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 "میحرلا نمحرلا هللا مسب"
 

 

  لضافألا ءالمزلا

 ،،، ةبیط ةیحت

 يعماجلا ماعلل ةیلكلا لیلد مكيديأ نیب عضن نأ اندعسي

 نیناوقلاو حئاوللا نم ةلمج ىلع ءوضلا طلسي يذلاو  ديدجلا

 .ةفلتخملا ةیلكلا ماسقأو تارادإ عیمجب لمعلل ةمظنملا ةیعماجلا

 ةروصلاب لیلدلا اذھ ميدقتل انقفو دق نوكن نأ وجرنو

  .مكیضرت ىتلا ةقئاللا

 .ةبیبحلاً انرصموً انتعماجوً انتیلك ةمدخلً امود هللا انقفو

 ،،، هتاكربو هللا ةمحرو مكیلع مالسلاو

 

 ةیلكلا  دیمع                                      

 )  طیغلاوبا نیسح .د.أ  (                                   
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 میلعتلا ةدوج نامض ةدحو لیکشت

 
 -:ةرادإلا سلجم لیكشت

1 
 رھاظلادبع نیسح / د.أ
 طیغلا وبأ

  ةدحولا ةرادإ سلجم سیئر – ةیلكلا دیمع

2 
 دیمحلا دبع يریخ /د.أ
 دمحم

 ةرادإ سلجم سیئر بئانو بالطلاو میلعتلا نوئشل ةیلكلا لیكو
  ةدحولا

3 
 زیزعلادبع دمحم /د.أ
 تایزلا

 بئانو ثوحبلاو ایلعلا تاساردلا نوئشل نوئشل ةیلكلا لیكو
 ةدحولا ةرادإ سلجم سیئر

 ةدوجلا نامض ةدحو ریدم – ماظعلا ةحارج ذاتسأ دیاز نسح لصیف / د.أ 4

5 
 دیسلا نسح دمحأ /د
 حون میھاربإ

 ةدوجلا ةدحو ریدم بئانو – ةیدلجلا سردم

 يلماكتلا يبطلا میلعتلا ةدحو ریدم روصنم ةیجو /د.أ 6
  ةرھاقلا ءابطأ ةباقن وضع ىعربلا ىلع دمحم /د 7
  ةرھاقلا ءابطأ ةباقن نیمأ ىحلا دبع ةماسأ /د.أ 8
  ةیلكلا ماع ریدم قلاخلادبع لداع دلاخ /أ 9

        زایتمأ بیبط   ىرمسلا رمع 10

11 
 دیسلا دمحم دمحم دلاخ
 لیدنق

  ةعبارلا ةقرفلا

  -:ءاضعألا
 قبسألا ةیلكلا دیمع           میلس دمحم دمحأ / د.أ 12

13 
 دبع ىفطصم / د.أ
      نینیعلا وبأ دیمحلا

 ةدحو ریدمو ةجرحلا تالاحلاو ئراوطلاا بط مسق سیئر
 ثراوكلاو تامزألا

14 
 بجر ىرسی /د.أ

 دیمحلادبع
 رایعم – نینسملا بط مسق سیئرو لیھأتلاو مزیتامورلا ذاتسأ
 ىرادإلازاھجلا

 تالجملاو ةیملعلا ثاحبألا ةدحو ریدمو لیمجتلا ةحارج ذاتسأ ىملح رسای /د.أ 15
 میوقتلاو سایقلا ةدحو ریدم كوربم حجان /د.أ 16
 ىنورتكلألا میلعتلا ةدحو ریدم ىمویب دیس دمحأ /د.أ 17

18 
 نیدباعلا نیز دمحم /د
 فسوی

 ةماعلا ایجولوثابلا مسقب دعاسم سردم

19 
 زیزعلادبع دمحم /د
 ةمود

 ةیویحلا ءایمیكلا سردم

20 
 ىفطصم ةماسأ /د
 قزارلادبع

 طیطختلا رایعم – ىمضھلا زاھجلاو دبكلا ضارمأ سردم
 ىجیتارتسألا

 ةمكوحلاو ةدایقلا رایعم – ةماعلا ةحصلا سردم عیبر دومحم ىفطصم /د 21
 سیردتلا ةئیھ ءاضعأ رایعم – ىجولوكامرافلا دیعم ةكشك رباج دمحم /د 22

23 
 ىلع دمحم ىفطل /د
  نامیلس

 ىرادإلا زاھجلا رایعم – ماظعلا سردم

 هللادبع لالج متاح /د 24
 ةیلاملا دراوملا رایعم – ىبطلا لیھأتلاو مزیتامورلا سردم
 ةیداملاو
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 حالملا نسح هللادبع /د 25
 ةیمیداكألا رییاعملا رایعم – ةیومدلا ةیعوألا ةحارج سردم
 ةیمیلعتلا جماربلاو

 ىملعلا ثحبلا رایعم – باصعألاو خملا ةحارج سردم فیرشلا دومحم دمحأ /د 26

 -: نیراشتسملا

27 
 دبع ىفطصم /د.أ
 ىلع رصانلا

 راشتسمو فرش سیئر – ةعانملاو يجولویبوركیملا ذاتسأ
 ةدحولا

28 
 دومحم زانیھاش /د.أ

 نیسح
 رھزألا ةعماج بطلا ةیلك لافطألا بط مسقب ذاتسأ

 -:ةیعمتجملا فارطألا

29 
 دمحم لیمج میھاربا /د.أ

 سیوع
 بعشلا سلجم وضع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بطلا ةیلك  -  رھزألا ةعماج          
  میلعتلا ةدوج نامض ةدحو          

 
  

 
 

8 
 

 ةیؤرلا
 يبطلا میلعتلا لاجم ىف ةیملاعلل ةرھاقلاب نینب رھزألا بط ةیلك لصت نأ" 
 ةیمالسإ ةفاقث راطإ يف ةزیمتم ةیعمتجم ةمدخ میدقتل يملعلا ثحبلاو زیمتملا
 ."ةیطسو

 
 2020 ربمسید 20 خیراتب 700 مقر ةیلكلا سلجمب ةثدحملا ةلاسرلاو ةیؤرلا دامتعا مت
 

 
 ةلاسرلا

 ةیحص ةیاعر میدقت ىلع نیرداق ایملع نیلھؤم ءابطأ دادعإب ةرھاقلاب نینب رھزألا بط ةیلك مزتلت "
 تافصاوملا ققحی امب زیمتملا يملعلا ثحبلاو ةیمیلعتلا ةیلمعلل رمتسملا ریوطتلا عم ،ةزیمتم
 ةیمالسإ ةفاقث راطإ يف رادتقاو ةءافكب ةیعمتجملا ةیحصلا تالكشملا ةھجاومل ءابطألل ةیملاعلا
 -:لالخ نم ةیطسو

 ةیبطلا مولعلا نیب جمدلا ىلع مئاقلا سویرولاكبلا ةبلطل يلماكتلا میلعتلا ةیجیتارتسإ ىنبت -1
  يساردلا جمانربلا ءدب ذنم  ةیریرسلا مولعلا و ةیساسألا

 يمیلقإلا نییوتسملا ىلع ةیحصلا تالكشملاب طبتری يذلا يملعلا ثحبلا تالاجم يف زیمتلا-2
  ..يملاعلاو

  .يمیداكألاو ينھملا ىوتسملاب ءاقترالل ایلعلا تاساردلا ةبلطل ىثحبو ىبط میلعت صرف ةحاتإ-3

 .يملاعلاو يمیلقإلا نییوتسملا ىلع عمتجملا ةمدخل يحصلا يعولا رشنو ةیحصلا ةیاعرلا میدقت-4

 

 2020 ربمسید 20 خیراتب 700 مقر ةیلكلا سلجمب ةثدحملا ةلاسرلاو ةیؤرلا دامتعا مت
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 ایازملا نیسحتو ةیلكلل ةیسسؤملا ةردقلاب ءاقترإلا:  ىلوألا ةیاغلا
  ةیسفانتلا

  ةیجیتارتسإلا فادھألا
1.  

  ةیلكلا ةرادإ ساسأ يجیتارتسإلا طیطختلا دامتعإ
 ةئیھ ءاضعأ( ةیلكلاب نیلماعلا  فئاظو و ىمیظنتلا لكیھلا ریوطت .2

 تاریغتلا بسانی امب )نییرادالاو نیینفلاو  ةنواعملا ةئیھلاو سیردتلا
   ةیلكلاب ةثیدحلا

  .نیینفلاو ةنواعملا ةئیھلاو سیردتلا ةئیھ ءاضعأ تاردق ةیمنت .3
  تالاجملا عیمج ىف ةیلعفلا تاجایتحالا ىلع ءانب نییرادإلا تاردق ةیمنت .4
  .رشنلاو ةیركفلا ةیكلملا قوقحو ةلادعلاب ةصاخلا تاسرامملا ينبت .5
 ریوطتلا نامضل ةسسؤملل ةیتاذلا ةیداملاو ةیلاملا دراوملا ةیمنت .6

  .رمتسملا
 ةعباتلا تایفشتسملاو ةیلكلا لخاد ةیقالخألا تاسرامملا قیبطتو رشن .7

   .اھل
  ةیلكلل ينورتكلإلا عقوملا ریوطت .8

	
  

 دادعإو ةیمیلعتلا ةیلمعلا ةءافك عفر ىف ةیلكلا رود ریوطت : ةیناثلا ةیاغلا
  ىملاعلا ىوتسملا ىلع ةیسفانت ةردق وذ جیرخ

  ةیجیتارتسإلا فادھألا
1.  

ً اقفو ایلعلا تاساردلا جمارب و سویرولاكبلا جمانرب حئاول ثیدحت
  ةیملاعلا رییاعملاو قفاوتی امب  لمعلا قوس تابلطتمل

  ملعتلاو سیردتلل قرط ریوطت .2
  میوقتلا قرط ریوطت .3
   ةقحلملا تامدخلاو ملعتلاو میلعتلا نكامأب ءاقترإلا .4
   بالطلل ةزیمتملا ةیصخشلا ءانب .5
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  نیجیرخلا تامدخ نیسحتو ىبالطلا معدلا ھیجوتو ةیمنت : ةثلاثلا ةیاغلا
  ةیجیتارتسإلا فادھألا

1.  
  ًایمیداكأ بالطلا معد تایلآ لیعفت

  ةیبالطلا ةطشنألا عیجشت .2
  نیجیرخلا تامدخ نیسحت عم لصاوتلا تایلا/لئاسو لیعفتو ریوطت .3
  )جرختلا ىثیدح(زایتمالا ءابطا ىوتسمب ءاقترالا .4

 
 
  

 ةلودلا تایجیتارتسإ ققحی امب ىملعلا ثحبلا ىف زیمتلا : ةعبارلا ةیاغلا
  ایلعلا تاساردلل ةیمیلعتلا تاءافكلا ةدایزو ةیحصلا تامدخلل

  ةیجیتارتسإلا فادھألا
1.  

  ةلودلاو ةعماجلل ةیثحبلا ةطخلاب اھطبرو ةیلكلل  ةیثحبلا ةطخلا ثیدحت
 رییاعملاب مازتلالا عم ةثیدحلا تاینقتلا عم بكاوتت ةزیمتم ةیثحب رداوك ةیمنت .2

  .يملعلا ثحبلل ةیلودلاو ةیموقلا
  ةیلكلاب يملعلا ثحبلل ةیساسألا ةینبلا معد .3
  ىملعلا ثحبلا معدل طیحملا عمتجملا عم ةكارشلا .4
  نیثحابلا معد .5
  ایلعلا تاساردلا جمارب ریوطت .6

  
  ةیعمتجملا ةكراشملا ةءافك ةدایز : ةسماخلا ةیاغلا

  ةیجیتارتسإلا فادھألا
1.  

  .يجراخلا عمتجملا ةمدخل اھتایفشتسمو ةیلكلا تامدخو ةطشنأ ىف عسوتلا
 عمتجملا ةمدخ لاجم يف ةینعملا تاھجلا عم قیسنتلاو  لصاوتلا تایلآ ریوطت .2

  .ةئیبلا ةیمنتو
 ىف  يبطلا میلعتلاو تاودنلاو ةیبیردتلا تارودلاو ةیبطلا لفاوقلا رود لیعفت .3

  ىرصملا نطاوملل ىفاقثلاو ىحصلا ىوتسملاب ءاقترإلا
  ةمدقملا ةیعمتجملا تامدخلا نع اضرلا ةدایز ىلع لمعلا .4
 ةبلطل ىكینیلكالا بیردتلا معدل طیحملا عمتجملا نم  ةدافتسالا زیزعت .5

  ایلعلا تاساردلا و سویرولاكبلا
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  ىسسؤملا ءادألا ىف ةدوجلا مظنل ةیلعفلا ةسرامملا:ةسداسلا ةیاغلا
  ةیجیتارتسإلا فادھألا

1.  
  اھتایافشتسم و ةیلكلا لخاد ةدوجلا ةفاقث رشن

 نامضل ةیموقلا ةئیھلاو ةعماجلاب بیردتلاو ةدوجلا نامض زكرم عم لاعف لصاوت .2
  .دامتعالاو میلعتلا ةدوج

  .ةیاردإلاو ةیملعلا ماسقألا يوتسم يلع ةلماشلا ةدوجلا مظن قیبطت .3
  

 
 

 رھزألا بط ةیلك جيرخ تافصاوم
 

 : ةیتآلا تافصاوملاب ًابیبط رھزألا بط ةیلك جرخت

     

 ىلع ةردقملا عم ىضرملا ةمالس زیزعتو يئاقولا بطلاو ةیلوألا ةیحصلا ةیاعرلا تامدخ میدقت. 1
 .ةمدقتملاو ةیوناثلا ةیحصلا ةیاعرلا قرف ىلإ مامضنالا

 .ناسنإلا ةیھافر ىوتسم عفرو يحصلا ماظنلا ىلع ظافحلا ىلع لمعلا. 2

 .يمالسإ روظنم نم ةیبطلا قلاخلأا دعاوقب مازتلإلاو ةیفرحب فرصتلا. 3 

 ةیلعافب لمعلا. 5 .اھرارمتسا ىلع ةظفاحملاو ضیرملاو بیبطلا نیب ةبیطلا ةقالعلا ةیمھأ میظعت. 4 
 .يبطلا مھرود مارتحاو يبطلا قیرفلا ءاضعأ يقاب عم

 عفر يف ةدایقلا تاراھم مادختساو يفیظولا ھعقوم ىلع ءانب ةیحصلا ةموظنملا يف هرود ةفرعم. 6 
 .ةیحصلا ةموظنملا ءادأ

 .ةئیبلا نیسحتو ریوطت يف ةمھاسملا. 7 

 لمعلاو رارقلا ذاختا ىلع ةردقلا ھیدل نوكیل بلاطلا ىدل سفنلا يف ةقثلاو ةیصخشلا ءانب ةیوقت. 8 
 .ةجرح فورظ يف

 .ریراقتلا ةباتكو نیرخألا عم لماعتلا بادآ باستكا. 9 

 .ھتاردق ریوطتو عفرل يتاذلا ملعتلاو رمتسملا يبطلا میلعتلا ىلع ةردقلا. 10 

 .ةیحصلا لكاشملل لولح داجیإل ىراكتبإلا ریكفتلا ىلع ةردقلاو دقانلا ریكفتلا ةسرامم. 11 

 اھلضفأ قیبطتو مییقت عم يبطلا لاجملا يف فراعم نم هرشن متام لضفلأ لوصولا يف ةراھملا. 12 
 .نیھاربلاو ةلدألاب امعدم

 تالاجم يف ةینھملا ةیقالخألاو ةیعامتجالاو ةیسفنلاو ةیئیبلاو ةیداصتقإلا تاددحملاب يعولا. 13 
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 .ضرملاو ةحصلا

 .مھبراقأو ىضرملا عم ةینھملا فارعألاب مازتلالاو ةینھملا رییاعملا ىلع ظافحلا. 14 

 .قیرفلا حورو ةینھملا ةكارشلا ىلع ةظفاحملا راطإ يف نیرخآلا میلعت ىلع ةردقلا. 15 

 ھتنھمل ھتسرامم للاخ ةیطسولا ةیملاسلإا ةفاقثلا دعاوق قیبطتب مازتلإلا. 16 
 

 

 اھئاشنإ ذنم ةیلكلا روطت

 ةداعإ نأشî م1961 ويلوي ì� 5 رداصلا 103 مقر نوناقلا �íتقمêë� wنب بطلا ة*ل- تéشmأ

  .اهلمشE ó~لا تائيهلاو رهزألا م*ظنتو

ì بطلل ة*ل- ءاشmإ نكá ملو
�

ارمأ ەر`Jطت دعw رهزألا باحر 
ö

 رهزألا نا- دقف ،اfúغتسم 

ì ةمئاقلا تاعماجلا مدقأ -ف`ûüلا
�

 -ةf̀جه 675 ةنس ة̀£عملا ةرهاقلاw هw ةساردلا ءدw ذنم ملاعلا 

 عاعشإلل زكرم- هتناßم دطو امw ة*بدألاو ة`Jغللاو ة*فسلفلاو ة*•يدلا ثوحAلاو ةساردلاw ً ا*نعم

 اوفلختي مل رهزألا ءانبأ نأ ام- ، هل- ¨السإلا ملاعلل ة*fúعلاو ة*مالسإلا تاساردلل ةAعكو ىركفلا

 E~لا مولعلا نم اهDëغو ةسدنهلاو ءا*م*Øلاو كلفلاو ةضاf̀لاو بطلا-  ة*ع*بطلا مولعلا ةسارد نع

 . نوملسملاو برعلا ءاملعلا اهمدقت �ì مهسأ

 ةمألل }لعلا ثاDEلا ةساردو ظفح بناج ≥إ -رهزألا بط ة*ل- ءاشmإ نم فدهلا نا-و

 ءاAطألاw ءاعمج ة*ناسmإلاو ¨السإلاو ∂µرعلا نطولا د`وزت  - ەmûüو هتيلجت ?ع لمعلاو ة*مالسإلا

 �ì هقفتلاو حورلا ةوقو سفنلاw ةقثلاو ة*مالسإلا ةد*قعلاw نامáإلا ≥إ نوعمجá نيذلا ءاملعلا

 ة*حصلا تامدخلا لاجم �ì ةكراشم- ة*نهملاو ة*لمعلاو ة*ملعلا ةءافØلا نآرقلا ةغلو ةع`ûüلا

 . اهجراخو >م لخاد ة*بطلا ثوحAلاو

ì ة*ل)لل ساسألا رجح عضو دقو
�

ì ةرهاقلاw >ن ةنيدم 
�

 ةقرفلا تلAقتسا و ، 1963 ماع 

 رJúتºأ �ì ≥وألا ةقرفلا بالط ة*ل)لا تلAقتساو ،1964 رJúتºأ �ì رهزألا مولع ة*لwß ةáدادعإلا

1965 . 

 زواجتي ال 1965 رJúتºأ �ì ة*ل)لا �ì ةساردلا ءدw دنع سÉردتلا ةئيه ءاضعأ ددع نا-و

 بالطلا ددع نا-و ،نيد*عملا نم نوثالثو ،�êëسردملاو نيدعاسملا ةذتاسألا نم ةûüعو ،ناذاتسأ

ì� لاط 213 ة*ل)لا حاتتفإ دنع 1965 ¡ 1964 ¿ماجلا ماعلاAا
ö

. 

 ?ع نولصاحلا بالطلا هw قحتلá ث*ح ه*جوتلاو دادعإلا دهعمw أدAي  ةساردلا ماظن نا-و 

 ة`Jناثلا داوم ضعw بالطلا هw سردو ، 1963  رJúتºأ �ì هw ةساردلا تأدw دقو ،ةماعلا ة`Jناثلا

 ة*ل- اهنمو ةفلتخملا رهزألا ةعماج تا*لwß قاحتلالل اد*همت ماع ةدمل ة*مالسإلا داوملاو ةماعلا
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 اهب سرد`و ة*ل*هأتلا ةقرفلا }سم ≥إ دعw ام*ف ةساردلا ەذه }سم ل`Jحت مت دقو ، رهزألا بط

   .بطلا ة*لwß قاحتلإلا لAق ماع ةدمل  ة*مالسإلا داوملا ةماعلا ة`Jناثلا ?ع لصاحلا بلاطلا

 نوحجانلا ةماعلا ة`Jناثلا بالطو ةf̀هزألا ة`Jناثلا ?ع نولصاحلا بطلا ة*لwß قحتلاو 

wام*ف ة*ل*هأتلا ةقرفلا( ه*جوتلاو دادعإلا دهعم wلا داوم بالطلا اهب سرد`و ،)دعØ*ةع*بطلاو ءا*م 

 .بطلا ة*لwß ةساردلل مهلهؤت »ل ةا*حلا مولعو

 ة*بطلا مولعلا اهيف نوسردá تاونس سمخ بطلا ة*لwß بالطلل  ةساردلا ةدم تنا-و

 – ة*بطلا ة`Jيحلا ءا*م*Øلا – ا*جولوتسهلا – ة*بطلا ا*جولويسفلا – حــــ`çûüلا ( ة*ساسألا

  … ىرخأ تاساردو  ،تا*ل*فطلا – ةعانملاو ا*جولو`DEكAلا – ا*جولوºامرافلا -  ةماعلا ا*جولوثاAلا

 ةحارجلا " ة*ك*•يل إلاو ة*بطلا مولعلاو ءاصحإلاو ةضاf̀لاو ة*موقلا داوملاو ة`�Dëلجنإلا ةغللا

 ةحارجو بطو ،لافطألا بطو ،ءاس•لا ضارمأو د*لوتلاو ،اهعورفو ةنطاAلا ضارمألاو ،اهعورفو

 µŒاقولا بطلاو ةماعلا ةحصلاو ،ûüÕلا بطلاو ،ةرجنحلاو فنألاو نذألا ةحارجو بطو ،نويعلا

 .رهزألا ةعماج بالط ?ع ةررقملا ة*مالسإلا تاساردلا بناج ≥إ ،"

ì هw ةساردلا تأدw دقو ،ةلد*صلا مسق رهزألا بط ة*لwß قحلá نا-و      
�

 �ì ةáدادعإلا ةقرفلا 

 ?عألا سلجملا ةقفاوم ?ع ءانب 1975 ةنسل 166 مقر يرازولا رارقلا ردص مث ،1973 رJúتºأ

 رهزألا بط ة*لwß ةلد*صلا مسق لáدعت ?ع 1975 ¡ 5 ¡ 14 خــــ̀راتب ةدقعنملا هتسلجw رهزألل

 . 1989 ماع �êëنب رهزألا بط ة*ل- نع ةلد*صلا ة*ل- تلصفنا مث ،ةلد*صلا ةAعش ≥إ �êëنب

    

 نانسأ بط ة*ل- ءاشm–ب ة*ل)لا نع لصفنا يذلا نانسألا مسق رهزألا بط ة*لwß قحلá نا- ام-  

 . D∂ 1973مت—س �ì رهزألا ةعماج

 : ة*تآلا ة*ملعلا تاجردلا حنمت تنا- 1965 رJúتºأ �ì اهب ةساردلا ةáادúو ة*ل)لا ءاشmإ دنعو     

 . )سو̀رولاAßلا ( ةحارجلاو بطلا �ì ة*لاعلا ةزاجإلا ةجرد – 1

 .ةحارجلاو ة*بطلا مولعلا �Dë( ìتسجاملل ةلداعملا ( صصختلا ةجرد – 2

 . ةحارجلاو بطلا عورف �ì ا*لعلا تاساردلا مولwد – 3

 . ةحارجلاو بطلا عورف �ì )ەاروتكدلل ةلداعملا( ة*ملاعلا ةجرد – 4

 . ة*لد*صلا مولعلا �ì ەاروتكدلاو Dëتسجاملاو مولwدلا ةجرد  - 5
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 ةیلكلا ماسقأ            

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسقلا م

 ةنجألا ملعو حــــیرـــــشتلا مـــــسق 1

 .) اـیجوـلوتسھلا ( ةـــــــجسنألا مــلع مـــسق 2

 .) ةیبطلا اـیجوـلویسفلا ( ءاـــضعألا فــئاظو مـلع مــسق 3
 .ةـــیبطلا ةــیویحلا ءایمیكلا مــسق 4

 .) ةماعلا ایجولوثابلا ( ضارــــــــمألا مــلع مــسق 5

 .) اـیجولوكامرافلا ( ةــــــــیودألا مــلع مـــسق 6

 .تاـــــــــیلــیفطلا مـــسق 7
 . ) ةعانملاو  ةیبطلا ایجولویبوركیملا (    ةـــــقـیقدلا ءاـیحألا مــــسق 8

  .تاـــعانصلا بطو عمتجملا بط مسق 9
 ةیكینیلكإلا موـــــمسلاو يعرشلا بطلا مسق 10

 ةــــنطابلا ضارــمألا مـــسق 11

 ةماعلا ةحارجلا مسق 12
 .ةزكرملا ةیانعلاو رـــــیدــــــخــتلا مـــــسق  13
 .ءاـسنلا ضارــــــمأ و دیـلوتلا مـسق 14

 .ةروكذلا ضارمأو ةیلسانتلاو ةیدلجلا ضارــــــمألا مـسق 15

 .ةیومدلا ةیعوألاو بلقلا ضارـــــمأ مسق 16

 .ةـیردــصلا ضارـــــــمألا مــسق 17

 .باصعألاو خملا ضارــــــــمألا مــسق 18

 .ةیدعملا ضارمألاو يمضھلا زاھجلاو دبكلا ضارـــــــمأ مــسق 19

 .لیھأتلاو مزیتامورلا مسق 20

  ةرـــــــجنحلاو فنألاو نذألا ةحارج مسق 21

 .ةـیلوبلا كـلاسملا ةـحارج مــسق 22

 .ماـــــــظعلا ةـحارج مــسق 23

 .نــیعلا بــطو ةـحارج مــسق 24

   . لافــــــــطألا بـط مــسق 25

 .ةیلخادتلاو ةیصیخشتلا ةــعشألا مــسق 26

  .ةـیكینیلكإلا ایجوـلوـثابلا مــسق 27
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 .يسفنلا بطلا مــسق 28

 .باصعألاو خـملا ةـحارـج مــسق 29

 .ردصلاو بلقلا ةحارج مـسق 30

 .ماروألا جالعو ىوونلا بطلا مـسق 31

 .ةیمالسإلا داوملا مسق 32

 .ردصلاو بلقلا ةحارج مـسق 33

 ةجرحلا تالاحلاو ئراوطلا بط مسق 34

 نینسملا بط مسق 35

 لافطألا ةحارج مسق 36

 ماروألا ةحارج مسق 37

 ةیومدلا ةیعوألا ةحارج مسق 38
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 �‘شçسم مض عم  تºAاوت  E~لاو 1969 ماع بالطلل ة*ك*•يل إلا ةساردلا تأدw دقو       

 .1974 ماع ةf̀عشلا باw �‘شçسم ة*ل)لا ≥إ تمض كلذكو ،ة*ل)لا ≥إ  �êëسحلا

 ىرخأ ةسردم تأشmأ ام- ضf̀متلل ةسردم 1972 ماع ¿ماجلا �êëسحلا �‘شçسمw ة*ل)لا تأشmأو

   .1974 ماع ةf̀عشلا باw �‘شçسمw ضf̀متلل

 تE mûü~لا رهزألا بط ةلجم رادص–ب1974 ماع ذنم تماق ة*ملع ة*عمج ة*ل)لاw تنوكتو

wردتلا ءاضعأ ثوحÉس wإ مت ام- ،ىرخألا بطلا تا*ل-و ة*ل)لاmتكم ءاشAغص ةDëدعلا اهب ةáنم د 

 . 1990 ماع اهع*سوتو اهر`Jطت متو ة*fúعلاو ة*—نجإلا ة*ملعلا تا̀رودلاو بتØلا

 قرط ر`Jطتب موقت E~لا ∂~طلا م*لعتلا ةدحو 1977 ماع �êëسحلا �‘شçسمw ة*ل)لا تأشmأو

 .بالطلاو سÉردتلا ةئيه ءاضعأ عيمجل ة*ملع تارود لمعw موقت ث*ح اهلئاسوو م*يقتلاو م*لعتلا

 ةعفد لوأ تجرخت دقو، ì� 31 ¡ 7 ¡ 1963 ة*ل)لل د*مع لوأ �êëيعتب رارق رودص لوأ نا-و

wنب( ة*ل)لاêë� وúمهن’ب ادحوم ناحتمإلا نا-و- تان( ì� خ ددع نا-و ،1970 ماع وينويf̀÷∂ ة*ل)لا ì� 

اAلاط 53 م1970 وينوي
ö

 .ةAلاطو 

 ىذلا بالطلا داحتإ اهم*ظنت ≥وتي ة*عامتج◊و ة*فاقثو ة*نفو ة*ضا̀ر ةطشmأ ة*ل)لا بالطلو

óشßب لêë� أ ة*ملعو ة*نف ناجل هئاضعأÿ̀ردتلا ةئيه ءاضعأ نم داور مضت ةÉس . 

 

 حبصأو ،ةáدادعإلا ةقرفلاو ة*ل*هأتـلا ةقرفلا ءاغلإ مت ،∂~طلا م*لعتلاو ة*ل)لا ر`Jطت دعúو

اراAتعإ طقف ةf̀هزألا ة`Jناثلا ?ع �êëلصاحلل ة*ل)لاw بالطلا لوبق
ö

 ¡ 1981 ¿ماجلا ماعلا نم 

ì ة*ل)لا بالط ددع لصوو ،تاونس 6 ة*ل)لاw ةساردلا تحAصأو ،م1982
�

 ¡ 2020 ¿ماجلا ماعلا 

اAلاط 3639 |≥ا م2021
ö

  : ≥اتلا وحنلا ?ع �êëعزوم  

 ددعلا ةقرفلا
 567 |≥وألا
 598 ة*ناثلا
 523 ةثلاثلا
 610 ةعwارلا
 728 ةسماخلا
 613 ةسداسلا
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 : ایلعلا تاساردلا

 بالطلا ددع ناZو ،W 1966 X 1967ماجلا ماعلا لالخ اBلعلا تاساردلل ةعفد لوأ دBق مت
اmلاط 18 ناZ عjمجملا نأ ىأ ،ەاروتكدلا ةجردل 10 و مولcدلل 8 نيدBقملا

n
 ثqدحلا روطتلا عمو .

 .مW� 2001 X 2002ماجلا ماعلا لالخ ~وألا ةقرفلا بالطل رتويبمxلا ةدام ةفاضإ مت ،اBجولونكتلل
àâلاو ةBلxلاc �~آلا بساحلا ةدحو ءاشÉإ مت ،هBلع ءانÄو

 رèزألا بط زكرم دعc امBف اهمسا حبصأ �
 . ةBلxلاc عبارلا رودلاc تاناحتمإلل ةصاخ ةلاص ءاشÉإ مت امZ ،تامولعملل
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 اھئاشنإ ذنم ةیلكلا ءادمع
 

	يلإ	نم	مسألا	مقرلا

	30/7/1969	31/7/1963	عواطم دمحم يلع .د.أ	1
	13/8/1973	14/8/1969	نیھاش يلع يحی .د.أ	2
	16/9/1977	17/9/1973	ةلیصب دمحأ دحاولا دبع .د.أ	3
	16/9/1979	17/9/1977	يوانفحلا میھاربإ داؤف .د.أ	4
	30/9/1981	17/9/1979	 يلامك فیطللا دبع ةفیلخ / .د.أ	5
	30/11/1984	1/10/1981	  لاعلا دبع نسح / .د.أ	6
	9/9/1988	13/1/1985	نیدلا رون دمحأ دمحم / .د.أ	7
	10/10/1990	11/10/1988	 صلبح دیمحلا دبع تعفر .د.أ	8
	1/12/1996	30/11/1990	ةخیشلا دیسلا ایركز /.د.أ	9
	17/9/1997	1/12/1996	 ھعمج راتخم دمحم / .د.أ	10
	31/8/2000	18/9/1997	 فلخ دمحم لیعامسإ. / .د.أ	11
	31/7/2001	1/9/2000	 رورسلا وبا لامج / .د.أ	12
	31/7/2002	1/8/2001	 يكز دعسم دمحأ / .د.أ	13
	31/8/2003	2002		/1/8	 يواردب يدمح دمحم  /.د.أ	14
	31/7/2005	1/9/2003	زیزعلا دبع تزع فیرش / .د.أ	15
	31/7/2007	1/8/2005	مانغلا دیسلا ةماسأ .د.أ	16
	31/7/2010	1/8/2007	كیابش لیعامسإ د.أ	17
	31/7/2012	1/8/2010	اضر لامج دمحم ىھبلا دمحم د.أ	18
	2014 ریانی	1/9/2012	يفیفع نسحملا دبع ماصع د.أ	19
	31/8/2015	2/4/2014	 |?علا دAع لاعلادAع قاحسإ .د.أ	20

	2019 سطسغا	1/9/2015	م*لس دمحم دمحأ .د.أ	21

	2020 لf̀با	2019 سطسغا	قيدص دومحم ¡د.ا	22

	نالا E~ح	2020 لf̀با	ط*غلاوبا �êëسح ¡د.ا	23
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 ةیلكلاب ىرادإلا زاھجلا
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 ةیلكلا دیمع :ً الوأ

 
 

 طیغلاوبا نیسح / روتكدلا ذاتسألا           

 :ةیتاذلا ةریسلا
 ط*غلاوبا رهاظلادAع �êëسح  ¡ روتكدلا ذاتسألا
   23¡11¡1967 ¡دال*ملا خــــ̀رات

 

 : تالھؤملا
�ì جfخت �

�ì ة̀روهمجلا ?ع سداسلا هA’ترت نا-و ةf̀هزألا دهاعملا |
 .ة`Jناثلا ةلحرملا |

� wßد رود - ةحارجو بط سو̀رولاóمسD∂ 1991 ترم عم زاتمم ريدقتAلا ةûüبطلا ة*ل- – ف 
 .عبارلا هA’ترت نا-و ، >م – ةرهاقلا – رهزالا ةعماج

 رهزألا ةعماج بطلا ة*ل- – آدج د*ج ريدقت D∂ 1996مفون رود ماظعلا ةحارج Dëتسجام �
 . >م – ةرهاقلا –

 ثاحwا لمع مت - 2003 رهزألا ةعماج نم يرقفلا دومعلاو ماظعلا تاحارج ەاروتكد �
�ì ەاروتكدلا

�Zentralklinik Bad Berka ì زكرم |
 . ا*ناملا |
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 -: اھلغشي يتلا فئاظولا
 .رهزألا ةعماج تا*فشçسم ةرادإ سلجم س⁄ئرو ة*ل)لا د*مع �
 .يرقفلا دومعلاو ماظعلا تاحارج ذاتسأ �
 .|¿ماجلا �êëسحلا �‘شçسمw يرقفلا دومعلا تاحارج ةدحو س⁄ئر �
   .ة`>ملا عافدلا ةرازوب يرقفلا دومعلاو ماظعلا ةحارج يراشçسا �
  .21¡20 ماعلل يرقفلا دومعلا |¤ارجل ة`>ملا ة*عمجلا س⁄ئر �

 
 
 : يملعلا طاشنلا
ì |≥اثملا ب*بطلا ة`>ملا ءاAطألا ةwاقن هتراتخا �

�
ì >م |

�
 2021 ماع |

ì كراش �
�
ì ەاروتكدلاو Dëتسجاملا جهانم ر`Jطت |

�
 تاعماجلاw ماظعلا ةحارج لاجم |

 .ة`>ملا
 عم نواعتلاw ة*لاتتم تاونس عــúرأل يرقفلا دومعلا تاحارجل |≥ودلا رمتؤملا س⁄ئر �

 .ة`>ملاو ة*ناملألا تاعماجلا
�µاثلا |≥ودلا رمتؤملا س⁄ئر �

 .رهزألا ةعماج ،بطلا تا*ل)ل |
ì ةفثكم تارود �

�
 .ة*مáدا ألا ةرادإلا |

 .رهزألل ة*لودلا ة*بطلا ةلجملا يررحم ةنجل س⁄ئر �
ì كراش �

�
 ەاروتكدلاو Dëتسجاملل ة*ملعلا لئاسرلا نم دáدعلا ?ع فاÿüإلاو ةشقانملا |

wة`>ملا تاعماجلاو رهزألا ةعماج. 
� mûü أºD› 15 نم wلع ثح{| ì

�
  .ةقومرملا ة*لودلا تالجملا |

�ì ةكراشملا �
  .لمعلا شروو ة*لحملاو ة*لودلا تارمتؤملا نم دáدعلا |
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  بالطلاو میلعتلا نوئشل ةیلكلا لیكو :ً ایناث      

 
 

 
 
 

 نسح دمحم دیمحلا دبع يریخ / روتكدلا ذاتسألا
 

 
 : ةیتاذلا ةریسلا

  نسح دمحم د*محلا دAع يDëخ ¡ روتكدلا ذاتسألا
 
 : تالھؤملا

� wßم – ةرهاقلا – رهزألا ةعماج بطلا ة*ل- -1993  ماع ةحارجلاو بطلا سو̀رولا< . 
 – رهزألا ةعماج بطلا ة*ل- -1999 ماع )تا*ل*فطلا( ة*ساسألا ة*بطلا مولعلا Dëتسجام �

 .>م – ةرهاقلا
 ةرهاقلا – رهزألا ةعماج بطلا ة*ل- 2003 ماع )تا*ل*فطلا( ة*ساسألا ة*بطلا مولعلا ەاروتكد �

 >م –
 سJÉسلا ةانق ةعماج بطلا ة*ل- -D∂ 2013مفون |∂~طلا م*لعتلا مولwد �
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 : يفیظولا جردتلا

  .1995-1994 رهزألا ةعماج تا*فشçسمw زا*تما ب*بط �

 . 1996 ةحصلا ةرازوب ةماع ةحارج م*قم ب*بط - �

  .1999 -1996 رهزألا ةعماج بطلا ة*لwß تا*ل*فطلا د*عم - �

 .2003-1999 رهزألا ةعماج بطلا ة*لwß تا*ل*فطلا دعاسم سردم  - �

 .2008-2003 رهزألا ةعماج بطلا ة*لwß تا*ل*فطلا سردم - �

 .نآلا E~ح 2008 رهزألا ةعماج بطلا ة*لwß تا*ل*فطلا ذاتسأ �

 ةáدوعسلا ة*fúعلا ةØلمملاw ةحاAلا ةعماجw تا*ل*فطلا كراشم ذاتسأ ةف*ظوب ةراعإ �

2009-2014. 

 .2009-1998 ةرهاقلاw ة*بطلا ل*لاحتلل ج∂Dلا لمعمw ة*بطلا ل*لاحتلا يراشçسا �

 .2019-2016 رهزألا ةعماج بطلا ة*لwß تا*ل*فطلا مسق س⁄ئر �

 2019-2015 رهزألا ةعماج بطلا ة*لwß ةعwارلا ةقرفلا لوDEنك س⁄ئر �

 2019-2018 رهزألا ةعماج بطلا ة*لwß ةدوجلا ةدحو ريدم بئان �

 2021-2017 رهزألا ةعماج |?ماßتلا |∂~طلا م*لعتلا ةحئالل ة*عاfúلا ةنجللا وضع �

 |∂~طلا عاطقلا ةنجل -|?ماßتلا |∂~طلا م*لعتلا جمانرب ةعwاتم ةنجلw |∂¤راخ وضع �

wح 2018 تاعماجلل ?عألا سلجملا~E نآلا. 
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 م*لعتلا ةرازوب ةصاخلا بطلا تا*ل)ل ة*عماجلا تا*فشçسملا ةعجارم ةنجل وضع �

 .نآلا E~ح 2021 |≥اعلا

  .نآلا E~ح 2019 رهزألا ةعماج م`Jقتلاو سا*قلا زكرم وضع �

 .نآلا E~ح 2019 رهزألا ةعماج |∂~طلا عاطقلا ةنجل êë� ÿمأ �

 E~ح 2021 رهزألا ةعماج |?ماßتلا |∂~طلا م*لعتلا جمان∂Dل ا*لعلا ة̀رادإلا ةنجللا وضع �

  .نآلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایلعلا تاساردلا نوئشل ةیلكلا لیكو :ً اثلاث  
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 زيزعلادبع دمحأ دمحم / روتكدلا ذاتسألا

 

  :ةیتاذلا ةریسلا �
 زòôعلادmع دمحأ دمحم X روتكدلا ذاتسألا
 3/11/1965 : دالBملا خــــôرات

 
 : تالھؤملا �

- cùرولاô1991  ماع ةحارجلاو بطلا سو- ZلBزألا ةعماج بطلا ةèاقلا – رèم – ةر° . 
 .°م – ةرèاقلا – رèزألا ةعماج بطلا ةBلZ -1996 ماع  ةماعلا ةحارجلا §£تسجام -
 °م – ةرèاقلا – رèزألا ةعماج بطلا ةBلZ 2000 ماع لافطألا ةحارج ەاروتكد -

 
 :يفیظولا جردتلا �

 .1997-1996 ةحارجلا مسقc دBعم -
 .2001-1997 ةحارجلا مسقc دعاسم سردم -
 2006-2001 ةحارجلا مسقc سردم -
 2012-2006 لافطألا ةحارج مسق – دعاسم ذاتسأ -
 2012  لافطألا ةحارج مسقc ذاتسأ -
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 .نآلا àâح 2020 ماع رèزألا بط ةBلZ لBكو -
 .جالعلاو ثوحmلل ®ان دهعمc لافطألا ةحارج يراش¶سا -
 .�ÆØرحلا جاتنإلا ̈´ش¶سمc لافطألا ةحارج يراش¶سا -

 
 : يملعلا طاشنلا �

 .لافطألا ةحارجل ةô°ملا ةBعمجلا وضع -
 .لافطألا ةحارجل ةô°ملا ةBعمجلا ةرادإ سلجم وضع -
 .لافطألا ةحارجل ةBقô≤فالا ةBعمجلا وضع -
 .لافطألا ةحارجل ةBلودلا ةBلاردBفلا وضع -
 .لافطألا §£ظانمل ةÄBوروألا ةBعمجلا وضع -
 .ةô°ملا ¨§µحارجلا ةBعمج وضع -
 ەاروتكدلاو §£تسجاملا لئاسرلا نم دqدعلا �ºع فا∫πإلاو ةشقانملا �̈∏ كراش -
 .لافطالا §£ظانمو ةحارج لاجم �̈∏ اBلحمو اBلود ةروشæملا ثاحcألا نم دqدعلا -
 .لمعلا شروو ةBلحملاو ةBلودلا تارمتؤملا نم دqدعلا �̈∏ ةكراشملا -
 .نو∫¬علاو يداحلا رèزألا بط رمتؤم س¡ئر بئان -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةدوجلا ةدحو ريدم : ًاعبار     
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 دياز نسح لصیف /روتكدلا ذاتسألا

 ماظعلا ةحارج ذاتسأ 

 

 ة`>ملا ماظعلاو م�Dëتامورلا ة*عمج س⁄ئر بئان -
 لصافملا Dëظانمل ة*كDëمألا ة*عمجلا وضع -
 بعالملا تاwاص◊و Dëظانملل ة*úوروألا ة*عمجلا وضع  -
 ة`>ملا ماظعلا ةحارج ة*عمج وضع -
 ة`>ملا لصافملاو ماظعلا ةحارج ة*عمج وضع -
 ة`>ملا ءاAطألا ةwاقن وضع -
 ة*ملعلا ةفاحصلل ة*fúعلا ةكAشلل يراشçسالا سلجملا وضع -

 : تالھؤملا �
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- wßترم عم زاتمم ريدقتب ،رهزألا ةعماج ،بطلا ة*ل- -ةحارجلاو بطلا سو̀رولاAلا ةûüماع ف  

 .م 1998

 .مD∂ 2003مفون ،رهزألا ةعماج ،بطلا ة*ل- -ماظعلا ةحارج Dëتسجام -

 .م2009لf̀با  -رهزألا ةعماج – بطلا ة*ل- - ماظعلا ةحارج ەاروتكد    -

ì ةكراشملا  -
�
  .لمعلا شروو ة*لحملاو ة*لودلا تارمتؤملا نم دáدعلا |

ì كراش  -
�
ì ەاروتكدلاو Dëتسجاملل ة*ملعلا لئاسرلا نم دáدعلا ?ع فاÿüإلاو ةشقانملا |

�
 ةحارج لاجم |

�‡اf̀لا بطلاو بعالملا تاwاصاو ماظعلا
| wة`>ملا تاعماجلاو رهزألا ةعماج.  

-  
 : يفیظولا جردتلا �

  .2000-1999 رهزألا ةعماج تا*فشçسمw زا*تما ب*بط -

 . 2001-2000 ةf̀كسعلا تا*فشçسملاw دنجم ب*بط -

  .2004 -2001 رهزألا ةعماج تا*فشçسمw ماظعلا ةحارج م*قم ب*بط -

 .2009-2004 رهزألا ةعماج بطلا ة*لwß ماظعلا ةحارج دعاسم سردم  -

 .2015-2009 رهزألا ةعماج بطلا ة*لwß ماظعلا ةحارج سردم -

 .2020-2015 رهزألا ةعماج بطلا ة*لwß ماظعلا ةحارج دعاسم ذاتسا -

 .نآلا E~حو 2020 ذنم رهزألا ةعماج بطلا ة*لwß ماظعلا ةحارج ذاتسا -

 .)اقwاس( �êëسحلا �‘شçسم ريدم بئان -
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 .زا*تمالا ءاAطأ ?ع ماعلا فûüملاو رهزألا �êëنب بط ة*لwß ةدوجلا ةدحو ريدم -

 : تاربخلا �

 .فتØلا Dëظانم Dëبخ -

 بعالملا تاwاصا Dëبخ -

 لحا)لاو ةAكرلا Dëظانم Dëبخ -

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 ةیلكلاب ماسقألا ءاسؤر

 مسألا مسقلا .م
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�‘*طع |÷لا دAع دمحم .د.أ ةنجألا ملعو حــــf̀ـــــشçلا مـــــسق 1
| 

 دومحم دعسم رمات .د.أ ) اـ*جوـلوتسهلا ( ةـــــــجسmألا مــلع مـــسق 2

 هحامس ?ع ناضمر لAش .د.أ ) اـ*جوـلويسفلا (ءاـــضعألا فــئاظو مـلع مــسق 3
  د*محلادAع ىDëخ .د.أ ةـــ*بطلا ةــ`Jيحلا ءا*م*Øلا مــسق 4

  عــــ̀رد ?ع د*س م*حرلادAع د*س ¡د.ا ) ةماعلا ا*جولوثاAلا ( ضارــــــــمألا مــلع مــسق 5

  ف*طللادAع دعس ف*طللادAع¡د.ا ) اـ*جولوºامرافلا (   ةــــــــ`ودألا مــلع مـــسق 6

  م*هاربا س⁄مخ قراط  ¡د.ا تاـــــــــ*لــ*فطلا مـــسق 7

  د`�Dëلاوبا ماصع¡د.ا )ةعانملاو ة*بطلا ا*جولويúورك*ملا(   ةـــــقـ*قدلا ءاـ*حألا مــــسق 8

  دمحم ز̀£علادAع هماسا¡د.ا تاـــعانصلا بطو عمتجملا بط مسق 9

  حاwدلا د*سلا }لح داؤف ¡ د.أ ة*ك*•يل إلا موـــــمسلاو |ûüÕلا بطلا مسق 10

  ناشهدلا  ىدجم ¡د.ا ةــــنطاAلا ضارــمألا مـــسق 11

 ?ع �‘طصم دومحم ىدجم ¡د.ا ةماعلا ةحارجلا مسق 12

  هلحك دمحم }هف �êëسح نمáا  ¡د.ا ةزكرملا ةáانعلاو رـــــáدــــــخــتلا مـــــسق 13

  دمحا م*حرلادAع مهاف نيدلا ماسح¡د.ا ءاـس•لا ضارــــــمأ و د*ـلوتلا مـسق 14

  �µاولخلا نمحرلادAع دمحا دمحم¡د.ا ةروكذلا ضارمأو ة*لسانتلاو ةáدلجلا ضارــــــمألا مـسق 15

  �‘طصم دمحم روصنم¡د.ا ة`Jمدلا ة*عوألاو بلقلا ضارـــــمأ مسق 16

   د*سلا ìEدص دمحم¡د.ا ةـ̀ردــصلا ضارـــــــمألا مــسق 17

  تا̀£لا د*محلادAع ÷تف دمحا د*س¡د.ا  باصعألاو خملا ضارمأ مسق 18

19 
 ضارمألاو |}ضهلا زاهجلاو دØAلا ضارـــــــمألا مــسق
 ةáدعملا

  ¿فاشلا ەد*بع كو∂Dم ەدAع¡د.ا

  ل*لخ ثراحلادAع د*محلادAع¡د.ا  ل*هأتلاو م�Dëتامورلا مسق 20

  سورحم فلخ ?ع ¡د.ا  ةرـــــــجنحلاو فنألاو نذألا ةحارج مسق 21
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 م*حرلادAع مهاف دمحا¡د.ا ةـ*لوبلا كـلاسملا ةـحارج مــسق 22

  �êëساá دمحا ل*عامسا¡د.ا ماـــــــظعلا ةـحارج مــسق 23

  نيدلا حالص دمحم دمحا¡د.ا نــ*علا بــطو ةـحارج مــسق 24

25 
 م*هاربا فسوي فسوي دمحا ¡د.ا لافــــــــطألا بـط مــسق

  حاوسلا

  نشخلا دمحا دمحم دمحم ·دAع ¡د.ا ة*ص*خشçلا ةــعشألا مــسق 26

  ىDëهزلا ?ع ‚ذ ىîû¡د.ا  ةـ*ك*•يل إلا ا*جوـلوـثاAلا مــسق 27

 نسح „⁄ع يداهلادAع ¡د.ا نامدالا جالعو |„فنلا بطلا مــسق 28

  �êëسح دمحم ىدمح¡د.ا باصعألاو خـملا ةـحارـج مــسق 29

  ل*مج د*سلا �~يسحلا �~يسحلا¡د.ا ردصلاو بلقلا ةحارج مـسق 30

  ∂µوناAلا فسوي دومحم قراط¡د.ا ل*مجتلا ةحارج مـسق 31

  ىواتش⁄شلا }لح لئاو¡د.ا ماروألا جالعو ىوونلا بطلا مـسق 32

 يداشوبأ دمحأ حاتفلادAع  سmأ .د.أ ة*مالسإلا تاساردلا مسق 33
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 ةیلكلاب ةيرادإلا

  مومعلا وريدم

  ة*ل)لا ماع ريدم           قلاخلادAع لداع دلاخ ¡ ذاتسألا د*سلا
 

 
 

  : ةیلكلاب ةيرادإلا ماسقألا ءاسؤر

 ةنهملا تا*قالخأ ةنجل نام*لس داؤف نمحرلادAع ¡ د*سلا
 بالطلا نوئش مسق س⁄ئر نسحلا ةماسا¡دAسلا

 تاناحتمإلاو ةساردلا مسق س⁄ئر ملاس د*عس ¡ د*سلا

 تاقاقحتسإلا مسق س⁄ئر م*كحلادAع ءامسأ ¡ ةد*سلا

 ة*فاقثلاو ة*ملعلا تاقالعلا مسق س⁄ئر Dëمس دمحم¡دAسلا
 تا`DEشملاو ة*لاملا نوئشلا مسق س⁄ئر دا*صلا دمحم ¡ د*سلا
 ة̀رادإلا نوئشلا مسق س⁄ئر لمجلا دلاخ¡ د*سلا
 نزاخملا مسق س⁄ئر يدادغw |?ع ¡ د*سلا
 باAشلا ةáاعر مسق س⁄ئر دمحم يردق ¡ د*سلا
 سÉردتلا ةئيه ءاضعأ نوئش مسق س⁄ئر يزمر دمحا ¡ د*سلا
 ةن̀£خلا س⁄ئر نسح دومحم ¡ د*سلا
 ةAتكملا �êëمأ دمحم د*محلادAع ماسح ¡ د*سلا
 ة*ل)لا د*مع بتكم ريدم  باهولادAع دمحم باهيإ¡ د*سلا
 ة*سدنهلا نوئشلا مسق س⁄ئر م*هاربإ |âرم لداع¡د*سلا
 ا*لعلا تاساردلا مسق س⁄ئر  تاحشلا دمحم ¡ د*سلا
 ةماعلا نوئشلا مسق س⁄ئر د`Jج دمحم دمحم هماسأ ¡ د*سلا
 تاظوفحملاو ف*شرألا مسق س⁄ئر  دمحأ ساره ¡ د*سلا
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 سأري هwا*غ دنعو ،ة*ل)لا د*مع روتكدلا ذاتسألا ةسائرب ةعماجلل عباتلا ة*ل)لا سلجم نوكتي

 : ةذتاسألا ة`Jضعو ،ة*ل)لا ل*كو سلجملا

 .بالطلاو م*لعتلا نوئشل ة*ل)لا ل*كو -1

 .ثوحAلاو ا*لعلا تاساردلل ة*ل)لا ل*كو -2

 .ماسقألا ءاسؤر -3

ا̀رود مسقلا ةذتاسأ ة`Jضعلا بوانçي نأ ?ع ،مسق ل- نم ذاتسأ -4
ö

 �ì مهتيمدقأ ب⁄تDEب ةنس ل- 

 سلجملا ة`Jضع ≥إ مضá نأ ة*ل)لا سلجم بلط ?ع ءانب ةعماجلا سلجملو ،ةáذاتسألا

 .دáدجتلل ةلwاق ةنس ةدمل هت`Jضعw نوعتمتي ال نمم ‹ºDألا ?ع ةذتاسأ ةسمخ

5- áضع سلجملا مضJ`ب جراخلا نم نDEة*ل)لا د*مع ¡روتكدلا ذاتسألا نم  حيش. 

6- áام- ،ة*عماجلا ةنسلا ءانثأ رهش ل- لقألا ?ع ةرم عامتجإلل ة*ل)لا سلجم د*معلا وعد áەوعد 

 .بÂسم باتكw هئاضعأ ة*بلغأ بلط ?ع ءانب

7- áانيمأ سلجملل نوك áنس راتخJ`ا
ö

 �êëمأ ≥وت`و ،ة*ل)لا د*مع نم حيشDEب نوك`و ،هئاضعأ �êëب نم 

 �ì ەرا*تخإ مت`و ،د*معلا عم هعقوي صاخ لجس �ì اهتاAث◊و تاسلجلا �Êاحم رf̀حت سلجملا

ì ةدقعنملا ة*ل)لا سلجم ةسلج
�

 . ماع ل- نم ∂Dمت—س رهش 

8- áاسلا ءادمعلا ةداسلا د*معلا وعدwقêë� ة*ل)لا سلجم ≥إ wوانتم ة̀رود ةفصúة. 

 
 : ةیلكلا سلجم تاصاصتخإ
 ماسقألا �êëب اهق*س•تو اهم*ظنتو ة*ل)لا �ì ة*ملعلا ثوحAلاو م*لعتلل ةماعلا ةسا*سلا مسر -1

 . ةفلتخملا

 .ة*ل)لا �ì ةAتكملاو تا�Dëهجتلاو لماعملا معدو �µاAملا ءاشm◊و لامßتسإ ةطخ عضو -2

  .ة*—نجألا حنملا ?ع دافáإلاو ة*ساردلا تازاجإلاو تاثعAلل ة*ل)لا ةطخ دادعإ -3

 .ة*ل)لا �ì سÉردتلا ةئيه ءاضعأ لامßتسإ جمانرب دادعإ -4

 . ة*ل)لا ماسقأ �ì ةساردلا عيجشçب ةل*فØلا ةسا*سلا دادعإ -5

 ة*عماجلا تاركذملاو بتØلا ?ع ة*ل)لا بالط لوصح Dëس⁄تب ةل*فØلا ةسا*سلا دادعإ -6

 .ف*لأتلا عيجشYو

 . ماسقألا ەذه �êëب قيس•تلا م*ظنتو ة*ل)لا ماسقأ �ì لمعلا ماظنل ماعلا راطإلا مسر -7

 . ةفلتخملا ماسقألا �ì اهن’ب قيس•تلاو ة*ل)لا �ì ة*ساردلا تاررقملل }لعلا ىوتحملا رارقإ -8

 . ة*ل)لل ة*لخادلا ةحئاللا دادع◊و ةعماجلل ةáذ*فنتلا ةحئاللا عضو �ì ىأرلا ءادwإ -9

 . ة*ل)لا ةAتكمل ة*لخادلا ةحئاللا عضو -10

 . ة*ل)لا �ì تاناحتمإلا لامعأو تانf̀متلاو ثوحAلاو تا�Êاحملاو سوردلا م*ظنت -11

 ة*ل)لل ة*ملعلا تارمتؤملا تا*صوتو ،ماسقألا ر̀راقتو ،ة*ل)لل ىونسلا رf̀قتلا ةشقانم -12

 ءوض �ì اهدáدجتو اهتعجارمو ة*ل)لا �ì ثحAلاو ناحتمإلاو ةساردلا مظن م*يقتو ،ماسقألاو

 . ةروطتملا هتاجاحو عمتجملا بلاطمو }*لعتلاو }لعلا مدقتلا راطإ �ìو كلذ ل-
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 . ة*ل)لا �ì ة*لاملاو ة̀رادإلا نوئشلا م*ظنت -13

 . ة*ل)لا ةنزاوم عوûüم دادعإ -14

ì ثوحAلاو م*لعتلل ةماعلا تاسا*سلا ذ*فنت ةعwاتم -15
�

 . ة*ل)لا 

 : ةیلكلا سلجم اھب موقي ىتلا ةيذیفنتلا لئاسملا

 .ماسقألا ?ع ة*لاملا تادامتعإلا عــــ̀زوت -1

 . اهيل◊و ة*ل)لا نم مهد*ق لقنو بالطلا ل`Jحت -2

 ?ع مßحلا ناجل �êëيعتو ،ەاروتكدلاو Dëتسجاملا لئاسر ل*جسYو ،ا*لعلا تاساردلل بالط د*ق -3

 . ل*جسçلاو د*قلا ءاغل◊و ،لئاسرلا

 . ة*لمعلا تانf̀متلاو تا�Êاحملاو سوردلا عــــ̀زوت -4

 تاAجاو دáدحتو ،اهناجل ل*كشYو اهلامعأ عــــ̀زوتو اهلوادج عضوو تاناحتمإلا د*عاوم دáدحت -5

 .ة*ل)لا �ì تاناحتمإلا جئاتنو ناحتمإلا ناجل رارق◊و ،�êëنحتمملا

 . ة*ل)لا نم ة*ملعلا تاداهشلاو تاجردلا حنم حاDEقإ -6

 .ا*لعلا تاساردلل غfفتلا تËفاßمو ة*ساردلا تازاجإلاو حنملاو تاثعAلل حشDEلا -7

ì سÉردتلا ةئيه ءاضعأ �êëيعت حاDEقإ -8
�

 . مهلقنو ة*ل)لا 

 . اهيلإ وأ ة*ل)لا نم بدنلا -9

 . }لعلا غfفتلا تازاج◊و تاراعإلاو ة*ملعلا تامهملل حيشDEلا -10

 . بالطلل ة*ضاf̀لاو ة*عامتجإلا نوئشلا ةáاعر -11

 .تاع∂Dتلا لوبق حاDEقإ -12

 : سلجملا اھب موقي ةقرفتم لئاسم

 .ةعماجلا سلجم ه*لإ اهل*حE á~لا ىرخألا لئاسملا -1

اقفو اهب صتخE á~لا ىرخألا لئاسملا -2
ö

 .نوناقلل 

 

 :ةیلكلا سلجم تارارق ذیفنت
áب د*معلا موقçو ،ة*ل)لا سلجم تارارق ذ*فن`Aاحم غلÊ� ي ام- ،ةعماجلا س⁄ئر ≥إ تاسلجلاAهغل 

 تارارقلاw ةصتخملا ة*عماجلا تاطلسلاو تائيهلا غلA`و ،اهرودص خــــ̀رات نم ماáأ ة*نامث لالخ تارارقلا

 . اهيلإ اهغالwإ بجE á~لا

 

  :ةیلكلا سلجم لامعأب ةیلكلا دیمع ضيوفت
áة*ل)لا د*مع موق wة*ل)لا سلجم لامعأ wفتلاJ`تعإ ضAارا

ö
 �ì ة*ل)لا سلجم داقعنإ نم ≥اتلا مويلا نم 

  ادع ام ماعلا سفن نم سطسغأ E 31~حو ماع ل- نم ويلوي رهش

 نم ض`Jفتلاw اهيلع ةقفاوملا مت E~لا لامعألا عيمج ضرعت نأ ?ع ،سÉردتلا ةئيه ءاضعأ تان’يعت

 . ماعلا سفن نم ∂Dمت—س رهش �ì دقعنملا ة*ل)لا سلجم ?ع ة*ل)لا د*مع لAق
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 : ىلاتلا وحنلا ىلع ةأشنم ةنواعم ناجل كانھو

 . تا*فشçسملا ىريدم ةسائرب تا*فولاو تاwاصإلا ةنجل -1

 . ة*ل)لاw ةنهملا تا*قالخأ ةنجل -2

 

 

 ةیلكلا سلجم ناجل

 
óشßب نم ة*ل)لا سلجم لêë� غ نمو هئاضعأDëردتلا ةئيه ءاضعأ نم مهÉصصختملاو سêë� ة*نف اناجل 

ì لخدت E~لا تاعوضوملا ثحAل
�

 : ة*تآلا ناجللا صخألا ?عو هتاصاصتخإ 

 .بالطلاو م*لعتلا نوئشل ة*ل)لا ل*كو اهسأر`و ∂~طلا م*لعتلاو بالطلا نوئش ةنجل -1

  .ثوحAلاو ا*لعلا تاساردلل ة*ل)لا ل*كو اهسأر`و ثوحAلاو ا*لعلا تاساردلا ةنجل -2

 . تاAتكملاو ة*ملعلا ةزهجألاو  تا∂Dتخملا ةنجل -3

 . ة*جراخلا ة*فاقثلاو ة*ملعلا تاقالعلا ةنجل -4

 . سÉردتلا ةئيه ءاضعأ نوئش ةنجل -5

 

ìEاw امأ  ، ة*ل)لا ل*كو – |∂~طلا م*لعتلاو بالطلا نوئش ةنجل سأر`و
 اهنم ل- اهسأري ناجللا |

�ì حشري ة*ل)لا سلجم نو�>حá نيذلا ةذتاسألا �êëب نم ررقم
�ì دقعنملا سلجملا |

 رهش |

 .ماع ل- نم ∂Dمت—س

 

  : ةیلكلا سلجم ناجل  تاصاصتخإ
الوأ

ً
 : ة*تآلا لئاسملا ثحw ة*ل)لاw بالطلا نوئش ةنجل ≥وتت : 

 . راذعألا لوبقو د*قلا فقوو لقنو بالطلا ل`Jحت لوبق �ì ىأرلا ءادwإ -1

 .بالطلل ?معلا ب̀ردتلا م*ظنت -2

 اهتا`Jتسم �ì ناحتمإلا  ناجل ر̀راقتو اهب ةصاخلا تاءاصحإلا ةساردو تاناحتمإلا جئاتن عبçت -3

 .ة*ل)لا سلجم ≥إ اهنأش �ì ةمزاللا تا*صوتلا مáدقتو

 . ة*ساردلا حنملاو تËفاßملا م*ظنت -4

 . ەاوتسم عفرب ةل*فØلا تاحاDEقإلا مáدقتو بالطلل Õامتجإلاو �ìاقثلا طاش•لا عبçت -5

 مسقلاw ة*ساردلا ةقرفلا بالط نم ةعومجم ل)ل نوكá ث*حw بالطلل ة*ملع ةسا*س م*ظنت -6

ادئار ة*ل)لا وأ
ö

اسردم هنواعá سÉردتلا ةئيه ءاضعأ نم 
ö

ادعاسم 
ö

اد*عم وأ 
ö

 áموق wا̀رود ءاقتلإلا 



 بطلا ةیلك  -  رھزألا ةعماج          
  میلعتلا ةدوج نامض ةدحو          

 
  

 
 

36 
 

wاهلح ?ع لمعلاو مههيجوتو مهل اشم ?ع فوقولل هتعومجم بالط wة*ل)لا ةرادإ ةفرعم 

 . اهتذتاسأو

 . ة*ساردلا تاركذملاو بتØلا mûüو عبط Dëس⁄ت -7

 تارا̀£لا م*ظنتو سÉردتلا ةئيه ءاضعأ ةدا̀£ب ة*ملعلا ة*عمجلا ن`Jكت عيجشY ?ع لمعلا -8

 نم مهتاصصختب طAترت E~لا ةئ’بلا ةمدخ تاعوûüمو بالطلل ةAسانملا ة*ملعلا ةطشmألاو

 . ةصتخملا ماسقألا لالخ

 
 

 : ةیتآلا لئاسملا ثحب ةیلكلاب ثوحبلاو ایلعلا تاساردلا ةنجل ىلوتت :ً ایناث

ì ة*ملعلا ثوحAلاو ا*لعلا تاساردلا ةطخ دادعإ -1
�

 ماسقألا سلاجم تاحاDEقإ ?ع ءانب ة*ل)لا 

ì ةطخلا ەذه ذ*فنت ةعwاتمو
�

 . ةفلتخملا ماسقألا 

 كDEشملا ثحAلا ط*ش•ت ?ع لمعلاو ة*ل)لاw ةفلتخملا ماسقألا �êëب }لعلا ثحAلا قيس•ت -2

 . ة*ملعلا تالßشملا لح ?ع نواعتلل اهن’ب

اقفو اهع̀زوتو ة*ل)لا �ì }لعلا ثحAلا ة*نا�Dëم عوûüم دادعإ -3
ö

 مظنلا عضوو ةحDEقملا جما∂Dلل 

 جمارب ذ*فنتل ةمزاللا تا*ناßمإلا Dëفوت ?ع لمعلاو ةفلتخملا اهدونب �ì ف>تلا ةقf̀طل ةماعلا

 . ثوحAلا

 مدقتلل اهترياسم لفكá امw ة*ل)لاw ة*عماجلا تاجردلاو ا*لعلا تاساردلا مظنو جمارب ةعwاتم -4

 . }لعلا

 ءارجإل ة*ل)لاw ةفلتخملا ماسقألا ?ع اهع̀زوتو ةفلتخملا تائيهلا نم ة*ملعلا تالßشملا E‘لت -5

 . اهلحل ةمزاللا ثوحAلا

 اهmûüو ةفلتخملا ماسقألل ة*ملعلا ثوحAلا عمجو ة*ل)لا �ì }لعلا ûü•لا نوئش ?ع فاÿüإلا -6

 ةعwاتمو جراخلاêë� wيملعلا دارفألاو ة*ملعلا تائيهلا عم اهلداAتو ة*نعملا تائيهلا ?ع اهع̀زوتو

 .نأشلا اذه �ì ةموسرملا ةسا*سلا ذ*فنت

 . ناحتمإلا راذعأ �ìو  ، هفقوو د*قلا لقنو مهل`Jحتو ا*لعلا تاساردلا بالط د*ق �ì رظنلا -7

 ر̀راقتو ەاروتكدلاو Dëتسجاملا لئاسر ل*جسY نأش �ì ماسقألا سلاجم تاحاDEقإ �ì رظنلا  -8

 . ة*ل)لا سلجم ?ع ضرعلا لAق لئاسرلا ?ع مßحلا ناجل �êëيعتو اهيلع �êëفûüملا

 
اثلاث

ö
 : ة*تآلا لئاسملا ثحw تاAتكملاو ة*ملعلا ةزهجألاو تا∂Dتخملا ةنجل ≥وتت : 

 . اهب ة*ملعلا ةساردلا ىوتسم عفر لفكá امw ة*ل)لاw ةزهجألاو تا∂Dتخملا م*عدتل جمانرب عضو -1

 . ة*ل)لا ماسقأ �êëب اهلامعتسإ Dëس⁄تل ة*ملعلا ةزهجألا مادختسإل ماظن عضو -2

ا`Jنس ة*ل)لاw تا∂Dتخملا ةنزاوم عوûüم دادعإ -3
ö

اقفو 
ö

 ةزهجألا >حو ،بلاطلا هØلهتسó ام لدعمل 

 ،اهلامßتسإل ةصقانلا داوملا وأ ةزهجألا نا*úو ،اهنم دوجوملا ة*حالص رf̀قتو ة*ل)لاw ةدوجوملا

 .اهنم دوجوملا ةنا*صو دáدجتل ماظن عضوو
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 Dëس⁄تو عجارملاو بتØلا ف*لأت ?ع ة*ل)لاw سÉردتلا ةئيه ءاضعأ عيجشY لفكت ةطخ عضو -4

 . اهيلع بالطلا لوصح

 م*عدت عم ة*ل)لل ةمزاللا تارودلاو عجارملاو بتØلا لامßتسإل ةAتكملل ةنزاوم عوûüم عضو -5

 . اهنم ثدحتسملاw اهد`و�DEب ةAتكملا

 

 

 : ة*تآلا لئاسملا ثحw ة*جراخلا ة*فاقثلاو ة*ملعلا تاقالعلا ةنجل ≥وتت : ً اعwار
اقفو ة*ساردلا تازاجإلاو ة*ل)لا تاثعAل ةطخ عضو -1

ö
 . ماسقألا هحDEقت امل 

ì ة*ل)لاw سÉردتلا ةئيه ءاضعأ دافáإل ةسا*س عضو -2
�

ì }لعلا مدقتلا ةعwاتمل ة*ملع تامهم 
�

 

 íقأ قيقحتو اهن’ب لماßتلا لفكá امw تامهملا ەذه جمارب �êëب قيس•تلاو مهصصخت لاجم

 ءادw◊و تامهملا ەذه ءاضعأ اهمدقE á~لا تاحDEقملاو ر̀راقتلا ةساردw موقت ام- ،ة*ملع ةدئاف

 . اهيف ىأرلا

 ة*ل)لا اهيف كDEشE Y~لا ة*ساردلا تاقلحلاو ة*ملعلا تارودلاو تارمتؤملل ماع جمانرب حاDEقإ -3

 mûü عيجشYو  ، جراخلا وأ لخادلا �ì اهنم دقعá ام*ف سÉردتلا ةئيه ءاضعأ كاDEشإ م*ظنتو

 . اهيف مدقت E~لا ر̀راقتلاو ثوحAلا

 . اهدáدجتو سÉردتلا ةئيه ءاضعأ ةراعإ ?ع ماسقألا سلاجم ةقفاوم �ì رظنلا -4

ì رظنلا -5
�

 عم سÉردتلا ةئيهءاضعأل ةجوزلل قفارم ةزاجإ حنم ?ع ماسقألا سلاجم ةقفاوم 

 . اهدáدجتو ة*عماجلا حئاوللا تحمس اذإ لمعلاw مهل حــــ`>تلا

 . ةثعAلا ءاهن◊و ةمدخلا ءاهنإ �ì رظنلا -6

 

 

اسماخ
ö

  : ة*تآلا لئاسملا ثحw سÉردتلا ةئيه ءاضعأ نوئش ةنجل ≥وتت : 
 . سÉردتلا     ةئيه ءاضعأ ةداسلا ة*قDEب ةصاخلا ةمئادلا ة*ملعلا ناجللا ر̀راقت �ì رظنلا -1

 . نيدعاسملا �êëسردملاو نيد*عملا ة*قرت �ì رظنلا -2

 . ةعماجلا جراخو لخاد سÉردتلا ةئيه ءاضعأ ةداسلا تاwادتنإ �ì رظنلا -3

 

 

 

 ةیلكلا دیمع
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áعêë� ب نم ة*ل)لل اد*مع ةعماجلا س⁄ئرêë� الو ةدم نوكتو اهتذتاسأáتاونس ثالث د*معلا ة. 

 

 : ةیلكلا دیمع تاصاصتخإ

áة*لاملاو ة̀رادإلاو ة*ملعلا اهنوئش ةراد◊و ة*ل)لا رومأ ف`>تب د*معلا موق ì
�

 E~لا ةسا*سلا دودح 

اقفو ة*ل)لا سلجمو ةعماجلا سلجم اهمسري
ö

 . اهب لومعملا حئاوللاو �êëناوقلا ماßحأل 

 

  : ىلي ام صخألا ىلع ىلوتيو
 . اهذ*فنت ةعwاتمو ة*ل)لا �ì ة*ملعلاو ة*م*لعتلا ةطخلا دادعإ ?ع فاÿüإلا -1

 . ة*ل)لاêë� wلماعلا دارفألاو ة̀رادإلاو ة*نفلا ةزهجألا �êëب قيس•تلا -2

 تائفلاو �êëينفلاو سÉردتلا تائيه نم ة*ل)لا ةجاح لامßتسإ نأشî تاحاDEقإلا مáدقت ?ع لمعلا -3

 . اهDëغو تاودألاو تا�Dëهجتلاو تËش•ملاو ىرخألا ةدعاسملا

 نم ام ل- نع ةعماجلا ريدم غالw◊و ة*ل)لا لخاد ماظنلا ظفحو تاناحتمإلاو ةساردلا Dëس ةAقارم -4

 ¤اونلا وأ سÉردتلا ةئيه ءاضعأ دحأ ≥إ بس•ي ام وأ ة*ل)لاw لمعلا Dëس نسحw ساسملا هنأش

  .ة*لاملا

 . اهلامعأ ةAقارمو ة*ل)لاw ة̀رادإلا ةزهجألاêë� wلماعلا ?ع فاÿüإلا -5

 ،ة*لاملاو ة̀رادإلاو ة*م*لعتلاو ة*ملعلا ة*ل)لا نوئش نع ¿ماج ماع ل- ةáاهن �ì رf̀قت دادعإ -6

اضرع رf̀قتلا اذه نمضت`و
ö

 نوئشو ،اهب لمعلا ءادأ ىوتسمو ،هتققح امو ة*ل)لاw طاش•لا هجوأل 

 ىأرلا ءادwإل ة*ل)لا سلجم ?ع رf̀قتلا اذه ضرع`و ،تاAقعلا نا*úو اهجئاتنو تاناحتمإلاو ةساردلا

 . ةعماجلا سلجم ?ع ضرعلل ةئطوت

ì ةلßشملا ناجللاو ماسقألا سلاجم عم عامتجإلا ≥إ وعدá نأ د*معلل -7
�

اقفو ة*ل)لا 
ö

 اذه ماßحأل 

 . تاعوضوملا نم ەاري ام اهيلع ضرعá نأ هل ام- نوناقلا

 

  ةیلكلا لیكو
 

 سلجم دامتع◊و ةعماجلا س⁄ئر ةقفاومو ة*ل)لا د*مع نم حيشرت ?ع ءانب ة*ل)لا ل*كو �êëيعت متي

 . ة*ل)لاêë� wلماعلا ةذتاسألا دحأ نم نوك`و تاونس ثالث ةدمل ةعماجلا

 

 : ةیلكلا لیكو تاصاصتخإ
 : ة*تآلا تاصاصتخإلا د*معلا فاÿüإ تحت امهنم ل- ≥وتي �êëل*كو ة*ل)لل

 :بالطلاو مBلعتلا نوئشل ةBلxلا لBكو :الوأ
اضáأو ∂~طلا م*لعتلاو بالطلا نوئش ةنجل سأري -1

ö
  . ة*ل)لاw ة*عرفلا تالداعملا ةنجل 

 . بالطلل }لعلا ب̀ردتلا ?ع فاÿüإلاو ،ة*ل)لا �ì ةAلطلا نوئش ف`>ت -2
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 ضرعلل ةئطوت ة*ل)لا جراخ تاناحتمإلاو سÉردتلل بدنلا نأش �ì ماسقألا تاحDEقم ةسارد -3

 . ة*ل)لا سلجم ?ع

 . بالطلل ة*عامتجإلاو ة*ضاf̀لا نوئشلا ةáاعر ?ع فاÿüإلا -4

ì ة*موقلا تاررقملا ةعwاتم ?ع فاÿüإلا -5
�

 . ة*ل)لا 

 . نيدفاولا بالطلا نوئش ?ع فاÿüإلا -6

7- áهل نوك ì� هصاصتخإ دودح، wس•لاAلماعلاو ة*ل)لا ةزهجأل ةêë� غ نم اهبDë ةئيه ءاضعأ 

ì حلاصملا ءاسؤرل ةررقملا تاصاصتخإلا عيمج ،سÉردتلا
�

 . حئاوللاو �êëناوقلا ةفا- 

 

 :ثوحmلاو اBلعلا تاساردلا نوئشل ةBلxلا لBكو :اBناث
ì ة*ملعلا ثوحAلاو ا*لعلا تاساردلا ةطخ دادعإ -1

�
 ماسقألا سلاجم تاحاDEقإ ?ع ءانب ة*ل)لا 

 . ةصتخملا ناجللو

 . ة*ل)لاw ةفلتخملا ماسقألا �ì ةطخلا ەذه ذ*فنت ةعwاتم -2

ì }لعلا ûü•لا نوئش ?ع فاÿüإلا -3
�

ì ةموسرملا ةسا*سلا ذ*فنت ةعwاتمو ة*ل)لا 
�

 ،نأشلا اذه 

 . تا̀رودلاو عجارملاو بتØلاw اهد`و�DEل ةطخلا حاDEقاو ةAتكملا نوئش ?ع فاÿüإلاو

ì ة*ملعلا تاودنلاو تارمتؤملا م*ظنت حاDEقإ -4
�

 ة*فاقثلا تاقالعلا نوئش ≥وت`و ،ة*ل)لا 

 . ة*جراخلا

 . هصخá ام*ف ة*ل)لل ىونسلا }لعلا رمتؤملا ?ع ضرعá ام دادعإ -5

 

 

 مسقلا سلجم
 نم ةسمخ نمو مسقلا �ì نيدعاسملا ةذتاسألاو ةذتاسألا عيمج نم مسقلا سلجم فلأتي  

ا̀رود مهن’ب ام*ف ة`Jضعلا نوúوانçي ‹ºDألا ?ع ه*ف �êëسردملا
ö

 ?ع سردم ةف*ظو �ì ة*مدقألاw ةنس ل- 

êë� ìسردملا ددع زواجتي الأ
�

ìاw ددع سلجملا 
E

 عامتجإ نوسردملا �>حá الو ،ه*ف سÉردتلا ةئيه ءاضعأ 

 دنع نودعاسملا ةذتاسألا مهيلا فاض`و ،نيدعاسملا ةذتاسألا ف*ظوت نوئش �ì رظنلا دنع سلجملا

ì رظنلا
�

 داوملا سÉردتب موقá نم هتاعامتجإل وعدá نأ مسقلا سلجملو  .ةذتاسألا ف*ظوت نوئش 

 .دودعم توص هل نوكá نأ نود تاشقانملا �ì كراشó نأ ?ع مسقلا صاصتخإ �ì ةلخادلا

 : مسقلا سلجم تاصاصتخإ
áمسقلا سلجم صتخ wرظنلا ì� ةقلعتملا ة*لاملاو ة̀رادإلاو ة*ساردلاو ة*ملعلا لامعألا عيمج wمسقلا 

 : ة*تإلا لئاسملا �ì صخألاúو

 . مسقلا �ì }لعل ثحAلاو م*لعتلل ةماعلا ةسا*سلا مسر -1

 . مسقلا �ì تاصصختلا فلتخم �êëب قيس•تلاو مسقلاw لمعلا ماظن عضو -2

 . }لعلا اهاوتحم دáدحتو اهسÉردت ≥وتي E~لا ة*ساردلا تاررقملا دáدحت -3

 . اهب ةAتكملا م*عدتو اهيلع بالطلا لوصح Dëس⁄تو مسقلا داوم �ì عجارملاو بتØلا دáدحت -4
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 . اهيلع فاÿüإلا عــــ̀زوتو ثوحAلل ةطخ قيس•ت عضو -5

 تارمتؤمو تامهم �ì مهدافá◊و مهتراع◊و مهلقنو مهبدنو سÉردتلا ةئيه ءاضعأ �êëيعت حاDEقإ -6

 . }لعلا غfفتلا تازاج–ب ةذتاسألل ص*خDEلا حاDEق◊و ة*سارد تاقلحوأ تاودنو ة*ملع

 . ه*ل◊و مسقلا نم بادتنإلاو ة*ملعلا تانf̀متلاو تا�Êاحملاو سوردلا عــــ̀زوت حاDEقإ -7

ì مهدافá◊و مهلقنو مهبدنو نيد*عملاو نيدعاسملا �êëسردملا �êëيعت حاDEقإ -8
�

 wع وأ تاثع? 

 . ة*ساردلا تازاجإلا مهئاطع◊و ة*—نجأ حنم

 . مسقلا صخá ام*ف هناجل ل*كشYو ناحتمإلا لامعأ عــــ̀زوت حاDEقإ -9

 . ا*لعلا تاساردلل غfفتلا تËفاßم حنم حاDEقإ -10

 تاجرد حنمو  اهيلع مßحلا ناجل ل*كشYو لئاسرلا ?ع �êëفûüملا �êëيعت حاDEقإ -11

 .ەاروتكدلاو Dëتسجاملا

ì ناحتمإلا جئاتن ةشقانمو مسقلا سلجم س⁄ئرل ىونسلا رf̀قتلا ةشقانم -12
�

 داوم 

 ثحAلاو ناحتمإلاو ةساردلا ماظن م*يقتو  ، مسقلل ة*ملعلا تارمتؤملا تا*صوتو مسقلا

ì }لعلا
�

ì اهدáدحتو اهتعجارمو مسقلا 
�

ìو كلذ ل- ءوض 
�

 }*لعتلاو }لعلا مدقتلا راطإ 

 . ةروطتملا هتاجاحو عمتجملا بلاطمو

 . مسقلا �ì ثوحAلاو م*لعتلل ةماعلا ةسا*سلا ذ*فنت ةعwاتم -13

 

 

 مسقلا سلجم سیئر

 ة*ل)لا د*مع نم ة*كزت ?ع ءانب مسقلاêë� wلماعلا سÉردتلا ةئيه ءاضعأ ةداسلا دحأ مسقلا سأري

ارارق كلذw ردص`و ،ةعماجلا س⁄ئر روتكدلا ذاتسألا د*سلا ةقفاومو
ö

 ولخ ةلاح �ìو .ةعماجلا س⁄ئر نم 

 ة*ل)لا سلجم روضح قح هل نوك`و نيدعاسملا ةذتاسألا نم ة*ل)لا د*مع راتخá ةذتاسألا نم مسقلا

 نيدعاسملا ةذتاسألا وأ ةذتاسألا نم مسقلا ولخ ةلاح �ìو .ةذتاسألا ف*ظوت نوئش �ì رظنلا دنع الإ

áسردملا نم مسقلل اس⁄ئر ة*ل)لا د*مع راتخêë�، رظنلا دنع الإ ة*ل)لا سلجم روضح قح هل نوك`و ì� 

 زاج ∂~نجأ ىوس ةذتاسألا نم مسقلاw نكá مل اذ◊و .نيدعاسملا ةذتاسألاو ةذتاسألا فئاظول حيشDEلا

اAئان مسقلل نوكá ام- ،ة*ل)لا د*مع ىأر ذخأ دعw مسقلا ةسائرب ه*لإ دهعá نأ هل
ö

 ،مسقلا سلجم س⁄ئرل 

ا*حنتم مسقلا سلجم س⁄ئر ∂Dتع`و
ö

ال*كو وأ اد*مع هن’يعتب مسقلا سلجم ةسائر نع 
ً

 اذإ كلذو ة*ل)لل 

 âاردلا ماعلا ءانثأ شاعملل ة*نوناقلا نسلا مسقلا س⁄ئر غلw اذ◊و ،مسقلا �ì ةذتاسألا نم ەDëغ دجو

óرمتس ì� ح مسقلل هتسائر~E اردلا ماعلا ءاهتنإâ ì� 31 ىذلا ماعلا سفن نم ويلوي wنس ه*ف غل 

 .شاعملا

 : مسقلا سلجم سیئر تاصاصتخإ
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الوأ
ً

: óûüة*لاملاو ة̀رادإلاو ة*ملعلا نوئشلا ?ع مسقلا س⁄ئر ف ì� مسقلا ì� ةسا*سلا دودح 

اقفو مسقلا سلجمو ة*ل)لا سلجم اهمسري E~لا
ö

 ،اهب لومعملا تارارقلاو حئاوللاو �êëناوقلا ماßحأل 

ارf̀قت مسقلا سلجم ?ع ضرعلا دعw مدق`و
ö

ì د*معلل 
�

 ة*ملعلا مسقلا نوئش نع ¿ماج ماع ل- ةáاهن 

اضرع رf̀قتلا اذه نمضت`و ،ة*لاملاو ة̀رادإلاو ة*م*لعتلاو
ö

ì طاش•لا هجوأل 
�

 ، هتققحامو مسقلا 

ì تراث E~لا تاAقعلا نا*úو ،اهجئاتنو تاناحتمإلاو ةساردلا نوئشو ، هw لمعلا ءادأ ىوتسمو
�

 ذ*فنتلا 

ìالتل ةمئالملا لولحلاw تاحDEقملا ضرعو
�

 سلجمل مسقلا س⁄ئر �êëب`و .تاAقعلا ل*لذتو بويعلا 

 .ة*ل)لا سلجم ?ع ةضورعملا لئاسملا رظن دنع مسقلا سلجم رظن ةهجو ة*ل)لا

 ،ة*عماجلا ةنسلا ءانثأ رهش ل- لقألا ?ع ةرم عامتجإلا ≥إ سلجملا مسقلا س⁄ئر وعدá :أ*ناث

ا�>حم عامتجإ ل- نع ررح`و ،بÂسم باتكw ءاضعألا ة*بلغأ بلط ?ع ءانب عامتجإلا ≥إ وعدá ام-
ö

 

 مسقلا س⁄ئرل نوك`و .اهرودص نم ماáأ ة*نامث لالخ تارارقلا ه*لإ غلAت ام- ،ة*ل)لا د*مع ≥إ غلAي

wس•لاAاتلا ةزهجألل ةwلماعلاو ةعêë� غ اهبDë ردتلا ةئيه ءاضعأÉءاسؤرل ةررقملا تاصاصتخإلا عيمج س 

 .حئاوللاو �êëناوقلا ةفا- �ì حلاصملا

اثلاث
ö

: ì� ةفلتخملا تاصصختلا ددعت ةلاح ì� مسقلا، áةذتاسألا مدقأ نوك ì� -صصخت ل 

اAئان مسقلا لخاد µEاذ نا*كw ا�Dëمتم
ö

 ەذه ةرادإ ≥وت`و ،صصختلا اذه نوئش  �ì مسقلا سلجم س⁄ئرل 

 سلجمو ة*ل)لا سلجم اهمسري E~لا ةسا*سلا دودح �ìو مسقلا سلجم س⁄ئر فاÿüإ تحت نوئشلا

 صقن ةلاح �ìو ،صصختلا اذه �ì سÉردتلا ةئيه ءاضعأ ìEاw عم اهيف لوادتلاw موق`و ،مسقلا

 نوئشل مسقلا سلجم س⁄ئر بئان لامعأw ه*ف نيدعاسملا ةذتاسألا مدقأ موقá ةذتاسألا نم صصختلا

 سلجم س⁄ئر نأش �ì ةررقملا ة*حنتلا ماßحأ مسقلا سلجم س⁄ئر بئان ?ع ىYûو ،صصختلا اذه

 .مسقلا

 مسقلل ىملعلا رمتؤملا

áترم مسقلل }لعلا رمتؤملا عامتجإ |≥إ مسقلا سلجم س⁄ئر وعدêë� ماجلا ماعلا لالخ لقألا ?ع¿، 

 لßشÉو ،ة*ل)لا سلجمو مسقلا سلجم ?ع رمتؤملا تا*صوت عم ضرعá عامتجإلل �>حم ررح`و

 :ة`Jضعو مسقلا سلجم س⁄ئر ةسائرب رمتؤملا

 .مسقلاw سÉردتلا ةئيه ءاضعأ عيمج .1
 .مسقلاw نيدعاسملا �êëسردملا نع �êëلثمم .2
 ة*ف*ك ةáذ*فنتلا ةحئاللا �êëبتو .ةساردلا �êë� ìقوفتملا نم اونوكá نأ ?ع بالطلا نع �êëلثمم .3
 .�êëتDëخألا �êëتئفلا ل*ثمت

 

 : مسقلل ىملعلا رمتؤملا تاصاصتخإ
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áلاو م*لعتلا نوئش ةفا- ةشقانمو سرادتب مسقلل }لعلا رمتؤملا صتخAلعلا ثح{ ì
�

 م*يقتو مسقلا 

 }*لعتلاو }لعلا روطتلا ةقحالمل اهقالطنإ ققحá امw اهدáدجتو اهتعجارمو اهنأش �ì ةررقملا مظنلا

 .ةروطتملا هتاجاحو عمتجملا بلاطمو

 

 

 ةیلكلل ىملعلا رمتؤملا

 

áنع ررح`و ،¿ماجلا ماعلا لالخ عامتجإلا ≥إ ة*ل)لل }لعلا رمتؤملا ة*ل)لا د*مع وعد 

 .ة*ل)لا سلجمو ماسقألا سلاجم ?ع رمتؤملا تا*صوت عم ضرعá �>حم عامتجإلا

 

 ةیلكلل ىملعلا رمتؤملا لیكشت

óشßضعو د*معلا ةسائرب ة*ل)لل }لعلا رمتؤملا لJ`ة: 

ì سÉردتلا ةئيه ءاضعأ عيمج .1
�

 .ة*ل)لا 
ì نيد*عملاو نيدعاسملا �êëسردملا نع �êëلثمم .2

�
 .ة*ل)لا 

 .ةساردلا �êë� ìقوفتملا بالطلا نع �êëلثمم .3
 

 

 ةیلكلل ىملعلا رمتؤملا تاصاصتخإ

 �ì ةررقملا مظنلا م*يقتو  ،  ة*ل)لا �ì }لعلا ثحAلاو م*لعتلا نوئش ةفا- ةشقانمو سرادت
 }*لعتلاو }لعلا مدقتلا ةقحالمل اهقالطنإ ققحá امúو اهدáدجتو اهتعجارمو اهنأش
 .ةروطتملا هتاجاحو عمتجملا بلاطمو
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 ةیلكلا دیمعل ىنفلا بتكملا

áب ارارق ة*ل)لا د*مع ¡روتكدلا ذاتسألا د*سلا ردصçد*معلل �~فلا بتكملا ل*كش 

wضعJ`ةذتاسألا نم ةسمخ ة wو ة*ل)لاúةنواعم wفظوملا ضعêë� ̀رادإلاêë� wةحئال صنتو ،ة*ل)لا 

 : |?á ام ?ع �~فلا بتكملاw لمعلا

1. áموق wةذتاسألا مدقأ �~فلا بتكملا ررقم لامعأ ì� يعتلاêë� ì� سأر`و ذاتسأ ةف*ظو 
ìو ،هتاسلج

�
ì ه*لá نم �êëيعت ة*ل)لا د*معل زوجá ة*ل)لاw ىرخأ لامعأw هلاغشmإ ةلاح 

�
 ه*مدقأ 

 .ةáذاتسألا
2. áعوبسأ ل- ةرم �~فلا بتكملا عمتجêë� عامتجإلل ا�>حم نود`و لقألا ?ع áع ضرع? 
 ذختي رارق ىأ ?ع ضاDEعإلا ة*ل)لا د*معل زوج`و ،دامتعإلل ة*ل)لا د*مع ¡روتكدلا ذاتسألا
 .ةساردلا نم د̀£مل �~فلا بتكملل هعاجر◊و
3. ì� ءارألا فالتخإ ةلاح ì� و ،تاوصألا ذخؤت �~فلا بتكملا عامتجإì� تاوصألا لداعت ةلاح 
 .بتكملا ررقم مضت E~لا ةعومجملا ىأر حجري

 

 ىنفلا بتكملا تاصاصتخإ

1. áفلا بتكملا موق~� wاتمwملا ةعßتاAلا تا~E ق نم هل لوحتAة*ل)لا د*مع ¡روتكدلا ذاتسألا ل. 
2. áفلا بتكملا موق~� wاتمwدقتو بالطلل ة*ساردلاو ة*م*لعتلا ة*لمعلا ةعáقت مf̀هش ارf̀ا 
 .ة*ل)لا د*مع ¡روتكدلا ذاتسألل

3. áفلا بتكملا موق~� wعصلا ة*عامتجإلا تالاحلا ةساردAو بالطلا ةدعاسمل ة◊áلحلا داج 
 .اهل

 �êëب ة*ضاf̀لا ة*بطلا ةرودلا ءا*ح◊و ،بالطلل �ìاقثلاو Õامتجإلاو �‡اf̀لا طاش•لا ءا*حإ .4
 .ىرخألا تاعماجلاو رهزألا بط بالط
 .بالطلل ة*ل)لا اهيدؤت E~لا تامدخلا م*ظنت .5
 .ة*ل)لا �ì ماظنلا ?ع ةظفاحملا .6
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 سÉردتلا ةئيه ءاضعأ
 

 ىعماجلا ماعلا ىف ةیلكلا ىف سيردتلا ةئیھ ءاضعأ ددع غلب

 ,لمعلا سأر ىلع1280 مھنم، اوضع  1782  يلامجإ  م2021_2020

  نینواعملا ددع غلبو ,)ةراعإ 184 , ةجوز قفارم 318(تازاجأ 502

 قفارم 4(تازاجأ 5 ,لمعلا سأر ىلع 178 مھنم انواعم 183 يلامجإ

 ةلحرمل نيدیقملا بالطلا ددع ىلامجإ غلبو . )ةیملع ةمھم 1,هجوز

 بالطلاو ابلاط 3639 نیيرصملا بالطلا مھنم 3979 سويرولاكبلا

 بالطلا ددع امأ  ، ابلاط 225 نيدفاولا بالطلاو ابلاط 115 نيزییلاملا

 704 , مولبد 274( ابلاط 1128 غلبیف ایلعلا تاساردلا ةلحرمل نيدیقملا

 . )هاروتكد 150 , ریتسجام

 امك بالطلا يلإ  سيردتلا ةئیھ ءاضعأ ةبسن نوكت مدقت ام يلع ءانبو

 :يلي

 4 لكل سيردت ةئیھ وضع ( ةیلكلاب بالطلا ىلامجال 3.98: 1 •

 )بالط

 سيردت ةئیھ وضع ( سويرولاكبلا ةلحرمب نیيرصملا بالطلل  2 : 1 •

 )نیيرصم نیبلاط لكل

 ةئیھ وضع15 ( سويرولاكبلا ةلحرمب نیيزیلاملا بالطلل 1 :15.4 •

 )يزیلام بلاط لكل سيردت

 لكل ءاضعأ 5( سويرولاكبلا ةلحرمب نيدفاولا بالطلل 1 : 5.68 •

 )دفاو بلاط

 بلاط لكل سيردت ةئیھ وضع ( ایلعلا تاساردلا بالطل 1.13 :1 •

  )ایلع تاسارد
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 ةیقرتل ةمئادلا ةیملعلا ناجللا

 سيردتلا ةئیھ ءاضعأ 
 .رهزألا ةعماجw نيدعاسملا ةذتاسألاو ةذتاسألا ة*قDEل ةمئادلا ة*ملعلا ناجللاw لمعلا دعاوق

 : دیھمت

áدصق wتدرو امثيح ه*تآلا تاحلطصملا ì
�

 Yاعملا ة*ملعلا ناجللا لمع ماظنو ل*كشµ� ة*تآلا: 

 ةصصختم ة*ملع تارمتؤم وأ تالجموأ تا̀رود �ûü ì•ي }لع لمع ل- هw دصقá :}لعلا ثحAلا -1
 ل- ةع*بطل اقAط تافلؤملا كلذكو ةدáدج ة*ملع ةفاضا لثمت ة*ملع تافاشçك◊و تاعاDEخإ وأ
 .صصخت

 هعم كDEشإ ن◊و قيقدلا هصصخت �ì هw ثحاAلا درفني ىذلا ثحAلا هw دصقá :درفنملا ثحAلا -2
 .رخآ صصخت نم ەDëغ

ارود كDEشم ل)ل نوكá نأ طîûü ثحاw نم ‹ºDأ ه*ف كDEشإام وه :كDEشملا ثحAلا -3
ö

ا*ساسأ 
ö

 موقت 
 .ةنجللا ەريدقتب

 ىذلا ددعلا رودصو هتعاAط رظت•`و µŒاهن لßشî ەmûü لوبقملا ثحAلا وه :ûü•لل لوبقملا ثحAلا -4
 .ûü•لا لوبق خــــ̀رات نم ماع لالخ هûü w•يس

 ةكAش ?ع ەmûü مت وا هw روش•ملا ددعلا ردصو هتعاAط تمت يذلا ثحAلا :روش•ملا ثحAلا -5
 .|≥ود دمتعم ÿüان لAق نم تنDEنالا

ì ام ة*ملع ةلجم وا ة̀رودل Dëثأتلا لماعم :Dëثأتلا لماعم -6
�
E~لا تارملا ددع وه ةنيعم ةنس |

 مت |
�ì ةروش•ملا ثاحwالاw اهيف داهشçسالا

 ةروش•ملا ثاحwألل |?)لا ددهلا ≥ا اJúس•م ة̀رودلا كلت |
�ì ة̀رودلا كلتب

 يذلا Dëثأتلا لماعم لمعلا ماظنو دهاوقw ەدورو لاح هw دصق`و .ةددحم ةDEف |
áسالا لماعم وا ا̀رود سكتيلانا ت*ف̀رال- ةسسؤم نع ردصçيذلا داهش áةسسؤم نع ردص 

ì ا̀رود سJÏكس
�
 .?عا امهيا ûü•لل هلوبق وا ثحAلا ûüم هw مت يذلا ماهلا |

 ةسسؤم نع رداصلا اهصصخت بسح ة*ملعلا تالجملا ف*•صت هw دصقfú¿|: áلا ف*•صتلا -7
 مسق`و ،سJÏكس تانا*ب ةدعاق ?ع دمتعملا وجام*س ةسسؤم نع رداصلا وا سكتيلانا ت*ف̀رال-
�ì ةلجملا ةدوجو Dëثأت بسح ا*لزانت اهب’ترت دعw ماسقا ةعúرا ≥ا تالجملا ف*•صتلا اذه

 قاطن |
�µاثلا مث لوالا عــfúلا( اهصصخت

  Quartile ةمل)ل اراصتخا Q زمرلاw اهل زمر`و )عبارلا مث ثلاثلا مث |
 كراشÉو يرود لßشî ەدقع متي يذلا ةد*جلا ةعمسلا وذ صصختملا رمتؤملا وه :|≥ودلا رمتؤملا -8

ì�
 .ة�Dëمتم ة*لود ة*ملع تاهج نم نوثحاw م*كحتلاو روضحلاو ûü•لاw هلامعا |

 Dëغو �êëيمáدا ألا �êëثحاAلا نم ددع ةكراشمو روضح دهشó يذلا رمتؤملا :|?حملا رمتؤملا -9
 .دلAلا سفن نم �êëيمáدا ألا
�ì مهتاعاDEخاو ة*نفلاو ة*ملعلاو ة*بدألا نf̀خالا لامعا مادختسا :|}لعلا لاحتنالا -10

 ثاحwأ |
 |?صألا اهبحاص نع ه`Jنتلاو ه*ب•تلا نود دáدجلا ثحاAلا ≥ا لامعالاو راßفالا كلت بسmو ةدáدج
wوا دصق wدصق نود. 
�ì ةسرهفملا ةلجملا اهب دصقá :ة*لودلا ةلجملا -11

 ةعماجلا نم ةدمتعملا تاف*•صتلا دحأ |
 )سJÏكس و سكتيلانا ت*ف̀رال-(
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E~لا ةلجملا اهب دصقá :ةصصختملا ةلجملا -12
ûü ì•ت |

�
 ةلجملا دعتو مدقتملا صصخت |

�ì ةلاعف ة*لمع وا ة*ملع ةكراشم هل نا املاط ثحاAلل ةصصختم
�ì نا- اذا ثحAلا عJضوم |

 ثحAلا |
 .صصخت نم ‹ºDا

 
 :فادھألا

 ة*ملع تالجم �ûü ì•لا ?ع مدقتملا ثحو }لعلا ثحAلا ىوتسم عفر -1
 .ةصصختم

 تافصاوم دحأ اهفصوب سÉردتلا ةئيه وضعل ة*مáدا ألاو ة*ثحAلا ةءافØلا عفر -2
 .م*لعتلا ةدوج

 نودعاسملا ةذتاسالاو ةذتاسالا فئاظول �êëمدقتملل |}لعلا م*كحتلل ماظن عضو -3
ì�
 م`Jقت ?ع دمتعá اهتءافكو اهتيعوضومو ة*ملعلا ناجللا دا*ح نمضá ماع راطا |
�ì سÉردتلا ةئيه وضع ءادأ

 �ì ەرودو |„Éردتلاو ‹~حAلاو }لعلا هطاشm لمجم |
 ةطشmالا نم اهDëغو ةئ’بلاو عمتجملا ةمدخو ة*بالطلا ةطشmألا �ì ةكراشملا
 .ىرخالا

 
 

 ةمئادلا ةیملعلا ناجللا لیكشت دعاوق

 ةذتاسألاو ةذتاسألا فئاظول ة*قDEلل ةمئادلا ة*ملعلا ناجللا لßشY  1 ةدام

 ûüع دحأ نم تاصصختلا نم صصخت ل)ل رهزألا ةعماجw نيدعاسملا

اوضع
ö

 wقا دحí| س وAدا دحك ءاضعأ ةعµ�، نأ ?ع Yشßنم ةنجللا ل 

 وا íقأ دحêë� wغرفتملا ةذتاسألا نم ةسمخو �êëلماعلا ةذتاسألا نم ةتس

 ،�µدا دحêë� wغرفتملا ةذتاسألا نم ةثالثو �êëلماعلا ةذتاسألا نم ةعúرأ

  .اهلمع ءدw خــــ̀رات نم تاونس 5 ة*ملعلا ناجللا لمع ةدم نوكتو

 ةذتاسألا فئاظول ة*قDEلل ةمئادلا ة*ملعلا ناجللا ءاضعأ نوكá نأ طDEشó  2 ةدام

 سلجملا رارق رودص دنع نطولاw لمعلا سأر ?ع نيدعاسملا ةذتاسألاو

 .رهزألل ?عألا

 ةنجللا ءاضعأ �êëب ىûلا باختنإلاw ةنجللا êë� ÿمأو ررقملا را*تخا متي  3 ةدام

 طDEشÉو ،ثوحAلاو ا*لعلا تاساردلل ةعماجلا س⁄ئر بئان ¡د.أ روضحúو

 .رهزألا ةعماج نم �êëمألاو ررقملا نوكá نأ

 ةعماجêë� wغرفتملا ةذتاسألا وأ �êëلماعلا ةذتاسألا �êëب نم را*تخإلا نوكá  4 ةدام

 نوكت نأ  ?ع ةمئادلا ة*ملعلا ةنجلل ةق*قدلا تاصصختلا دحأ �ì رهزألا
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 نكم`و ،لقألا ?ع تاونس ûüع ةáذاتسألا ةجرد �ì مهنم ل- ة*مدقأ

ì تاونس  عبس ≥ا لو��Dلا
�
 .ةردنلا ةلاح |

�ì ة*—يدأت وأ ة*ئانج تاءازج ه*لع عقو دق نوكá ال نأ 5 ةدام
 فûüلا سمت مئارج |

 .ەراAتعإ ه*لإ در وأ اهوحم مت ولو ة*ملعلا ةنامألاو

 .ة*ملعلا ناجللا قf̀ط نع تمت هتيقرت نوكت نا  6 ةدام

 تالجم �ì ةروش•م ثاحwأ وأ تامجرت وأ ة*ملع تافلؤم هل نوكá نأ  7  ةدام

 وأ ذاتسأ ةجرد ?ع لوصحلا دعw ة*لحم وأ ة*م*لقإ وأ ة*ملاع ةصصختم

 Dëتسجاملا لئاسر ?ع فاÿüإلا لالخ نم ة*ملع ادوهج هل نوكá نأ

ì ةكراشملاو ەاروتكدلاو
�

 كراش وأ ا*لعلا تاساردلاw سÉردتلا وأ اهتشقانم 

ì� دعلاáةصصختملا ة*ملعلا تاودنلا وأ لمعلا شروو تارمتؤملا نم د 

 ة*ملعلا ةنجللا صصخت نمض |}لعلا هجاتنإ لمجم نوكá نأ ?ع

 نم ةرداصلا �êëمßحملا مئاوقw ةناعتسالا ةمئادلا ة*ملعلا ةنجلل زوجá  8 ةدام

 .ةرو�>لا دنع تاعماجلل ?عألا سلجملا

 �êëمßحملا مئاوق دادعإ ا*لعلا تاساردلل ةعماجلا س⁄ئر بئان ¡د.أ ≥وتي  9 ةدام

 نكم`و ،ةعماجلا س⁄ئر ¡د.أ نم دمتعت نأ ?ع ةررقملا دعاوقلل اقAط

ì مئاوقلا ەذه لáدعت
�

 .ةجاحلا دنع ماع ل- نم رJúتºأ رهش 

 .با*غلا رذع Dëغل  ةنجللا نم هت`Jضع طاقسإ مت دق نوكá الأ 10 ةدام

  ةیملعلا ناجللا ةيوضعل مدقتلا تاءارجإ

  بلطw ةقwاسلا طوûüلا مهيلع قبطنت نمم سÉردتلا ةئيه وضع مدقتي  1 ةدام

 مامضنإلل ثوحAلاو ا*لعلا تاساردلل ةعماجلا س⁄ئو بئان ¡د.أ د*سلا ≥إ

 :?áام بلطلاw قفري نأ ?ع ةصتخملا ةمئادلا ة*ملعلا ةنجللا ≥ا

 اهد`Ìي امو ة*تاذلا ةDëسلا )1

E~لا تازاجإلا هw احضوم ةعماجلا نم ةلاح نا*ب )2
 اهيلع لصح |

 ه*لع ةعقوملا تاءازجلاw ةعماجلا نم ةلاح نا*ب )3

E~لا ثاحwالاw نا*ب )4
 ?ع لوصحلا دعûü w•لل اهلوبق وأ اهmûü مت |

 ذاتسأ ةجرد

 ةجرد ?ع لوصحلا دعw ة*ملعلا لئاسرلا ?ع فاÿüإلاw نا*ب )5

 ذاتسأ



 بطلا ةیلك  -  رھزألا ةعماج          
  میلعتلا ةدوج نامض ةدحو          

 
  

 
 

48 
 

E~لا )ة*لحمو ة*لود( ة*ملعلا تارمتؤملاw نا*ب )6
 دعw اهيف كراش |

 ذاتسأ ةجرد ?ع لوصحلا

 .تاتاAثإلاw قفرم 12 مقر جذومن ءلم   )7

 

 :ةنجللا ة`Jضعل �êëمدقتملا ةذتاسالا �êëب ةلضافملا طو1ÿü 2 ةدام
�ì ةنجللا ءاضعأ نم نكá مل نمل ة*لضفألا -1

 .ةقwاس تارود |
 نكمملا نمو |≥ود وا |?حم |}áدا ا طاشm هل نا- نمل ة*لضفألا -2
 :|}áدا الا هطاشm م*يقتل |?á امw هناعتسالا
ì ةروش•م ثاحwا وا تامجرت وا ة*ملع تافلؤم هل نم )ا

�
 تالجم |

 ةصصختم
 ?ع هw صاخلا H-index ةم*ق وأ citations تاداهشçسالا ددع )ب
E~لا ،?عا امهيا ت*ف̀رال- و سJÏكس |¿قوم

 ثحAلا تا-رحم اهرهظت |
wشلاAتامولعملل ة*لودلا ةك. 

�ì تmûü ثاحwال تاعجارم هل نم )ج
 Dëثأت لماعم اهل ة*لود تالجم |

�ì جردم
| scopus web of science. ةناعتسالا نكم`و 

wعقومpublons دقتلáةمئاق م wلعلا هم*كحتو هتاعجارم{|.  
�ì ةروش•م ثاحwأ هل نم )د

 .ة*لود تارمتؤم |
�ì مدقألل ة*لضفألا  -3

 .�êëغرفتملل انس رغصأللو �êëلماعلل ذاتسا ةجرد |
 مدقتلا لAق ةDEف لوطأل ةعماجلاw لمعلا سأر ?ع نا- نمل ة*لضفألا  -4
 .ةنجللا ة`Jضعل
 .ءازج يا ه*لع عقوي مل نمل ة*لضفألا  -5
 
( óشDEوأ دعاسم ذاتسأ ةف*ظول }لعلا بقللا ?ع لوصحلل مدقتلل ط 
 ،ة*ملع ةجرد رخآ ?ع هلوصح دعw }لعلا جاتنإلاw مدقتلا ذاتسأ
 ،ذاتسألا ةجردل مدقتلا ةلاح �ì قباسلا }لعلا جاتنإلاw نا*ب اهل فاض`و
ارf̀قت وضعلا اهنم مدقتملا ة*ل)لا مدقتو

ö
 .}لعلا هطاشm نع 

 }لعلا بقللا ?ع لوصحلل مدقتملل }لعلا جاتنلا لقá الأ �êëعتي )2
 :اهنم ثوحw ةتس نع د̀£ي الو ثوحw ةسمخ نع ذاتسأ ةف*ظول

1- wلقألا ?ع ناروش•م ناثح ì� ة*م*لقإ وأ ة*ملاع ة*ملع ةلجم 

 .ةمßحمو ةصصختم ة�Dëمتم

                                .لقألا ?ع ناروش•م نادرفنم ناثحw -ب           

 }لعلا بقللا لع لوصحلل مدقتملل }لعلا جاتنإلا لقá الأ �êëعتي)4

 ثوحw ةسمخ نع د̀£ي الو ثوحw ةعúرأ نع دعاسم ذاتسأ ةف*ظول

 دحاو ثحw -أ                                                               :اهنم

  ة�Dëمتم ة*م*لقإ   وأ ة*ملاع ة*ملع ةلجم �ì لقألا ?ع روش•م
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                                                                              .ةمßحمو ةصصختم

 .لقألا ?ع روش•م درفنم دحاو ثحw - ب

 ثحw نع ûü•لل ةلوبقملا ثوحAلا ددع د̀£ي ال لاوحألا عيمج �ìو )5

 د̀£تالو ûü•لل هلوبق خــــ̀رات نم رهشأ ةتس �íم طDEشÉو ، طقف دحاو

             .ûü•لل هلوبق خــــ̀رات نم ماع نع ثحAلا لوبق باطخ ة*حالص ةدم

6( óشDEلا نوكت نأ طAرأ ?ع ةعزوم ثوحúلقألا ?ع تاونس عــ. 

7( óشDEنت طJلا ذفانم ع•ûü wةصصختم ذفانم ةثالث نع لقت ال ث*ح.  

 ةنجللا ءاضعا �êëب يûلا باختنالاw ةنجللا êë� ÿماو ررقملا را*تخا متي 3 ةدام
wلاو ا*لعلا تاساردلل ةعماجلا س⁄ئر بئان د.ا روضحAنا ?ع ثوح áررح 
 كلذw �>حم

 فئاظولا �úêëو ة*ملعلا ةنجللا êë� ÿماو ررقملا ماهم �êëب عمجلا زوجá ال 4 ةدام
 :اهلامعاw ما*قلا وا ةعماجلاw ه*تالا ة̀رادالا

 ةعماجلا س⁄ئر باون ●
 تا*ل)لا ءادمع ●
 تا*ل)لا ءال-و ●

 س⁄ئر وضعلا ≥وت اذا ة*ملعلا ناجللا ة`Jضع تاÿ̀ دمجت ام-
 نم ة`Jضع تاÿ̀ فقوي كلذكو ، اهلامعاw ما*قلا وا ةعماجلا
 ?ع نمو ر̀زولا بصنم لثم ةلودلاw ا*لع ة̀رادا بصانم |≥وت
�ì ة`Jضعلا تاÿ̀ فقوي كلذكو ،هتجرد

 ءازج عيقوت ةلاح |
µŒانج

 .ةنجللا وضع ?ع |∂~يدات وا |

 ءارجإ ناßم نم ةدمتعم ثحw ل- عم ةرامتسإ مáدقتب مدقتملا م�DEلá  5 ةدام

 رودو هخ̀راتو ەmûü ناßمو هئارجإ خــــ̀راتو ثحAلا مسإ اهب ان’بم ثحAلا

 .كلذ بلطتت E~لا تاصصختلا �ì ثحAلا ءارجإ تاوطخو ه*ف �êëكراشملا

 ەذه �ì ةدراولا مدقتلا طوÿü رفاوت نم دºأتلا دعw ، ة*ل)لا د*مع ≥وتي 6 ةدام

 ةمئادلا ة*ملعلا ةنجللا ررقم ≥إ }لعلا جاتنإلا لمجم ةلاحإ ،دعاوقلا

اموي ûüع ةسمخ لالخ ةصتخملا
ö

 .‹ºDألا ?ع مدقتلا خــــ̀رات نم 

ì مدقتلا نوكá 7 ةدام
�

ìو ،موسر نودw ≥وألا ةرملا 
�

 ددسó مدقتلا ةداعإ ةلاح 

 باسحw غلاAملا ەذه عدوتو ،بولطم ثحw ل)ل ه*نج فلأ ەردق امسر

 .ا*لعلا تاساردلا ةلحرمل ة*م*لعتلا Dëغو ة*م*لعتلا تامدخلا ر`Jطت

 ةمئادلا ةیملعلا ناجللا تاسلج داقعنإ ةحص طباوض

 اهيلإ ةمدقملا تاAلطلاو قاروالا اهصحف ءانثأ ة*ملعلا ناجللا ?ع �êëعتي  الوا

�ì ةنجللا لمع نوك`و ،لما)لا دا*حلاو ة*ملعلا ةنامألاو ة*فافشلاw ما�DEلالا
| 
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�ì ةنجللا لمعتو .�êëمßحملا يأر ≥إ ادانçسا ا̀راداو ا*ملع المع هلمجم
| 

ÿ̀رارقلا ذاختا متي نا ≥ا ةمات ة. 

 ررقم نم ةهجوم ةوعد ?ع ءانب اهتاعامتجا ةمئادلا ة*ملعلا ناجللا دقعت ا*ناث

 نوكتو ،ثوحAلاو ا*لعلا تاساردلل ةعماجلا س⁄ئر بئان د.ا وا ةنجللا

 ناجللا تاسلج داقعنا حصá الو ،ةÿ̀ اهتالوادمو ةنجللا ەذه لامعأ

 نوكá نأ ?ع ءاضعألا ددع فصن نم ‹ºDأ روضحw الإ ةمئادلا ة*ملعلا

ìو.ررقملا مهن’ب نم
�

ì ررقملا با*غ ةلاح 
�

 نم نf̀هش نع د̀£ت ةدم 

 نود لوحت ةئراط فورظ ثودح وأ مدقتملل |}لعلا جاتنلا هم*لسY خــــ̀رات

 مدقأف  نكá مل نإف هلمعw ما*قلا ةنجللا êë� ÿمأ ≥وتي هلمعw هما*ق

 ثوحAلاو ا*لعلا تاساردلل ةعماجلا س⁄ئر بئان ¡د.أ ةقفاوم دعw ءاضعألا

ì اثلاث
�

 با*غ وأ بÂس ىأل ‹ºDأ وأ روهش 3 ةدمل ûلا �êëمأ وأ ررقملا رفس ةلاح 

 ة*لاتتم تارم ةثالث ةنجللا تاعامتجإ نع ةنجللا êë� ÿمأ وأ ةنجللا ررقم

 ¡د.أ ≥وتي ،هلمعw امهنم ىأ ما*ق نود لوحت ةئراط فورظ ثودح وأ

 �µوناقلا لßشلا لامßتسا ثوحAلاو ا*لعلا تاساردلل ةعماجلا س⁄ئر بئان

 .دعاوقلا ەذهب ةدراولا سسألل اقفو ةنجلل

 ضوفá ،)ءاضعأ ةعAس( �µدألا دحلا نع ةنجللا ءاضعأ ددع صقن ةلاح �ì اعwار

ì ثوحAلاو ا*لعلا تاساردلل ةعماجلا س⁄ئر بئان ¡د.أ
�

 ددعلا لامßتسا 

 دعاوقw ةررقملا دعاوقلاو طwاوضلا ءوض �ì ىرخألا تاعماجلا ةذتاسأ نم

Yة*ملعلا ناجللا ل*كش wتاعماجلل ?عألا سلجملا ì� صوصخلا اذه، 

 مضت ىرخألا تاعماجلا �ì رظانم قيقد صصخت دوجو مدع ةلاح �ìو

ì اهل صصخت برقأ ≥إ ةنجللا ەذه
�

 ددعلا رفوتي نأ ≥إ ةعماجلا 

 .بولطملا

 

 ةنجللا لمع تاوطخ

 :دیھمت

 نم وأ ةعماجلل ة*مقرلا ةAتكملا نم دمتعملا م*يقتلاw ما�DEلالا متي نأ |}لعلا جاتنلا صحف دنع Õاري

�ì ثوحAلاو ا*لعلا تاساردلل ةعماجلا س⁄ئر بئان د.ا
�ì ?عا امهيا ûü•لل هلوبق وا ثحAلا mûü خــــ̀رات |

| 

 .ûü•لل ثحAلا لوبق ماعو ûü•لا ماع �êëب م*يقتلا فالتخا ةلاح
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�ì روش•م ثحAب ة*قDEلل مدقتملا مدقت اذا
 وا ة*مقرلا ةAتكملا نم دمتعملا م*يقتلاw ةجردم Dëغ ةلجم |

 ة*مقرلا ةAتكملا لالخ نم ةلجملا ف*•صت متي ثوحAلاو ا*لعلا تاساردلل ةعماجلا س⁄ئر بئان د.ا نم

 .تاءارجإلا سفنب ف*•صتلا دامتعاو رهزألا ةعماجل

 :ةیلاتلا تاوطخلا ةنجللا ذختت

 نا- اذإ ةعماجلا س⁄ئر بئان نم وأ ةصتخملا ة*ل)لا د*مع نم اهيلإ مدقتملا قاروأ ملسçت -1
 ?ع عيباسأ ةثالث لالخ لوألا عامتجإلا ≥إ ةنجللا ررقملا وعد`و ،ةعماجلا جراخ نم مدقتملا
 .اهيلإ }لعلا جاتنلا لوصو خــــ̀رات نم ‹ºDألا

 قاروألا ةداعإ ةنجللو ،�µوناقلا لßشلا لامتºا نم ققحتلل مدقتلا طوÿüو قاروألا ةعجارم  -2
ì ةÿüاAم لوألا عامتجإلا دعw ة*ل)لا د*مع ¡د.أ  ≥إ

�
 |?*صفت نا*ب عم ،اهئاف*çسا مدع ةلاح 

wسألاAبا. 
3-  áألا ?ع عيباسأ ةثالث لالخ داقعنإلل ةمئادلا ة*ملعلا ةنجللا ررقملا وعدºD› لوصو خــــ̀رات نم 

 صصختلل هم*يقت بولطملا }لعلا جاتنلا ةقwاطم ه*ف مت`و ،ه*لإ }لعلا جاتنلا لمجم
 ثحw ل)ل �êëكمحم ةثالث ≥إ هم*يقت بولطملا }لعلا جاتنلا ةلاح–ب ةنجللا موقتو ،بولطملا
 ة*ملعلا ةنجللا ءاضعأل زوج`و .مدقتملا صصختل اقAط �êëمßحملا ةمئاق نم ەرا*تخإ متي
 ةنجللا نم دحاو اوضع íقأ دحw مهرا*تخإ متي نيذلا �êëمßحملا �êëب نم اونوكá نأ ةمئادلا
 ةنجلل زوج`و ،دحاولا مدقتملل ثوحw ةثالث نم ‹ºDأ مßحم ىأ ≥إ دنسó الأ طÏûüو ثحw ل)ل
 وأ تاعماج نم ءاوس ةمئاقلا جراخ نم �êëصصختم ≥إ }لعلا جاتنلا ةلاحإ ءاضتقإلا دنع
 تاساردلل ةعماجلا س⁄ئر بئان ةقفاوم ذخأ دعw >م لخاد وأ جراخ ة*ملعو ة*ثحw زºارم
ìو ،ثوحAلاو ا*لعلا

�
 كراش نم ≥إ مدقتملا ثاحwأ لاسرإ ةنجللا ?ع رظحá لاوحألا عيمج 

 E~ح بسm وأ ةwارق ةلصw اهنم مدقتملا ≥إ تمá ىذلا وأ اهنم ضعw دادعإ وأ اهدادعإ �ì هعم
 ةعwارلا ةجردلا ≥إ ةwارق ةلص امهعمجت �êëمßحم �êëب عمجلا زوجá ال ام- ،ةعwارلا ةجردلا
 .دحاو مدقتمل

4-  Yدرفلا ر̀راقتلا ملسáةمئادلا ة*ملعلا ةنجللا ≥إ صحفلا ةنجل نم ة. 
 دعw ضرغلا اذهل ةدعملا تارامتسإلل اقAط ‹~حAلاو }لعلا طاش•لا لمجم تاجرد دáدحت  -5

 .ة*ل)لا د*معو صتخملا مسقلا سلجم ىأر ذخأ
 مدقتملل }لعلا طاش•لا تانوكمل ة*—س•لا نازوألا فا- تقوب لمعلا ءدw لAق ناجللا ددحت  -6

 ثاحwألل م*كحتلا تارامتسإ ءاف*çس◊و ،3 مقر ةرامتسإلا نم �µاثلاو لوألا نيدنبلا ادع ام*ف
îشßارت حضاو لÕ ياعم ?ع ءانب صصخت ل- فورظ اهيفDë ةحضاو. 

7- ì�
�µاثلا عامتجالا |

�ì ةدراولا �êëمßحملا ر̀راقت ضف متي |
 �êëمßحملا ةوعد زوج`و قلغم فورظم |

 .كلذل ةرو�>لا تعد اذا ر̀راقتلا صحف ةسلج روضحل
● ì�

�ì هتشقانم متت �êëمßحملل ةلاحالا بلطتي ال مدقتملل |}لعلا جاتنلا نا- اذا ةلاح |
| 

µŒاهنلا رf̀قتلا دادع◊و |¿جرملا ثحAلا
|. 

● ì�
�‘*Øلا رf̀قتلا لامßتسا مدع ةلاح |

 ثحAلا داعá كلذل دعملا جذومنلل اقAط يدرفلا |
�ìو ىرخأ ةرم مßحملل

 .رخا مßحم ≥ا لسري ىرخا ةرم هئاف*çسا مدع ةلاح |
● ì�

 دعوم دáدحت متي ة*قDEلل بولطملا �µدألا دحلا مدقتملل |}لعلا جاتنلا زا*تجا ةلاح |
 .هتشقانمل

8- ì�
µŒاهنلا رf̀قتلا دادع◊و مدقتملا ةشقانم متي ثلاثلا عامتجالا |

|: 
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● wس•لاAمدقتملا ةشقانمل ة áمدقتملا ةءافك ?ع فرعتلا ساسأ ?ع م*يقتلا نوك ì
�
 دادعإ |

�ìو هعوضوم ةنجللا تددح يذلا |¿جرملا ثحAلا
 ةلئسا نم ةنجللا هل ههجوت امع ةwاجالا |

 .ةجردلا ?ع لوصحلل �µدأ دحك طاقنلا نم %60 ?ع لوصحلا طDEشÉو
µŒاهنلا اهرf̀قت ة*ملعلا ةنجللا دعت ●

| wدحت دعáن دç*أ م*يقت ةجwو مدقتملا ثاحúةشقانم دع 
ì مدقتملا

�
 .هحاجن ةلاح |

9- áب ة*نمزلا ةدملا ىدعتت الأ بجêë� خالاو لوالا عامتجالاDë قا دحك رهشا ةثالثí ة*ل)لا د*مع ?عو 
 .ةنجلل ةحونمملا ةDEفلا ءاهتنا دعw ة*ملعلا ةنجللا لاجعتساو ة*قDEلا فلم ةعwاتم

 نم ةروص لسري ام- ،ة*ل)لا د*مع ≥إ µŒاهنلا رf̀قتلا لصأ ةمئادلا ة*ملعلا ةنجللا ررقم لسري -10

 تاساردلل ةعماجلا س⁄ئر بئان ¡د.أ ≥إ تاعامتجإلا �Êاحمو ةáدرفلا ر̀راقتلا لوصأو µŒاهنلا رf̀قتلا

 ذاختا عم اهظفحل كلذو ة*ناثلا ةسلجلا داقعنإ خــــ̀رات نم اموي ûüع ةسمخ لالخ ثوحAلاو ا*لعلا

 .ةعماجلا سلجم ةفرعمw الإ ضفت الو ،اهتÿ̀ ?ع ةظفاحملل ةمزاللا تاءارجإلا

 :هتایلآو مییقتلا بولسأ

 م*يقت ساسأ ?ع ?)لا م*يقتلا نم %60 اهل اهددح`و ة*قDEلل ةمدقتملا ثاحwألا م*قت : الوا

 دعتو ،م*كحتلا كلذو نومßحملا اهب دشDEسE ó~لا م*يقتلا Êانع ≥إ ادانçسإ طوûüلا اهيلع �êëصحافلا

 :ه*تآلا Êانعلا ?ع لمتشY كلذل ةرامتسإ

 .هفادهأو ثحAلا اهجلاعE á~لا ةلßشملا حJضو ىدم .1
 .راßتبإلاو ةلاصألا .2
 .هضرع ةقf̀طو هتاوطخو ثحAلا جهنم .3
ì دáدجلا ثحAلا ةºAاوم .4

�
 .قيبطتلل جئاتنلا ة*لwاق ىدمو صصختلا 

 .هت•يعو ثحAلا اهيف ىرجأ E~لا ةسسؤملا .5
 .مدقتملل قيقدلا صصختلاw ثحAلا طاAترإ .6
 .كDEشملا ثحAلا �ì مدقتملا رود .7
 .ةغللا ةمالسو بولسألا حJضو .8
 .ثحAلل اهتمءالمو عجارملا لومش .9

 .ثحAلا اهب روش•ملا ةلجملل }لعلا ىوتسملا .10

* áلا م*يقت مدع ةاعارم بجAشملا ثحDEةنجللا نم هم*يقت قبس ىذلا ك ì� ةرم صصختلا تاذ 

 .ريدقتلا سفن $عá نأ ?ع ىرخأ

 لالخ نم ?)لا م*يقتلا نم %20 هل ددح`و مدقتملل ¿ماجلا طاش•لا لمجم م*قá : ایناث

 ) ة*Júجو Êانع(    : ة*تآلا Êانعلا لمتشYو ةحضاوو ةAسانم Dëياعم ةرامتسإ

 نأ ذاتسأ ةف*ظول مدقتملا �ì طDEشÉو ،ة*ملع لئاسر ?ع فاÿüإلا �ì ةكراشملا وأ فاÿüإلا .1
áأ دق نوكÿüتلاسر ?ع فêë� تيملعêë� لقألا ?ع ì� امأ ،مدقتملا صصخت ì� ذاتسألا ةلاح 
 .مدقتملا صصخت �ì ةدحاو ةلاسر ?ع فاÿüإلا �ì ةكراشملا طDEش⁄ف دعاسملا

 جهانملا ر`Jطت �ì ةكراشملاو ،ا*لعلا تاساردلا وأ ة*لاعلا ةزاجإلا ةلحرم ىوتسم ?ع سÉردتلا .2
 .ة*نوØDEلإ تاررقم ≥إ اهسÉردتب موقE á~لا تارارقلا ل`Jحت وأ
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 نمض اهمáدقت مدع طîûü اهب فDEعم mûü رود نع ةرداصلا ةمجDEملا وأ ةفلؤملا بتØلا .3
 .ةمدقملا ثاحwألا

 
ì كاDEشإلا .4

�
 ة*ناسm◊و ة*عامتجإ تاطاشm( ا*مáدا أ افاÿüإ ة*ل)لا ىوتسم ?ع ة*بالطلا ةطشmألا 

ì كاDEشإلاو ، )بالطلا عم
�

ì تاعوûüملا 
�

 لاجمو  ةعماجلا ر`Jطت لاجم لثم تالاجملا ةفا- 
 وأ ة*ل)لا وأ مسقلا اهددحá ىرخأ ةطشmأ نم هw موقá نأ نكمáام بناجw عمتجملا ةمدخ
 .مدقتلل ةقwاسلا ةDEفلا ءانثأ ةعماجلا

ì ةكراشملا .5
�

 .اهيلإ }ت•ي E~لا ة*ل)لا وأ ةعماجلاw ةدوجلا نامض تاءارجإ ةطشmأ 
 ةكراشملا عJن تاAثإ مدقتملا ?عو ،هلخاد وأ نطولا جراخ ة*ملعلا تارمتؤملا �ì ةكراشملا .6

 .اهيف ەرودو
 

 لمجم ةرامتسإ �ì ةروكذملا Êانعلل ∂~س•لا نزولا دáدحتب ة*ملعلا ناجللا موقت : اثلاث

افلس اددحم اهنم نا ام الإ ( اهل عامتجإ لوأ �ì ة*ملعلا ناجللا ەارت امAسح طاش•لا
ö

 ةنجللا ?عو، ) 

 ¡د.أ ناجللا رطختو ،اهيلع ةضورعملا تالاحلا رظن دنع اهترقأ E~لا ەDëياعمو م*يقتلا Êانعw ما�DEلإلا

 رطخ`و ،ة*نعملا تا*ل)لا ?ع اهم*معتل Dëياعملا ەذهب ثوحAلاو ا*لعلا تاساردلل ةعماجلا س⁄ئر بئان

ì رظنلا ءدw لAق كلذو ةفلتخملا ماسقألاw سÉردتلا ةئيه ءاضعأ ةداسلا اهب
�

 .اهيلع ةضورعملا تالاحلا 

ì ثاحwأ نم همدق ام*ف ەرود ?ع فرعتلا  : اعبار
�
 هضرع ?ع كلذكو ،ةشقانملا ةسلج ءانثأ |

 : |?á ام

ا*ملاع ثاحwأ نم رودá ام مهأ   -1
ö

 ì�
 ?ع لوصحلل هثاحwأ مظعم ه*ف مدق يذلا قيقدلا صصختلا |

 . دعاسم ذاتسأ ةجردw |}لعلا بقللا

 |}لعلا بقللا ?ع لوصحلل ه*ف ة*قDEلا دارملا صصختلا لاجمw ضوهنلل ة*لAقتسملا هت`ؤر -2

 . ذاتسأ ةجردل

 ةثالث اهنم ثوحw ةسمخ نع ذاتسألل �Dëجأ يذلا |}لعلا جاتنلا لمجم لقá الأ  : اسماخ

  .د*ج ريدقتب لقألا ?ع نانثإ اهنم ثوحw ةعúرأ نع دعاسملا ذاتسأللو ،لقألا ?ع د*ج ريدقتب

�µدألا دحلا : اسداس
E~لا تاجردلل |

 م*يقتلا ةجرد نم %70 ذاتسأ ةجردل مدقتملا اهب لاني |

�ì ة*ل)لا
 ذاتسألاو – |}لعلا طاش•لا – ة*قDEلل همدقملا ثاحwألا ريدقت(  م`Jقتلا تانوكم نم نوكم ل- |

�ì %70 نع دعاسملا
 ة*قDEلل ةمدقملا ةزاجملا ثاحwألا ريدقت( ةثالثلا م*يقتلا تانوكم نم نوكم ل- |

 . )|}لعلا طاش•لا –
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 فئاظول يملعلا بقللا ىلع لوصحلل وأ ةفیظولا لغشل مدقتلا ةداعإ تاءارجإ

  نيدعاسملا ةذتاسألاو ةذتاسألا

 لAق مدقتلا ةدواعم هل زوجá الف |}لعلا بقللا وأ ةف*ظولا لغشل مدقتملا ة*لهأ مدع ررقت اذإ

�íم
 ةسمخ وأ |}لعلا جاتنلا ضفرب ةصتخملا ةمئادلا ة*ملعلا ةنجللا رارق خــــ̀رات نم لقألا ?ع ةنس |

ارهش ûüع
ö

اقAط دáدج |}لع جاتن ةفاضإ طDEشÉو ، ة*ل)لا د*مع ¡د.أ ≥إ همدقت خــــ̀رات نم 
ö

 تصوأ امل 

wلا ة*ملعلا ةنجللا ه~E
 . ةدáدج ثوحw نم بلط ام ?ع ثوحAلا صحف >تق`و ، اهيلإ مدقت نأ قبس |

 ةماع ماكحأ

 نأ ?ع ، اهل*كشY خــــ̀رات نم ماع دعêë� wمدقتملا عيمج ?ع دعاوقلا ەذه ماßحأ يYû : الوا

Yة*لاحلا ة*ملعلا ناجللا رمتس ì�
 . اهيلع ةضورعملا تالاحلا نم ءاهتنإلا E~ح اهلمع |

اقAط اهيلع عالطإلا زوجá الو ةÿ̀ ةáدرفلا ر̀راقتلا : ایناث
ö

 ەذه لامعأل ةمظنملا دعاوقلل 

 . ةعماجلا سلجم نم رارقw الإ ناجللا

 رمتسYو اهلمع ءدw خــــ̀رات نم تاونس سمخ ناجللا ەذه لمع ةدم نوكت : اثلاث

ì�
 . ل*كشçلا ةداعإ �êëحل اهلمع |

�êë� ìمدقتملا ددعت دنع :اعبار
�ì سÉردت ةئيه ءاضعأ فئاظو لغش نع نالعإلا ةلاح |

 ىدحإ |

 ب⁄تDEب ة*ملعلا ةنجللا موقت ، ةáذ*فنتلا هتحئالو 1961 ةنسل 103 نوناقلل اقAط ةعماجلا تا*ل-

ì ةدشDEسم ، ةءافØلا نم ة*لضفألل اقAط ةف*ظو ل- لغشل �êëمدقتملا
�
 راشملا Êاتعلاو Dëياعملاw كلذ |

�ì اهيلإ
�ìو ةقwاسلا داوملا |

�ì رهزألل ?عألا سلجملا نم ةرداصلا تارارقلا ءوض |
 زوج`و  ، نأشلا اذه |

�êë� ìصصختملا نم ‹ºDأ وأ ذاتسأw ةناعتسإلا ةنجلل
�ì مدقتملل قيقدلا صصختلا |

 رفاوت مدع ةلاح |

 . اهب �êëصصختم

 ثوحAلاو ا*لعلا تاساردلل ةعماجلا س⁄ئر بئان ¡د.أ ≥إ ةمئاد ة*ملع ةنجل ل- مدقت :اسماخ

 مزاللا ذاختإل ةعماجلاw |}لعلا ءادألا �êëسحت نأشî اهتاحDEقمو اهتاظحالمو اهلامعأ نم ا`Jنس ارf̀قت

 . اهلا*ح

�ì ة*ئاهنلا صحفلا ر̀راقت ة*ملعلا ةنجللا مدقت مل اذإ :اسداس
 س⁄ئرلف ،ةددحملا د*عاوملا |

 ةعماجلا سلجم ?ع رمألا ضرعو Dëخأتلا باAسأ |íقتل هتسائرب عامتجإ ≥إ ةنجللا وعدá نأ ةعماجلا

  .ەاري ام ذاختإل

 لßشلا ث*ح نم ةافوتسم نكت مل اذإ ةمئادلا ةنجللا ≥إ ر̀راقتلا ة*ل)لا د*مع د*عá :اعباس

�ì اهيلع صوصنملا تاءارجإلل ةقwاطم Dëغ وأ
 . دعاوقلا ەذه |
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ì :انماث
�
 ،صحفلا تاءارجإ فقوت نأ اهيلعف ة*ملعلا ةنامألا مدع ةهبش ةنجللا فاشºçإ ةلاح |

ارf̀قت مدقتو
ö

 نوكá نأ ?ع هنأشî مزاللا ذاختإل ةعماجلا س⁄ئر ¡د.أ ≥إ ل*لدلاw اموعدم ةلاحلا نع 

 .قيقحتلا ≥إ عJضوملا ةلاحإ دنع ةعماجلا ه*لع دمتعت يذلا ساسألا وه ةنجللا رf̀قت

 ناجللا ءاضعأل تاعماجلل ?عألا سلجملا نم ةررقملا تËـفاßملا دعاوق قبطت : اعسات

 354 ةداملا صنل الامعإ رهزألا ةعماجêë� wمßحملاو ة*ملعلا ناجللا ءاضعأ ?ع �êëمßحملاو ة*ملعلا

ì ةررقملا ماßحألا نم ءانثçسإلا ?ع صنت E~لا ةáذ*فنتلا هتحئالو 1961 ةنسل 103 نوناقلا نم
�

 ەذه 

 تائفل ةAس•لاw ىYûو .ىرخألا حنملاو تËفاßملاو ناحتمإلا تËفاßمو سÉردتلا تËفاßم نأشî ةحئاللا

ì اهب لومعملا ماßحألا تËفاßملا ەذه
�

  .1972 ةنسل 49 مقر نوناقلل ةعضاخلا تاعماجلا 

 ەذهب صن هw دري مل ام*ف تاعماجلل ?عألا سلجملا �ì اهب لومعملا ماßحألا ىYû :ارشاع

 .دعاوقلا

 

 

 

 

  سيردتلا ةئیھ ءاضعأ نییعت

 ) نوسردملا – نودعاسملا ةذتاسألا – ةذتاسألا (

- áعêë� ردتلا ةئيه ءاضعأÉس wةعماجلا سلجم بلط ?ع ءانب ةعماجلا س⁄ئر نم رارق wىأر ذخأ دع 

اراAتعإ �êëيعتلا نوك`و صتخملا مسقلا سلجمو ة*ل)لا سلجم
ö

 .ةعماجلا سلجم ةقفاوم نم 

- áعêë� ردتلا ةئيه ءاضعأÉنالعإ ?ع ءانب نود*عملاو س ì� تف*حصêë� تيمويêë� ىذلا ماظنلل اقفو áهعض 

 تاثعAلا ءاضعأ نالعإلا طÿü نم �~ثçسÉو ، ةعماجلا سلجم حاDEقإ ?ع ءانب رهزألل ?عألا سلجملا

 .طوûüلل نوفوتسملا نود*عملاو نودعاسملا نوسردملاو نوسردملاو ة*ساردلا تازاجإلاو

 :سيردتلا ةئیھب اوضع نیعي نمیف طرتشي

 .ةعمسلا نسحو ةDëسلا دومحم املسم نوكá نأ -1
 ةدام �ì ة`>ملا تاعماجلا ىدحإ نم اهلداعáام وأ )ةاروتكدلا( ة*ملاعلا ةجرد ?ع الصاح نوكá نأ -2

 قافتإلاw رهزألل ?عألا سلجملا اه∂Dتعá اهب فDEعم ة*—نجأ ةعماج نم وأ ،ةف*ظولا لغشل هلهؤت
 .ەاروتكدلل ةلداعم تاعماجلل ?عألا سلجملا عم

 

 :يلي ام بطلا ةیلكب اسردم نیعي نمیف طرتشي



 بطلا ةیلك  -  رھزألا ةعماج          
  میلعتلا ةدوج نامض ةدحو          

 
  

 
 

56 
 

 بطلا �ì سو̀رولاAßلا ةجرد ?ع هلوصحل لقألا ?ع تاونس تس �íم دق نوكá نأ -1
 .ةحارجلاو

2- wس•لاAسردملل ةêë� نأ نيدعاسملا áلم نوكDEام� ì
�

 ادعاسم اسردم هن’يعت ذنم هكولسو هلمع 
 .اهءادأ انسحمو هتاAجاوب اد*عموأ

 .ه*ف �êëيعتلل مدقتملا صصختلا �ì بطلا �ì ەاروتكدلا ةجرد ?ع لصح دق نوكá نأ -3
 

 :ىتآلاك نوكت نییعتلا تاءارجإ

 ةثالث نم }لعلا جاتنلا صحف ةنجل ل*كشY ?ع مسقلا سلجم ةقفاوم ة*ل)لل مسقلا لسري -1
 ەدجاوتب مدقتملا نم رارقإ + ةتقؤملا ةاروتكدلا ةداهش اهب اقفرم صتخملا مسقلا نم ةذتاسأ

ì
�

 .ةعماجلا لAق نم ةددحملا تارودلا ەروضح د*فت ةداهش ةروص + لمعلا 
 سلجم نم ەدامتعإل ةعماجلا ةرادإل لسر`و ،ض`Jفتلاw ل*كشçلا ?ع د*معلا ¡د.أ ةقفاوم متي -2

 .ةعماجلا
 
3- wلا دامتعإ دعçقت لمعو ةصحافلا ةنجللا عامتجإ متي ،ةعماجلا سلجم نم ل*كشf̀ر áضرع 

 ة*ل)لل رf̀قتلاو مسقلا سلجم ةقفاوم لاسرإ مت`و ،رf̀قتلا ?ع ةقفاوملل مسقلا سلجم ?ع
 ةئيه ءاضعأ نوئش ةنجل ?ع ضرعلا نكمE á~ح فا- تقوب ة*ل)لا سلجم داقعنإ لAق
اد*همت سÉردتلا

ö
 .ةقفاوملل ة*ل)لا سلجم ?ع هضرعل 

4- wقتلاو مسقلا سلجم ةقفاوم + ة*ل)لا سلجم ةقفاوم لاسرإ متي ،ة*ل)لا سلجم ةقفاوم دعf̀ر 
 ،ةعماجلا سلجم ?ع ضرعلا نكمE á~ح ةعماجلا ةرادإل مهنم ل- نم ةخسÕ + 75 mامجلا
اراAتعإ اáذ*فنت ارمأ ردص`و

&
 .ةعماجلا سلجم ةقفاوم خــــ̀رات نم 

 

 :نيدعاسملا نیسردملا نییعت

 .ەاروتكدلا ةجرد ?ع لوصحلل د*قلل الهؤمو Dëتسجاملا ةجرد ?ع الصاح نوكá نأ -1
ام�DEلم نوكá نأ مدقت امع الضف طDEشó بطلا ة*ل- �ì نيد*عملا نم نا- اذإ -2

ö
 ì� هكولسو هلمع 

انسحمو هتاAجاوب اد*عم هن’يعت ذنم
ö

 ?ع هلوصح طDEش⁄ف نيد*عملا Dëغ نم نا- ن◊و ،اهئادأ 
 .Dëتسجاملا ةلاسر ?ع فûüملا نم ة*كزت

 
 : نيدعاسملا نیسردملا نییعت تاءارجإ

 
 ةروكذملا تاداهشلاو قاروألا ≥إ ةفاضإلاw دعw ة*تآلا قاروألاw ءاAطألا مدقتي : نالعإلا قf̀ط نع -1

ì� تسجاملا ةداهش -  :د*عم ةف*ظوDë  - ملا نم ة*كزتûüتسجاملا ةلاسر ?ع فDë. 
 : دعاسم سردمل د*عم نم ةجردلا عفرل دعµE wآلا مهئاف*çسإ متي :ة*ل)لاw نيد*عملا  -2

 .دعاسم سردمل د*عم نم ةجردلا عفر ?ع مسقلا سلجم ةقفاوم - أ
 .Dëتسجاملا ةداهش -2

 

 : نيدیعملا نییعت
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wب ةرغاشلا فئاظولا نع نالعإلا دعDEب نم صتخملا مسقلا نم حيشêë� لصاحلاêë� ريدقت ?ع 

 صصختلا ةدام �ì د*ج نع ەريدقت لقá الأ طîûü ةحارجلاو بطلا سو̀رولاAßلا �ì لقألا ?ع ادج د*ج

 حيشرت زوج*ف ادج د*ج ماع ريدقت ?ع لصح نم �êëمدقتملا �êëب نم دجوي مل نإف ،اهماقم موقáام وأ

ì ريدقتلا لقáالأ طÏûüو لقألا ?ع د*ج ماع ريدقت ?ع �êëلصاحلا دحأ
�

 موقá ام وأ صصختلا ةدام 

 ?ع لوصحلا اهماقم ماق سو̀رولاAßلا ناحتمإ نم صصختلا ةدام نكت مل اذاو ،ادج د*ج نع اهماقم

ì ¿ماج �‘شçسمw )ارهش 36( ةwا*نلا ةدم اهماقم ماق دجوي مل اذ◊و ،صصختلا �Dë ìتسجاملا
�

 عfف 

ì لقألا ?ع ادج د*ج ريدقت ?ع لصحá نأ طîûü صصختلا
�

 .ةDEفلا كللت لالخ هلمع 

 ىواسçلا دنعو ،ماعلا ريدقتلا �ì ?عألا ل*ضفت ساسأ ?ع �êëمدقتملا �êëب ةلضافملا ىرجتو

ì
�

ì ?عألا لضفá ريدقتلا 
�

ì ?عألا لضفá ىواسçلا دنعو ،?)لا عJمجملل تاجرد عJمجم 
�

 ريدقت 

ì ?عألا لضفá ىواسçلا دنعو ،صصختلا ةدام
�

 ?ع لصاحلا لضفá ىواسçلا دنعو ،ةداملا تاجرد 

انس ∂ºDألا لضفá ىواسçلا دنعو ، ?عأ ة*ملع ةجرد
ö

.  

 نوكá نأ مدقت ام ?ع ةوالع ة*•يل إلا ماسقألا دحأw د*عم ةف*ظو لغشل حشرملل ةAس•لاw طDEشÉو -

 طDEشÉو ،تاونس 3 م*قم ب*بط ةدم ءاهتنإ ?ع رم دق نوكá الأو ،ام*قم اA’بط ارهش 36 ةدم �íمأ دق

 .ةنس 35 ≥إ هنس لصá الأ طÏûüو تاونس سمخ سو̀رولاAßلا |?ع هلوصح ?ع رم دق نوكáالأ

 :نيدیعملا نییعت تاءارجإ

اموي ûüع ةسمخ لالخو نيد*عملا فئاظو نع نالعإلا رودص دنع - 
ö

 مدقتي نالعإلا mûü خــــ̀رات نم 

 :ة*تآلا قاروألاw ءاAطألا

 :ةیساسألا مولعلا يف دیعم ةفیظول ةبسنلاب -أ

 .ة*ل)لا د*مع¡د.أ مس–ب بلط .1
 .ةحارجلاو بطلا سو̀رولاwß ةداهش .2
 .ة*سارد ةلاح نا*ب .3
 .زا*تمإلا ةداهش .4
 .ا*لعلا تاساردلا نم مدقتملا فقوم .5
 .دال*ملا ةداهش ةروص .6
 .لمعلا مدعw رارقإ وأ مدقتلا ?ع لمعلا ةهج ةقفاوم .7
 
 :ىتآلا فاضي ةقباسلا قاروألل ةفاضإلاب ىكنیلكإ دیعم ةفیظول ةبسنلاب – ب

 .)ة∂Dخ ةداهش( م*قم ب*بط ةداهش .8
 .اهيلع لصاحلا Dëتسجاملا ةداهش .9
 

 :ىتآلا متي ةروكذملا تانالعإلا ةدم ءاھتنإ دعب
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êë� ìمدقتملا قاروأ ب⁄ترت متي .1
�

 غــــf̀فت فشك لمع مت`و ، ةدح ?ع صصختو ةف*ظو ل- 
 نم حيشDEلل ماسقألا سلاجم ?ع ضرعلل ماسقألل لسر`و ،صصختو ةف*ظو ل)ل �êëمدقتملل
 .�êëمدقتملا �êëب

 سÉردتلا ةئيه ءاضعأ نوئش ةنجل ?ع ضرعلل ة*ل)لل مسقلا سلجم ةقفاوم مسقلا لسري .2
 .حيشDEلا ?ع ةقفاوملل ة*ل)لا سلجم ?ع ضرعلل اد*همت

 ?ع اهضرعل ةعماجلا ةرادإل �êëمدقتملا قاروأ عيمجو حيشDEلا ?ع ة*ل)لا سلجم ةقفاوم لسرت .3
 .∂~طلا فشØلا ءاف*çسإ دعêë� wيعتلا ?ع ةقفاوملل ةعماجلا س⁄ئر ¡د.أ ةل*ضف

4. wيعتلا ?ع ةعماجلا س⁄ئر ¡د.أ ةل*ضف ةقفاوم دعêë� áعملا ب*بطلا �>حêë� اطخwا wنم كلذ 
 .مسقلا مث ة*ل)لاw لمعلا مالتسإل ةعماجلا ةرادإ

 اáذ*فنت ارمأ ةعماجلا ةرادإ ردصتف لمعلا ملسY دق �êëعملا ب*بطلا نأw ةعماجلا ةرادإ راطخإ متي .5
wيعتلاêë� تعإAةعماجلا س⁄ئر ¡د.أ ةل*ضف ةقفاوم خــــ̀رات نم ارا. 

 

 :ةيرادإ فئاظول تاليوحتلا

اق*بطتو ،م1989 ةنسل 46 مقر ةعماجلا س⁄ئر ¡د.أ ةل*ضف رارقل اق*بطت
ö

 191 داوملا صوصنل 
اق*بطتو،رهزألا م*ظنت ةداعإ نأشî 1960 ةنسل 103 نوناقلل ةáذ*فنتلا ةحئاللا نم 192 ،

ö
 رارقل 

ì خرؤملا 366 مقر ةعماجلا سلجم
�

ì م 1995¡10¡4 
�

اقAطو ،109  عضوملا 
ö

 ركذلا ةفلاس �êëناوقلل 
wردتلا ةئيه نوئش موقت ه*لاعÉب سçآلا ذ*فنµE: 

 
 نودw تاونس سمخلا اومتأ نيذلا ءاAطألا ءامسأw ماسقألا ءاسؤر ةداسلا ≥إ تاwاطخ لاسر–ب موقت -1

 شقان ب*بطلا له باطخلاêë� wحضوم )ةاروتكدلا – Dëتسجاملا( ة*ملعلا ةجردلا ?ع لوصحلا
 .)ة*ل)لا د*مع ¡د.أ عيقوتب عJفشم( شقاني مل وأ – ةلاسرلا

 
 :µEآلا ذ*فنçب مسقلا س⁄ئر ¡د.أ موقá باطخلا ?ع ءانب -2
 ةقفاوملاw ىأرلا ءادwإل مسقلا سلجم ?ع هضرعw موقá ةلاسرلا شقاني مل ىذلا ب*بطلل ةAس•لاw :الوأ

 .ة̀رادإ ةف*ظول ل`Jحتلا وأ دملا ?ع

ا*ناث
ö

:- wس•لاAةلاسرلا شقاني مل ىذلا ب*بطلل ة áموق wملا ةداسلا ?ع هضرعûüفêë� إل ةلاسرلا ?عwءاد 

 ضرع متي �êëفûüملا ةداسلا ىأر دعúو ،ال مأ ةلاسرلا لمع �ì مدقتم ب*بطلا اذه له ىأرلا

 .ال مأ نوناقلل اقAط ماع ةدمل دملا ?ع ةقفاوملاو ىأرلا ءادwإل مسقلا سلجم ?ع عJضوملا

 ?ع ة*ح*ضوت ةركذمw ماسقألا ءاسؤر ه*لإ (تنإ ام ضرعw سÉردتلا ةئيه نوئش ةرادإ موقت -:اثلاث

 .نأشلا اذه �ì ىأرلا ءادwإل ة*ل)لا سلجم ?ع عJضوملا ضرعw ةقفاوملل ة*ل)لا د*مع ¡د.أ د*سلا

اعwار
*

 تاءارجإلا ءاهنإل ةعماجلاw سÉردتلا ةئيه نوئش ةرادإ ?ع هلم أw عJضوملا ضرع كلذ دعw متي -: 

 .ةعماجلا س⁄ئر ¡د.أ ةل*ضف ?ع اهضرعو كلذw ةصاخلا ة̀رادإلا
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 ةیلخادلا تابادتنإلا

ì ة*ملعلا تا*ل)لاw ةعماجلا لخاد E~لا تاwادتنإلاw ة>تقم …و
�

 بطلا صصخت لاجم 

 لخاد اهنأل ة*لام روجأ ىأ اهيلع ف>áال تاwادتنإلا ەذه نأو ،ةعماجلاw ة*م*لعتلا ة*لمعلا ر`Jطتو

 طقف لاقتنإ لدw اهنع ف>á م*لاقألاw ةصاخلا ةعماجلاw ةصاخلا تاwادتنإلا نØلو .سÉردتلا باصن

 .Dëغال

 تابادتنإلا ذیفنت

 .اهيلإ بدتنملا ةهجلا ةقفاوم

 .مسقلاw سÉردتلا لودجل اقAط مسقلا سلجم ةقفاوم

 .ة*ل)لا سلجم نم ض`Jفتلاw ة*ل)لا د*مع ¡د.أ ةقفاوم

 .بدنلاw اهيلع صوصنملا �êëناوقلاو حئاولل اقAط بدنلا ?ع ةقفاوملاw اهيلإ بدتنملا ةهجلا راطخإ متي

 ةیجراخلا تابادتنإلا

ارجأ بدتنملا وضعلا اهنع ف>`و ،ىرخألا ة`>ملا تاعماجلاw نوكá بدنلا اذهو
ö

اf̀هش 
ö

: 

 .اهيلإ بدتنملا ةهجلا ةقفاوم :الوأ

ا*ناث
ö

 مسقلا �ì اغرفتم نوكá نأو ،مسقلاw سÉردتلا لودجل اقAط بدنلا ?ع مسقلا سلجم ةقفاوم :

ì� ا*عوبسأ موي نع بدنلا د̀£ي الو ،مويلا كلذ
ö

. 

اثلاث
ö

 بادتنإلا ىدعتي الأ ?ع بدنلا ?ع ة*ل)لا سلجم نع ض`Jفتلاw ة*ل)لا د*مع ¡د.أ ةقفاوم :

ا*عوبسأ موي نع ∂¤راخلا
ö

اقAط 
ö

 . ة*عماجلا �êëناوقلل 

اعwار
ö

 .ىأرلا ءادwإل ةعماجلاw م*لعتلا نوئش ةرادإ ?ع عJضوملا ضرع متي :

اسماخ
ö

 نوئشلا ةرادإ ?ع عJضوملا ضرع متي ىرخأ ة*لwß مسق ةسائر ?ع افاÿüإ بادتنإلا نا- اذإ :

 .ىأرلا ءادwإل ةعماجلاw ة̀رادإلا

اسداس
ö

: wةعماجلا ةرادإ ةقفاوم دع ì� مألا ذاتسألا د*سلا ةقفاومو صصختلا اذهêë� راطخإ متي ،ماعلا 

 .عJضوملا صوصخw ىأرلاw هتدwأ امw مسقلاو اهيلإ بدتنملا ةهجلا
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 لماكلا بدنلا

 

اق*بطت -
ö

 :لما)لا بدنلا سÉردتلا ةئيه ءاضعأ ةداسلا بادتنإ دنع µEآلا متي �êëناوقلل 

 اهيلإ بدتنملا ة*ل)لاw صاخلا ة*ل)لا سلجم رارقو مسقلا سلجم رارقو ة*ل)لا د*مع ¡د.أ ةقفاوم .1
 ماع نع بدنلا د̀£ي ال نأو ـ ةدملا لالخ فاÿüإلل وأ سÉردتلل له(بدنلا ة*عون دáدحت عم
 .)¿ماج

 ىأرلا ءادwإل مسقلا سلجم ?ع ضرعلا ?ع ةقفاوملل ة*ل)لا د*مع ¡د.أ ?ع عJضوملا ضرع متي .2
ì� آلاµE: 
اwدن ىرخأ ة*ل- ≥إ بدتنملا وضعلا نا- اذا -1

ö
 ة*ل)لاw سÉردت لودج لغشó ملو الما- 

 .ماعلا اذه لالخ
 .ةDEفلا ەذه لالخ ه*لإ مسقلا ةجاح -2

 .ةDEفلا ەذه لالخ هلمعw موقá نم -3
 ىأرو ة*ل)لا ىأر د*فت ة*ل*صفت ةركذمw عJضوملا ضرع متي ،مسقلا سلجم رارقw ىأرلا ءادwإ دعúو      -3

 ة*ل)لا سلجم ?ع عJضوملا ضرعw ةقفاوملل ة*ل)لا د*مع ¡د.أ د*سلا ?ع اهيلإ بدتنملا ة*ل)لا

 .ىأرلا ءادwإل

ì ة*نعملا ةعماجلا ةرادإ ?ع عJضوملا ضرع كلذ دعw متي    -4
�

 ءاهنإل بدنلا ة*عون نأش 
 .ةقفاوملل ةعماجلا س⁄ئر ¡د.أ ةل*ضف ?ع اهضرعو صوصخلا اذه �ì ة̀رادإلا تاءارجإلا

ì ىذ*فنتلا رمألا جارختسإ متي اذهــúو   -5
�

 .صوصخلا اذه 
 .ذ*فنتلاw ة*نعملا تاهجلا ةداف◊و ىذ*فنتلا رمألاw ءاجام ذ*فنçب موقت كلذ دعúو  -6
 

  لقنلا

اق*بطت -
ö

 ةداعإ نأشî 1960 ةنسل 103 نوناقلل ةáذ*فنتلا ةحئأللا نم 163 ، 162 داوملا صوصنل 

 نم وأ ة*ل)لا تاذ �ì رخآ ≥إ صصخت نم ةعماجلاw سÉردتلا ةئيه ءاضعأ لقن زوجá ،رهزألا م*ظنت

 نمو صتخملا ة*ل)لا سلجم حاDEقإ ?ع ءانب ةعماجلا سلجم نم رارقw ة*ل)لا تاذ �ì رخآ ≥إ مسق

 لوقنملا ة*ل)لا سلجم رارقو ،اهيلإ لوقنملا ة*ل)لا سلجم نم رارقw اهتاذ ةعماجلا �ì ىرخأ ≥إ ة*ل-

 .�êëتيل)لاw ةصاخلا ماسقألا سلاجم تارارقو ،اهنم

اق*بطتو -
ö

  :µEآلا متي نوناقلا اذهل 

اعوفشم اهيلإ لوقنملا ة*ل)لا ةقفاوم -1
ö

 wة*ل)لا سلجم رارق. 

 سلجم ?ع عJضوملا ضرع ?ع ةقفاوملل ة*ل)لا د*مع ¡د.أ د*سلا ?ع ةقفاوملا ضرعت -2
 .مسقلا
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3- wردتلا ةئيه نوئش موقت مسقلا سلجم ةقفاوم دعÉط ةركذم دادع–ب سAاق
ö

 فلاس نوناقلل 
 ة*ل)لا سلجم ?ع عJضوملا ضرعw ةقفاوملل ة*ل)لا د*مع ¡د.أ ?ع ة*ناث هضرعو ة*لاعw ركذلا
 .تاقفرملاو ةركذملاw دراو وه امw لقنلا ?ع ةقفاوملا وأ ىأرلا ءادwإل ة*ل)لا

4- wضوملا ضرع متي ة*ل)لا سلجم ةقفاوم دعJردتلا ةئيه نوئش ةاردإ ?ع عÉس wةعماجلا  

ì ة̀رادإلا تاءارجإلا ءاهنإل
�

 .صوصخلا اذه 

5- wردتلا ةئيه نوئش ةرادإ مدقت ،ةعماجلا ةدافإ دعÉس wاطخ لاسر–ب ة*ل)لاwمسقلا ≥إ تا 

اقفرم اهيلإ لوقنملا ة*ل)لاو
ö

 wبترملا تادرفمو فرطلا ءالخإ ه. 

 

 

 سيردتلا ةئیھ ءاضعأ تابجاو

 نأو ،ة*لمعلا تاÀردتلاو تا�Êاحملاو سوردلاw ما*قلل اوغرفتي نأ سÉردتلا ةئيه ءاضعأ ?ع .1
óاومهس ì� لا ءارج–ب نونفلاو بادآلاو مولعلا مدقتAإلاو ،ةركتبملا تاساردلاو ثوحÿüع فا? 
 .عجارملاw اهد`وزتو تاAتكملا ?عو لماعملا ?ع فاÿüإلاو اهنم بالطلا ەدعá ام

 �ì اهثب ?ع لمعلاو ةل*صألا ة*عماجلا م*قلاو د*لاقتلاw كسمتلا سÉردتلا ةئيه ءاضعأ ?ع .2
 مهنوئش ةáاعرو بالطلاÿü wاAملا لاصتإلا م*عدتو خيسرت مهيلعو ،بالطلا سوفن
 .ة*ضاf̀لاو ة*فاقثلاو ة*عامتجإلا

 ثوحAلاو تا�Êاحملاو سوردلا تاعاق لخاد ماظنلا ظفح سÉردتلا ةئيه ءاضعأ ≥وتي .3
ارf̀قت ة*ل)لا د*مع ≥إ نومدق`و لماعملاو

ö
 ذختإ امو ماظنلاw لالخإلا هنأش نم ثداح ل- نع 

 .هظفحل تاءارجإ نم
ارf̀قت مدقá نأ سÉردتلا ةئيه ءاضعأ نم وضع ل- ?ع .4

ö
ا`Jنس 

ö
 ثوحAلاو }لعلا هطاشm نع 

 سلجم ?ع ضرعلل صتخملا مسقلا سلجم س⁄ئر ≥إ ة̀راجلا ثوحAلاو اهmûüو اهارجأ E~لا
ارf̀قت مدقá نأ مسقلا سلجم س⁄ئر ?عو ، مسقلا

ö
 همسق �ì لمعلا Dëس نع ة*ل)لا د*مع ≥إ 

 .فادهأ نم مسقلا هققحامو ه*ف ة̀راجلا ثوحAلاو }لعلا طاش•لا نعو
 ، مهيف ءاضعأ نونوكE á~لا ناجللاو سلاجملا لامعأ �ì ةكراشملا سÉردتلا ةئيه ءاضعأ ?ع .5

 .ة*ل)لاو مسقلل ة*ملعلا تارمتؤملا لامعأ �ì ةكراشملا مهيلعو
 مهسألاw ة*صوتلا تا-ÿüو ةمهاسملا تا-ûüلاw ةصاخلا ماßحألا ضعAب لالخإلا مدع عم .6

 ىأر ذخأ دعw ة*ل)لا د*مع حاDEقإ ?ع ءانب ةعماجلا س⁄ئرل ،ةدودحملا ة*لوئسملا تاذ تا-ûüلاو
 مهتنهم ةلوازم �ì سÉردتلا ةئيه ءاضعأل ة*ئانثçسإ ةفصw صخري نأ صتخملا مسقلا سلجم
 كلذ نم هل صخرملا بسكá نأ طîûü ة*مسرلا لمعلا تاقوأ Dëغ �ì اهلخاد وأ ةعماجلا جراخ
 اهئادأ نسحو ة*عماجلا تاAجاولا عم ص*خDEلا اذه ضراعتي الأ طÏûüو ، }لعلا هصصخت �ì ة∂Dخ
 جراخ ةنهملا ةلوازم  �ì ص*خDEلا نوكáالو ، ةنهملا ةلوازم �ì اهب لومعملا حئاوللاو �êëناوقلا عم الو
 .سÉردتلا ةئيه �ì لقألا ?ع تاونس ثالثو ،تاونس ûüع هجرخت ?ع �íم نمل الإ ةعماجلا
   ،لمعلا تا*ضتقم عم ضراعت وأ هطوÿü تفلوخ اذإ تقو ىأ �ì ص*خDEلا اذه بحس زوج`و
ا*ماحم هفصوب ةعماجلا دض ىوعد �ì لمعá نأ هل صخرملل س⁄لو

ö
اDëبخ وأ 

ö
 .كلذ Dëغ وأ 
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ì ةراشçسإ ءاطعإ وأ ة∂Dخلا لامعأ نم لمعw ما*قلا سÉردتلا ةئيه ءاضعأل زوجá ال .7
�

 �êëعم عJضوم 
 .ة*ل)لا د*مع حاDEقإ ?ع ءانب ةعماجلا س⁄ئر نم ص*خDEب الإ

ì سورد ءاقلإ سÉردتلا ةئيه ءاضعأل زوجá ال .8
�

 نم اهب $عá ام ?ع فاÿüإلا وأ مهتعماج Dëغ 
 مسقلا سلجم ىأر ذخأ دعw ة*ل)لا سلجم ةقفاوم ?ع ءانب ةعماجلا س⁄ئر نم ص*خDEب الإ سورد
 .ة*عماجلا ةساردلا ىوتسم �ì فاÿüإلا وأ سÉردتلا نوكá نأ كلذ �ì ص*خDEلل طDEشÉو ،صتخملا

 .لwاقم Dëغw وأ لwاقمw ة*صوصخ اسورد ءاطعإ سÉردتلا ةئيه ءاضعأل زوجá ال .9
 ≥ام وأ ىراجت لمع ةرادإ �ì اوكDEشó نأ وأ ةراجتلاw اولغتشó نأ سÉردتلا ةئيه ءاضعأل زوجáال .10

 نأ ةعماجلا سلجملو .ةف*ظولا ەذه ةماركو قفتيال لمع ىأو مهتف*ظو �êëب اوعمجá نأ وأ Õانصوأ
áردتلا ةئيه وضع عنم ررقÉم نم سAاÿüما*قلا نأ ىري لمع ىأ ة wجاو عم ضراعتي هAةف*ظولا تا 
 .اهئادأ نسحو
 
اق*بطتو

ö
 مهسألاw ة*صوتلا تا-ÿüو ةمهاسملا تا-ÿü نوناق رادص–ب صاخلا 1981 ةنسل 159 نوناقلل 

ì لمع ىأ �êëب عمجلا صخش ىأل زوجáال : 177 ةداملاو  .ةدودحملا ه*لوئسملا تاذ تا-ûüلاو
�

 
 ةمهاسملا تا-ûüلا ىدحإ �ì ةرادإلا سلجم ة`Jضع �úêëو ةماع ةئيه هáأ وأ ماعلا عاطقلا وأ ةموكحلا
 كلذ نا- ءاوس اهيف ةراشçسإلا وأ لمع ىأw ة*ضرع ةفصw ولو لاغتشإلا وأ اهس⁄سأت �ì كاDEشإلا وأ
wوأ رجأ wغDë تاهجلا ەذهل الثمم نا- اذإ الإ رجأ. 

 
 صخري نأ ةصاخلا �êëناوقلا �ì ةعناملا ىرخألا ماßحألا نمو ةقwاسلا ةرقفلا مßح نم ءانثçسإ زوج`و
 صاخ نذ–ب كلذو اهيف ةراشçسإلا لامعأw وأ ةمهاسملا تا-ûüلا ىدحإ س⁄سات �ì كاDEشإلاw صخشلل
ì اهيلإ راشملا ىرخألا لامعألا ةÿüاAم هل زوجá ال ام- ،صخشلا هل عباتلا صتخملا ر̀زولا نم

�
 ةرقفلا 

 كلذو بدتنملا وضعلا لامعأw ما*قلا وأ ةرادإلا سلجم ةسائر ة*لوت كلذ ?ع بتDEي الأ طîûü ةقwاسلا
 .ءارزولا سلجم س⁄ئر نم صاخ نذ–ب

 
ìو
�

 لمعw صخشلا ةف*ظو طاAترإ مدع نم دºأتلاو رمألا ثحw دعw الإ نذإلا ردصá ال لاوحألا عيمج 
 .اهئادأ نسحو ةف*ظولا تاAجاو عم ص*خDEلا ضراعتي الأ طÏûüو اهيف Dëثأتلا وأ ةكûüلا

 
 

 
 تاءازجلا

 
1- áßردتلا ةئيه ءاضعأ دحأ ةعماجلا س⁄ئر فلÉس ì� -لا ة*لûü`نوناقلاو ةع wةعماجلا wمAاÿüة 

 نع قيقحتلاw فلáß نم ةجرد لقت الأ بج`و ،سÉردتلا ةئيه وضع ≥إ بس•ي ام*ف قيقحتلا

 ةعماجلا س⁄ئرلو ،ةعماجلا س⁄ئر ≥إ ارf̀قت قيقحتلا نع مدق`و ،قيقحتلا هعم ىرجá نم ةجرد

wقتلا ?ع عالطإلا دعf̀نأ ر áنأ وأ قيقحتلا ظفح áقع عيقوتب �‘تكJúه*لع ة. 

 تضتقإ اذإ Ë*طا*تحإ هلمع نع سÉردتلا ةئيه ءاضعأ نم وضع ىأ فقوي نأ ةعماجلا س⁄ئرل -2

 الإ اهدم زوجá الو ،رهشأ ةثالث ?ع د̀£ت ال ةدمل فقولا نوك`و ،كلذ هعم قيقحتلا ةحلصم

wدأتلا سلجم نم رارقáو ،ب`DEردتلا ةئيه وضع فقو ?ع بتÉفقو هلمع نع س Êر فúعــ 
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 عفري مل اذ◊و ،بترملا لما- فÊ بáدأتلا سلجم ررقá مل ام فقولا خــــ̀رات نم ءادتبإ هAترم

 سلجملا ررقá نأ ≥إ  بترملا لما- ف>á فقولا خــــ̀رات نمرهش لالخ بáدأتلا سلجم ≥إ رمألا

 ام فÊ موللا وأ ه*ب•تلا ةJúقع تعقو وأ ةءا∂Dلاw مßح وأ قيقحتلا ظفح ررقت اذ◊و ،كلذ Dëغ

áقع تعقو اذإ امأ ،بترملا نم فقوأ دق نوكJúيف دشأ ةçعب ì
�

 بترملا نم هفÊ فقوأ ام نأش 

 .ةJúقعلا تعقو E~لا ةطلسلا ەررقت ام

3- áردتلا ةئيه وضع ةعماجلا س⁄ئر ملعÉدأتلا سلجم ≥إ لاحملا سáه*لإ ةهجوملا مهتلا نا*ب ب 

 ةنيعملا ةسلجلا لAق لوصو ملعw اJúحصم ه*لع ‡وم باتكw كلذو قيقحتلا رf̀قت نم ةروصúو

 .لقألا ?ع Ëموي ن`ûüعw ةم احملل

ì كلذو تf̀جأ E~لا تاق*قحتلا ?ع عالطإلا بáدأتلا سلجم ≥إ لاحملا سÉردتلا ةئيه وضعل -4
�

 

 .ةعماجلا س⁄ئر هل اهنيعE á~لا ماáألا

 :نم لßشó بáدأت سلجم مامأ سÉردتلا ةئيه ءاضعأ عيمج ةلءاسم نوكت -5

 .)Ëس⁄ئر( J`Ëنس ةعماجلا سلجم هنيعá ةعماجلا س⁄ئر باون دحأ - أ

 .J`Ëنس ةعماجلا س⁄ئر هنيعá ةعماجلاw قوقحلا تا*ل- دحأ وأ نوناقلاو ةع`ûüلا ة*ل- نم ذاتسأ -ب

 .J`Ëنس بدت•ي ةلودلا سلجم نم راشçسم -ج

 �ì ه*لá نم مث ءادمعلا مدقأ مث ةعماجلا س⁄ئرل ≥اتلا بئانلا لحá عناملا وأ با*غلا ةلاح �ìو -6

 .س⁄ئرلا لحم مهنم ة*مدقألا

 

  ىلع اھعیقوت زوجي ىتلا ةیبيدأتلا تاءازجلا

 سيردتلا ةئیھ ءاضعأ

 .ه*ب•تلا -1

 .موللا -2

êë� ìيعتلا Dëخأتوأ ةدحاو ةDEفل ةقحتسملا ةوالعلا Dëخأت عم موللا -3
�

ì ام وأ ?عألا ةف*ظولا 
�

 

 .‹ºDألا ?ع �êëت•س ةدمل اهمßح

 .ةأفاßملا وأ شاعملاw ظافتحإلا عم ةف*ظولا نم لزعلا -4

 نم وأ سÉردتلا ةئيه وضع فîûü ىرزي لعف ل-و  . ةأفاßملا وأ شاعملا نم نامرحلا عم لزعلا -5

 وضع لزع لاوحألا عيمج �ì زوجá الو ،لزعلا ەؤازج نوكá ةفلاخم ه*ف وأ هتهازن سمá نأ هنأش

 .بáدأتلا سلجم نم مßحw الإ سÉردتلا ةئيه
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 ام*ف كلذو اهل ةعماجلا سلجم لوبقو سÉردتلا ةئيه وضع ةلاقتس–ب ة*—يدأتلا ىوعدلا �íقنت -6

 ىوعدلل Dëثأت الو ،ة*لاملا تافلاخملاw ةصاخلا حئاوللاو �êëناوقلا اهيلع تصن E~لا تالاحلا ادع

ì ةAيدأتلا
�

 .ةعقاولا تاذ نع �êëتéشانلا ة*ندملا ةوعدلاو ة*ئانجلا ىوعدلا 

 مهتاAجاوب نولخá نيذلا سÉردتلا ةئيه ءاضعأ ?ع موللاو ه*ب•تلا Jú~Eقع عيقوت ةعماجلا س⁄ئرل -7

ì ەرارق نوك`و ،مهعافد قيقدتو مهلاوقأ عامس دعw كلذو مهفئاظو تا*ضتقمw وأ
�

 AË—سم كلذ 

 لالخإ نم سÉردتلا ةئيه ءاضعأ نم عقá ام لwß ةعماجلا س⁄ئر غالwإ ة*ل)لا د*مع ?عو ،Ë*ئاهنو

  .مهفئاظو تا*ضتقمw وأ مهتاAجاوب
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 تاقاقحتسإلا
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 ةعماج لد< ةدوج غBفت لد< ةوالع زفاح ة5:تكم ة5بالط ة5فا34إ تاناحتما زفاوح ةجردلا    

 ةعماج بئان10 %78 %78 %91 %130 52.50 %48 ذاتسأ              
 ةرود 6.25

30 1700 3500 

 ال %78 %78 %91 %130 52.50 %48 )غBفتم(ذاتسأ          
 

 3500 1700 ال

 3000 1300 20 6 %78 %78 %91 %130 52.50 %48 دعاسم ذاتسأ           

 3000 1300 ال ال %78 %78 %91 %130 52.50 %48 )غBفتم(دعاسم ذاتسأ    

 2500 1000 15 5 %78 %78 %91 %130 52.50 %60 سردم              

 1500 700 15 3 %78 %78 %91 ال 52.50 %200 دعاسم سردم        

   ةوالع 6 %78 %78 %91 ال 52.50 %200 د5عم
 

15 500 1000 

                                       

 ةنواعملا ةئفلاو سيردتلا ةئیھ ءاضعأل بتارلا تایساسأ      

 
 رهشأ ةعسc ةدمل %104 ة`س_ب 10^1 نم ف]ت زفاحلاو ة5:تكملا تاعاسلا -:ةظوحلم

 7^1نم %78 ة`سq rع اهباسpحأ متي ةرم نم lgmأ بترملا لkدعت مدعو لمعلا ghس نسحل
)104% uv cع رهشأ ةعسq 12 ع %78=رهشq نم kبترم نود< ةزاجأ< موق kزفاحلاو ة5:تكملا تاعاسلا دادس| موق
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 ةنواعملا ةئفلاو سيردتلا ةئیھ ءاضعأ تآفاكم

 :) دیعملا (  دعاسملا سردملا

 .?اردلا ماعلا ;: روهش ة78ع ةدملو آرهش %200 ف*( :   ةساردلا -1
  :تاناحتمإلا -2

 .Pموي 60 ويام لوألا رودلا ة(اهن ;: Lوألا ةIJفلا ;: ف*( -
 .Pموي IW 200مسUد ة(اهن ;: ;Sاثلا رودلا ;: ةRناثلا ةIJفلا ;: ف*( -
 ىأ ف*( الو ةRلمعلاو ةRهفشلا تاناحتمإلاو حيحصتلا ;: ةكراشملا هل قح( الو -

 .اهنع ةأفاcم

 :سردملا 

 .?اردلا ماعلا ;: روهش ة78ع ةدملو hiPهش %200 ف*(  :   ةساردلا -1
 .Pموي 60 ويام لوألا رودلا ة(اهن ;: Lوألا ةIJفلا ;: ةكراشم ف*( :تاناحتمإلا -2

 ةأفاcم ف*( لوIJنك ىأ ;: كراش اذlو ،اموي S;40اثلا رودلا ;: ةRناثلا ةIJفلا ;: ف*( -
 :q( امp لوIJنoلا
 .Pموي 150 سوiرولاtcلا ةلحرم نم ةنس ىأ ;: لوأ رود -
 .Pموي 70 سوiرولاtcلا ةلحرم نم ةنس ىأ ;: ;Sاث رود -
 .Pموي 40 )ەاروتكد – 7{تسجام – مولzد( اRلع تاسارد لوأ رود -
 .Pموي 30 )ەاروتكد – 7{تسجام – مولzد( اRلع تاسارد ;Sاث رود -

 
 :ةكراشملا ةأفاcم طقسÑ ةRتآلا  تالاحلا ;: :ةظوحلم ❖

 .ةداملا نع هRنج 100 ف*( سوiرولاtcلا ةلحرمل حيحصتلا ;: كراش اذإ   -
 ?اسأ نم %4 ف*( äRãيلâإلاو qمعلاو àفشلا تاناحتمإلا لامعأ ;: كراش اذإ -

 .ناحتمإ ةسلج لp نع بترملا

 :غرفتم ذاتسأ – ذاتسأ – دعاسم ذاتسأ

 .ةداملا نع هRنج 100 ف*( سوiرولاtcلا حيحصت ;: كراش اذإ -
 ف*( )ەاروتكد – Ièتس{جام – مولzد( ةجرد ىأل اRلعلا تاساردلا حيحصت ;: كراش اذإ -

 . ةداملا نع هRنج 100
 ساسأ نم %4 ف*( ةRكنيلâإلاو ةRلمعلاو ةRهفشلا تاناحتمإلا لامعأ ;: كراش اذإ -

 .ناحتمإ ةسلج لp نع بترملا
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 تاشاعملا
 .Pماع 60 نسل هلوصو دنع شاعملل ةلاحإلل ;Sوناقلا نسلا سïردتلا ةئيه وضع غلtي -1
 hiùWخل ةtسäلاP( zماع نوتسو ةسمخ( Pماع 65 نس غلtي ىذلا سïردتلا ةئيه وضع لاح( -2

 تقو ةمدخلا ;: مهدوجو ط78£ ةhiهزألا ةi¢ناثلا qع مهلوصح قباسلا ف78iلا رهزألا
 .م1973®5®13 ;: 1973 ةنسل 19 مقر نوناقلاz لمعلا

 ;è̈ع( مث  7®31;: ´ماجلا ماعلا ة(اهن J©ح رمتسU مث شاعملا Lإ سïردتلا ةئيه وضع لاح( -3
 .سطسغأ لوأ نم اغرفتم اذاتسأ

 هلمع ة8±اtم عطتسU مل اذإ ةعماجلا س{ئر نم رارقz شاعملا Lإ سïردتلا ةئيه وضع لاح( -4
 عيطتسU ال هنأ تقو ىأ ;: ت≥ث اذإ ةررقملا تازاجإلا ءاضقنإ دعz وأ ضرملا ب≥س£

 .قئاللا هجولا qع هتفRظوب ماRقلا ةRحص باtسأل
 ةئيه وضعل ةأفاcملا وأ شاعملا ;: ة∏¢سحملا ةمدخلا ةدم دi∑ي نأ ةعماجلا سلجمل -5

 ةدملا ەذه زواجتت ال نأ qع ةRئانث∫سإ ةفصz ةRفاضإ ةدم شاعملا Lإ لاحملا سïردتلا
 ،شاعملل ةلاحإلل ررقملا نسلا هغولtل ةRقاtلا ةدملا الو ةRلعفلا ةمدخلا ةدم ةRفاضإلا

 ;: Pقح هRطعت نأ اهنأش نم نوك( نأ الو ،تاونس ;Sامث qع دi∑ت نأ كلذك زوج( الو
 .هتدم سامخأ ةع∏رأ qع دi∑ي شاعملا

 ناp ولو ،نذإ نودz رهش نم ΩIæأ هلمع نع عطقنإ اذإ آلRقتسم سïردتلا ةئيه وضع IWتع( -6
 وأ ¡لع غhفت  ةزاجإ وأ ةRملع ةمهم وأ ةراعإ نم هRف هل صخر ام ةدم ءاهتنإ بقع كلذ
 نم ΩIæألا qع رهشأ ةتس لالخ دع( مل ام كلذ ىرخأ ةزاجإ ىأ وأ ،ةجوزلل قفارم ةزاجإ
 .لمعلا نع هعاطقنإ خــــiرات نم ةRهتنم هتمدخ IWتعتو ،عاطقنإلا خــــiرات

  ةبولطملا تادنتسملا
 شاعملا ىلإ سيردتلا ةئیھ وضع ةلاحإ دنع

 .اهنم جhخت J©لا ةRل»لا نم زاRتمإلا ةدمz ةصاخلا ح.ع 134 ةرامتسإلا -1
 .اهاضق J©لا ةهجلا نم مRقم بRبط ةدمz ةصاخلا ح.ع 134 ةرامتسإلا -2
 .ةرازولا فRلcتب ةصاخلا ح.ع 134 ةرامتسإلا -3
 .ةRل»لاz تاقاقحتسإلا مسقz ةäRيمأت تاقحتسم فÀ بلط ةzاتكz هتداRس موق( -4
 ف*iو ،ة(داRتعإلا تازاجإلا دRصر نم رهشأ ةع∏رأ بترم ف*ل بلط ةzاتكz هتداRس موق( -5
 .ةRل»لا نم ف*iو شاعملا qع هجورخ خــــiرات دعz هتداRسل

 راطخإ نوكiو كنبلا qع شاعملا لi¢حتب كنبلا نمراطخإ سïردتلا ةئيه وضع ;*ح( -6
 qع هtترم لi¢حت ;: بغريال سïردتلا ةئيه وضع ناp اذإ امأ ،رهزألا بط ةRل»ل هجوم كنبلا
 مقرلاو دIWiلا بتكم مسإ ;*ح( نأ ط78£ هل;;Iمل بhiق دhiب بتكم ىأ ةzاتك هRلعف كنب ىأ
 .بتكملا اذهل ىدIWiلا
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 شاعملل ةلاحإلا دنع سيردتلا ةئیھ وضع تاقحتسم      
 

 بلطz مدقتي نأ بج( 2015 ةنسل )18( مقر ةRندملا ةمدخلا نوناقل )47( ةدام -1
 باtسأل إلا اهلRحرت ةدحولل زوج( الو ةi¢نسلا ة(داRتعإلا هتزاجإ لماqÕ pع لوصحلا
;:و لمعلا ةحلصمz قلعتت

Õ ع ثلثلا دودحqÕ ألاΩIæ ت ال ةدملو∑iتاونس ثالث نع د 
;:و اهيف هقح طقس هRلا راشملا وحنلا qÕع هتزاجإ qÕع لوصحلل بلطz مدقتي مل اذlو

Õ 
 ةصتخملا ةطلسلا تضفرو اهيلع لوصحلل بلطz مدقت اذإ امأ اهنع لzاقملا ءاضتقإ
 قحتسملا ماعلا ءاهتنإ qÕع تاونس ثالث رورم دعz ف*( اهنع يدقن لzاقم قحتسملا

;—Rظولا ەرجإ ساسأ qÕع ةزاجإلا دنع
Õ :;

Õ ماعلا اذه . 
 بسح نوكiو تzاث نوك( مل هنإل رهش 70 امئاد نوك( ال ةعماجلاz لفاcتلا قودنص -2

;: رداصلا روشäملا
Õ ةنسلا سفن. 

 تاقاقحتسإلا LÕإ همقر راضحlو باسح حتف بلطتي اهينج 10ر000 نم ΩIæأ غلtملا ول -3
 .هRموكحلا ا;Ièفلا qÕع عضت لقأ ول

 
 سيردتلا ةئیھ وضع ةافو دنع ةبولطملا قاروألا

 
 .تاءارجإلا ءاهنlو قيدانصلل هثرولا مالعا لصأ ) ةع∏رأ(  -1
 .ەافولا ةداهش لصا  -2
 .ەافولا دنع كا(ألا نم ةدملا فلاخz ەافولا لtق ف*( ناp ام نhiهش هحنم ف*ت -3
  ةثرولا qÕع عزوت هكرت ەافولا رهش لtق ةقحتسملا غلاtملا دRفنت -4
 يذلا 105 جذومن qÕع )105( ةداملا بسح ەدح qÕع لp روهش ثالث ةحنم ف*( -5

 .قحتسU مل ددح(

 

 
 سيردتلا ةئیھ وضع ةثرو تاقحتسم

 ةمدخلا ءانثأ ىفوتملا 
 
 نوكiو ،ةزانجلا فiراصم ف*z ماق نمل وأ ءانبألا ΩIWأو ةجوزلل ف*ت :ةزانجلا فiراصم -1

 فiراصم ف*z ماق نمz دRفت ةiرادإ ةداهش هz قفرم ةحلصملا س{ئرل بلطz كلذ
 .بترملا Lامجإ نم نhiهش بترم ”و ةRل»لا نم ف*لا نوكiو ،ةزانجلا

 كانه ناp اذإف ،تددعت نإ لمارألل وأ ةلمرألل رهشأ ةثالث ةحنم ف*ت :رهشأ ةثالث ةحنم -2
 رهشأ ةثالث ةحنم لمارألا وأ ةلمرألا قحتسÑو ، ىواس∫لاz مهن÷ب ةحنملا عزوت ةلمرأ نم ΩIæأ



 بطلا ةیلك  -  رھزألا ةعماج          
  میلعتلا ةدوج نامض ةدحو          

 
  

 
 

70 
 

zإ ةفاضإلاL و ،ةافولا رهش نع ةقحتسملا ةدملاiرادإ ةداهش£ كلذ نوكiفت ةRد zدجوي هنأ 
 .ةRل»لا نم ف*لا نوكiو ةافولا خــــiرات تقو هتمصع qع اوناΩIæ pأ وأ ةلمرأ

 مالع◊ب نيدوجوملا ةثرولل ف*تو ،;:وتملل ة(داRتعإلا تازاجإلا دRصر نم رهشأ ةع∏رأ بترم -3
 ف*لا نوكiو ،تاقاقحتسإلا مسقz دوجوملا بلطلاو ةثرولا دحأ بلط qع ءانب ةثارولا
 .ةRل»لا نم

 امأ ،ةi¢ضعلا بلطz سïردتلا ةئيه وضع مهددح نمل ف*( ةعماجلاz لفاcتلا قودنص -4
 ةثرولل لفاcتلا قودنص نم قحتسملا ف*Rف ;è̈يع78لا ةثرولا بتكو ددح( مل اذإ
 نوكiو ?اسألا بترملا نم رهش 70 بترم قحتسملا نوكiو ،ةثارولا مالع◊ب نيددحملا
 .ةعماجلاz لفاcتلا قودنص نم ف*لا

 ةنس لp نع ف*iو ـةثارولا مالعإ qع ءانب ;è̈يع78لا ةثرولل ف*( ةRل»لاz لفاcتلا قودنص -5
 وضع كاIJشإ ةدم ناp اذإ امأ ،ەاضاقتي ناp بترم رخآ ;:اص نم نhiهش قودنصلا ;: كاIJشإ

 .ةRل»لا نم نوك( ف*لاو آرهش S; 15دأ دحz هل ف*Rف ةIèصق ;:وتملا سïردتلا ةئيه
 ةأفاcم Pض(أ مهل ف*iو ،تاشاعملا ةرادإ نم كلذو ةمدخلا ة(اهن ةأفاcم ةثرولل ف*( -6

;:وتملل ناp اذإ ضi¢عت
Õ أ ةمدخ ةدمΩIæو ـةنس 36 نمi*ض(أ فP رات موي نم شاعملاiخــــ 

 ىذلا ةäRيمأتلا تاقحتسملا فÀ ناRب بسح ;è̈يع78لا ةثرولل ف*( كلذ لp .ةافولا
 ردنس نبإ تاشاعمو ;è̈مأت ةقطنم( ةرادإ نم ف*( كلذ لpو شاعملا J—حتسم هtتك(
 ةثرولا ناونع qع تاشاعملاو ضi¢عتلا ةأفاcم نع تاRcشلا لسرت ، )ةعماجلا اهل عباتلا
 *قلا دالوألاو ةلمرألا تاRcش نوكتو ، ةäRيمأت تاقحتسم فÀ ةرامتس◊ب ةحضوملا
 .ةلقتسملا هتاRcش مهنم ل»ل نوكRف ;è̈غلاtلا تانبلاو دالوألا امأ ةعمجم

7- zهش شاعملا لسري كلذ دعhiP عq لا بتكم وأ كنبلاIWiةثرولا بلط بسح د.   
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 ةیفاقثلاو ةیملعلا تاقالعلا
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 تازاجإلا
 تازاجإلا ادعام لماعلا ذاتسألل ةRملعلا تامهملا وأ تازاجإلا سفن هل : غhفتملا ذاتسألا
 .ة(داRتعإلا

 : ةRلاتلا تازاجإلا هل قح(  : سردم – دعاسم ذاتسأ – ذاتسألا

;: ⁄قأ دح( ةلصتم تاونس سمخ ةدمل هتراعإ زوج( – 1
Õ ةدحاولا ةدملا(. 

 .جراخلاz لمعت JÕ©لا ةجوزلا ةقفارمل ةزاجإ هحنم زوج( -2

 هتقفن وأ تاثعtلا وأ ةعماجلا ةقفن qع ;è̈تلصتم ;è̈تäس ةدمل ةRملع ةمهم هحنم زوج( -3
  .ةصاخلا

 ةثالثلا ةدم بس∫حتو ،جراخلل رفسلل روهش ةثالث بترم نودz ةصاخ ةزاجإ هحنم زوج( -4
 .IWمسUد رخآ J©حو ماع لp نم رياني لوأ نم روهش

 نم بس∫حتو ،جيلخلا لود ادعام ،جراخلل رفسلا نم رهش ةدمل ة(داRتعإ ةزاجإ هحنم زوج( -5
 .IWمسUد رخآ J©ح ماع لp نم رياني لوأ

;: ەرفس زوج( -6
Õ ملع تارمتؤمRع ةq ع وأ ةعماجلا ةقفنq تامهم كلذكو ،ةصاخلا هتقفن 

 .ةRملع

;⁄م دعz بترمz ةدحاو ةنس ةدمل نطولا لخاد ماع ةدمل Õ¡لع غhفت ةزاجإ هحنم زوج( -7
Õ 

;: تاونس تس
Õ لا مدع ةاعارم عم ،ة(ذاتسألاIJخRأل صΩIæ دحاو ذاتسأ نم :;

Õ pةنسلا ;: مسق ل 
 .ةدحاولا

8- :;
Õ ي ال لاوحألا عيمج∑iملعلا تامهملاو تاراعإلا ددم ع¢مجم دRو ةlفتلا تازاجhلعلا غ¡Õ 

 .سïردتلا ةئيه وضع ةمدخ ةدم لاوط تاونس 78ع qع لفطلا ة(اعرو ةجوزلل قفارم ةزاجlو

 :دیعملاو دعاسملا سردملا

 .ةضراع ما(أ 7+ موي 21 ةدمل ة(داRتعإ ةزاجإ -1
 .هتقفن qع ةRسارد ةزاجإ وأ ةجوزلل قفارم -2
 .جراخلاو لخادلاz ةifiRردت تارود روضح -3
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 :ماع لوأ ةراعإلا
 .ةراعإلا qع مسقلا سلجم ةقفاوم -1
 .قثوم لمع دقع -2
 .مسقلاz ةRسïردتلا تاtجاولا qع رثؤت ال ةراعإلا نأz مسقلا س{ئر نم رارقإ -3
 .وضعلا مسإ هz س{ل مسقلاz سïردتلا ةطخ -4
 .ةRل»لاz ةRفاقثلاو ةRملعلا تاقالعلا ةنجل ةقفاوم -5
 .ةRل»لا سلجم ةقفاوم -6
 .ةعماجلاz تاراعإلا ةنجل ةقفاوم -7
 .ةعماجلا س{ئر ®روتكدلا ذاتسألا دامتعإ -8
 .رهزألا خيش دامتعإ -9

 .ةRل»لاو مسقلا نم فرطلا ءالخإ -10
 .لمعلا حــــi*ت جارختسإ -11
 

 :ةراعإلا ديدجت
 .د(دجتلا qع مسقلا سلجم ةقفاوم -1
 .ةi*ملا ةرافسلا نم ةقثوم جراخلاz لمعلا ةهج نم  ةداهش -2
3- Ñمأتلا د(دسè̈; شاعملاو zرالودلا. 
4- Ñت د(دسcةعماجلا لفا. 
5- Ñت د(دسcل»لا لفاRة. 
 .مسقلاz ةRسïردتلا تاtجاولا qع رثؤت ال ةراعإلا نأz مسقلا س{ئر نم رارقإ -6
 .ةRفاقثلاو ةRملعلا تاقالعلا ةنجل ةقفاوم -7
 .ةRل»لا سلجم ةقفاوم -8
 .ةعماجلاz تاراعإلا ةنجل ةقفاوم -9

 .ةعماجلا س{ئر.د.أ ةقفاوم -10
 .رهزألا خيش ةقفاوم -11
 
  :ماع لوأ ةجوزلل قفارم ةزاجإ 
 .مسقلا سلجم ةقفاوم -1
 .اقثوم ةجوزلا لمع دقع -2
 .ةجوزلا لمع ههج ةقفاوم -3
 .جاوزلا ةمRسق ةروص -4
;: تاونس ثالث نم ΩIæأ ;⁄مأ ناp اذإ جوزلا لمع دقع -5

Õ ظوRو سردم ةفihiهل حامسلا د 
zلمعلا. 
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 .ةجوزلل قفارم وأ لمع ةIèشأت هRلع ةجوزلاو جوزلل رفسلا زاوج ةروص -6
 .ةRل»لاz ةRفاقثلاو ةRملعلا تاقالعلا ةنجل ةقفاوم -7
 .ةRل»لا سلجم ةقفاوم -8
 .ةعماجلا س{ئر  ®روتكدلا ذاتسألا ةقفاوم -9

 .ةRل»لا نم فرطلا ءالخإ -10
 
 :ةجوزلل قفارم ةزاجإ ديدجت

;: تاونس ثالث ;⁄مأ اذإ لمعلاz هل حــــi*تلا عم د(دجتلا qع مسقلا سلجم ةقفاوم -1
Õ 

 .سردم ةفRظو
 .ةراعإلا ةهجz ةi*ملا ةرافسلا نم قثوم جوزلا لمع دقع -2
;: ناp اذإ ةراعإلا ةهج ةرافسلا نم قثوم جوزلا لمع دقع -3

Õ ظوRثالث ;⁄مأو سردم ةف 
 .سردم ةفRظوب تاونس

 .ةراعإلا ةهج ةi*ملا ةرافسلا نم ةقثوم لمع ةIèشأت هRلع ةجوزلا رفس زاوج ةروص -4
 .ةراعإلا ةهج ةi*ملا ةرافسلا نم ةقثوم لمع ةIèشأت هRلع جوزلا رفس زاوج ةروص -5
 .ةراعإلا ةهجz ةi*ملا ةرافسلا نم ةقثوم ةجوزلا ةماقإ ةقاطz ةروص -6
 .ةراعإلا ةهجz ةi*ملا ةرافسلا نم ةقثوم جوزلا ةماقإ ةقاطz ةروص -7
 .جاوزلا ةمRسق ةروص -8
;: ةجوزلا لمع ةهج ةقفاوم -9

Õ م*. 
10- Ñمأتلا د(دسè̈; شاعملاو. 
11- Ñت د(دسcل»لا لفاRة. 
12- Ñت د(دسcةعماجلا لفا. 
 .د(دجتلا qع ةRل»لاz ةRفاقثلاو ةRملعلا تاقالعلا ةنجل ةقفاوم -13
 .د(دجتلا qع ةRل»لا سلجم ةقفاوم -14
 

;: تاونس ثالث لمcتسU مل يذلا سïردتلا ةئيه وضع :ةظوحلم ❖
Õ ظوRال سردم ةف 

 اهيلع رفسلا زاوج ةروصz مدقتي نا qع ةجوزلل قفارم ةزاجإ ءانثأ لمعلاz هل ح*(
 .قفارم وأ مرحم ةIèشات
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 : ةيدایتعإلا ةزاجإلا  
;: نhiهش اهتدم 

Õ ح 1®1 نم ةدملا لالخ ماعلا©J 31®12 نم pماع ل : 
 :ةRلاتلا قاروألاz مدقتلا سïردتلا ةئيه وضع qعو

 .مسقلا س{ئر وأ مسقلا سلجم ةقفاوم -1

;: بغري نم هRف مسقلا تازاجإ لودج -2
Õ ع ةزاجإq غ( نأflÕ ةزاجإلا ةدم لودجلا. 

 .رفسلا زاوج qع ةIèشأتلا ةروص -3

 .ةزاجإلا ءانثأ هلمعz موقRس نم ركذ -4
 

 : بترم نودب ةصاخلا تازاجإلا 
 ةئيه ءاضعأ ددع دi∑ي الأ ةظحالم عم J 31®12©ح 1®1 نم أدtت ماع لp نم روهش ةثالث اهتدم 
;: مسقلاz سïردتلا

Õ تعإلا تازاجإلاR40 نع بترم نود∏و ة(دا% :;
Õ رهشلا. 

  .مسقلا س{ئر وأ مسقلا سلجم ةقفاوم -1

;: بغري نم هRف مسقلا تازاجإ لودج -2
Õ ع ةزاجإq غ( نأflÕ ةزاجإلا لودجلا. 

 .هتداRسل ةهجوملا ةوعدلا نم ةروص -3

 .ةزاجإلا ءانثأ هلمعz موقRس نم ركذ -4

 : ةیضرملا تازاجإلا 

 .ةزاجإلا ءاهتنإ لtق شارفلا مزالمو ضhiم هنأz 4020184 مقر سΩافلا qع ةRل»لا غالzإ -1

 ناJÕ p©لا دلtلاz ةi*ملا ةرافسلا نم ةقثوم ةRضرم ةداهش راضحإ نطولا ضرأل ەروضح دنع -2
 .باRغلا ةدم flÕغت اهب دوجوم

 .ةRل»لا دRمع.د.أ ةقفاوم دعz ةحصلا ةرازوب ماعلا WÕ©طلا نويسموقلا qع هضرع متي -3

 ةRل»لا Õ·لجم لtق نم لوبقم رذع نود سïردت ةئيه وضع يأ باRغ دنع :ةظوحلم ❖
 عم قيقحتلل هتلاحإ متي ةRضرملا ةزاجإلل WÕ©طلا نويسموقلا دامتعإ مدع وأ ةعماجلاو
;:و ،ةعماجلا لفاcت قودنص حلاصل رالود 500 غلtم همhiغت

Õ لاوحألا عيمج Uحمس 
;: لمعلا مالتس◊ب سïردتلا ةئيه وضعل

Õ هعاطقنإ ةلاح zق نذإ نودtم ل⁄;
Õ 6 روهش 

 .هعاطقنإ خــــiرات نم
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 :ةیملعلا تامھملا 

;: سïردتلا ةئيه وضع دفوي
Õ ملع ةمهمRاق ماع ةدمل ةzع رخآ ماع ةدم د(دجتلل ةلq ةقفن 

 .ةصاخلا هتقفن qع وأ تاثعtلا

;: ەرفس وأ سïردتلا ةئيه وضع ةراعإ دنع : ةظوحلم ❖
Õ ملع ةمهمRال ةzق( نأ د⁄;

Õ ةدم 
;: اهاضق نأ قبس JÕ©لا ةدملل ةلثامم

Õ ملع ةمهم وأ ةجوزلل قفارم وأ ةراعإRوضع امأ ،ة 
 .ط78لا اذه هRلع قيبطت متي الف ةجوزلل قفارم قاروأz مدقتي يذلا سïردتلا ةئيه

 :دیعملاو دعاسملا سردملا

 : ةRتآلا قاروألاz مدقتلا هRلع :ةجوزلل قفارم -

 .ةجوزلل قفارم ةزاجإ qع مسقلا سلجم ةقفاوم -1

 .لمع ةIèشأت هRلع ةجوزلا رفس زاوج -2

 ,مرحم وأ قفارم ةIèشأت هRلع جوزلا رفس زاوج -3

  .جاوزلا ةمRسق ةروص -4

;: ةجوزلا لمع ةهج ةقفاوم -5
Õ م*. 

 .ةجوزلل قفارم ةزاجإ ءانثأ ةلاسرلا لمعz موقRس هنأz ةلاسرلا qع ف78ملا .د.أ ةقفاوم -6

  :)دیعملاو دعاسملا سردملا( ةجوزلل قفارملل ةزاجإلا ديدجت -
 : ةیتآلا قاروألا مدقي

 .د(دجتلا qع مسقلا سلجم ةقفاوم -1
 .ةراعإلا ةهجz ةرافسلا نم ةقثوم لمع ةIèشأت هRلع ةجوزلا رفس زاوج ةروص -2
 .ةراعإلا ةهجz ةi*ملا ةرافسلا نم ةقثوم مرحم وأ قفارم ةIèشأت هRلع جوزلا رفس زاوج ةروص -3
 .ةراعإلا ةهجz ةi*ملا ةرافسلا نم ةقثوم جوزلاو ةجوزلا ةماقإ ةقاطz ةروص -4
 .جاوزلا ةمRسق ةروص -5
;: ةجوزلا لمع ةهج ةقفاوم -6

Õ م*. 
 .هتزاجإ د(دجت ءانثأ ةلاسرلا لمعz موقRس هنأz ةلاسرلا qع ف78ملا .د.أ ةقفاوم -7
8- Ñمأتلا د(دسè̈; شاعملاو. 
9- Ñت د(دسcةعماجلا لفا. 
 
 
 : ةضراعلاو ةيدایتعإلا تازاجإلا
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 لp نم J31®12©ح 1®1 نم موي 21 ةدمل ة(داRتعإ ةزاجإ  دRعملاو دعاسملا سردملا حنم( -1

  .ماع
  .J 31®12©ح 1®1 نم ماع لp ما(أ ةعtس ةدمل ةضراع ةزاجإ دRعملاو دعاسملا سردملا حنم( -2

 خــــiرات نم اموي 78ع ةسمخ لالخ نذإ نودz لمعلا نع عاطقنإ دعz ةمدخلا àنت -4
 .عاطقنإلا

 
 

 :ةیساردلا تازاجإلاو تاثعبلا
;: دRعملاو دعاسملا سردملا دفوي -1

Õ zجراخ ةثعRع لوصحلل ةq ع ەاروتكدلاq لا ةقفنtتاثع 
 تاونس عــ∏رأ ةثعtلا ةدم نوكتو ،دئارجلاz تاثعtلل ةماعلا ةرادإلا نالعإ قhiط نع كلذو
 .تاثعtلا بلط qع ءانب ;è̈تäس ةدمل د(دجتلل ةلzاق

;: دعاسملا سردملا دفوي -2
Õ zشم فا8±إ تاثعIJس ةدمل كäتè̈; zتاونس ثالثو جراخلا :;

Õ 
 زجح راضحlو ،ةRل»لاو مسقلا حــــi*ت دعz كلذو ،تاونس سمخ ع¢مجملا يأ ،نطولا ضرأ
;: قحلا هل ي*ملا ف78ملا نوكiو .لفi¢تلا ناحتمإ زاRتجlو ،جراخلاWÕ z©نجأ ف78م نم

Õ 
;: ةثعtلا وضع دوجو ءانثأ اموي 78ع ةسمخ ةدمل تاثعtلا ةقفن qع رفسلا

Õ اتمل جراخلاzةع 
 .تاثعtلا ةقفن qع ةلاسرلا qع فا8±إلا

 qع ،تاثعtلا ةقفن qع ةلاسرلا ةشقانمل نطولا ضرأ Lإ WÕ©نجألا ف78ملا روضح نوكiو  -3
 ،WÕ©نجالا ف78ملا روضح وأ ي*ملا ف78ملا رفس qع مسقلا سلجم ةقفاوم ةRل»لل دري نأ
 .تاثعtلل ةماعلا ةرادإلا مث ةعماجلاz تاثعtلا ةنجل مث ،ةRل»لا سلجم ةقفاوم مث

;: دعاسملا سردملا دفوي -4
Õ zلخاد ةثعRع نطولا لخاد ةq لا ةقفنtو ،تاثعiرفسلا هل قح 

 تاونس سمخ ةثعtلا ةدمو ،;è̈تäس ةدمل تاثعtلا ةقفن qع جراخلاqÕ zمعلا ءزجلا ءاهنإل
)2 z3+جراخلا zلخادلا(. 

 
 
 
 
 
 
 

 ءاوس جراخلاz ةثعtلا وضع qع ف*لاz تاثعtلل ةماعلا ةرادإلا موقت : ةظوحلم ❖
pشم فا8±إ تناIJلخاد وأ كRع كلذكو ،ةq نجألاو ي*ملا ف78ملا©WÕ zلاäسtل ةtةثع 
 كIJشملا فا8±إلا وأ ،ةRلخادلا ةثعtلا وضع دوجو ءانثأو ،طقف كIJشملا فا8±إلا
 :وضعلل ةRلاتلا ا(ازملا ف*z تاثعtلا ةرادا موقت نطولا لخاد
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 .ةRل»لا بترم بناجz هtترم نم % 50 هل ف*( -1
 .بتك فiراصم اi¢نس هRنج 1000 ف*( -2
 .س≥لم فiراصم اi¢نس هRنج 1000 ف*( -3

 

 
 : دعاسملا سردملاو دیعملل ةیساردلا تازاجإلا

 
 .رفسلا qع مسقلا سلجم ةقفاوم -1
 .جراخلاz ةلاسرلل ةRملعلا ةداملا عمج qع روضحلل جراخلاz ةfiRنجالا ةهجلا ةقفاوم -2
 .تافو*ملا عيمج هتداRس لمحتiو طقف نطولا لخاد هtترم ف*( -3
 .لخادلاz ف*( بترمz تاونس سمخ ةRساردلا ةزاجإلا ةدم -4
5- :;

Õ عملا ةدوع مدع ةلاحRدعاسملا سردملاو د zلا ءاهتنإ دعtساردلا ةزاجإلا وأ ةثعRنت ةàÕ 
 .هل تفJÕ À©لا ةRلاملا تاقحتسملا عيمجz هتبلاطم عم هتمدخ
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 ایلعلا تاساردلا
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 : ریتسجاملا ةجردل دیقلا : الوأ
 ،ماع لp نم IWمتfiس رهش لالخ قاروألا م(دقت دعومو ناتäس ةجردلا ەذهب ةساردلا ةدم 
 : Õ” ة∏¢لطملا قاروألاو
 .);è̈مRقملا ءاtطألل ةtسäلاz( ;—ش∫سملا ريدم ةقفاوم -1
  ةRل»لاz ادRعم هن÷يعت دRفت ةRل»لاz سïردتلا ةئيه ءاضعأ نوئش نم قاحتلإلا بلط qع ةIèشأت -2

 .)نيدRعملل(
 .)نيدRعملل( دRقلا qع مسقلا سلجم ةقفاوم -3
 .)لقألا qع دRج( ريدقتب سوiرولاzc ةداهش 2 -4
 .زاRتمإلا ةداهش نم ةروصو لصأ -5
 .دالRملا ةداهش نم ةروصو لصأ -6
 .دRنجتلا ةداهش نم ةروصو لصأ -7
 .ةساردلا تاونس ريدقت ةداهش نم ةروصو لصأ -8
 .„وقلا مقرلا نم ةروص 2 -9

 .ةRصخش روص 3 -10
 .قاروألا ظفحل فلم 2 -11
 صرف قلطت ةلاسرلا شقان اذlو ،تاونس 3 نع دi∑ت ال لوألا ءزجلاz بلاطلا ءاقz ةدم ●

;Sاثلا ءزجلاz ناحتمإلا
Õ، وlنم تاونس عــ∏رأ لالخ ةلاسرلا بلاطلا شقاني مل اذ zق ءدRەد 

 شقاني مل اذlو ،ةRل»لا سلجمو مسقلا سلجمو ف78ملا ةقفاومè̈; zماع ەدRق دم زوج(
 . ەدRق ́;ل( )2+4( تاونس تسلا لالخ ةلاسرلا

 امz ةلاسرلا qع اف78م ةفاضإ مسقلا سلجمل زوج(( نi¢ضع ;è̈ف78ملا ددعل ⁄قألا دحلا ●
 .)ةفاضإلا رIWم ركذ عم ءاضعأ ةثالث نع دi∑ي ال

 .هن÷يعت qع ;è̈ماع رورم دعz سردملا فا8±إ زوج( ●
;: حاجنلا دعz ةلاسرلا ع¢ضوم لRجسÑ متي ●

Õ لوألا ءزجلا zعيقوتو مسقلا سلجم ةقفاوم 
 .لوكوتوIWلا نم خسË عــ∏رأو لصأ ةرادإلل لسرiو ،ةلاسرلا لوكوتورب qع ;è̈ف78ملا عيمج

● zقت( جذومن ررح( ةلاسرلا نم ءاهتنإلا درجمhiحالص رRفا8±إلا ةنجل عامتجإ ;*حم + ة( 
 هz اقفرم ةRل»لل لسري مث ،مسقلا سلجم qع ضرع( مث ،;è̈ف78ملا ةداسلا عيقوتب
 ةRنمز ةدم دجوت ال هنأz املع( ةRل»لا ةtتكمل ةلاسرلا نم ةخسË مRلسq Ñع لادلا لاص(إلا
;: نوكت نأ ةداعلا ترجو )هتشقانم ;è̈∏و ع¢ضوملا لRجسè̈; Ñب ةددحم

Õ ةتس دودح 
 .) روهش

● Ñشcضع وأ وضع نم ةشقانملا ةنجل ل¢iةعماجلا جراخ نم وضعو فا8±إلا ةنجل نع ن ، 
 .qÕخاد وضعو
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 لRكشq Ñع ةعماجلا س{ئر ® روتكدلا ذاتسألا دامتعإ نم موي 15 رورم دعz ةشقانملا متت ●

 .ةشقانملا ةنجل
 .ةشقانملا ةنجل نم ة(درف رiراقت ثالثو ÈÕامج رhiقت ررح( ●
 دعz ;*خأ فالغz ةدلجم ةلاسرلا نم خسË 4 مRلسq Ñع لد( ةtتكملا نم لاص(إ قفري ●

 .CD + ةشقانملا ةنجل نم اهبi¢صت
 .ةRل»لا سلجم qع اهضرعل ةرادإلل لسرتو دامتعإلل مسقلا سلجم qع رiراقتلا ضرعت ●
 : يناثلا ءزجلا ناحتمإ لوخد قح بلاطلل
1- zهحاجن نم فصنو ماع رورم دع :;

Õ لوألا ءزجلا. 
2- zحلا ةنجل نم اهلوبقو ةلاسرلا ةشقانم دعcق مtع رهش لq ناحتمإلا نم لقألا. 
 .ناحتمإلا نم رهش لtق ناحتمإلا لوخد تاtلط لوبق ةIJف àÕتäت -3
 
 : ریتسجاملا ناحتمإ دیعاوم
 .IWمتfiس – لhiبأ :لوألا ءزجلا -1
;Sاثلا ءزجلا -2

Õ:  مفونIW – بأhiل. 
 هئامع∏رأ( هRنج 450 اهردق ةلاسرلا دادعإل ةعماجلا نم ةمهاسم دRعملل ةافاcم ف*ت ●
 .)اهينج نوسمخو
 qع عزوت )هRنج ةئامع∏رأ( هRنج 400 اهردق ةلاسرلا qع ;è̈ف78ملا ةداسلل ةافاcم ف*ت ●
 .يواس∫لاè̈; zف78ملا
 : هاروتكدلا ةجردل دیقلا : ایناث
 رود( سرام وأ ر∏¢تΩأ نم دRقلا راtتعإ عم ماعلا لاوط مدقتلا دعومو ،ناتäس ةساردلا ةدم 
 . )IWمتfiس Lإ وينوي نم:ر∏¢تΩأ رودو  - ويام Lإ رياني نم :ويام
 
 : ةجردلل دیقلل ةبولطملا قاروألا

 اسردم هن÷يعت دRفت ةRل»لاz سïردتلا ةئيه ءاضعا نوئش نم قاحتلإلا بلط qع ةIèشأت -1
 .)نيدعاسملا ;è̈سردملل ةtسäلاz ( ةRل»لاz ادعاسم

 .لRجس∫لا qع مسقلا سلجم ةقفاوم -2
 .فا8±إلا ةنجل نم ;è̈عقوم لوكوتوIWلا نم خسË عــ∏رأو لصأ -3
 .)لقألا qع دRج( ريدقتب Ièتسجاملا ةداهش نم ةروصو لصأ -4
 .دالRملا ةداهش نم ةروص و لصأ -5
 .دRنجتلا ةداهش نم ةروصو لصأ -6
 .„وقلا مقرلا نم ةروص 2 -7
 .ةRصخش روص 3 -8
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 مسقلا لثمiو ،نi¢ضع نع ;è̈ف78ملا ددع دi∑ي الو ،ەاروتكدلا qع سردملا فا8±إ زوج( ال ●
zع ذاتسأq لقألا. 

 ،ةلاسرلا ةشقانم نود تاونس عــ∏رأ نعدi∑تال ەاروتكدلا ةجردل ÏادRقم بلاطلا ءاقz ةدم ●
 مل اذlو ،اهتشقانمو ةلاسرلا لامcتسإل ;è̈ماع ەدRق دم مسقلا سلجمو ف78ملل زوجiو
 صرف قلطت ةدملا لالخ ةلاسرلا شقان اذlو ،ەدRق ́;ل( )4+2( ةدملا لالخ ةلاسرلا شقاني
 .ناحتمإلا لوخد

● zماع رورمو ةلاسرلا نم ءاهتنإلا درجمè̈; عq حالص جذومن( جذومن ررح( ،ةلاسرلاRة + 
 ،مسقلا سلجم qع ضرعت مث ،;è̈ف78ملا ةداسلا عيقوتب )فا8±إلا ةنجل عامتجإ ;*حم
 ةtتكمل ةلاسرلا نم ةتقؤم ةخسË مRلسq Ñع لادلا لاص(إلا اهب اقفرم ةRل»لل لسرت مث
 . ةRل»لا

● Ñشcضع وأ وضع نم ةشقانملا ةنجل ل¢iةعماجلا جراخ نم وضع + فا8±إلا ةنجل نم ن 
 .qÕخاد وضع+

 لRكشq Ñع ةعماجلا س{ئر ®روتكدلا ذاتسألا دامتعإ نم Ïاموي 15 رورم دعz ةشقانملا متت ●
 . ةشقانملا ةنجل

 . ةشقانملا ةنجل نم ة(درف رiراقت ثالثو ÈÕامج رhiقت ررح( ●
 دوسأ فالغz ةدلجم ةلاسرلا نم خسË عــ∏رأ مRلسq Ñع لد( ةRل»لا ةtتكم نم لاص(إ قفري ●

zصت دع¢iةشقانملا ةنجل نم اهب + CD . 
 . ةRل»لا سلجم qع اهضرعل ةرادإلل لسرتو دامتعإلل مسقلا سلجم qع رiراقتلا ضرعت ●

 
 : ەاروتكدلا ناحتما لوخد قح بلاطلل

1- zتجإ دعRتلا ناحتمإ زا¢iلف. 
2- zل»لا سلجم نم اهلوبقو ةلاسرلا ةشقانم دعRق ةtع رهش لq ناحتمإلا نم لقألا. 
 
 : ەاروتكدلا ناحتما دRعاوم
 .لhiبأ   -  IWمفون -

 
;: ةعماجلا نم دعاسملا سردملل ةافاcم ف*ت ●

Õ نج 750 اهردق ةلاسرلا دادعإRس( هtةئامع 
 .)اهينج نوسمخو

 qع عزوت )هRنج فلأ( هRنج 1000 اهردق ةلاسرلا qع ;è̈ف78ملا ةداسلل ةافاcم ف*ت ●
 .يواس∫لاè̈; zف78ملا
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  نینحتمملا ناجل لیكشت دعاوق

 ایلعلا تاساردلاو سويرولاكبلا ىتلحرمل

 
 )ةسداس – ةسماخ – ةعzار - ةثلاث – ةRناث – Lوأ( سوiرولاtcلا ةلحرم -1

 300 نع بالطلا ددع ةداiز ةلاح ;:و ، نi¢ضع حيحصتلاو ةلئسألا عضو ناجل -
 .ةداملا سïردتب اوماق نمم ءاضعأ ةع∏رأ ةنجللا نوكت بلاط
 qمع وأ àفش ناحتمإ ةسلج بالط ةسمخ ل»ل äRãيلâإلاو qمعلاو àفشلا ناجل -

 .ãنيلâإ وأ
 :تامولzدلا -2

 ءاضعأ ةثالث ⁄قأ دح∏و نi¢ضع تاجردلا ريدقتو حيحصتلاو ةلئسألا عضو ناجل -
 .ةداملا سïردتب اوماق نمم
 .طقف نi¢ضع ةRكäRيلâإلاو ةRلمعلاو ةRهفشلا تاناحتمإلا ناجل -

 :Ièتس{جاملا -3
 ءاضعأ ةثالث ⁄قأ دح∏و نi¢ضع تاجردلا ريدقتو حيحصتلاو ةلئسألا عضو ناجل -

 .ةداملا سïردتب اوماق نمم
 .طقف نi¢ضع ةRكäRيلâإلاو ةRلمعلاو ةRهفشلا تاناحتمإلا ناجل -

 :ەاروتكدلا -4
 ةقلطملا ةRمدقألاz نيذاتسأ +مسقلا س{ئر :تاجردلا ريدقتو حيحصتلاو ةلئسألا عضو ناجل -
 غhفتم ذاتسأ + ذاتسأ ةفRظو ;: تاونس سمخ اوضمأ نمم ةiرود ةفصz ذاتسأ مض زوج( +
zرود ةفصiاسلا ةنجللا ةطساوب ةقرولا ححصتو ،ةzسمخ اوضمأ نمم ءاضعأ ةسمخ وأ ةق 

 .ذاتسأ ةفRظو ;: تاونس
 نيذلا ةذتاسألا نم ةتس ⁄قأ دح∏و نi¢ضع ةRكäRيلâإلاو ةRلمعلاو ةRهفشلا تاناحتمإلا ناجل -
  .ذاتسأ ةفRظو ;: تاونس ثالث اوضمأ
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 ةیلكلاب ةیبالطلا ةطشنألا
 : تالحرلاو يعامتجإلا طاشنلا :ً الوأ     

 : ةRعامتجإلا تادعاسملا -1
 دعz كلذو SWÕالطلا ÈÕامتجإلا لفاcتلا قودنص نم ةRعامتجإ تادعاسم م(دقتب ةRل»لا موقت  -1

 ةسائرب ةلcشم ةنجل qع رمألا ضرع مث ،بلاط ل»ل ةمزاللا ةRعامتجإلا ثوحtلا ءارجإ
 قودنص ةرادإ سلجم ءاضعأ ةRل»لا ةذتاسأ نم ;è̈نثlو ةRل»لا لRكو ® روتكدلا ذاتسألا دRسلا
 . بلاط ل»ل اهفÀ بجاولا غلاtملا ريدقتل ةعماجلاSWÕ zالطلا لفاcتلا

 كلذكو ، بالطلل ةRلام تادعاسم م(دقت بلطل ةIèiخلا تاسسؤملا ةtطاخمz ةRل»لا موقت -2
 بالطل تادعاسمp ةصصخملاو Ïاi¢نس سïردتلا ةئيه ءاضعأ ةداسلا نم مدقت JÕ©لا تاعIWتلا
 ةسائرب ضرغلا اذهل لcشÑ ةنجل ةطساو∏و نiرداق Ièغلا بالطلا qع اهعiزوت متiو ـةRل»لا
 . ةRل»لا لRكو .د.أ

 ةراظن فشك هÏ zاقفرم ضرغلا اذهل تاtلطz نومدقتي نيذلا بالطلل ةRبط تاراظن لمع متي -3
 ةمRق ف*تو ،دRق تاtثlو ،ÈÕامتجإ ثح∏و ،ةRبطلا نوئشلل ةماعلا ةرادإلا نم ادمتعم
 . ةعماجلاSWÕ zالطلا لفاcتلا قودنص نم تاراظنلا

;: ةمهاسملا -4
Õ فوتIè قاعملا بالطلل لاقتنإ لئاسوè̈; لا تاجاردلا لثمtراخiنم ةزهجملا ة 

  .ةعماجلا

 : ةRعامتجإلا تاقzاسملا  - ب     

 *حلا س{لو لاثملا لfiRس qعو ،اi¢نس ةRعامتجإلا تاقzاسملا نم د(دعلا ءارج◊ب ةRل»لا موقت
 .  طئاحلا تالجمو ةRعامتجإلا ثاحzألاو جنرطشلا ةقzاسمو LÕاثملا بلاطلا ةقzاسم

 : ةRبطلا لفاوقلاو تالحرلا - ت     

 ،ةRحاRسلا ندملا فلتخم Lإ بالطلل ةRناجم ةRهيفرت تالحر لمعz بالطلا ة(اعر مسق موق(
 متي JÕ©لا ندملا ضعz ةراi∑ب موقت JÕ©لا ةRبطلا لفاوقلا Lإ ةفاضإلاz ةiودألا تاL ±8pإ كلذكو
;: بالطلا قفارiو ،ةRبطلا تامدخلا Lإ اهجاRتحإ ىدم ساسأ qع اهد(دحت

Õ لفاوقلا كلت 
 مدلاz عIWتلا تالمح Lإ ةفاضإلاz اذه .ةRبطلا تاصصختلا فلتخم نم سïردتلا ةئيه ءاضعأ
zل»لاRفش∫سملاو ةRعماجلا تاRة . 
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 : يفاقثلا طاشنلا : ًایناث     

;:اقثلا طاشäلا هجوأ نم د(دعلا دقعz ةRل»لا موقت
Õ ع ءاوسq ل»لا ىوتسمRشإلا كلذكو ةIJكا :;

Õ 
;: لثمتت JÕ©لاو ةعماجلا ىوتسم qع تاقzاسملا

Õ آلاSJ
Õ : 

 : ةRل»لا ىوتسم qع -1

 رعشلا ةقzاسم                                         مohiلا نآرقلا ةقzاسم

 ةIèصقلا ةصقلا ةقzاسم                                                لجزلا ةقzاسم
 ةäRيدو ةRفاقث تاودن ةRفاقثلا ثاحzألا

 
 : ةعماجلا ىوتسم qع -2

 ردقلا ةلRل ةقzاسم ثوحtلا ةقzاسم

                                           ةRمالسإلا ةقzاسملا ةzاطخلا ةقzاسم

 ةIèصقلا ةصقلا ةقzاسم                                   مohiلا نآرقلا ةقzاسم

 لجزلاو رعشلا ةقzاسم                                        ةRح7ملا ةقzاسملا

 

;: ةRل»لا بالط كاIJشإ Lإ ةفاضإلاz اذه
Õ ش ع¢بسأtنس ەدقع متي يذلا تاعماجلا با¢iىدح◊ب ا 

 . Ïاiرود تاعماجلا

 : رسألا طاشن : ًاثلاث     

 سïردتلا ةئيه ءاضعأ نم ة±أ لq pع ;è̈ف78ملا ةذتاسألا فا8±إ تحت ةRل»لاz ±ألا موقت
zل»لاRة zأËماجلا ماعلا لالخ ةد(دع ةطشṌ لاو©JÕ لثمتت :;

Õ آلاSJ
Õ : 

;Ìاiر يرود ةماقإ -1
Õ بè̈; طلا عاطقلا بالط©WÕ zصلا – بطلا( ةعماجلاRنانسألا – ةلد( 

zإ ةفاضإلاL pيل©JÕ عو ةرهاقلا بطè̈; و  ،سمشiنس هتماقإ متي يذلا يرودلا اذه مض¢iا ً 
  .ةكIJشملا قرفلا qع زئاوجلا عــــiزوت لفح ماق( مث ،ةRضاiر ةقرف ;è̈ثالثل بلاط 300 نم

;: يونس راطفإ لفح ةماقإ -2
Õ لا ناضمر رهشohiألا بالط عيمج مض( م± . 

 .طئاح فحص لمع -3
 كلت نم ةرداصلا تاRصوتلا ذRفن∫ب بالطلا ةدشانمو ةئ÷بلا ة(امحل ةمزاللا تاودنلا ةماقإ -4

 . ةRعماجلا ندملاz وأ ةRل»لاz ءاوس مهتماقا نΩامأz تاودنلا
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 . ناجملاz بالطلا qع اهعiزوتو ةRمRلعتلا داوملل تاركذم عبط -5
 ةرهاقلا JÕ©عماجz بطلا تاRلzc ±ألا بالطو ةRل»لاz ±ألا بالط ;è̈ب ةiرود تاءاقل ءارجإ -6
  . سمش ;è̈عو

 
 
 :ةیلكلا رسأ لیكشت ةیفیك     

 
 . ةRل»لا ةذتاسأ نم ذاتسأ ةداiر تحت ة±ألا نوكت  -1
 نم دمتعiو ،هتداiر تحت نوكت نوكت JÕ©لا ة±ألا دئار نم عقوiو ،ة±إلا مس◊ب بلط بتك( -2

 . داحتإلا دئارو ةRل»لا دRمع ®د.أ نم دمتع( مث ،±ألا ةنجل دئار
;: طاشäلا ناجلل نيدعاسملا نiررقملاو ررقملا ءامسأz ةقرو بتكت -3

Õ ة±ألا. 
 .لRجس∫لا ةIJف لالخ اهب ة±ألا موقت فوس JÕ©لا تاعو78ملاو ة±إلا فادهأ بتكت -4
;: ;è̈كIJشملا بالطلا ءامسأz فشك  -5

Õ و ة±ألاiبالطلا نوئش نم دمتع. 
;: تاهينج ة78ع غلtم دiروت متي -6

Õ 101®73®07351200®0 مقر تحت داحتإلا باسح- 
 . دhiف دمحم عhف *م كنب - رهزألا بط بالط داحتإ باسح

;: اهركذ قباسلا تادن∫سملا عيمج عضوت -7
Õ سودRو هiألا ف78م ىدل ظفح± :;

Õ ة(اعر بتكم 
 . ةRل»لاz بالطلا

 ماRقلا لtق ةRل»لاz باtشلا ة(اعر بتكم نم ًالوأ دمتعت اهب موقت JÕ©لا ة±ألا تاعو78م -8
zعو78ملا . 

 
 : ةلاوجلا طاشن : اعبار     

 
UشIJك :;

Õ Ëلاط نوسمخ ةلاوجلا طاشtاÏ :;
Õ نس طسوتملا¢iاÏ مدقتملا نمè̈; شإللIJكا :;

Õ ةلاوجلا 
 : ةRلاتلا ةطشËألاz ةلاوجلا موقت ثRح
 .ةRفشoلا زΩارملا نع ةRخiرات ةذtنو ةلاوجلا طاشäب ددجلا بالطلا فhiعت -
;: كاIJشإلا -

Õ لا تاودنلا©JÕ عألا سلجملا اهمظنيq شللtلاو باhiةضا zشإلاIJداحتإلا عم كا 
 .تادشرملاو ةفاشoلل ماعلا

  .ةRفشoلا تاراهملا qع بiردتلا -
;: تاقzاسملا ءارجإ -

Õ لا تامولعملاoفشRاسملاو ةzفاقثلا تاقRنفلاو ةRلاو ةhiضاRىرخألا ة . 
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 :يضايرلا طاشنلا :ًاسماخ     
 
;: كاIJشإلاz ةRل»لا موقت -

Õ تلا ةرودلاäشRطRلاو ةعماجلا يرودو ةtلا ة(درفلا تالوط©JÕ 
;Ìاhiلا طاشäلا ةرادإ اهمظنت

Õ zنس ةعماجلا¢iاÏ. 
;: كاIJشإلا -

Õ لا ةرودلاhiضاRلا ة©JÕ ألا ةرادإ اهمظنت± zةعماجلا :;
Õ ةلسلا ةرك – مدقلا ةرك 

 . ةلواطلا سäت – ةرئاطلا ةرoلا –
;: ةRل»لا بالط ضعz كاIJشإ -

Õ ختنمtشملا ةعماجلا تاIJةك :;
Õ ش ع¢بسأtتاعماجلا با . 

;Sدtلا ىوتسملا عفرل ةRندtلا ةقاRلل ةد(دج ةلاص ةRل»لا تاشËأ -
Õ صلاوùÕ بالطلل. 
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 نزاخملا ةرادإ
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 اهتاzاسحو     ةRنزخملا تاءارجإلاو نزاخملا لمعل ةمظنملا ةرادإلا Õ” نزاخملا ةرادإ        
 . اهدرجو اهعR∏و فانصألا عاجرlو ف*لاو نi∑ختلاو

 فÀ دنعو .تاiوامoRلاو ةزهجألا نزاخمو ثاثألاو ةRباتoلا تاودألا نزخم اهنم ةRل»لا نزاخمو
SJآلاp ف*لا تاءارجإ نوكت نزاخملا نم فانصألا

Õ : 
 
 فانصألاو بلطلا باtسأ اهب Ïان÷بم ةRموكح نزاخم 2 جذومنلا qع ف*لا تاtلط مدقت -1

 .ةoلهتسم وأ ةم(دتسم ءاوس ةف*نملا
2- zلاäسtلا تاودألل ةoباتRل»لا ةرادإ نم اهيلع ةقفاوملا متي ثاثألاو ةRة. 
3- zلاäسtلاو ةزهجألل ةoRوامiنوكت تا zمسقلا س{ئر ® روتكدلا ذاتسألا ةقفاوم. 
 هفÀ مت ام ةi¢سÑ متي J©ح كلهتسملاو تاiوامoRلل ةtسäلاz  ف*لاz ةرادإلا ةدافإ متي -4

zنزاخملا ةراد◊ب بطشلا رتافد. 
5- zلاäسtإ ةم(دتسملا فانصألا عيمج درت نزاخملل فانصألا عاجرإل ةL حبصت امدنع نزاخملا 

  .لامعتسإلل ةحلاص Ièغ
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 ىسدنھلا مسقلا
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 : ةیسدنھلا نوئشلا ةرود
 
 .مسقلاz دوجوملا لطعلا حالصإ بلط ةzاتك متي -1
 .ةRل»لا ريدم قhiط نع ةRسدنهلا نوئشلا Lإ بلطلا لوح( -2
 عم ةRسدنهلا نوئشلاz نيدوجوملا لامعلاو ;è̈ينفلا قhiط نع حالصإلا متي -3

 .نزاخملا نم ة∏¢لطملا راRغلا عطقz ةناعتسإلا
 وأ ةRصصختلا ةRحانلا نم ةRسدنهلا نوئشلا تاRناcمإ جراخ لطعلا ناp اذإ -4

 ماRقلل ةعماجلاz ةRسدنهلا نوئشلل ةماعلا ةرادإلا Lإ ةzاتoلا متي مزاوللا
zاقملا لمعUاقم دامتعإ وأ ةمزاللا تاسUسدنهلا نوئشلا ةسRة zل»لاRة 
 .حالصإلل ة∏¢لطملا تاودألا ءا8± وحن مزاللا لمعل ماRقلل

 متيف لماp لمعم د(دجتوأ لالحإ وأ حالصإ وه بولطملا لمعلا ناp اذإ -5
 ةسUاقملا لمعل ةعماجلاz ةRسدنهلا تاراش∫سإلاو لامعألا زكرم Lإ ةzاتoلا
اعtت ةصقانملل حhطلاو ةمزاللا

Ï
;: ةعماجلا ةRنا;Ièمل 

Õ ل»لا ةصحو ماعلا كلذRة 
 . اهنم
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 تاIJiشملا
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 ةRلمعملا تاiوامoRلا نم ةRل»لا ماسقأ تاجاRتحإ ءا8± ذRفن∫ب تاIJiشملا ةرادإ موقت      
 لامعأ حhطو ،ةRمRلعتلا ةRلمعلا اهجاتحت JÕ©لا ةRمRلعتلاو ةRملعلا ةزهجألاو تاRجاجزلاو

 نم Õ?دنهلا مسقلا تاسUاقم دورو دعÕ z;©بملا هناRصو ةRلمعملاو ةمRلعلا ةزهجألا ةناRص
 :ثRح تاجاRتحإلا

 ةعماجلاz ةRسدنهلا نوئشلا نم ةدمتعم ةhiيدقت ةسUاقمÕ z?دنهلا مسقلا مدقتي -1
 ةعtطملا تامزلتسم – راtحأ -تاناهد – ءا∏hهك – ةΩاtس( اهؤا8± دارملا فانصألل
 .) ماسقألاو

 .اهئا8± دارملا فانصألل دRصر دوجو مدعz ةدافإلل ةعماجلاz نزاخملا ةرادإ ةtطاخم متي -2
 نوناقلل اقtط ءا78لا تاءارجإ ذختت دRصر دوجو مدعz ةعماجلا نزاخم در دورو دنع -3

 .طاtترالل ةعماجلا ةنزاوم ةtطاخم متiو  ، 98®89
 . 98®89 نوناقلل اقtط ءا78لا تاءارجا ذختت طاtترالا دورو دنع -4

 : تايرتشملا ةرادإ لمع ةیفیك     

 نم ةRملعلا ةRل»لا ماسقأل ةiرو;*لاو ةRلعفلا تاجاRتحالا ةRبلتب تاIJiشملا ةرادإ موقت -1
 سïردتلا ضارغأل ةمزاللا ةRلمعملا تاiوامoRلاو لماعملا تاودأو ةRملعلا ةزهجألا

 . ثاحzألاو

 اهئافR∫سlو ،ة∏¢لطملا تاجاRتحإلاz ) نزاخم 10( جذومن ءلمz ةRملعلا ماسقألا موقت -2
 ةنجللا لcشÑو."ةRل»لا دRمع" ةصتخملا ةطلسلا نم اهدامتعlو ،نزاخملا ةرادإ نم
 . ةRل»لا دRمع.د.أ ةقفاومz ةRنفلا

 نوكت ثRحz اهئا8± بولطملا فانصألل ةhiيدقتلا ةمRقلا عضوب ةRنفلا ةنجللا موقت -3
 حاIJقإ Ïانمضتم اهلامعأ ةجRتäب Ïارhiقت ةنجللا عفرتو ،حhطلا دنع قوسلا راعسأل ةلثمم
;: بولطملا تقؤملا ;è̈مأتلا غلtم

Õ انوناق ةررقملا دودحلاÏ ةطلسلا نم دامتعإلل كلذو 
 غلtمz تاIJiشملا ةرادإ ريدم ةRنفلا ةنجللا س{ئر رطخiو ."ةRل»لا دRمع.د.أ" ةصتخملا
;: اهرhiقت ةنجللا س{ئر عض( مث ،لقتسم باتكz تقؤملا ;è̈مأتلا

Õ قلغم فورظم 
zطhiحم ةقcو ، ةمiموق zلع عيقوتلاRو ، ةنجللا ءاضعأ هعمو هiةرادا ريدم ىدل ظفح 
 . ةRلاملا ضورعلا ةسارد دنع تtلا ةنجل س{ئر ةفرعمz الإ حتف( الو ،تاIJiشملا

 نالعإلا ءدz لtق ة∏¢لطملا تاجاRتحإلا ءا78ل ةعماجلاz ةنزاوملا ةرادإ نم طاtترإلا متي -4
 . ةماعلا ةصقانملا نع

 

 

 : ةماعلا ةصقانملا :ً الوأ      
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;: ةماعلا ةصقانملا نع نالعإلا متي -
Õ ع بسانملا تقولاq ترمè̈; :;

Õ حصRوأ ةف 
 .راش∫نإلا JÕ©عساو ;è̈تيموي ;è̈تفRحص

;: ةماع ةصقانم نم ΩIæأ حhط رركت اذإ -
Õ راتiراوتب وأ دحاو خــــiف ة∏راقتم خــــIèاÈ لاä78 

;: اهنع
Õ دحاو نالعإ. 

;: تاءاطعلا م(دقتل لقألا qع اموي نوثالث ةدم ددحت -
Õ رات نم ةماعلا تاصقانملاiخــــ 

;: نالعإ لوأ
Õ مويلا فحصلاRو ،ةiزوج zصقت ةصتخملا ةطلسلا ةقفاومIè ةدملا ەذه 

zحRاموي ن∏78ع نع لقت ال ث. 
 "ةRل»لا دRمع.د.أ" ةصتخملا ةطلسلا نم رارقz فiراظملا حتف ةنجل لRكشÑ نوك( -

 ةi¢ضعو ،ةصقانملا ةRمهأ عم هتجردو هتفRظو بسان∫ت سïردت ةئيه وضع ةسائرب
;Sوناق وضعو ،ةtلاطلا ةهجلا نم لثمم

Õ، ف وضعو©;Õ، ام وضعوLÕ، ةرادإ ريدمو 
 تانيمأتلا ملس∫يل تاzاسحلا ةرادإ بودنم ةنجللا ;*حiو ،هنع بوني نم وأ تاIJiشملا
 . ةنجللا Lإ ΩIæأ وأ رخآ وضع مض qع رارقلا صني نأ زوجiو ،

;: Ïارهظ 78ع ةRناثلا ةعاسلا تاءاطعلا قودنص حتفz فiراظملا حتف ةنجل س{ئر موق( -
Õ 

 ذاختإ هRلع ،تاءاطعلا م(دقتل دعوم رخpP ةRنفلا فiراظملا حتفل ددحملا مويلا
 :اهب÷تIJل اقفو ةRلاتلا تاءارجإلا

 . اهتمالس نم ققحتلا دعz تاءاطعلا اهيلع تدرو JÕ©لا ةلاحلا تاtثإ -1
;: اهددع تاtثlو تاءاطعلا *حz ماRقلا -2

Õ راظملا حتف ;*حمiف  
 ،Õ;©فلا ضرعلل امهدحأءاطع لp نع ;è̈مدقم ;è̈لصفنم ;è̈فورظم دوجو نم ققحتلا -3

;: كلذ تاtثlو ،LÕاملل رخآلاو
Õ راظملا حتف ;*حمiف.  

 تاءاطعلا ددع هماقمو ،تاءاطعلا مقر هطس£ ىداRتعإ 7ك ةئيه qع تاءاطعلا مRقرت -4
 ظفحتلا متي ىذلا Lاملا فورظملاو ، ;©فلا فورظملا qع ءاطع لp مقر تاtثlو ،ةدراولا

 .Pقلغم هRلع
  تاءاطعلا قودنص لخاد اهحتف نود هRلع عيقوتلا دعz ةRلاملا فiراظملا عضو ةداعإ -5

 .هقلغ نم ققحتلاو
 هRلع ءاطعلا مقر ةنجللا س{ئر تÒtي حتف( فورظم لpو ،عباتتلاz ةRنفلا فiراظملا حتف -6

 .هلخادz ةقرو لq pعو
 .قاروألا كلت ددع تاtثlو فورظم لp لخادz قاروألا مRقرت -7
 ;©فلا فورظملا تاi¢تحم نم اهIèغو هعونو ;è̈مأتلا ةمRقو ءاطعلا بحاص مسإ ةءارق -8

 .مهي∏ودنم وأ تاءاطعلا „دقم نم نÀ;iاحلا qع
 .هلخادz ةقرو لpو ;©فلا فورظملا qع ةنجللا ءاضعأو س{ئر نم عيقوتلا -9
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 ،;©فلا فورظملاz ةدراولا تاناRبلا ;: حيحصت وأ طشك لp لوح ءارمح ةرئادIè zشأتلا -10
 س{ئر نم عيقوتلاو RPلRصفت ءارمح ةرئاد هلوح عضو حيحصت وأ طشك لp تاtثإ بجiو
 .تاIèشأتلا ەذه qع ةنجللا ءاضعأ عيمجو

 عيمج تاtثإ دعz ةنجللا ;*حم qع ءاضعألا عيمجو ةنجللا س{ئر نم عيقوتلا -11
 .كلذل دعملا لجسلا ;: ةعtتملا تاوطخلا

12- ÑلسRاسحلا بودنمل ةتقؤملا تانيمأتلا مzتا zقوت دعRهع zع مالتسإلاq حتف ;*حم 
 امΩIæ zألا qع Lاتلا مويلا ;: وأ مويلا سفن ;: تاzاسحلا س{ئر عقوي امp ،فiراظملا
 .ةصاخلا تاzاسحلاz تدRق اهنأ∏و اهب ةدراولا تانيمأتلل هتعجارم دRف(

 ريدمل اهمRلسÑو ةنجللا ;*حمz اهب ةمدقملا قاروألا عيمجو ةRنفلا فiراظملا قافرإ -13
 .ةقلغم ةنازخ ;: اهظفحل كلذو صتخملا مسقلا س{ئرل وأ تاIJiشملا

 .اهتاذ ةسلجلا ;: هلمâأz اهلمع ةنجللا متت نأ بج( -14
 

 وضع مضتو ) ةRل»لا دRمع( ةصتخملا ةطلسلا نم رارقz تtلا ناجل لRكشÑ نوك(
 بجiو .دقاعتلا ةعRبطو ةRمهأ قفو ةRنوناقو ةRلامو ةRنف Àانع ةi¢ضعو سïردت ةئيه
;: كIJشU نأ

Õ ضع¢iلا ةنجل ةtت نم تäدتzلاملا ةرازو هRىوتفلا ةرادإ نم وضعو ،ة 
;: كلذو ةلودلا سلجمz ةصتخملا

Õ اهيلع صوصنملا دودحلا zظنت نوناقRتاصقانملا م 
 ."ةRل»لا دRمع" ةصتخملا ةطلسلا نم تtلا ةنجل تاRصوت دامتعإ دعz تاد(ازملاو
 

 داقعنإ ناcمو دعومz اRنف ةلوبقملا ضورعلا Õ„دقم راطخإ تاIJiشملا ةرادإ Lوتتو
 . ةRلاملا فiراظملا حتف ةنجل
 
;: قباسلا اهلRكشÑ تاذz فiراظملا حتف ةنجل عمتجتو        

Õ ملاو دعوملاcنيددحملا نا 
zراظملا حتفiلاملا فRوتتو ،ةL م ةنجللاtراظملا حتف نأش£ تاءارجإلا تاذ ة8±اiنفلا فRة 
zراظملا ةمالس نم ققحتلا دعiلاملا فRثإ قباسلا ةنجللا ءاضعأ عيقوتو ، ةtع هتاq pل 
 . ةRنفلا فiراظملا حتف ةسلجz  فورظم
 
 
 
  : ةدودحملا ةصقانملا : ًایناث
 دRمع" ةصتخملا ةطلسلا نم ب≥سم رارقz ةدودحملا ةصقانملا قhiطz دقاعتلا نوك( -

;: "ةRل»لا
Õ لا تالاحلا©JÕ بط بلطتتRشإلا *ق اهتعIJكا :;

Õ ع ةصقانمq وأ نيدروم 
;: ءاوس مهتاوذz ءاIWخ وأ ;è̈ينف وأ ;iè̈راش∫سإ ;è̈لواقم

Õ وأ *م :;
Õ ع جراخلاq رفاوتت نأ 

 . ةعمسلا نسحو ةRلاملاو ةRنفلا ة(افoلا طو8± مهنأش£
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;: تاءاطعلا م(دقتل ةوعدلا هجوت -
Õ أل ةدودحملا تاصقانملاΩIW نم نكمم ددع 

 ةطلسلا مهءامسأ دمتعت نيذلاو ةصقانملا ع¢ضومz صاخلا طاشäلا ع¢نب ;è̈لغتشملا
 اهيلع Ìوم تاzاتك بجومz كلذو مهIèغ وا تالجس£ نيدRقملا ;è̈ب نم ةصتخملا
 . لقألا qع موي 78ع ةسمخz ةRنفلا فiراظملا حتفz ددحملا دعوملا لtق

 صوصنملا طو78لاو تاءارجإلاو ماcحألاو دعاوقلا ةفا»ل ةدودحملا ةصقانملا عضخت -
 . ةماعلا تاصقانملل ةtسäلاz اهيلع

 

 : ةیلحملا ةصقانملا : اثلاث
 دRمع" ةصتخملا ةطلسلا نم ب≥سم رارقz ةRلحملا ةصقانملا ةقhiطz دقاعتلا نوك( -

 . هRنج 200رq 000ع هتمRق دi∑ي ال امRف "ةRل»لا
 صوصنملا طو78لاو تاءارجإلاو ماcحألاو دعاوقلا ةفا»ل ةRلحملا ةصقانملا عضخت -

 . ةماعلا تاصقانملل ةtسäلاz اهيلع
 
 : ةماعلا ةسرامملا : اعبار
 JÕ©لا "ةRل»لا دRمع" ةصتخملا ةطلسلا نم رارقz ةماعلا ةسرامملا ةقhiطz دقاعتلا نوك( -

 ةRنف Àانع ةi¢ضعو ،سïردتلا ةئيه وضع ةسائرب ةسرامملا ةنجل لRكش∫ب ارارق ردصت
;: ةماعلا ةسرامملا نع نالعإلا بجiو ،دقاعتلا ةعRبطو ةRمهأ قفو ةRنوناقو ةRلامو

Õ 
;: ä78لا تاءارجإل اقtط بسانملا تقولا

Õ ةماعلا ةصقانملا . 
 عفرتو ،راعسألا لقأو ÏاRنف ةلوبقملا ضورعلا Õ„دقم ةسرامم ءارجإ ةسرامملا ةنجل دقعت -

 ةصتخملا ةطلسلل اهس{ئر نمو اهئاضعأ عيمج نم اعقوم اهتاRصوتب ا;*حم ةنجللا
  . "ةRل»لا دRمع"

 . ةماعلا تاصقانملل ةماعلا طو78لل ةماعلا ةسرامملا قhiطz دقاعتلا عضخ( -
 
 
 : ةدودحملا ةسرامملا : اسماخ     
;: ضورعلا م(دقتل ةوعدلا هجوت -

Õ ةدودحملا تاسرامملا zاطخzوم تاÌ نمضتت اهيلع 
pبلا ةفاRاهركذ بجاولا تانا :;

Õ ةماعلا ةصقانملا نع نالعإلا. 
 . ةماعلا تاصقانملل ةماعلا طو78لا ةفا»ل ةدودحملا ةسرامملا عضخت  -

 
 : رشابملا قافتإلا      
 دRمع" ةصتخملا ةطلسلا نم ب≥سم رارقz 8±اtملا قافتإلا ةقhiطz دقاعتلا نوك( -

 ."ةRل»لا
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- :;
Õ لا تالاحلا©JÕ بلطتت zبط بسحRروت متي ام ةمالسل دقاعتملا نامض اهتعiوأ ەد 
 ةدم ءاهتنإ دعz هل ف*ت هتاقحتسم نم %5 لداع( ام زجح متيف لامعأ نم ەذRفنت
 .اهيلع قفتملا نامضلا

;: ةدحاو ةرم نم ΩIæأ 8±اtملا قافتإلا قhiطz دقاعتلا رارقإ زوج( ال -
Õ لاملا ةنسلا تاذRة 

zلاäسtلمعلا تاذل ةRدقاعتلا عضوم ة . 
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 ريوطتل ةیعامتجإلا ةیعمجلا
 ةیملعلا تارمتؤملاو ثاحبألا 

 

 

 تامدخلا ةRعمج" مسإ تحت 1973 ماع ;: ةRعمجلا ەذه ءاشËإ مت
 ثاحzألا رi¢طتل ةRعامتجإلا ةRعمجلا" LÕإ اهمسإ Ièغت يذلاو ،"ةRمRلعتلا

;: "ةRملعلا تارمتؤملاو
Õ 23-9-2007،  وiسلا نم اهترادإ سلجم نوكتRد 

 ددعو ، ةRل»لا لRكو ®روتكدلا ذاتسألا دRسلاو ، ةRل»لا دRمع ®روتكدلا ذاتسألا
Ñردتلا ةئيه ءاضعأ نم ةعسïمهباختنإ متي س zعمجلا ةفرعمRمومعلا ةRة. 

 

 عيمج Ièفوتو ةRل»لاz ةRمRلعتلا ةمدخلا رi¢طت ;: ةRعمجلا طاشË زكiIJو
 ةدعاسم كلذكو ،هجو لمâأ qع تامدخلا كلت م(دقتب ;—ت J©لا تاtلطتملا

 ;: مهل Lاملا معدلا م(دقتو نيدعاسم ;è̈سردمو نيدRعم نم ءاtطألا باtش
 دوعت J©لا ةRملعلا تاودنلاو تارمتؤملا روضح معدو ،مهثاحzأ لامcتسإ
zفوت كلذكو ،مهيلع ةدئافلاIè zضوهنلل ةمزاللا ةزهجألا ضع zلمعلاRة 
 .Lآلا بساحلا ةزهجأو ضرعلا لئاسوو  ةRمRلعتلا
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 ةياعر قودنص
 سيردتلا ةئیھ ءاضعأ

 
 

  سيردتلا ةئیھ ءاضعأ ةياعر قودنص ةحئال              
 ا(ازملاو تاâاIJشإلاو باحسËإلاو مامضنإلا ماظنب ةصاخلا يراوتΩإلا Ièبخلا ةسارد qع ءانب     
 ةشقانملاو ضرعلا دع∏و ÏاRعامتجإ سïردتلا ةئيه ءاضعأ ة(اعر عو78مz ةصاخلا ف*لا دون∏و
SJآلا qع ةقفاوملا مت

Õ : 
 ثRحè̈; ( zغرفتملا – ;è̈لماعلا( سïردتلا ةئيه ءاضعأ عبمجل كاIJشإلا مسر دRحوت -1

 ¡سïو لماشلا ىرهشلا بترملا نم Ïاhiهش ددسU رهش لp نم فصنو موي نوك(
 بترملا لمشïو وضعلا ەاضاقتي ىذلا رجألا ;:اص : SJآلاp فرعiو كاIJشإلا رجأ
 وضعلا ةصح + ةعماجلا لدz + ةRبالطلا تاعاسلا + ةfiRتكملا تاعاسلا + ?اسألا

 بترملا Lإ ةفاضملا ةصاخلا تاوالعلا + ةiرودلا تاوالعلا + تاناحتمإلا ;:
 بسحiو . ) ةRعامتجإلا تانيمأتلا ;: وضعلا ةصحو بئا;*لا هنم اموصخم
 .يراوتΩإلا Ièبخلا ةسارد بسح كلذو 2009®7®1 بترم qÕع بترملا

 : ةRتآلا تالاحلل ا(ازملا ف*ت -2
- zسلا نس غ¢لtعè̈; ارهش 15 عقاوبÏ وألا تاونس 78علا ةدم نعLÕ سوtفصنو ةع 

 . يرخألا تاونس 78علا نع رهش
 . ةثارولا مالعإ بجومz ةثرولل  ف*ت رهش ) 15 ( عقاوب ةافولا -
 )15(  عقاوب ةحصلا ةرازول W©طلا نويسموقلا رارق بجومz ف*( q»لا زجعلا -

 . وضعلل ف*ت رهش

pعمجلا تقفاو امRمومعلا ةRع ةq إلا ةساردلا ةداعإΩراوتiة pرات نم تاونس عــ∏رأ لiخــــ 
 رارقلا ذاختإل كلذ دعz ةRمومعلا ةRعمجلا qع اهضرعو ركذلا ةفلاس تارارقلا qع ةقفاوملا
  .اهنأش ;: بسانملا

 qع ةقtطنملا طو78لا سفنب قودنصلل مامضنإلا دhiي نمل روهش ) 3 ( ةلهم ءاطعإ -3
 نم %8 ەردق Ïادئاع هRلإ Ïافاضم د(دس∫لا نوكiو ،ةلهملا ءاضقنإ دع∏و ;è̈سسؤملا ءاضعألا
 ةلهم هل flعRف اسردم ;è̈ع( نمل ةtسäلاz امأ  . م2001 ®1 ® 1 ;: قودنصلا ءاشËإ  خــــiرات
 .;è̈سسؤملا ءاضعألا كاIJشإ طو8± سفنب اهيف كاIJشإلا نوك( روهش )6 (
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 داقعنإ J©حو عو78ملا ءاشËإ ذنم اهذاختإ مت J©لا ةRكنبلا تاءارجإلا عيمج qع ةقفاوملا  -4
 . ةRمومعلا ةRعمجلا

 ةلصحملا غلاtملا نم ) تاهينج ةسمخ ( ةiرادإلا فiراصملا نوكت نأ qع ةقفاوملا -5
 . Ïاhiهش

 وهو ةعماجلا لفاcت قودنص qع ةقtطملا دعاوقلا هRلع قبط( قودنصلا نم باحسËإلا -6
  .ع¢فدملا غلtملا LÕامجإ نم %25 مصخ
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 اللجان التنفيذية 

لجنة التخطيط والمتابعة  -1
 والمتاب

 لجنة إعداد الدراسة الذاتية -2

تكنولوجيا المعلومات واألستبيانات  لجنة  -6
 ونماذج تقييم األداء والشكاوى

 لجنة توصيف البرامج التعليمية والمقررات  -8

التوعية واإلعالم وخدمة   -3
 المجتمع وتنمية البيئة

التدريب وتنمية الموارد لجنة  -5
 الذاتية والبشرية 

 المراجعة الداخليةلجنة  -7

 منسقين اللجنة  -4

 سكرتارية الوحدة

 منسقى األقسام مسئولى المعايير 

هيكل التنظيمي لوحدة ضمان جودة التعليمال  

 رئيس مجلس اإلدارة )عميد الكلية( 
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 ءاضعأ جالع
 سيردتلا ةئیھ 
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  :رھزألا ةعماجب سيردتلا ةئیھ ءاضعأ ةداسلا جالعل ةعبتملا تاءارجإلا

 
 عباتلا ةRل»لا نم لi¢حت باطخz سïردتلا ةئيه وضع دRسلا مدقتي -1

 ىوكشلا هÏ zاددحمو ةRل»لا دRمع.د.أ دRسلا عيقوتب ل(ذم اهل
 . ةRضرملا

 ملس∫iو ،ةRبطلا ةنجللا ةiراتركس ةفرعمz بلطلا ةعجارم متي -2
 وضع بRبطلا اهب Ïاددحم ةRبطلا ةنجللا ةرامتسإ لRمزلا دRسلا
 ثاحzألا   د(دحتو ضرملا صRخش∫ل ةRثالث ةنجل وأ ةنجللا
 دحأ Lإ لi¢حت وأ ،Ïاhitقت ةRلاملا ةمRقلا كلذكو ة∏¢لطملا
 تامدخلا عيمج متت ثRح اهعم دقاعتملا تاRفش∫سملا
zفش∫سملاRع تاq سلا لمحت نود ةعماجلا ةقفنRمزلا دRيأ ل 
 تادقاعتلل اقtط كلذل ةمظنملا حئاوللا ىدعتي ال ثRحz غلاtم
;: ةمIWملا

Õ ناشلا اذه . 
3- :;

Õ لمعلا تالاحRحارجلا تاRحت متي ة¢iسلا لRةئيه وضع د 
 باطخ بجومz اهعم دقاعتملا تاRفش∫سملا دحأ Lإ سïردتلا
 . ةRجالعلا تاRصوتلاz ةRبطلا ةنجللا رhiقتل اقtط لi¢حت

4- :;
Õ سلل نكم( ةئراط ةلاح وأ ضراع ثداح يأ ثودح ةلاحRد 
J—لتل اهعم دقاعتملا تاRفش∫سملا دحأ لوخد لRمزلا

Õ تافاعسإلا 
 سïردت ةئيه وضع" ةRصخشلا تاtثإ م(دقت بجومz ةRلوألا
zش∫سملا موقتو ،"رهزألا ةعماج—; zب كلذ دع◊zبطلا ةنجللا غالRة 
 ةفرعمz كلذ دعz ةRلاملاو ةiرادإلا تاءارجإلا ذاختlو Ïاملع طاحتل
;: ةRلاملا حئاولل اقtط تاقفن يأ عفد نود ةRبطلا ةنجللا

Õ اذه 
 . ناشلا

 ةلRضف نم مث ةRبطلا ةنجللا س{ئر.د.أ دRسلا نم ةنجللا دامتعإ متي -5
 . يذRفنتلا رمألا دامتعإل ةعماجلا س{ئر .د.أ دRسلا

 فشoلا وأ تاصوحفلاz وا جالعلاz ةصاخلا Ièتاوفلا مRلسÑ متي -6
 : Lاتلا وحنلا qع ةعجارملل .....خلإ

 رهشأ ةع∏رأ وأ Pمدقم نhiهش ةدمل ةiودألا جالع دامتعإ متي -1
zرات دعiلا خــــoطلا فش©W طوtفP بطلا نم ةتشورللRةنمزملا ضارمألل كلذو صتخملا ب 
zسلا ةعجارم دعRصلا دRدL ع صتخملاq بم جالعلا ةتشور قفرت نأè̈; ودألا اهبiة 
 .ةمدقملا Ièتاوفلا عم جالعلا ةدمو ءاود ل»ل ةعرجلاو ة∏¢لطملا

 جالعلا عورشم  نم نیدفتسملا:

وأ ةزاجإ  ىف  نوكی  الأ  ىلع  سیردتلا   ةئیھ  وضع   
جراخلا وأ  لخادلاب  ةراعإ  .  

 ةیبطلا ةنجللا رقم:   

يصصختلا  رھزألا  ةعماج  يفشتسم  رصن  ةنیدم   . 

 جالعلا ىقلتل ةبولطملا قاروألا:

باطخب ًایصخش  سیردتلا  ةئیھ  وضع  ھجوتی   
ةیلكلا ریدم  وأ  ةیلكلا  دیمع  نم  عقوم  ھتیلك  نم   

ةیبطلا ةنجللا  ىلإ  ةیروھمجلا  راعشب  موتخمو  . 
جذامن كلذكو  ةبولطملا  جالعلا  قاروأ  فرص  متی   

) ةعشأو لی  لاحت تاصوحفلاو ) ةیودألا  فرص  . 
ةذتاسأ دحأ  جلاعملا ) بیبطلل  ضیرملا  ھجوتی   

ةباتك عم  صیخشتلا  متیو  رھزألا ( بط  ةیلك   
رمألا مزل  اذإ  ةعشألاو  لیلاحتلاو  جالعلا  . 

متخل ةیبطلا  ةنجللا  رقم  ىلإ  ضیرملا  ھجوتی   
ةبولطملا تاصوحفلا  جذامن  . 

دقاعتملا ةصتخملا  زكارملا  ىلإ  ضیرملا  ھجوتی   
ةمزالل تاصوحفلا ا لمعل  اھعم  . 

تاصوحفلا لمعو  ةیودألا  فرصو  فشكلا  متی   
ًاناجم . 

 اھعم دقاعتنلا ةیجالعلا تاھجلا:

ةقفرم دجوت  ةعشألاو  لیلاحتلا  زكارمو  تایفشتسملا   
تاصوحفلاو جالعلا  جذامن   عم 
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2- zلاäسtغ ضارمألل ةIè هش وأ رهش جالعلا نوك( ةنمزملاhiضرملا ةلاحلا بسح ( نRة( 
 . W©طلا فشoلا خــــiرات نم

 .طقف ) ع.م.ج( لخاد اهلوادتب ح*ملاو IWiPج ةرعسملا ةiودألا دمتعت -3
 . آرهش 78ع ;©ثإ نم ΩIæأ اهيلع ;⁄م ةقzاس جالع Ièتاوف دمتعت ال -4

 ...... ´Rبط جالع –  Ièظانم  –  تاعشأ  –  لRلاحت (  ةــــRبطلا  تاصوحفلا  عيمج  لمع  متي -7
 ةRبطلا ةنجللا نم دمتعم لi¢حت باطخ بجومz اهعم دقاعتملا تاRفش∫سملا دحأ ;: )خلإ

 .ةRبطلا ةنجللا وضع بRبطلا دRسلا صRخش∫ل Pقtطو
 بساحم ةفرعمz اهتعجارم متي ةصاخ تاRفش∫سمz ةRجالع تامدخ يأ ة(دأت ةلاح ;: -8

 . اهعم دقاعتملا تاRفش∫سملا راعسأ طسوتمل Pقtط ةRبطلا ةنجللا
 Ièغ نهم تالاص(إ وا ة(دقن مالتسإ تالاص(إ نوكت ةRجالعلا تامدخلا تالاص(إ عيمج -9

 لمتشإ اذlو ،فورحلاو ماقرألاz ةمRقلا ةددحمو ل(دعت وأ طشك نود ةهجلا متاخz ةiراجت
 .ةدح qع اهيف ةمدخ لp ةمRق ددحت ةمدخ نم ΩIæأ qع لاص(إلا

 تاRفش∫سملل Pقtط ةسلجلا رعس طسوتم دودح ;: ´Rبطلا جالعلا تاسلج رعس بسح( -10
 .اهعم دقاعتملا

 س{ئر .د.أ دRسلا رارقل Pقtط ⁄قأ دحك اهينج ;è̈سمخ غلtمW z©طلا فشoلا بسح( -11
 .ةعماجلا

  ةنجللا ةiراتركس ةفرعمP zفنآ ركذ امل Pقtط قاروألا ةقzاطمو Lاملا دنبلا ةعجارم متي -12
 ملسÑ خــــiرات نم ⁄قأ دحك ما(أ ة78ع دعz ف*لا دامتعإ باطخ ملسÑ متiو ،ةRبطلا
 .ةافوتسم قاروألا عيمج نوكت نأ qع قاروألا

  .´ماجلا ;è̈سحلا ;—ش∫سم راعسأل Pقtط ·{طانغملا ;è̈نرلا رعس بسح( -13
 ،ح¢ضوب خــــiراتلاو مسإلا ةzاتك نم دΩأتلا ÚWرiو  ،ل(دعت وأ طشك هz لاص(إ ىأ دمتع(ال -14

 .فورحلاو ماقرألاz ددسملا غلtملا نوك( نأو
 ەافوتسم نوكت نأو ،ةRمسر ةRجالع تاهج نم تالاص(إلاو Ièتاوفلا عيمج نوكت نأ ÚWري -15

 .ةRباسحلا تاهجلا نم ةضقانم ىأل Pعنم ;Sوناقلاو Lاملا لcشلل
16- Uردتلا ةئيه وضع عيطتسïس Àودألا فiم هل ةفوصوملا ةtصلا نم ة8±اRلدRةقحلملا ة 

zبطلا ةنجللاRة zن ةنيدم* . 
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 ريدقتلاو ركشلا

 مھاس نم لكل

 لیلدلا اذھ يف
 نم ةینورتكیلالا ةخسنلا يلع لوصحلا مكنكمی امك تقو يأ يف انعم مكلصاوت اندعسیو هللا ةیاعر يف
  ةیلكلا عقوم لالخ
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