يدؤي ام ،ةيتسجوللا تامدخلاو
 ةيجيتارتسالا تاكارشلا جمZرب -١٠

 ّيجيلخلا نواعتلا سلجم لود نيب كرتشملا نواعتلا زيزعتو ،ًايملاع دالبلا ةناكم عفرب جم.ربلا اذه َىنعُي
 .ةفلتخملا تالا´ا يف ةيجيتارتسالا تاكارشلا نم ديدعلا لالخ نم

 نمحرلا فويض ةمدخ جمZرب -١١
 جحلا يتضيرف ءادأل نيبغارل� ددع ربكأل ةصرفلا ةح«إل ةدعاسملا لماوعلا ريفوتب جم.ربلا اذه مهاسي

 ةيحايسلا عقاوملا زيهجت ىلإ ةفاضإ ،ةينيدلا نكامألل م¾ر½ز لالخ تامدخلا لضفا ميدقتو ،ةرمعلا وأ
 .ةيفاقثلاو

 ةيرشبلا تاردقلا ةيمنت جمZرب -١٢
 صرفلاو ،ةيميلعتلا جماربلا نم ديدعلا ريفوت لالخ نم كلذو ،ميلعتلا ىوتسم عفرل جم.ربلا فدهي

 .ةعبارلا ةيعانصلا ةروثلا تابلطتمو ،لمعلا قوس تاجايتحا يبلت يتلاو ،ةرصاعملا ةثيدحلا ةيبيردتلا

 ةينطولا ةيصخشلا زيزعت جمZرب -١٣
 ،ةثراوتملا ميقلا نم ةعومجم ىلع زاكترال� ،ةيدوعسلا ةينطولا ةيصخشلا زيزعت ىلإ جم.ربلا اذه ىعسي

 .زيمم ّيرصع ٍبولسl بابشلا ةئف بطاخت ةيجهنم ميدقت لالخ نم كلذو
  

             



 
 

٢١  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

  
 )لوألا( يبيردتلا مويلا

 ةقيقد )٩٠ ( : نمزلا  )رييغتلا ةرادإ يف لخدم( ماع ضرع  : ةسلجلا ناونع  : )٢( ةسلجلا
 :نأ كراشملا نم عقوتي ةيبيردتلا ةسلجلا ةياهنب :ةسلجلا فده

 .رييغتلا ةرادإ موهفم يعي -١
 .رييغتلا بابسأ ركذي -٢
 .رييغتلا فادهأ رصحي -٣
 .رييغتلا ةرادإ صئاصخ نيب زيمي -٤
 .رييغتلا ةمواقم بابسأ ركذي -٥
 .رييغتلا عاونأ ددعي -٦

 ةيناثلا ةسلجلا ذيفنت ريس ةطخ

 بولسألا ذيفنتلا تاوطخ م
 ةليسو
 ضرعلا

 نمزلا تاودألا

 د٥ ةحيرش -بساحلا زاهج ةحيرش يعامج طاشن ١ /٢ /١ طاشن ١
 د١٠ كراشملا ةركذم ةحيرش ةرضاحم يفرعم ضرع ٢
 د٥ ةحيرش - بساحلا زاهج ةحيرش يعامج طاشن ٢ / ٢ /١ طاشن ٣
 د١٠ كراشملا ةركذم ةحيرش ةرضاحم يفرعم ضرع ٤
 د٥ ةحيرش - بساحلا زاهج ةحيرش يعامج طاشن ٣ / ٢ /١ طاشن ٥
 د٥ كراشملا ةركذم ةحيرش ةرضاحم يفرعم ضرع ٦
 د٥ بساح زاهج ةحيرش ةيبيردت ةبعل دومجلا رسك ٧
 د٥ ةحيرش - بساحلا زاهج ةحيرش يعامج طاشن ٤ / ٢ /١ طاشن ٨
 د١٠ كراشملا ةركذم ةحيرش ةرضاحم يفرعم ضرع ٩
 د٥ ةحيرش - بساحلا زاهج ةحيرش يعامج طاشن ٥ / ٢ /١ طاشن ١٠
 د١٠ كراشملا ةركذم ةحيرش ةرضاحم يفرعم ضرع ١١
 د٥ ةحيرش - بساحلا زاهج ةحيرش يعامج طاشن ٦ / ٢ /١ طاشن ١٢
 د١٠ كراشملا ةركذم ةحيرش ةرضاحم يفرعم ضرع ١٣

 

            
     



 
 

٢٢  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 يعامج O رييغتلا ةرادإ موهفم عوضوملا

 يئانث O د٥ نمزلا رييغتلا ةرادإ موهفم ىلع فرعتلا  فدهلا

 يدرف O ١/٢/١     طاشنلا مقر ينهذ فصع طاشنلا عون

 

 . رييغتلا ةرادإل كموهفم بتكا :بردتملا يخأ
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٢٣  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

   

 رييغتلا ةرادإ موهفم عوضوملا
 د ١٠ نمزلا رييغتلا ةرادإ موهفم ىلع فرعتلا  فدهلا

 ةيفرعملا ةداملا طاشنلا عون
 

 :رييغتلا موهفم
  رييغتلا نأ يأ ،ديدجلا عضولا ىلا يلاحلا عضولا نم لاقتنالا متي اهلالخ نم يتلا لحارملا نم ةلسلس

 ثادحإل ةمظنملا اهنم نوكتت يتلا رصانعلا ةفاك وأ ضعب وأ دحأ يف تالوحت ثادحإ نمضتي طاشن وه
 .اهيف ةرثؤملا ىوقلا ةهجاوم وأ

 
 :رييغتلا ةرادإ موهفم
 .رييغتلا عم لماعتلل ةمزاللا دراوملاو ،تاودألا ،ةفرعملا لمشت تاقيبطت ةعومجمو مظنم لخدم
 ةصاخلا ايجولونكتلاو ، تاءارجإلا ، لكايهلا /تايجيتارتسالا نم ةعومجم ينبتو ديدحت يهو

 .لامعالا ةئيبو ةيجراخلا فورظلا يف تاريغتملا عم لماعتلا فد� تاسسؤمل�
 

  
             



 
 

٢٤  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 يعامج O يميظنتلا رييغتلا بابسأ عوضوملا

 يميظنتلا رييغتلا بابسÄ ماملإلا  فدهلا
 ةيجراخلاو ةيلخادلا

 يئانث O د٥ نمزلا

 يدرف O ١/٢/٢     طاشنلا مقر شاقن ةقلح طاشنلا عون

 

 .يميظنتلا رييغتلا بابسأ نيب كتعومجم دارفأ عم نواعتلk :بردتملا يخأ
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٢٥  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 

  

 

 يميظنتلا رييغتلا بابسأ عوضوملا
 د١٠ نمزلا ةيجراخلاو ةيلخادلا يميظنتلا رييغتلا بابسÄ ماملإلا  فدهلا

 ةيفرعم ةدام طاشنلا عون
 

 : ةيلخادلا بابسألا
 ةمظنملا ةيويح ىلع ظافحلا-١
 ةكراشملاو ءامتنالا ةيمهY ساسحإلا دادزيو راكفأ لكش يف ةيعامجلاو ةيدرفلا تاقاطلا جارخإ ىلع رييغتلا لمعي

 .ةيباجيإلا
  ةيصخشلا تاحومطلاو تاردابملا-٢
 .مهريغ نم رثكأ نيلوئسملاو نيريدملا دنع تاردابملاو تاحومطلا هذه رهظت

 مدقتلاو ءاقترالا نع ثحبلا-٣
 .ً·ونعمو ً·دام دارفألا عضو نيسحتو ح�رألاو دئاوفلا نع ثحبلاو ةيجاتنإلا ةد·ز لثم
 ةمظنملا فادهأ ريغت-٤
 .سكعلا وأ ديدجلا ميظنتلا فادهأ تابلطتم يبلت ةديدج لمع تادحو ثادحÁ ءاوس
 ءادألا ىوتسم عفر-٥
 .اهديكأتل ةوقلا طاقن وأ اهتجلاعمل فعضلا طاقن فاشتكا لالخ نم ءادألا نم ةيضرم ةجرد ىلإ يدؤي رييغتلا

 ةتمتألاو ينقتلا روطتلا-٦
 يف هب موقت تناك امع ةنراقم ةيسايق ةينمز ةدم يف ا�اجتنم عزوتو جتنتو روطت نأ ةمظنملا ناكمÁ حبصأ ثيح

 يضاملا
  

             



 
 

٢٦  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

  
 : ةيجراخلا بابسألا

 
 تاعيرشتلاو نيناوقلا -١

 .ةموكحلا اهردصت يتلا تاعيرشتلاو نيناوقلا بسح ةمظنملا فيكتتو ريغتت نأ يغبني      
 ةسفانملا -٢

 .ةزيجو ةدم يف ةديدج تاجتنم ريوطتل ةظقيو دادعتسا ىلع نوكت نأ     
 ءالمعلا قاوذألا يف تاريغتلا -٣

 .اهعم بسانتت ةمدخ لجأ نم قاوذألا يف ثدحت يتلا تاريغتل� ةلص اهل نوكت نأ      
 ةيجولونكتلا تاريغتلا -٤

 .يرشبلا رصنعلاو دراوملا يف ةيميظنت تارييغت لاخدإ ىلا يدؤي ةروطتملا ايجولونكتلا لاخدا      
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

٢٧  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 يعامج O  رييغتلا ةرادإ فادهأ عوضوملا

 يئانث O د٥ نمزلا رييغتلا ةرادإ فادهأ ىلع فرعتلا  فدهلا

 يدرف O ١/٢/٣     طاشنلا مقر ينهذ فصع طاشنلا عون

 

 .رييغتلا ةرادإ فادهأ ّنيب كتعومجم دارفأ عم نواعتلk :بردتملا يخأ
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٢٨  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

   

 رييغتلا ةرادإ فادهأ عوضوملا
 د١٠ نمزلا رييغتلا ةرادإ فادهأ ىلع فرعتلا  فدهلا

 ةيفرعم ةدام طاشنلا عون
 

 رييغتلا فادهأ نإف ةماع ةفصبو ،اهقيقحت ىلإ ىعسي ةددحم فادهأ سوردملاو ططخملا رييغتلل نوكي نأو دبال
 :يتآلا يف صخلتت

 حضوأ بيلاسأو ،نواعتلا نم ةيلاع ةجردو ةيعفادلا نم يلاع ىوتسم قيقحتو ءادألا ىوتسمب عافترالا .١
 .ةضفخنملا فيلاكتلا قيقحتو عارصلا نم دحلاو لمعلا نارودو بايغلا تالدعم ضفخو لاصتالل

 .ةيميظنتلا ةبيكرتلا ليدعت لالخ نم ةيلاعفلا نيسحتو ،ءادألا يف روهدتلا بنجتو يميظنتلا دوكرلا ءايحإ .٢
 .يرادإلا داسفلا نم صلختلا .٣
 .نيلماعلا ىدل ءالولا ةيمنتو اهنم ةيمومعلا ةصاخ ةفيظولا وحن ةيباجيإ تاهاجتا قلخ .٤
 سأرو ،ةقاطلاو ،دراوملاو ةيرشبلا دراوملا مادختسا نسحو ءادألا ةيلاعفو ةءافكلا لالخ نم فيلاكتلا ضيفخت .٥

 .لاملا
 .بيردتلاو ملعتلاو عادبإلا ىلع ةمظنملا ةردق ةد~ز .٦
 .عادبإلاو ريوطتلاو رييغتلل يباحم طيحم ءانب .٧
 .هيف ةبغارو عادبإلا ىلع ةرداق تادايق ريوطت .٨
 .نيلماعلا ىدل ءالولا ةيمنتو ةماعلا ةفيظولا وحن ةيباجيإ تاهاجتا قلخ .٩

 .ةمظنملا نع ماعلا يأرلا ىدل ينهذلا عابطنالا نيسحت .١٠
 ردقل� نايقتري يدرفلا ءادألاو ةيميظنتلا ةيلاعفلا ىوتسم ن� ضارتفالا ىلع جم�ربلا دنتسي نأ بجي .١١

 .ةيميظنتلا فادهألاو ةيدرفلا فادهألا نيب لثمألا لماكتلا قيقحت حيتي يذلا
 .ومنلاو ءاقبلا ىلع ا�اردق نيسحتو ا� ةطيحملا ةئيبلا عم فيكتلاو لماعتلا ىلع ةمظنملا ةردقم ةد~ز .١٢

  

             



 
 

٢٩  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 يعامج O  رييغتلا ةرادإ صئاصخ عوضوملا

 يئانث O د٥ نمزلا رييغتلا ةرادإ صئاصخ ىلع فرعتلا  فدهلا

 يدرف O ١/٢/٤     طاشنلا مقر شاقن ةقلح طاشنلا عون

 

 .رييغتلا ةرادإ صئاصخ ضعب ركذا كتعومجم دارفأ عم نواعتلk :بردتملا يخأ
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٣٠  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

  
 

 يعامج O رييغتلا ةرادإ فادهأ عوضوملا

 يئانث O ١٥ نمزلا رييغتلا ةرادإ فادهأ ىلع فرعتلا  فدهلا

 يدرف O ١/٢/٣     طاشنلا مقر ةرضاحم طاشنلا عون
 

 فادهأ نإف ةماع ةفصبو ،اهقيقحت ىلإ ىعسي ةددحم فادهأ سوردملاو ططخملا رييغتلل نوكي نأو دبال
 :يتآلا يف صخلتت رييغتلا

 حضوأ بيلاسأو ،نواعتلا نم ةيلاع ةجردو ةيعفادلا نم يلاع ىوتسم قيقحتو ءادألا ىوتسمب عافترالا .١٣
 .ةضفخنملا فيلاكتلا قيقحتو عارصلا نم دحلاو لمعلا نارودو بايغلا تالدعم ضفخو لاصتالل
 ةبيكرتلا ليدعت لالخ نم ةيلاعفلا نيسحتو ،ءادألا يف روهدتلا بنجتو يميظنتلا دوكرلا ءايحإ .١٤

 .ةيميظنتلا
 .يرادإلا داسفلا نم صلختلا .١٥
 .نيلماعلا ىدل ءالولا ةيمنتو اهنم ةيمومعلا ةصاخ ةفيظولا وحن ةيباجيإ تاهاجتا قلخ .١٦
 ،دراوملاو ةيرشبلا دراوملا مادختسا نسحو ءادألا ةيلاعفو ةءافكلا لالخ نم فيلاكتلا ضيفخت .١٧

 .لاملا سأرو ،ةقاطلاو
 .بيردتلاو ملعتلاو عادبإلا ىلع ةمظنملا ةردق ةد·ز .١٨
 .عادبإلاو ريوطتلاو رييغتلل يباحم طيحم ءانب .١٩
 .هيف ةبغارو عادبإلا ىلع ةرداق تادايق ريوطت .٢٠
 .نيلماعلا ىدل ءالولا ةيمنتو ةماعلا ةفيظولا وحن ةيباجيإ تاهاجتا قلخ .٢١
 .ةمظنملا نع ماعلا يأرلا ىدل ينهذلا عابطنالا نيسحت .٢٢
 ردقل� نايقتري يدرفلا ءادألاو ةيميظنتلا ةيلاعفلا ىوتسم نY ضارتفالا ىلع جم�ربلا دنتسي نأ بجي .٢٣

 .ةيميظنتلا فادهألاو ةيدرفلا فادهألا نيب لثمألا لماكتلا قيقحت حيتي يذلا
 .ومنلاو ءاقبلا ىلع ا�اردق نيسحتو ا« ةطيحملا ةئيبلا عم فيكتلاو لماعتلا ىلع ةمظنملا ةردقم ةد·ز .٢٤

  

             

 

 رييغتلا ةرادإ صئاصخ عوضوملا
 د١٠ نمزلا رييغتلا ةرادإ صئاصخ نيب بردتملا زيمي فدهلا

 ةيفرعم ةدام طاشنلا عون
 

 : رييغتلا ةرادإ صئاصخ
 : ةفلتخملا اهبناوجب ةطاحإلاو اهتفرعمو ا« ماملإلا نيعتي ةماه صئاصخ ةدعب رييغتلا ةرادأ فصتت

 هجتت ةمظنم ةكرح راطإ يف متي لب ،ايلاجترا و ايئاوشع ثدحي ال يكذ لعافت ةكرح رييغتلا :ةيفادهتسالا - ١
  .رييغتلا ىوق نم ةلوبقمو اهيلع فقاومو ةمولعم ةياغ ىلإ

 اهتيناكمإ راطإ يف متي نأو ،ةمظنملا هشيعت يذلا يلمعلا عقاول� رييغتلا ةرادإ طبترت نأ بجي: ةيعقاولا - ٢
 .ا« رمت يتلا اهفورظو اهدراومو

 تاجايتحاو تابغر نيبو رييغتلا ةيلمع نيب قفاوتلا نم بسانم ردق كانه نوكي نأ بجي: ةيقفاوتلا - ۳ 
 .رييغتلا ةيلمعل ةفلتخملا ىوقلا تاعلطتو

 ةردقلا كلمتو ، ةبسانم ةيرحب ةكرحلا ىلع ةردقلا كلمت نأ يا ، ةلاعف رييغتلا ةرادإ نوكت نا نيعتي: ةيلعافلا - ٤
 .اهرييغت فدهتسملا ةيرادإلا تادحولاو ةمظنألا يف لعفلا ىوق هيجوتو ،نيرخألا ىلع ريثأتلا ىلع

 ىوقلل ةيعاولا ةكراشملا وه كلذ قيقحتل ديحولا ليبسلاو ،يباجيإلا لعافتلا ىلإ رييغتلا ةرادإ جاتحت: ةكراشملا - ٥
 .رييغتلا ةداق عم لعافتتو رييغتل� رثأتت يتلا فارطألاو

 .دحاو ٍنآ يف ةيقالخألاو ةينوناقلا ةيعرشلا راطإ يف رييغتلا متي نا بجي: ةيعرشلا -٦

 ام حالصإ وحن ىعست نأ بجي اØا ىنعمب ،حالصإل� فصتت نأ بجي رييغتلا ةرادإ حجنت ىتح: حالصإلا - ٧
 .ةمظنملا يف تالالتخا نم دوجوم وه ام ةجلاعمو ، بويع نم مئاق وه

 مئاق وه امم لضفأ ةيريوطت تاردق داجيإ ىلع لمعي نأ رييغتلا ىلع نيعتي: راكتبالاو ريوطتلا ىلع ةردقلا - ٨
 .ةنومضم دقف الإو مدقتلاو ءاقترالا وحن لمعي رييغتلاف ،ايلاح مدختسم وأ

 اضيأ اهنكلو ،طقف ثادحألا عم لعافتت ال رييغتلا ةرادإ نإ: ثادحألا عم عيرسلا فيكتلا ىلع ةردقلا - ٩
 .اهعم فيكتتو قفاوتت

             



 
 

٣١  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 يعامج O رييغتلا ةمواقم بابسأ عوضوملا

 يئانث O د٥ نمزلا رييغتلا ةمواقم بابسأ ىلع فرعتلا  فدهلا

 يدرف O ١/٢/٥     طاشنلا مقر شاقن ةقلح طاشنلا عون

 

 .رييغتلا ةمواقم بابسأ دّدع كتعومجم دارفأ عم نواعتلk :بردتملا يخأ
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 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

  

 

 رييغتلا ةمواقم بابسأ عوضوملا
 د١٠ نمزلا رييغتلا ةمواقم بابسأ ىلع فرعتلا  فدهلا

 ةيفرعم ةدام طاشنلا عون
 

 :رييغتلا ةمواقم بابسأ
 عايضك ،ةددهم حبصت هحلاصم نال ؛رييغتلا مواقيو مئاقلا عضولا صخشلا لضفي :ةبستكملا ةيصخشلا حلاصملا ـ١

 .ةيونعم وأ ةيدام ةراسخ هب قحلت وأ هئالمز نع دعتبي وأ ةيقرتلا يف نادقف لامتحا وأ هزكرم وأ هذوفن
 مواقيو ،حايترالاو ةنينأمطل� رعشي هنأل ؛فولأملا رمألا ىلع ةظفاحملا ىلإ ليمي ةداع ناسنإلا :ةيسفن بابسأ ـ ٢

 مدع وأ ديدجلا عضولا يف ةبولطملا تاردقلا ةيمنت ىلع ةردقلا مدع نم فوخلا وأ قافخإلا وأ لوهqا نم افوخ رييغتلا
 .ماع لكشب رييغتلا عم فيكتلا

 ديدجلا عضولا تايباجياو ·ازم كاردإ مدعو مئاقلا عضولا تايبلس كاردإ ءوس نإ :رييغتلل دارفألا كاردإ ةلق ـ ٣
  .حجنت مل ةلثامم ةقباس براجت ةجيتن ةقثلا فعض نع كلذ جتني دقو ،رييغتلا ثادحإ مامأ ايقيقح اقئاع لثمي

 بايغ وأ ةيلمعلا يف مهماهسإو نيلماعلا دارفألا كارشإ مدع امإ هببس اذهو :هقيبطتو رييغتلا ذيفنت ةقيرط ـ ٤
 .لصاوتلاو لاصتالا

 ىلإ رظني يناثلا فرطلاف ؛نيديفتسملا ضعب وأ نيفظوملاو ،ةهج نم نيلوؤسملا نيب ةمئاقلا :ةيديلقتلا تاقالعلا ـ ٥
 ةيروف جئاتن ىلع لوصحلا يف لثمتي مهبسح يقيقحلا رييغتلاو ،اهيف قوثولا نكمي ال ةيلبقتسم دوعو درجم هنأ ىلع رييغتلا
 .رارقتسالاو لخدلا ةد·ز اهتمدقم يفو

 .ةمظنمللو دارفألل ديفم رييغتلا ن� تبثت يتلاو :ةعنقملا ةلدألا ميدقت ىلع رييغتلا ةداق ةردق مدع ـ ٦

 .ةيلمعلا هذه لوبقل دارفألا دادعإ مدع ببسب :رييغتلا ةيلمع ءارجإل بسانملا تقولا رايتخا مدع ـ ٧

 دئاوع لباقم اØودقتفي مهو ةديدج تاردقو تاراهم مهنم بلطتي رييغتلا نأ وأ ،ةيفاضإ ءابعأ لمحت نم افوخ
  .لقا

          



 
 

٣٣  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

   

 
 ·اون يف كشلا لخدي اذهو لاqا و فدهلاو ةيفيكلا ثيح نم دارفألا ىدل :رييغتلا زيمي يذلا ضومغلا ـ ٨

 .اهسفن رييغتلا ةيلمعو ةداق دض دارفألا

 .ةيرثكألا هنم ديفتست امم رثكأ ةيلقألل اديفم رييغتلا ن� ىري ةمظنملا دارفأ نم ضعبلا ـ ٩

 ةردابمب نكي مل رييغتلا نال ديدجلا عضولا يف :حايترالاو اضرلا مدعب ةمظنملا دارفأ نم ضعبلا رعشي دق ـ ١٠
  .مهيف نوقثي ال صاخشأ فرط نمو ةوقل� مهيلع اضورفم ناك اذإ ةصاخ، مهنم اعب� وأ مهنم

 .رييغتلا ثادحإ يف ةديدشلا ةعرسلا ـ ١١

 .ةيفيظو تاديدهتب رييغتلا طابترا ـ ١٢
 .تاعقوتلل ةيسكع نوكت دق هجئاتن نكلو ،ةديج ةركف رييغتلا ن¼ ضعبلا ىري ـ ١٣

 ةديدج تاردقو تاراهم مهنم بلطتي رييغتلا نأ وأ ،ةيفاضإ ءابعأ لمحت نم افوخ رييغتلا ضفري نم كانه ـ ١٤
  .لقا دئاوع لباقم اØودقتفي مهو

 نمو ،اهتهجاومل بيلاسألاو ططخلا ةفاكب اهل دادعتسالا يرورضلا نمو ،ةمواقم رييغت لكل نأ نيبتي قبس امم

 هذه ءارج ثدحت دق يتلا باعصلا بنجتت ىتح، يلخادلا طسولا يف رييغتلل دهمت نأ ةمظنملا ىلع نسحألا
           .ةمواقملا



 
 

٣٤  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 يعامج O رييغتلا عاونأ عوضوملا

 يئانث O د٥ نمزلا رييغتلا عاونأ حيضوت  فدهلا

 يدرف O ١/٢/٦     طاشنلا مقر شاقن ةقلح طاشنلا عون

 

 .رييغتلا عاونأ دّدع كليمز عم نواعتلk :بردتملا يخأ
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 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

  

 

 رييغتلا عاونأ عوضوملا
 د١٠ نمزلا رييغتلا عاونأ حيضوت فدهلا

 ةيفرعم ةدام طاشنلا عون
 تارادإلا ثيح نم ،ةمّظنملل يميظنتلا لكيهلا يف رييغتلا لمشي يذلا رييغتلا وه :يميظنتلا رييغتلا .١

 .اهنيب ةيميظنتلا ةقالعلا يه امو ماسقألاو

 ةبولطملا فئاظولا يف رييغتلا ،هتيمكو لمعلا عون يف رييغتلا لمشي يذلا رييغتلا وهو :لمعلا ةعيبط يف رييغتلا .٢
 .نيفظوملا نم

 يف ريوطتلا يأ ؛ةمّظنملا يف ةمدختسملا ايجولونكتلا يف رييغتلا نمضتي يذلا ريغتلا وهو :يجولونكتلا ريغتلا .٣
 .اهريغو لمعلا بيلاسأو تادعملاو تالآلا

 رخآ عقوم ىلإ عقوم نم لاقتنالا يأ ؛لمعلا عقوم يف رييغتلا لمشي يذلا وهو :لمعلا ةئيب يف رييغتلا .٤
 .ةيئيبلا هفورظ يف لوألا لمعلا عقوم نم فلتخي

 ىلإ ،هيلع اوداتعا يذلا كولسلا طمنو ،نيفظوملا ميقو تاداعلا لمشي يذلا رييغتلا وهو :يناسنإلا رييغتلا .٥
       .ةثيدحلا فورظلا بكاوت ةفلتخم طامنأو تاداع
  



 
 

٣٦  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )يناثلا( يبيردتلا مويلا
 ةقيقد ) ٩٠   ( : نمزلا          رييغتلا ثادحإ يف ةيدايقلاو ةيرادإلا تاراهملا : ةسلجلا ناونع  : )١( ةسلجلا

 : نأ كراشملا نم عقوتي ةيبيردتلا ةسلجلا ةياهنب : ةسلجلا فده
 رييغتلا دئاق تاراهم ددعي .١
 ءاردملا رايتخا متي فيك نيبي .٢
 رييغتلا ثادحإل ةمزاللا ةيرشبلا ت9وكملا فرعي .٣

 
 ةثلاثلا ةسلجلا ذيفنت ريس ةطخ

 بولسألا ذيفنتلا تاوطخ م
 ةليسو
 ضرعلا

 نمزلا تاودألا

 د٥ ةحيرش -بساحلا زاهج ةحيرش يعامج طاشن ١ /٢ /٣ طاشن ١
 د٢٠ كراشملا ةركذم ةحيرش ةرضاحم يفرعم ضرع ٢
 د٥ ةحيرش – بساحلا زاهج ةحيرش يعامج طاشن ٢ / ٢ /٣ طاشن ٣
   د٢٠ كراشملا ةركذم ةحيرش ةرضاحم يفرعم ضرع ٤
 د٥ ةحيرش – بساحلا زاهج ةحيرش يعامج طاشن ٣ / ٢ /٣ طاشن ٥
 د٢٠ كراشملا ةركذم ةحيرش ةرضاحم يفرعم ضرع ٦
 د١٠ بساح زاهج ةحيرش ةيبيردت ةبعل دومجلا رسك ٧

 

 



 
 

٣٧  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 يعامج O رييغتلا دئاق تاراهم عوضوملا

 يئانث O د٥ نمزلا رييغتلا دئاق تاراهم باستكا : فدهلا

 يدرف O ٢/١/١     طاشنلا مقر ءاصقتسا طاشنلا عون

 

 دئاق تاراهم نيب لاوجلا قيرط نع تنرتنإلا عقاوم يف كثحب لالخ نم :بردتملا يخأ

 .رييغتلا
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 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 رييغتلا دئاق تاراهم عوضوملا
 د١٠ نمزلا رييغتلا دئاق تاراهم باستكا : فدهلا
 ةيفرعم ةدام طاشنلا عون

 

 

  :ةيلاتلا تافصلy رييغتلا دئاق تاراهم      
 فرصتلا نسحو كرحتلا ىلع ةردقلا -١
 صرفلا قيقحت ةلواحم -٢
 لبقتسملا تآجافم نم ة�اعملا مدع -٣
 حوضوب تاعقوتلا ديدحت ىلإ ليملا -٤
 ةردابملا مامزب ذخألا ىلع ةردقلا -٥
 لاعفألا دودر لهاجت مدع -٦
 ةمظنملا يف لاعفلا ريثأتلا ىلع ةردقلا - ٧
 تاريغتلا تادوهجم طيطخت نسح -٨
 ةيزيفحتلا بيلاسألا يف داقتعالا -٩

 ةدناسملا بسكو عانقإلا ىلع ةردقلا -١٠
 ةينفلا تالكشملا ةجلاعم نسح -١١
 ةديدجلا راكفألا لابقتسا نسح -١٢
 ةلاعفلا ةيرادإلا ةدايقلا تامس رفوت -١٣
 ةيكولسلا ةعاربل� عتمتلا -١٤
 هسفن رييغتلا ةجلاعم ىلع ةردقلا -١٥
        ماهملا زاجنإ ىلع ةردقلا -١٦
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 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 يعامج O ةيرادإلا مظنلا لظ يف ءاردملا رايتخا   عوضوملا

 يئانث O د٥ نمزلا ريدملا رايتخا ةيفيك نيبن : فدهلا

 يدرف O ٢/١/٢     طاشنلا مقر شاقن ةقلح طاشنلا عون

 

 مظنلا لظ يف ءاردملا رايتخا متي فيك نيب كتعومجم عم نواعتلا لالخ نم :بردتملا يخأ

 :ةيرادإلا
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 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 ةيرادإلا مظنلا لظ يف ءاردملا رايتخا   عوضوملا
 د١٠ نمزلا ريدملا رايتخا ةيفيك نيبن : فدهلا
 ةيفرعم ةدام طاشنلا عون

 :يلي اميف نمكت

 اذه ةجلاعم جØو ةقيرط تفلتخا نأو ، ةفيظولل حشرملا لوح ت�ايبلا عيمجت ةرورض : ت�ايبلا عيمجت -١
 .رخآل ماظن نم يئارجإلا بناجلا

 يعوضوم هنوك نع رظنلا فرصبو ، ماظن لك هترورض يف كرتشي ، رخآ ءارجإك مييقتلا يتä  : مــييقتـلا -٢
 . لوعفملا ةيراس دعاوقو ، مظن تارابتعا همكحت وأ ، ينف وأ يسايس وأ ، عباطلا

 ةمظنملا ذخأ يدم ثيح نم ، ةمظنملل ةيلعفلا تاجاحلا نيبو ، حشرملا نيب ةمئاوملاو ، ةنراقملا ءارجإ -٣
 تاعلطتلاو ، ططخلا ةمئاومل حشرملا يف ةصاخ ةيفيظو طورشو تافصاوم يلإ ةجاحلا يدمو ، ةنيعم تاعلطتو ،ططخب
 .ةعوضوملا

 .اهنم دب ال ةيرادإ ةسراممك يفيظولا نييعتلاو رايتخالا نأشب تارارقلا ذاختا يتä : تارارقلا ذاختا-٤

 نم رثكأ نيب رايتخالا يف تارارقلا ذاختا لثمتي ثيح تقولا سفن يف يئارجإ بناجكو ،ةعبرألا مظنلل ةبسنل� 
 .ةضورفملا لئادبلا مييقتو ، تامولعملا عيمجت ثيح نم ةقباسلا ةيئارجإلا بناوجلا يلع ءانب ، ليدب

 رظنلا فرصب ، يفيظولا رايتخالا ةيلمع ةجلاعم ددصب ةيسيئر تاوطخك اهيلع قفتملا ةيئارجإلا بناوجلا يه كلت
 يلع دماج ماظنب كسمتلا مدع يلإ نايحألا مظعم يف ريشي يلعفلا عقاولا نأ يلإ ةراشإلا ردجتو ، عبتملا ماظنلا ةيعون نع
 ، ةدح يلع ةمظنم لك فورظ عم مءالتي امب نيعم عض و وا ديزم اهنع مجني امب مظنلا طلتخت دقو ، ديدحتلا هجو
 .لمعلا وج دوست يتلا تارابتعالاو

 

 



 
 

٤١  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 يعامج O رييغتلا ثادحإل ةمزاللا ةيرشبلا ةبيكرتلا ت'وكم عوضوملا
 يئانث O د٥ نمزلا رييغتلا ثادحإل ةيرشبلا ت9وكم ىلع فرعتلا : فدهلا
 يدرف O ٢/١/٣    طاشنلا مقر لمع ةشرو طاشنلا عون
 

 . رييغتلا ثادحإل ةمزاللا ةيرشبلا ةبيكرتلا ت'وكم نيب كليمز عم نواعتلk :بردتملا يخأ
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٤٢  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 
 
 
 -صرـحلا – طـطخملا ريـيغتلا تادوهجم حاجنإل ةمزاللا راودألا ديدحت ددصب مهو ، رييغتلا ةداق يلع بجي

 ةـعومجم نيـبو ، ةيـصخشلا تاراـهملاو ، تادادعتـسالاو ، يدرفلا رودلا نيب مئالتلاو ، ماجسنالا ثادحإ يلع
 لــجأ نــم كــسامتو ، طبارــت يف لــماكتلاو ، لــعافتلا قــيقحتل ، م¾اراــهمو ، م¾ادادعتــساو ،لــمعلا ةــعامج راودأ
 . رييغتلا ثادحأ

 اــماو ، ةــيلمعلا تاــقيبطتلاو تاــسرامملا هــيلع تــفراعت امبــسح ، ةتــس يــهف ةيــسيئرلا راودألا نــع اــمأ
 : يلي امك يهف ا�ومضمو ، راودألا كلت تايمسم نع
 : يذلا وهو ركتبملا-١
v ةنيعم رييغت ططخو  جذامنو راكفأ اهنع جتنيل ، تامولعملاو ، تاهاجتالا ديحوتو ، قيفوتب علطضي. 
v اهمييقيو ، ةيلكلا ةروصلا سملتيو ، سسحتي. 
v رييغتلا ططخ ينبي   
 : ىذلا وهو ، دد�ا -٢
v  ةيلاعفلاو ، ةيميظنتلا ةيافكلا ىلع زكري . 
v  لبقتسملا تالامتحاو ، ةساسحلا طاقنلا ددحيو ، ىلع فرعتي . 
v  طاشنو ، ةيدجب اهنع ةمجانلا ½ازملاو ، صرفلا نطاوم نع ثحبي . 
 : ىذلا وهو ، ) دحوملا ( قِفوملا – ٣
v  رييغتلا ثادحإل نيرصانملاو ، نيديزملا عمجي . 
v  رييغتلا جماربل ىعامجلا لبقتلاو ، ىصخشلا لبقتلا بسك ىلع صرحي . 
v  ةيميظنتلا بناوجلاو ، ةيجيتارتسإلا ططخلاو ، ةيلمعلا ططخلا نيب ةقالعلا طبرب علطضي . 

 

 رييغتلا ثادحإل ةمزاللا ةيرشبلا ةبيكرتلا ت'وكم عوضوملا
 د١٠ نمزلا رييغتلا ثادحإل ةيرشبلا ت9وكم ىلع فرعتلا : فدهلا
 ةيفرعم ةدام طاشنلا عون



 
 

٤٣  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 : يذلا وهو ريبخلا -٤
v رييغتلا لجأ نم ةبولطملا تاراهملاو ، ةينفلا تامولعملا ةيلوئسمب علطضي .  
v ةمظتنم ةقيرطب اهحرشو ، اهضرعب موقيو ، ةراهمب تامولعملا مدختسي. 
 :يذلا وهو ريدملا -٥

v لمعلا نع ضيوعتلاو ، تاءارجإلا طيسبتو ، ت½ولوألا ديدحتب موقي . 
v ةيسايقلا ةفلكتل� لامعألا زاجنإ نم دكأتلا عم ، نيرخآلا تاراهم ةيمنتب موقي. 

 :يذلا وهو  ليفكلا -٦
v ةمظنملا يف ايلعلا ةيرادإلا ت½وتسملا ةدناسمو ديضعت نم دكأتي. 
v ةمظنملا فورظل تاريغتلا ةمئالم ةيغب ،ةيلاعفب تالاصتالا لوازي. 

 
 ثيح نم ةيمقر ةروص يلإ اهتمجرت متي ، رخآلا ضعبلل ةراسخو ،ضعبلل بسك يلإ ًامئاد رييغتلا ريشي

 ةيكولس ةعارب يلإ جاتحي امب ، رييغتلا تادوهجمب عالطضالا ءارج نم ، رييغتلا هسمي درف لك يلع دئاعلا
 .رييغتلا نع ةمجانلا ةيناسنإلاو ، ةينفلا تالكشملاو بناوجلا ةجلاعمل

 

 

 

 

 

 

 



 
 

٤٤  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 

  

 )يناثلا( يبيردتلا مويلا
 ةقيقد) ٩٠ ( : نمزلا    رييغتلل لخدمك ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ : ةسلجلا ناونع       : )٢ ( ةسلجلا
 : نأ كراشملا نم عقوتي ةيبيردتلا ةسلجلا ةياهنب   :  ةسلجلا فده

 ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ موهفم فرعي .١
 ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ ةيمهأ نيبي .٢
 ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ تامزلتسم حضوي .٣
 ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ قيبطت تاقوعم نايب .٤
 تايلمعلل رمتسملا نيسحتلا يف هرودو ليمعلا ىلع زيكرتلا ةيمهأ حضوي .٥
 .ءالمعلا نم ةقالعلا ةيمهأ .٦

 ةعبارلا ةسلجلا ذيفنت ريس ةطخ

 نمزلا تاودألا ضرعلا ةليسو بولسألا ذيفنتلا تاوطخ م

 د٥ ةحيرش -بساحلا زاهج ةحيرش يعامج طاشن ١ /٢ /٤ طاشن ١
 د١٠ كراشملا ةركذم ةحيرش ةرضاحم يفرعم ضرع ٢
 د٥ ةحيرش - بساحلا زاهج ةحيرش يعامج طاشن ٢ / ٢ /٤ طاشن ٣
 د١٠ كراشملا ةركذم ةحيرش ةرضاحم يفرعم ضرع ٤
 د٥ ةحيرش - بساحلا زاهج ةحيرش يعامج طاشن ٣ / ٢ /٤ طاشن ٥
 د٥ كراشملا ةركذم ةحيرش ةرضاحم يفرعم ضرع ٦
 د٥ بساح زاهج ةحيرش ةيبيردت ةبعل دومجلا رسك ٧
 د٥ ةحيرش - بساحلا زاهج ةحيرش يعامج طاشن ٤ / ٢ /٤ طاشن ٨
 د١٠ كراشملا ةركذم ةحيرش ةرضاحم يفرعم ضرع ٩
 د٥ ةحيرش - بساحلا زاهج ةحيرش يعامج طاشن ٥ / ٢ /٤ طاشن ١٠
 د١٠ كراشملا ةركذم ةحيرش ةرضاحم يفرعم ضرع ١١
 د٥ ةحيرش - بساحلا زاهج ةحيرش يعامج طاشن ٦ / ٢ /٤ طاشن ١٢
 د١٠ كراشملا ةركذم ةحيرش ةرضاحم يفرعم ضرع ١٣

 



 
 

٤٥  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 يعامج O ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ موهفم عوضوملا
 يئانث O د ٥ نمزلا ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ موهفم فرعي :فدهلا
 يدرف O ٢/٢/١     طاشنلا مقر ينهذ فصع طاشنلا عون
 

 .ةلماشلا ةدوجلا ةرادإل كموهفم بتكا :بردتملا يخأ
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٤٦  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

  

 

 ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ موهفم عوضوملا
 د١٠ نمزلا ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ موهفم فرعي :فدهلا
 ةيملع ةدام طاشنلا عون

 
 وأ ،ُلثاُمي ٍلكشبو ،ةمدخلا نم ٍَّنيعُم ًىوتسم ميمصتب ُّمتهي ماظن يه :ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ

 .اهميدقت ُّمتي يتلا علِّسلا وأ ،تامدخلا نومدختسَي نَم تاعُّقوت ُزواجتي
 ةردق )م٢٠٠٢ ،دوعسلا( ريشي امك ينعت )ةيوبرتلا ةرادإلا( ميلعتلا يف ةدوجلا نإ :لوقلا نكميو

 ءافولا اهلالخ نم عيطتستو ،ةزيمتملا ةدوجلا نم لاع ىوتسمب ةمدخ ميدقت ىلع ةيوبرتلا ةسسؤملا
 لكشل�و ،)مهريغو ،عمت´ا ،لمعلا باحصأ ،رومألا ءايلوأ ،ةبلطلا( اهئالمع تابغرو تاجايتح�
 ًافلس ةعوضوم سيياقم لالخ نم كلذ متيو .مهيدل ةداعسلاو اضرلا ققحي امبو ،م¾اعقوت عم قفتي يذلا
 .اهيف زيمتلا ةفص نم ققحتلاو ،تاجرخملا مييقتل
 



 
 

٤٧  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 يعامج O ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ ةيمهأ عوضوملا
 يئانث O د ٥ نمزلا ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ ةيمهأ نيبي :فدهلا
 يدرف O ٢/٢/٢     طاشنلا مقر شاقن ةقلح طاشنلا عون
 

 . ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ ةيمهأ حضو كليمز عم نواعتلk :بردتملا يخأ
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٤٨  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 

  

 

 يعامج O ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ ةيمهأ عوضوملا
 يئانث O ١٥ نمزلا ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ ةيمهأ نيبي :فدهلا
 يدرف O ٢/٢/٢     طاشنلا مقر ةيملع ةدام طاشنلا عون
 

 :يلي اميف "ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ" ةيمهأ حضتت

 .م¾ابلطتم ةيبلتو ،نيديفتسملا تاجاح ىلع زيكرتلا .١

 .طقف جتنملا ةدوج ىلع دامتعالا مدعو ةدوجلل يلاعلا ءادألا قيقحت .٢

 .تامدخلاو جاتنإلا يف ةيوناثلا تايلاعفلا داعبتساو تايلمعلا عيمجل رمتسملا صحفلا .٣

 .ءادألا سيياقم ريوطتو نيسحتلل عيراشملا ةجاح نم ققحتلا.٥

 .ةمظنملا لمع ريوطتل ةيسفانتلا ةيجيتارتسالل لاعفلا ريوطتلاو نيسفانملل يليصفتلاو لماكلا مهفلا.٧

 .ةزيمتمو ةديج ةروصب لمعلا زاجنإل لاصتالا تاءارجإ ريوطت.٨

 .عورشملا ةياm ىلإ رمتسملا نيسحتلا ةيجيتارتسا ريوطتل تايلمعلا ريسل ةرمتسملا ةعجارملا.٩

 
 

 



 
 

٤٩  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 يعامج O ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ تامزلتسم عوضوملا
 يئانث O د٥ نمزلا ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ تامزلتسم حضوي فدهلا

 يدرف O ٢/٢/٣     طاشنلا ةيملع ةدام طاشنلا عون
 

 .  ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ تامزلتسم انيب كليمز عم نواعتلk :بردتملا يخأ
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٥٠  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

  
 

 ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ ةيمهأ عوضوملا
 د١٠ نمزلا ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ ةيمهأ نيبي :فدهلا
 ةيملع ةدام طاشنلا عون

 

 :يلي اميف "ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ" ةيمهأ حضتت

 .م¾ابلطتم ةيبلتو ،نيديفتسملا تاجاح ىلع زيكرتلا .١

 .طقف جتنملا ةدوج ىلع دامتعالا مدعو ةدوجلل يلاعلا ءادألا قيقحت .٢

 .تامدخلاو جاتنإلا يف ةيوناثلا تايلاعفلا داعبتساو تايلمعلا عيمجل رمتسملا صحفلا .٣

 .ءادألا سيياقم ريوطتو نيسحتلل عيراشملا ةجاح نم ققحتلا.٥

 .ةمظنملا لمع ريوطتل ةيسفانتلا ةيجيتارتسالل لاعفلا ريوطتلاو نيسفانملل يليصفتلاو لماكلا مهفلا.٧

 .ةزيمتمو ةديج ةروصب لمعلا زاجنإل لاصتالا تاءارجإ ريوطت.٨

 .عورشملا ةياm ىلإ رمتسملا نيسحتلا ةيجيتارتسا ريوطتل تايلمعلا ريسل ةرمتسملا ةعجارملا.٩

 
 

 

 

 ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ تامزلتسم عوضوملا
 د١٠ نمزلا ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ تامزلتسم حضوي فدهلا

 ةيملع ةدام طاشنلا عون
 

 ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ تامزلتسم

 .يجيتارتسإلا طيطختلا .١
 .ىلوألا ةلهولا ذنم ميلس لكشب لمعلا ذيفنت .٢
 .ايلعلا ةرادإلا زيزعتو معد .٣
 .ةمظنملا يف نيلماعلا ةفاكل ةلاعفلا ةكراشملا .٤
 .رمتسملا نيسحتلا .٥
 ةبسانملا هتابلطتم ةيبلتو ليمعلا ىلع زيكرتلا .٦
 .فلتلا ثودح عنم .٧



 
 

٥١  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 يعامج O ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ قيبطت تاقوعم عوضوملا
 يئانث O د٥ نمزلا ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ قيبطت تاقوعم نايب فدهلا

 يدرف O ٢/٢/٤     طاشنلا  ةيملع ةدام طاشنلا عون
 

 .ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ قيبطت تاقوعم نيب كتعومجم عم نواعتلk :بردتملا يخأ
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٥٢  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

  

 

 ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ قيبطت تاقوعم عوضوملا
 د١٠ نمزلا ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ قيبطت تاقوعم نايب فدهلا

 ةيملع ةدام طاشنلا عون
 

 :ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ قيبطت تاقوعم

 ىلإ يّدؤي يذلا رمألا ،رييغتل� نيفَّظوملا وأ ،ةرادإلا ةبغر مدع ينعي اّمم ،ةدوجلا ةفاقث رشن مدع -١
  .هل مهتمواقم

 يف وأ ،لمعلا قيرف مهنم لّكشتي نيذلا ءاضعألا نيب ماجسنالا رُّفوت مدعو ،ريدملا يف ةقثلا مدع -٢
ملا يف اهكُراشت ّمتي يتلا تاّيكولسلاو ،مَيِقلاو ،تاهاّجتالا بايغ .لمعلا قَرِف نيب ام

ُ
 بايغ ينعي اّمم ،ةمَّظن

 .ةلعافلا ةيّميظنتلا ةفاقثلا

ملا ةدوجو ،ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ يَموهفم نيب زييمتلا مدع -٣
ُ
 لِّكشي دق اّمم ،تامولعملا بايغ .جَتن

ملا مامأ ًاريبك ًاقئاع
ُ
 اّمم ،ّرمتسم لكشب تادايقلا رييغت .ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ ساسأ اmوكل كلذو ؛تامّظن

  .ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ جذومن باعيتسا ةّيلمع قيعي

ملا ءاربخلا ىلع دامتعالا ىلإ ةفاضإل� ،تقولا ةيافك مدع -٤
ُ

 نيفَّظوملا نم رثكأ ةدوجل� نيِّصتخ
 .مهسفنأ

 

 



 
 

٥٣  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 يعامج O ديفتسملا ىلع زيكرتلا عوضوملا
 يئانث O د٥ نمزلا ديفتسملا ىلع زيكرتلا ةيمهأ نايب فدهلا

 يدرف O ٢/٢/٥     طاشنلا  ةيملع ةدام طاشنلا عون
 

 .ديفتسملا ىلع زيكرتلا تاقوعم ددع كتعومجم عم نواعتلk :بردتملا يخأ
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٥٤  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 

  

 

 ديفتسملا ىلع زيكرتلا عوضوملا

  فدهلا
 يف هرودو ديفتسملا ىلع زيكرتلا ةيمهأ حضوي

 د١٠ نمزلا ءالمعلا عم ةقالعلاو تايلمعلل رمتسملا نيسحتلا

 ةيملع ةدام طاشنلا عون
 

 ديفتسملا ىلع زيكرتلا

 ليمعلا تابلطتم ىلع فرعتلا -١

 يف اهّلك دوهجلا روحم ّدَعُـي هّنإ ثيح ؛نيّيلخادلاو ،نيّيجراخلا ءالمعلا اضر قيقحت ىلع صرح •
 ،اهديدحتو ،م¾اعُّقوتو ،م¾اجايتحا ليلحتو ،مهعم تاقالعلا ةيمنت ربع ،ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ
 .ايلُعلا ةرادإلا لَبِق نم ةلماشلا ةدوجلا ةرادإ جم.رب معدو ،دييá ىلع صرحلا .رومألا نم اهريغو
 يف ةّيدايقلا طامنألا نم مئالم وه ام ّينبت .ةّيجاتنإلاو ،ةدوجل� قَّلعتي ام يف ءادألا سايقب مامتهالا
 .ةلماشلا ةدوجلا ةرادG قَّلعتي ام
 قيقحت .ةلماشلا ةدوجلا ةرادG ّصاخ تامولعم ماظن ريفوت .مئالملا يميظنتلا لكيهلا رايتخا •

 ،نيفَّظوملا بيردت .ةّيجاتنإلاو ،ةدوجلا نيسحتل ؛دوهجلا ةّفاك يف مهّلك نيفَّظوملا لَبِق نم ةكراشملا
 .ًاّيلعف ًاقيبطت مهفراعم قيبطت نم مهنّكمي اّمم ،ّرمتسم لكشب مهميلعتو
 مييقتو ،لصاوتم لكشب مهزيفحتو ،مهبيردت قيرط نع كلذو ،لاّعف ٍلكشب ةّيرشبلا دراوملا ةرادإ •

ملا ةفاقثل ةلماشلا ةئيهتل� مامتهالاو ،لمعلل مئالملا خانملا ةئي¾ .رومألا نم اهريغو ،مهئادأ
ُ
 .ةمَّظن

 

 

 



 
 

٥٥  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

  

 

 

 ديفتسملا ىلع زيكرتلا

 تايلمعلل رمتسملا نيسحتلا يف ليمعلا رود  -٢

 ،ومنلاو ءاقبلا تدارأ اذإ تامظنملا يف رييغتلل دشرم ىوقأ رمتسملا نيسحتلا ةفسلف ربتعا
 اضر قيقحتو تافالتخالا ليلقتو تانيسحتلا ءارجإ نم ايئدبم امازتلا ةفسلفلا هذه بلطتتو
 نيذلا كئلوأ نم ةيصخشلا ةيلوؤسمل� اروعشو اكارتشاو امازتلا بلطتت اmأ امك , ليمعلا
  , Processes تايلمعلا يف نوكرتشي
 

 :نيسحتلل جاتحت يتلا تايلمعلا زيمت يتلا صئاصخلا
 .تانيسحتلا هذه نم نوديفتسي فوس ءالمعلا نأ -١
 .تايلمعلا يف تالكشم نم نوناعي نييجراخلاو نييلخادلا ءالمعلا نأ -٢
 .ءالمعلا تاجايتح� ةقالع تاذ تارشؤمب ةرشابم ةلصتم ةيلمعلا نأ -٣
  .ةمظنملل يلاحلا ءادألا ةيلاعفل ةمهم ةيلمعلا نأ -٤
  .اهنيسحتو اهسايقو اهليلحت اهعم نكمي ةجرد ىلإ ةرقتسم ةيلمعلا نأ -٥
 .ةدوجلا نيسحتل ةيرشبلاو ةيلاملا دراوملا صيصخت ىلع ةرداق ةمظنملا نأ-٦
 

 

 

 



 
 

٥٦  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

  

 )ثلاثلا( يبيردتلا مويلا
 ةقيقد )٩٠( : نمزلا          )ةردنهلا( تايلمعلا ءانب ةداعإ : ةسلجلا ناونع          : )١ ( ةسلجلا

 : نأ كراشملا نم عقوتي ةيبيردتلا ةسلجلا ةياهنب   :  ةسلجلا فده

 ةردنهلا موهفم فرعي .١
 ةردنهلا حيتافم ددعي .٢
 ةردنهلا ةيلمع فادهأ ددعي .٣
 ةردنهلا اهيلع موقت يتلا ئدابملا نيبي .٤
 اهزئاكرو ةردنهلا صئاصخ ددعي .٥
 ةردنهلا قيبطت دئاوف حضوي .٦

 ةسماخلا ةسلجلا ذيفنت ريس ةطخ

 نمزلا تاودألا ضرعلا ةليسو بولسألا ذيفنتلا تاوطخ م

 د٥ ةحيرش -بساحلا زاهج ةحيرش يعامج طاشن ١ /١ /٥ طاشن ١
 د١٠ كراشملا ةركذم ةحيرش ةرضاحم يفرعم ضرع ٢
 د٥ ةحيرش - بساحلا زاهج ةحيرش يعامج طاشن ٢ / ١ /٥ طاشن ٣
 د١٠ كراشملا ةركذم ةحيرش ةرضاحم يفرعم ضرع ٤
 د٥ ةحيرش - بساحلا زاهج ةحيرش يعامج طاشن ٣ / ١ /٥ طاشن ٥
 د٥ كراشملا ةركذم ةحيرش ةرضاحم يفرعم ضرع ٦
 د٥ بساح زاهج ةحيرش يعامج طاشن حوتفم راوح ٧
 د٥ ةحيرش - بساحلا زاهج ةحيرش يعامج طاشن ٤ / ١ /٥ طاشن ٨
 د١٠ كراشملا ةركذم ةحيرش ةرضاحم يفرعم ضرع ٩
 د٥ ةحيرش - بساحلا زاهج ةحيرش يعامج طاشن ٥ / ١ /٥ طاشن ١٠
 د١٠ كراشملا ةركذم ةحيرش ةرضاحم يفرعم ضرع ١١
 د٥ ةحيرش - بساحلا زاهج ةحيرش يعامج طاشن ٦ / ١ /٥ طاشن ١٢
 د١٠ كراشملا ةركذم ةحيرش ةرضاحم يفرعم ضرع ١٣

 

 



 
 

٥٧  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 يعامج O ةردنهلا موهفم عوضوملا
 يئانث O د ٥ نمزلا ةردنهلا موهفم فرعي  فدهلا
 يدرف O ٣/١/١     طاشنلا مقر ةيملع ةدام طاشنلا عون

 

 .ةردنهلا نع كموهفم بتكا :بردتملا يخأ
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٥٨  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

  

 

 

 ةردنهلا موهفم عوضوملا
 د١٠ نمزلا ةردنهلا موهفمب فيرعتلا : فدهلا
 ةيملع ةدام طاشنلا عون

 

 : ةردنهلا موهفم

   ةسسؤملZ لمعلا قرطو بيلاسأ يف ةيرذج تارييغت ثادحإ ىلإ ىعسي لخدم يه -
 .ةيجولونكتلا ةروثلاو رصعلا اذه تابلطتم عم بسانتتل

 .يضاملا يف لامعألا ةرادإ ةيفيك نايسن يهو لامعألا ةسدنه ةداعإ اهسفن يه -
 ،ةيلاحلا اvرادإ لئاسو لضفs رارقلا ذاختا ىلع لمعلاو ةديدجلا قرطلا ىلإ لوخدلاو
 ىلع لمعتو انلامعأ ميظنت ىلع اهتطساوب موقن فوس يتلا ةيفيكلا ا|أ رخآ ىنعمب
 .قوسلا تابلطتم قيقحت

 نم ءدبلل ةديدج ةيجيتارتسا ربتعُت ثيح ،ةمّظنملا يف ءيش لكل ةيحالصإ ةيلمع يه -
 ماظن عيرستل ةقيرط وأ نيفظوملا زيفحتل طقف ةقيرط تسيل ا|أ يأ ؛ديدج
 .ةمّظنملل ةلماك ةلكيه ةداعإ يه لب ،بوساحلا

 يتلا ةمبدقلا ئدابملاو دعاوقلا نع داعتبالا ىنعمب ،ددجتملا ريكفتلل ةركف راهظإ يه -
 .ةيلاحلا تايلمعلا ءارجإ ةيفيك ددحت

 
 

 



 
 

٥٩  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 يعامج O ةردنهلا حيتافم عوضوملا
 يئانث O د ٥ نمزلا ةردنهلا حيتافم ددعي  فدهلا
 يدرف O ٣/١/٢     طاشنلا مقر ةيملع ةدام طاشنلا عون

 

 .ةردنهلا حيتافم ددع نيب ةعوم¯ا يف كئالمز عم نواعتلا لالخ نم :بردتملا يخأ
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 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 

  

 

 ةردنهلا حيتافم عوضوملا
 د١٠ نمزلا ةردنهلا حيتافم  حيضوت  فدهلا
 ةيملع ةدام طاشنلا عون

 

 :ةيرادإلا ةردنهلا ةيلمع حيتافم

 :يلاتلاك اهحرشن ةيلمعلا هذهل ةيميظنتلا ةيركفلا حيتافملا نم ددع كانه ةردنهلا موهفمل ًاقفو

 .اهليغشتو اÊرادإ ةيفيكو ,ةمظنملا نع ةيساسألا ةلئسألا حرط يغبني ةردنهلا قيبطت دنع :يساسأ -١

 ؟ءادألا يف ًانيعم Ìًولسأ عبتن اذامل وأ ؟لمعلا اذË موقن اذامل -٢

 .ميدقلا نم صلختلا يأ ،ةيحطسو ةيرهاظ تارييغت درجم سيلو ,روذجلا نم رييغتلا ينعت :يرذج -٣

 تالدعم يف ةلئاهو ةقئاف تارفط قيقحت ضرغب اË ديدجلا لادبتساو ًامامت ةميدقلا بيتارتلا فسن :قئاف -٤

 نأل ,ءادألا بيلاسأو ت&وتسم يف ةيرذج تارييغت ىلإ ةجاحلا ةلاح يف ةحلم دعت ةردنهلا نأل ،ءادألا
 .لمعلا رÎوأل طيسب طبض ةيلمع نم رثكأ ىلإ جاتحت ال ةطيسبلا تانيسحتلا

 ةميق يذ جتنم ميدقتل تالخدملا نم رثكأ وأ ًادحاو بعوتست يتلا ةطشنألا ةعومجم :تايلمعلا -٥
 .نيديفتسملل

 حبصي نأ دعبو ،اÊايلمع ةطيرخ مسرتو ,ةيلاخ ةقرو رضحت نأ ةمظنملل دب ال“ ةردنهلا ةيلمع يف ءدبللو
 ةيرظنلا ةمجرت لواحت نأ ذئدنع تامظنملل نكمي ،اهلامعأ ريست اË يغبني يتلا ةيفيكلا حضوت ةقيقد ةطيرخ اهيدل

 .)سوملم عقاو ىلإ قرولا ىلع ةبوتكملا



 
 

٦١  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 يعامج O ةردنهلا ةيلمع فادهأ عوضوملا
 يئانث O د ٥ نمزلا ةردنهلا فادهأ نيبي  فدهلا
 يدرف O ٣/١/٣     طاشنلا مقر ةيملع ةدام طاشنلا عون

 

 .ةردنهلا فادهأ نيب كليمز عم نواعتلا لالخ نم :بردتملا يخأ
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..........................................................................................................  

 

 

 



 
 

٦٢  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 

  

 

 ةردنهلا ةيلمع فادهأ عوضوملا
 د١٠ نمزلا ةردنهلا ةيلمع فادهأ نايب فدهلا

 ةيملع ةدام طاشنلا عون
 

 ةردنهلا ةيلمع فادهأ
 ،ددحم لكشب ،ءادألا نیسحت يلاتلابوً اعم تایلمعلا طبرو بایسنا يف لثمتت ةسدنھلا ةداعإل ةیلكلا فادھألا

  :نامض ىلإ فدھت ةسدنھلا ةداعإ نأ دجن كلذبو
 .ماهملا سيلو ،جئاتنلا ىلع زيكرتلا .١
 .ةيقطنم رثكألا طاقنلا ىلع زيكرتلا .٢
 .لسلسمو بترم لكشب ةيلمعلا ةيد� .٣
 .ةدحاو ةيلمع يف اهعمج وأ ةيرورضلا ريغ ماهملاو ةطشنألا ءاغلإ متي .٤
 .مهتطشنأو لمعلا قرف نيب قئاوعلا ةلازإ متي .٥
 .تاراهملا ددعتم لمع يلاتل�و ،داعبألا ةددعتم ىلإ ةطيسبلا ماهملا نم فئاظولا ريغتت .٦



 
 

٦٣  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 يعامج O ةردنهلا اهيلع موقت يتلا ئدابملا نايب عوضوملا
 يئانث O د ٥ نمزلا ةردنهلا اهيلع موقت يتلا ئدابملا نيبي  فدهلا
 يدرف O ٣/١/٤     طاشنلا مقر ينهذ فصع طاشنلا عون
 

 اهيلع موقت يتلا ئدابملا نيب ةعوم¯ا يف كئالمز عم نواعتلا لالخ نم :بردتملا يخأ

 .ةردنهلا
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..........................................................................................................  

 

 



 
 

٦٤  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

  

 

 ةردنهلا اهيلع موقت يتلا ئدابملا عوضوملا
 د١٠ نمزلا ةردنهلا اهيلع موقت يتلا ئدابملا ةفرعم  فدهلا
 ةيملع ةدام طاشنلا عون

 

 ةردنهلا اهيلع موقت يتلا ئدابملا

 : يلی امیف نمكت

 اھلحارم لماكب دیدج نم ةدحاولا ةیلمعلا میمصت ةداعإ ىلع ةردنھلا موقت  .١
 .اھتیاھن ىتحو اھتیادب نم كلذو اھتاوطخو

 يف ةیزكرماللا ينبتو ةثیدحلا )تامولعم ماظن( تامولعملا ةینقت ساسأ ىلع موقت .٢
 .اھتامادختسا ةـیلمع

 .ةدحاو ةمھم يف ةلماكتملا ةیعرفلا ماھملا جمد ىلإ ةردنھلا ىعست .٣

 .تایلمعلا ةردنھ دعب ةءافكب مھماھم ءادأل ةیفاكلا ةطلسلا نیفظوملا ضیوفت .٤

 .تایلمعلا تاوطخو لحارم ذیفنت يف ةیفاكلا ةنورملا ریفوت .٥



 
 

٦٥  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 يعامج O اهزئاكرو ةردنهلا صئاصخ عوضوملا

  فدهلا
 ةردنهلا صئاصخ رصح

 اهزئاكرو
 نمزلا

 د ٥
O يئانث 

 يدرف O ٣/١/٥     طاشنلا مقر شاقن ةقلح طاشنلا عون
 

 :اهزئاكرو ةردنهلا صئاصخ رصحا ةعوم¯ا يف كئالمز عم نواعتلا لالخ نم :بردتملا يخأ
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.......................................................................................................... 

 

 



 
 

٦٦  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

  

 

 اهزئاكرو ةردنهلا صئاصخ عوضوملا
 د١٠ نمزلا اهزئاكرو ةردنهلا صئاصخ رصح  فدهلا
 ةيملع ةدام طاشنلا عون

 

 اهزئاكرو ةردنهلا صئاصخ

  .ةدحاو ةفيظو يف فئاظو ةعومجم جمد .١
 .رارقلا نوعنصي نم مه نولماعلا .٢
 .تامولعملا ليغشتو عيمجت تايلمع جمد .٣
 .لامعألا يف ةيزكرماللاو ةيزكرملا لماكت .٤
 دارفألا تاردقو تاراهم ةيمنتل كلذو ،بيردتلا ىلإ ةفاضإ ميلعتلا ىلع عيجشتلا .٥

 .مهكرادم عيسوتو
 لكشبو ةيئاهنلا جئاتنلا ىلع ًءانب مهلمع جاتن ميسقتو دارفالا ةأفاكم متت .٦

 .يعامج
 ديجلا ءادألا حبصي ثيحب ،ةدئاسلا ةيميظنتلا ةفاقثلا رييغت ىلع ةردنهلا لمعت .٧

 .نيلماعلا ت½ولوأ نم نئ�زل� مامتهالاو



 
 

٦٧  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 يعامج O ةردنهلا قيبطت دئاوف عوضوملا

  فدهلا
 ةردنهلا صئاصخ رصح

 اهزئاكرو
 نمزلا

 د ٥
O يئانث 

 يدرف O ٣/١/٦     طاشنلا مقر ءاصقتسا طاشنلا عون
 

 :ةردنهلا قيبطت دئاوف نيب لاوجلk تنرتنإلا يف كثحب لالخ نم :بردتملا يخأ
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٦٨  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 ةردنهلا قيبطت دئاوف عوضوملا
 د١٠ نمزلا ةردنهلا قيبطت دئاوف ةفرعم : فدهلا
 ةيملع ةدام طاشنلا عون

 : ةيرادإلا ةردنهلا ةرادإ قيبطت دئاوف

 يف ةنيعم علس وأ تامدخ ميدقتب ةصصختملاو ةدحاولا تاصصختلا تاذ لامعالا عيمجت نم دب ال : ًالوأ
 ريفوتو ، روهمجلل تقولا ريفوتو ، لامعألا ميدقت يف قرغتسملا تقولا ريفوت ىلإ يدؤي لكشب ، دحاو ناكم
 نم موهفملا اذه لظ يف لمعلا تادحو لوحتتو . لامعألا ميدقت يف ىضوفلاو ك�رإلا بنجتو ، فيلاكتلا
 . تايلمع قرف ىلإ ةيفيظو ةصصختم تارادإ

ìءادأ يف ةصصختملا لمعلا قرف نيوكت دعب ، ةبكرم لامعأ ىلإ ةطيسب ماهم نم فئاظولا لوحتت : ًاين 
 تافالتخا كانه نأ ةظحالم متيو ، تاءارجإلا ةطيسبو لوصولا ةلهسو ةحضاوو ةددحم نكامأ يف لامعألا

 لامعألا جئاتن نع ةيلوؤسملاف ، نآلا هب مايقلا مت امو لامعألا ميدقت تايلمع هيلع تناك ام نيب ةريبك
  . ةيدرفلا ةيلوؤسملا نم ًالدب قيرفلا ءاضعأ نيب ةكرتشم نوكت

ìءانثأ رثكأ ةيلالقتسا نيلماعلا دارفألا ءاطعإ ىلع ةيرادإلا ةردنهلا دعاست : ًاثل áنم ًالدب مهلامعأل مهتيد 
 دعاوقلا سيسá ىلع نيرداقلا نيلماعلا مادقتسا ىلع ةيرادإلا تامظنملا دعاست ثيح ، ةرمتسملا ةباقرلا
 رودلا نع داعتبالاو ، عادبإلاو راكتبإلا ىلإ ةيدؤملا ةيصخشلا تاردابملا ذخأو ،مهسفنl تاميلعتلاو
 . طقف ةيلآ ةروصب تاميلعتلا عبتي يذلا فظوملل يديلقتلا

 يف عبتم وه امك بيردتلا ىلع دامتعالا نم رثكأ تاراهملا ةد½زل ميلعتلا دامتعا ىلع ةردنهلا دعاست : ًاعبار
 أجلت ةيرادإلا اهبيلاسأ يف ةردنهلا تمدختساو تقبط يتلا تاميظنتلا نأ ظحالي نكلو ،ةيديلقتلا تاميظنتلا
 .مهكرادم عيسوتو دارفألا تاراهم ةيمنتو بيردتلا ىلإ ةفاضإل� ملعتلاو ميلعتلا ىلع دامتعالا ىلإ



 
 

٦٩  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 يف نيفظوملا ضيوعتف : جئاتنلا ىلإ ةطشنألا نم تآفاكملاو ءادألا ريياعم يف زيكرتلا لوحتي : ًاسماخ
 .لمعلا يف فظوملا هيضقي يذلا تقولا ساسأ ىلع متي ةيديلقتلا تامظنملا

 : ةردقملا ىلإ ءادألا نم ةيقرتلا ريياعم لوحتت : ًاسداس

 ىتحف ، تايقرتل� ةيفيظولا م¾اردق ىلع م¾أفاكمو مهلامعأل مهئادأ لباقم نيلماعلا ةأفاكم ىلع لمعلا يأ
 .ءادألا نم نيعم ىوتسم ىلإ ءاقترالا مهيلع ، لمعلا قيرفب دارفألا قحتلي

 : ةدئاسلا ةيميظنتلا ةفاقثلا رييغت ىلع لمعلا : ًاعباس

 لكب لمعي يذلا ، ديدجلا يرادإلا موهفملا اذه ، تاميظنتلا يف ةردنهلا موهفم قيبطت ىلع بترتي ام اذهو
 ام مهأ نl نيلماعلا دارفألا نهذ يف خسرتي ثيح ، ةمظنملا ةفاقث يف رييغت ثادحا ىلع ٍناعم نم هلمحي ام
 .يديلقتلا موهفملا وه امك ءاسؤرلل سيلو ءالمعلا روهمجل ةيلاع ةدوج تاذ تامدخ ميدقت وه ميظنتلا يف

èيقفأ ىلإ يمره نم ميظنتلا لوحتي : ًانم : 

 ةبترتملا تايلوؤسملاو رارقلا ذاختا تايلمع نإف تابجاولاو تامهمل� مايقلل لمعلا قيرف وأ لمعلا قيرف نيوكت متي امدنع
 ، تارارقلا هذه لثم ذاختال ةديدع تاعامتجا دقع ىلإ جاتحت يتلا تارادإلا نم ًالدب لمعلا قيرف ىلإ لقتنت كلذ ىلع
 بترتي يذلا رمألا ، لامعألا ءادأ يف صاصتخالا يوذ دارفألا ىلإ ، ةردنهلا موهفمل ًاقفو ، تايحالصلا ءاطعإ ينعي اذهو
 ءانبلا ءاقب ىلع لمعي يذلا ، طسبنملا يرادإلا ميظنتل� فرعي امب ةناعتسإلاو ، ةيمرهلا ةيرادإلا ت·وتسملا ءاغلإ ةرورض هيلع
 .ةلماك ةيلالقتسÁو ةيرحب اهلامعأ سرامت لمعلا قرف نأل ، ًايقفأو ًاتبè يميظنتلا

éنييدايق ىلإ نييبقارم نم موهفملا اذه لظ يف نولوؤسملا لوحتي : ًاعس : 

 لمعلا ميمصت ةيفيك ىلع زيكرتلا وه لوألا مهفده نييدايقك لمعل� نييذيفنتلا دارفألا مايق ةرورض ىلع موهفملا اذه زكري
 . ميظنتلا يف نيلماعلا دارفألا ىلعو ةيديلقتلا دايقلا بيلاسأ ىلع زيكرتلا نم ًالدب هزاجنإو

 



 
 

٧٠  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 : نيهجوم ىلإ نيفرشم نم نوريدملا لوحتي : ًارشاع

 ًالدب ةطاسبلاو ةنورملا نم ةريبك ةجرد نيلماعلا دارفألاو ميظنتلا يطعيو ، ةلقتسم تايحالص سرامت لمع قيرف نيوكت نإ
 نيلماعلا ةدعاسم ىلع نولمعي دارفأ ىلإ نيفرشم نم نيريدملا رود لوحت يه ةمهم ةجيتن كلذ ىلع بترتيو ، ديقعتلا نم

 .اهل لولح عضو ىلع لمعلاو ةيميظنتلا تالكشملا سسحتو ،

  



 
 

٧١  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

  

 )ثلاثلا( يبيردتلا مويلا
 ةقيقد )٩٠ ( : نمزلا     يرادإلا لوحتلاو رييغتلا ذيفنت تاءارجإ : ةسلجلا ناونع        : )٢ ( ةسلجلا
 : نأ كراشملا نم عقوتي ةيبيردتلا ةسلجلا ةياهنب   :  ةسلجلا فده

 رييغتلا تارربم نيبي .١
 عبسلا تايجيتارتسإلاو رييغتلا تاطبثم حضوي .٢
 رييغتلا لحارم حضوي .٣
 ةحجانلا �اصولاو نوريغملا حضوي .٤
 لاعفلا رييغتلا تاوطخ ددعي .٥
 رييغتلا تادوهجم قافخإ بابسأ حضوي .٦
 نيديؤملا عم لماعتلل رشعلا �اصولا نيبي .٧
 نيدياحملا عم لماعتلل رشعلا �اصولا نيبي .٨

 ةسداسلا ةسلجلا ذيفنت ريس ةطخ
 نمزلا تاودألا ضرعلا ةليسو بولسألا ذيفنتلا تاوطخ م

 د٥ ةحيرش -بساحلا زاهج ةحيرش يعامج طاشن ١ /٢ /٦ طاشن ١
 د٥ كراشملا ةركذم ةحيرش ةرضاحم يفرعم ضرع ٢
 د٥ ةحيرش - بساحلا زاهج ةحيرش يعامج طاشن ٢ / ٢ /٦ طاشن ٣
 د٥ كراشملا ةركذم ةحيرش ةرضاحم يفرعم ضرع ٤
 د٥ ةحيرش - بساحلا زاهج ةحيرش يعامج طاشن ٣ / ٢ /١ طاشن ٥
 د٥ كراشملا ةركذم ةحيرش ةرضاحم يفرعم ضرع ٦
 د٥ بساح زاهج ةحيرش ةيبيردت ةبعل دومجلا رسك ٧
 د٥ ةحيرش - بساحلا زاهج ةحيرش يعامج طاشن ٤ / ٢ /٦ طاشن ٨
 د٥ كراشملا ةركذم ةحيرش ةرضاحم يفرعم ضرع ٩
 د٥ ةحيرش - بساحلا زاهج ةحيرش يعامج طاشن ٥ / ٢ /٦ طاشن ١٠
 د٥ كراشملا ةركذم ةحيرش ةرضاحم يفرعم ضرع ١١
 د٥ ةحيرش - بساحلا زاهج ةحيرش يعامج طاشن ٦ / ٢ /٦ طاشن ١٢
 د٥ كراشملا ةركذم ةحيرش ةرضاحم يفرعم ضرع ١٣
 د٥ ةحيرش - بساحلا زاهج ةحيرش يعامج طاشن ٧ / ٢ /٦ طاشن ١٤
 د٥ كراشملا ةركذم ةحيرش ةرضاحم يفرعم ضرع ١٥
 د٥ ةحيرش - بساحلا زاهج ةحيرش يعامج طاشن ٨ / ٢ /٦ طاشن ١٦
 د١٠ كراشملا ةركذم ةحيرش ةرضاحم يفرعم ضرع ١٧

 



 
 

٧٢  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 يعامج O رييغتلا تارربم عوضوملا
 يئانث O د ٥ نمزلا رييغتلا تارربم ركذ  فدهلا
 يدرف O ٣/٢/١     طاشنلا مقر شاقن ةقلح طاشنلا عون

 

 :رييغتلا تارربم ركذا كليمز عم نواعتلا لالخ نم :بردتملا يخأ
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٧٣  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

  

 

 رييغتلا تارربم عوضوملا
 د١٠ نمزلا رييغتلا تارربم نايب : فدهلا
 ةيملع ةدام طاشنلا عون

 رييغتلا تارربم

 يغبني اذلو ، لضفألا لبقتسملا وهو ،فده ىلإ لوصولل ةليسو وه امناو هتاذ دح يف افده سيل رييغتلا
 ططخم ريغ يئاوشع ريغت نوكي بابسأو عفاود نم عبني ال يذلا رييغتلاو ،ريغتل ارربم كانه نوكي نأ
 .تالكشملا نم ريثكلا هسفن صخشلل وأ ةمظنملل ببسيو لشفي ام ابلاغو ،فده نودبو

 ال لاثملا ليبس ىلع اهنم ركذن نأ نكمي ريغتلا ةيلمع ءارو بابسألاو عفاودلاو تارربملا نم ديدعلا كانهو
 :ةيلاتلا تارربملا رصحلا

 . ةمظنملا ىلع رثؤت ةيعامتجا وأ ةيداصتقا وأ ةيسايس تالكشم ةهجاوم .١
 . ةمظنملا يف نيلماعلاو نيريدملا ىدل ةدوجوملا تاردقلا نايبو تاذلا تابثإ .٢
 .ةمظنملا رود ليعفتو طيشنت ةلواحمو نيتورلا رسك .٣
 . ةمظنملا هيف لمعت يذلا لا´ا يف يملعلا مدقتلاو يجولونكتلا روطتلا نم ةدافتسالا .٤
 . ةمظنملا يف اهفاشتكا نكمي يتلا ةعدبملا تاردقلاو تاقاطلا نم ةدافتسالا .٥
 زكرملا ىلع ةظفاحملا ةديدشلا ةسفانملا ةهجاومل ءادألا ريوطتو نيسحت رييغتلا عفاودو بابسأ نم .٦

 .قوسلا يف يسفانتلا
 .ةحاتملا دراوملا مادختسا نسحو ةيلاعفلاو ةءافكلا نع رمتسملا ثحبلا .٧

 



 
 

٧٤  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 يعامج O عبسلا تايجيتارتسإلاو رييغتلا تاطبثم عوضوملا

  فدهلا
 رييغتلا تاطبثم ركذ
 عبسلا تايجيتارتسإلاو

 نمزلا
 د ٥

O يئانث 

 يدرف O ٣/٢/٢     طاشنلا مقر شاقن ةقلح طاشنلا عون
 

 :رييغتلا تارربم ركذا كليمز عم نواعتلا لالخ نم :بردتملا يخأ
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٧٥  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 

  

 

 عبسلا تايجيتارتسإلاو رييغتلا تاطبثم عوضوملا
 ١٥ نمزلا عبسلا تايجيتارتسإلاو رييغتلا تاطبثم حيضوت  فدهلا
 ةيملع ةدام طاشنلا عون
 

 عبسلا تايجيتارتسإلاو رييغتلا تاطبثم

 وأ هسفن رييغت وأ ً½ونعم وأ ،ً½دام ًارييغت ناك ءاوس رييغت ةيلمع ةسراممب أدبي نأ لواحي اّنم درف يأ
 عوضوملا اذه يف انهو ،تاطبثملا ضعب هجاوي فوس هّنإف ًايعامج وأ ً½درف ًارييغت ناك ءاوس هلوح مه نم
 .تاطبثملا هذه نم طبثم لكل لحلا ةيجيتارتسا ركذ عم تاطبثملا نم ةعومجم ركذن فوس

 :حايترالا مدعب روعشلا-١

 .ددرت ،فوخ ،قلقب هجاوي فوس رييغت يأ نإف اذلو ،حيرم رمأ عقاولا رمألا ىلع ةظفاحملا :ىنعمب

 :يجيتارتسالا لحلا

 يعيبط روعش ،رييغتلا ةيلمعل بحاصملا حايترالا مدع روعش نl سفنلا ةبطاخم وه طبثملا اذهل جالعلا
 ،حيرمو يعيبط ءيش لك نأ رعشيو رييغت ةيلمع ناسنإلا سرامي نأ برغتسملا لب ،برغتسم ريغو عقوتمو
 .رييغتلا قيبطت ةيادب عم ىشالتي ام ناعرس فوخلا ّنإ ّمث



 
 

٧٦  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

  

 :دقفنس امب ريكفتلا -٢

 ام ءارج هدقفي دق امب ريكفتلا أدبي ناسنإلا ّنإف ،ةجيتنلا ةنومضم تسيل ةيلمع رييغتلا نوك :ىنعمب
 .رييغت نم هب موقي

 :يجيتارتسالا لحلا

 ؛رارقل� شقاني فوخلاف ؛ةلأسملا هذه يف كثدحي نم وأ كسفن شقانت ال ّنأ ،رمألا اذه جالع
 !!رسخن ام ىلإ ال حبرن ام ىلإ هجتي .ريكفتف

 

 :ةدحولy روعشلا -٣

 .أ :ددري أدبيو ،دارفنالاو ةدحول� رييغت ةيلمع يف لخدي يذلا ناسنإلا رعشي نايحألا نم ريثك يف
 .ةلشافلا ا¾ايجيتارتسا رييغتو ةكرشلا ريوطتب متهملا ديحولا

 :يجيتارتسالا لحلا

 !! ةبسانملا ةصرفلا اوطعي مل وأ ،دعب اوزربي مل مهلعل كل ءاكرش كانه ّنأ ًامود دّكأتت نأ جالعلا



 
 

٧٧  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

  

 يضاملا ىلإ قوشلا-٤

 .يضاملا ىلإ قوشب رعش رييغتلا يف ناسنإلا لخد املك

 :يجيتارتسالا لحلا

 امتح ..؟راتختس اذام ،نامزلا كلذ ىلإ كنسب ذخؤت وأ ةرضاحلا ةظحللا شيعت نأ نيب تريخ ول
 تاقافخإو حافكو ةعراصمو ِّدحتو حومط ناسنإلل نوكي نأ يف ةعتملا نكل ّنأل !! ةظحللا راتختس
 ا� عتمتسي تاحاجنو

 

 بساكملا ىلع فوخلا-٥

 هققح ام رسخيسف هتقيرط وأ هتايح ّريغ ول هّنأ ىشخي تازاجنإ ققحو ،رومأ ىلإ لصو دق ناسنإلا ّنإ
 .تازاجنإ نم

 

  :تاقالعلا ىلع فوخلا-٦ 

 .ةيباجيإلا جئاتنلا غوزب دنع ديكأتل� يلجنيسو

 

  :تاردقلا صقن نم فوخلا-٧ 

 .رييغتلا ةيادب يف يعيبط ءيش اذهو



 
 

٧٨  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 يعامج O رييغتلا لحارم عوضوملا
 يئانث O د ٥ نمزلا رييغتلا لحارم ددعت  فدهلا
 يدرف O ٣/٢/٣     طاشنلا مقر ءاصقتسا طاشنلا عون

 

 :رييغتلا لحارم ركذا كليمز عم نواعتلا لالخ نم :بردتملا يخأ
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 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

  

 

 رييغتلا لحارم عوضوملا
 د١٠ نمزلا رييغتلا لحارم ةفرعم : فدهلا
 ةيملع ةدام طاشنلا عون

 "رنيرجل "  رييغتلا لحارم

 .ام ءيش لمع ةرورض ىلإ هبنتلل كلذو :ايلعلا ةرادإلا ىلع طغضلا -١
 .ةددحم تالكشمب فارتعالا كلذكو فرعتلا متي ثيح :تالكشملا عقاوم صيخشت -٢
 .ةديدج ةمظنأو بيلاسأو جمارب حارتقا متي ثيح :ةديدج لولح راكتبا -٣
 .اهتبرجتو اهقيبطت دعب لولحلا هذه جئاتن ةسارد ةرورض عم :ةديدجلا لولحلا ةبرجت -٤
 .اهحاجن توبث دعب كلذو :ةديدجلا لولحلا ضرف -٥

 : رييغتلا ةرادإ لحارم
 عضولا ىلإ لكاشمل� زيمتملا نهارلا عضولا نم لاقتنالل رييغتلا ةيلمع اهقرغتست يتلا تارتفلا يف لحارملا هذه لثمتت

 : يه لحارملا هذهو،رارقتسالاو لولحل� زيمتملا يلبقتسملا
 ةيلمع لهست ىتح تامولعملاو تايطعملا عمج اهيف متي يتلا ةدملا يف لثمتتو : صيخشتلاو تامولعملا عمج ةلحرم ـ ١

 . ةبسانملا ةطخلا عضو ةمث نمو ةلكشملا ليلحتو صيخشت
 تامظنملا ةرادإ نأ ةظحالم عم رييغتلل ةباجتسالل ةمظنملا ةرادإ اهقرغتست يتلا ةدملا يهو: ةباجتسالا ةلحرم ـ ٢

 . ةئيطبلا ةرادإلا كانهو ةعيرسلا ةرادإلا دجن ثيح، ةباجتسالا ةجرد يف فلتخت
 ميمصتل تاراطإلا ةراشتسا ةيلمع أدبتف، ةدايقلا فرط نم رييغتلا رارق ذختي امدنع أدبتو: طيطختلا ةلحرم ـ ٣

  ةطخلا
  . عقاولا ضرا ىلع رييغت ىلإ اهليوحتو ةممصملا ةطخلا قيبطت ةلحرم يف لثمتتو: ذيفنتلا ةلحرم ـ ٤
 ، يئاØ فده لكش يف رثألا روهظ نيبو رارقلا ذيفنت نيب ةلصافلا ةرتفلا يهو: ريثأتلا ةلحرم ـ ٥
 مكحلاو رèآلاو جئاتنلا مييقت متي ةلحرملا هذه يف ثيح،ريثأتلا ةلحرم يلت يتلا ةلحرملا يهو: مييقتلا ةلحرم ـ ٦

   .اهيلع
  

 



 
 

٨٠  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

  

 

 ةحجانلا [اصولاو نوريغملا عوضوملا
 د١٥ نمزلا رييغتلا يف ةحجانلا ½اصولا نايب : فدهلا
 ةريصق ةرضاحم طاشنلا عون

 

 ةحجانلا [اصولاو نوريغملا

 ركفت نأ لبق ملكتت ال -١
 ةفئاز ًادوعو عطقت ال -٢
 ًادبتسم نكت ال -٣
 لمعلا قوعت ال -٤
 كل تازايتما ركتحت ال -٥
 ةيلوؤسملا نم بر¾ ال -٦
 ة�احملا كرتا -٧
 مهتلماعم نسحأو نيرخآلا زفح -٨



 
 

٨١  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 

  

 

 لاعفلا رييغتلا تاوطخ عوضوملا
 د١٥ نمزلا لاعفلا رييغتلا تاوطخ رصح  فدهلا
 ةيملع ةدام طاشنلا عون

 

  : لاعفلا رييغتلا تاوطخ

 رييغتل� فيرعتلا •
 تامولعملا عمج •
 صيخشتلا •
 تالكشملا لح •
 ةيطيطختلا تافرصتلاو تايجيتارتسإلا •
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 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 يعامج O رييغتلا تادوهجم قافخإ بابسأ عوضوملا
 يئانث O د ٥ نمزلا رييغتلا تادوهجم قافخإ بابسأ نايب  فدهلا
 يدرف O ٣/٢/٤     طاشنلا مقر شاقن ةقلح طاشنلا عون
 

 :رييغتلا تادوهجم قافخإ بابسأ ركذا كتعومجم عم نواعتلا لالخ نم :بردتملا يخأ
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 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

  

 

 رييغتلا تادوهجم قافخإ بابسأ عوضوملا
 د١٠ نمزلا رييغتلا تادوهجم قافخإ بابسأ نايب : فدهلا
 ةيملع ةدام طاشنلا عون

 

 رييغتلا تادوهجم قافخإ بابسأ

 ةيخيراتلا تالجسلا رفوت مدعو ت�دحملا .١
 رييغتلل ةميلسلا ةيرادإلا لخادملا قيبطت مدع .٢
 رييغتلل ةميلسلا ةيرادإلا لخادملا ةفرعم مدع .٣
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 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

  

 

 نيديؤملا عم لماعتلل رشعلا [اصولا عوضوملا
 د١٥ نمزلا نيديؤملا عم لماعتلل رشعلا ½اصولا ركذو حيضوت فدهلا

 ةريصق ةرضاحم طاشنلا عون
 يلع دز امنإو ؛ةيفيظولاو ةيمسرلا ةقالعل� يفتكت الو ،مهعم ةقالعلا ةيوقت ىلع صرحاو ،نيديؤملا نم ًابيرق نك -١
 .ةيمسرلا ريغ ةيعامتجالا ةقالعلا ةيوقتب كلذ
 ؛مهتمدخل يعسلاو مهل عضاوتلاو قلخلا نسحو ريدقتلاو مارتحالاو ةماستبال� كلذو نيديؤملا عم لماعتلا نسحأ -٢
 .كرييغتو كلقع ةحاجرب ةقثلاو كب طابترالاو كتبحمل ببس كلذ نإف
 .ءاوخو لهج يف اوشيعي ال ىتح كلذو اهل ةعفادلاو ةيرييغتلا ةيلمعل� ةقلعتملا تامولعمل� نيديؤملا دوز -٣
 .رييغتلا اذ« نيديؤملا ةعانق قيمعت يف يباجيإ رثأ تامولعملا هذه نأ امك ،بوغرملا رييغتلا هاجت ينهذ
 ال يذلا وه يكذلا دئاقلاف ،ايفخو ًاريغص رودلا اذه ناك ولو ةيرييغتلا ةيلمعلا يف هبعلي ًارود ديؤم لكل مسرا -٤
 .هب يداني يذلا رييغتلا ةمدخل دوهجلا لك رخسي لب ،ةديؤم ةقاط يأ ردهي

 يغبني كلذل ؛اهاحض وأ ةيشع نيب ريغتت دق ،هب بلاطت يتلا رييغتل� نيديؤملا ةعانق نا ملعاو ،اهبتنم اظقي نك -٥
 .م�اعانقو مهكولسو م�اهيجوتل ًاعباتم ،نيديؤملل ابقارم نوكت نأ

 رارمتسا ىلإ يعدأ كلذ نإف ،ةيرييغتلا ةيلمعل� قلعتي اميف م�رواشم نم رثكأو ،شاقنلاو راوحلا يف نيديؤملا كرشأ -٦
ìمهروعشو يرييغتلا عورشمل� مهطابترال اببس كلذ نأ امك ،رييغت نم هب بلاطت امو كل مهديي YØأزجتي ال ءزج م 
 .هنم
 قرطلا لضفأ ىلإ مهداشرÁ مق مث نمو ،اهليحو ةمواقملا بيلاسY مهتيعوتو ،نيديؤملا كرادم عيسوت ىلع صرحا -٧
 .ةمواقملا ةمواقمل
 ىلع يقبت ال ةسامحلا كلذك ريغتت ةعانقلا نأ امكف ىرخألاو ةنيفلا نيب رييغتلل مهسامح لعشأو نيديؤملا زفح -٨
 .دحاو لاح
 يرييغتلا عورشمل� مهعانقإ ةلواحمو مهتشقانمو ةمواقملا رصانع مامأ فوقولل )مهعيمج وأ مهضعب( نيديؤملا عفدأ -٩
 .يرييغتلا عورشملا اذه هاجت مهيدل دلوتي فوس ·ونعمو ايبدأ ًامازتلا نإف فقوملا اذه اوفقو نأ )نيديؤملا يأ( مØإف

 نيديؤملل ةوق كلذ نإف ، ةمواقملا تاهبشل ةضحادلاو رييغتلل ةديؤملا ةلدألاو نيهاربلاو ججحل� نيديؤملا دوز - ١٠
 .ةمواقملا بيعالأو نتف نم مهل ًاظفحو
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 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نيدياحملا عم لماعتلل رشعلا [اصولا عوضوملا
 د١٥ نمزلا نيدياحملا عم لماعتلل رشعلا ~اصولا ركذو حيضوت  فدهلا
 ةريصق ةرضاحم طاشنلا عون
 
 .مهعم لماعتلا نسحأو نيدياحملا نم برتقا •
 .هتايبلسو مئاقلا عضولا ءاطخأ زربا •
 .يرييغتلا عورشملا نع ةيباجيإلا تامولعملZ نيدياحملا دوز •
 .رييغتلا ماق ول اهيلع لوصحلا دياحملل نكمي يتلا ةيصخشلا بساكملا ىلإ رشا •
 .م|اهذأ يف ةقلاعلا تاهبشلا ةلازإو رييغتلZ مهعانقإ يف عساو ،نيدياحملا رواح •
 .نيدياحملا ىلع ريثأتلل رييغتلل نيديؤملاو ذوفنلا باحصأ نم دفتسا
 .مهلوعفم لاطبإ ىلع صرحاو ،نيدياحملا هاجت ةمواقملا تافرصت بقار •
 .يرييغتلا عورشملا اهنينمضت لواحو ،مهئارآ ىلإ عمتساو ،نيدياحملا رواش •
 .رييغتلا بناوج ضعب ذيفنت وأ ديي» يف مهطروو ،نيدياحملا رييغت يف جردت •
 .عفانلا رييغتلا ىلإ نيدياحملا رودص حرشي نأ ًاريخأو ًالوأ  عدا •
 

 
 .قيفوتلا يلو هللاو
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 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 

 بردتملا يزيزع ًاريخأو

 ةزيمتم تامظنم نيوكت ىلع ةرشابم ةروصب صرحي يذلا طاشنلا كلذ يه رييغتلا ةرادإ نأ ملعتل 

 ةيميظنت لكايه عضو قيرط نع كلذو ،طقف مجحلاو ددعلا ثيح نم سيلو ،ءادألا ثيح نم ةعفترم

 مهئادأ ىوتسم نم نسحتو ،نيفظوملا ىدل ةيفيظولا ةيلعافلا ققحت ةروصب ،ةمظنملا يف لمعلل ةبسانم

 ةمظنملا يف لمعلا ىلع نيمئاقلا ىعسي يتلا ةيجيتارتسالا فادهألا ىلع هسفن تقولا يف رثؤت الو ،ماعلا

  .اهمعدتو اهعم مجسنت لب ،اهقيقحتل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

٨٧  
 

 

 ءاسحألا ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 )نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا

 ثاعتبالاو بيردتلا ةرادإ 

 ثاعتبالاو ب/ردتلا ةرادإ ـ$١٤٤٢

 

 :عجارملا

 ، ةيعماجلا رادلا ، تاراهملا ءانب لظ يف يميظنتلا كولسلا ، م ۲۰۰۳ ،رهام دمحأ  •

  .ةيردنكسإلا

 ريوطتلا ةيلعاف ىلع اهرثأو دارفألا تادقتعمو ميق ،م۲۰۰۸ ، روفصع ىفطصم لمأ •

 . ةرهاقلا ، ةيرادإلا ةيمنتلل ةيبرعلا ةمظنملا تاروشنم ، يميظنتلا

 ١ ط ، نامع ، يروزايلا راد ، ةيرادإلا ةدايقلا ، م ۲۰۱۰ ، قالعلا ريشب  •

 ميق : يفيظولا ءالولاو اضرلا ، م ۲۰۱۱ ، بهو حاتفلا دبع نسوسو ناميلس دمحأ دمحم  •

 ۱ط ، نامع ، نوعزومو نورشZ مزمز ، لمعلا تايقالخأو

 ىدل يسسؤملا ءالولا ميعدتو ءانب تاراهم ةيمنت ، م ۲۰۰۵ ،رصنلا وبأ دمحم تحدم  •

  ۱ط ، ةرهاقلا ،رشنلاو ةعابطلل كارتيأ ، ةمظنملا لخاد نيلماعلا

 سرادمب ةيسيردتلاو ةيرادإلا ةئيهلل يميظنتلا ءالولا ، م ۲۰۰۹ ، نورخآو يراطع فراع •

  .ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو

     ."ئدابملا ءوض ىلع ةدايقلا " ،طايخلا فيطللا دبع /ةمجرت .يفوك نفيتس  •


