
  

 دوشحلا ةرادإ يف ريتسجاملا
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 ةيبرعلا دوشحلا ةرادإ يف ريتسجاملا

 ةيسارد لوصف ةعبرأ دوشحلا ةرادإ

 يثحب عورشمو تاررقم

 ةينورتكلا /ةيلصف  تابلاط و بالط

 لاير 80,000 

 ةساردلا عون ةساردلا عون ةساردلا عون ةساردلا عون ةساردلا عون
 ماظتنا



 يتلا دوــــشحلا ةرادإ يف ةـيلاـع ميلعت ةدوج قيقحت •
	يملاعلا ىوتسملا ىلع لامعألا ةرادا ةيلك هب درفنت
	دوشحلا ةرادا يف لمعلا قوس تابلطتمل ةباجتسالا •
	ةرمعلاو جحلا عاطق يف ةعساو ةينهم قافا حتف •
 ةيلكلل ةيوق ةيوه ءانب •

 نع لقي ال ريدقتب سويرولاكبلا ةجرد ىلع لوـصحلا •
	).ديج(
 تارود ىـلـع مدــقـتـمـلا لوــــصح تــبـثـي اــم قاــفرإ •

 اـهركذـب ىفتكي الو صــــصختلا لاـجم يف تاربخو
 .ةيتاذلا ةريسلا يف

 مهتالجم يف ءاربخو لبقملا ليجلا ةداق اونوكيل انبالط دعٌن
 

 ـه١٤٤٢ عوبسألا مايأ لالخ ةيئاسملا ةرتفلا

 ةفايـضلاو تايلاعفلاو ةرادإلا ةلـصلا تاذ تاـصـصختلا عيمج نم ةفرعملا جمد •
 فراعملا نم ةعومجملا هذه قيبطت ىلع ارداق نوكيو ةحصلاو ةسدنهلاو
 جحلا يف دوـــشحلا تايلمع ةرادإب ةقلعتملاو ةدقعملا لكاـــشملا لح يف
	.ةرمعلاو

	
 صيخـــشتو ديدحتل ةيعونلاو ةيمكلا ةيثحبلا تاراهملا نم ةعومجم قيبطت •

 مت يتلا جئاـتنلاو ةـلدألا مادـختــــساو ةـفولأـملا ريغو ةدـقعملا لـكاــــشملا
 يف دوــشحلا ةرادإ يف ايجيتارتــسا ةبــسانم لولح ةغايــصل اهيلإ لــصوتلا
	.ةرمعلاو جحلا

	
 ةرادإلا ) ةـلــــصلا تاذ تالاـجملا نم ةـعومجم نم تاراـهملاو ةـفرعملا جمد •

 تايدحت ةجلاعمو ديدحتل  (ةحـــصلا و ةـــسدنهلا و ةفايـــضلاو تايلاعفلاو
 ميظنت و ةرادإ نيلماعلا ءاردملا اههجاوي يتلا ةماهلا ةيجيتارتــسالا ةدايقلا
	.	ةرمعلا و جحلا يف دوشحلا

	
 لاـمعألاـب ةـلــــصلا تاذ تاــــصــــصختلا نم ةـلــــصأـتملا ةـيرظنلا فراـعملا قيبطت •

 ةرادإب ةقلعتملا ةدقعملا لكاـــشملا لح يف تايلاعفلاو ةفايـــضلاو ةرادإلاو
		.ةرمعلاو جحلا تايلمع

	
 ةلـــصلا تاذ تالاجملا نم ةعومجم نم ةدمتـــسملا ةيرظنلا ةفرعملا قيبطت •

 ةجلاعمو ديدحتل (ةحــــصلا و  ةــــسدنهلا و ةفايــــضلاو تايلاعفلاو ةرادإلا)
 نيلماـعلا و ءاردـملا اـههجاوي يتلا ةـماـهلا ةـيجيتارتــــسالا ةداـيقلا تاـيدـحت
	ةرمعلا و جحلا تامدخ عاطقب

	
 مادـختــــساـب ةرمعلاو جحلا مــــسومب دوــــشحلا ةرادإ لـيلحت ىلع ةردـقلا •

		.ةلماش ةقيرطب ينقتلاو ةيعونلاو ةيمكلا ليلحتلا تاراهم
	
 تاـيدـحتلا ةـهجاومل عادـبإلاو يدـقنلا لـيلحتلاو ،مهتفرعمل لاـعفلا قيبطت •

 .ةرمعلاو جحلا تايلمع ةرادإل يقيقحلا ملاعلا يف ةدقعملا


