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 :مسالا .يجرفملا  هللادبع دمحم ملاس .د

 :ةيملعلا ةجردلا كراشم ذاتسأ

 

 :يملعلا جردتلا

 ةجردلا صصختلا  ةحناملا ةعماجلا ةجردلا ىلع لوصحلا ةنس

 هاروتكدلا يسفن داشرإ - سفن ملع  ىرقلا مأ ةعماج ـه١٤٢٩

 ريتسجاملا يسفن داشرإ - سفن ملع  ىرقلا مأ ةعماج ه ١٤٢١

 سويرولاكبلا  تايضcر زيزعلا دبع كلملا ةعماج ـه١٤١٢

 .يفيظولا جردتلا

 ةفيظولا لمعلا ةهج ةرتفلا

 يميداكالا دشرملا سفنلا ملع مسق .ـه١٤٣١/١٤٣٢

  مسق سيئر سفنلا ملع مسق .ـه٢٣/١٢/١٤٣٤ ــ١٤٣٢ /٢٣/١٢

 مسق سيئر سفنلا ملع مسق نآلا ىتحو ـه ١٤٣٩ / ٩ /١٣

 :صصختل| ةقالعلا تاذ ةيريوطتلا تاعورشملاو ةموعدملا ثاحبألا ١

 خيراتلا يثحبلا عورشملا مسا ليومتلا ةميق

- - - 

- - - 

 :عارتخالا تاءاربو ةيركفلا ةيكلملا قوقح ٢

  ناونعلا خيراتلا



- - 

 :)خلإ... - ةفلؤم بتك – ةروشنم ثاحبأ( ةروشنملا ةيملعلا لامعألا ٣

 مولعلاو رصاعملا سفنلا ملع ةلجم .ةمركملا ةكمب ىرقلا مأ ةعماج تابلاطو بالط نم ةنيع ىدل يسفنلا نمألاو ةيسفنلا ةبالصلا §
 .٢٠٦-١٤٩: )١٩( ددعلا, م٢٠٠٨ ربوتكأ,  اينملا ةعماج , ةيناسنإلا

 ةيلك , ةيجيلخلا ةرسألا hاضقو سفنلا ملع ةودن .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يرسألا فنعلا ةهجاومل ةحرتقم ةينطو ةيجيتارتسا §
 .٣٠٥-٢٧٩:م٢٠٠٩ ويام ١٣-١٢ ةرتفلا يف نيرحبلا ةعماج , ةيبرتلا

-١٢ ةرتفلا يف نيرحبلا ةعماج , ةيبرتلا ةيلك , ةيجيلخلا ةرسألا hاضقو سفنلا ملع ةودن .يرسألا يسفنلا جالعلاو داشرإلا تاينف §
  .٢٠٧-١٨٤ : م٢٠٠٩ ويام ١٣

 ٢٥ دعب رصم " رييغتلا ةدارإو يسفنلا داشرإلا " رشع سداسلا يونسلا رمتؤملا .بابشلا ىضوف ةهجاومل حرتقم يداشرإ جمrرب §
 ٢٠١١ ربمسيد ٢٧ -٢٦ ةرتفلا يف سمش نيع ةعماج , يسفنلا داشرإلا زكرم , رياني

 ةيمنتو ةيملعلا تاراشتسالل ةيبرعلا ةسسؤملا , ةيبرتلا ملاع ةلجم . نيقهارملا دنع ةفينعلا تاسرامملا ةهجاومل حرتقم يداشرإ جمrرب §
 .ةثيدحلا ةيبرتلا ةطبار عم يملعلا نواعتل� ةيرشبلا دراوملا

 بادآلا ةلسلس فئاطلا ةعماج ةلجم .ةمركملا ةكم ةنيدم يف ماعلا ميلعتلا تاملعمو يملعم ىدل ةيسفنلا ةبالصلاو ةايحلا نع اضرلا §
 .م٢٠١٣ .ةيبرتلاو

 يلودلا رمتؤملا .يعماجلا بابشلا نم ةنيع ىدل يركفلا فرطتلا ةجرد ضفخ يف يلاعفنالا يكولسلا ينالقعلا داشرإلا ةيلعاف   §
 ةعماج ,يعماجلا ميلعتلا ريوطت زكرم .)  هريياعم – هتايلآ – هتفسلف  يعماجلا ءادألا يف زيمتلا ( يعماجلا ميلعتلا ريوطت زكرمل لوألا
 .م٢٠١٣ رياربف ١١ – ١٠ نم ةرتفلا يف ,ديعس روب

 ةيوبرتلا مولعلل ىرقلا مأ ةعماج ةلجم .ًايظفل نيئيسملا لافطألل ةايحلا ةدوج نيسحتل يفرعم - يكولس يداشرإ جمrرب ةيلاعف §
 .م٢٠١٤ .ةيسفنلاو

 سرام . ASEP)(سفنلا ملعو ةيبرتلا يف ةيبرع تاسارد ةلجم .ةمركملا ةكم ةنيدم يف نييبالطلا نيدشرملا ىدل rألا ةنورمو وفعلا §
  .)٥٩(ددعلا ,م٢٠١٥

 ةعماج ,ةيبرتلا ةلجم .ةركبملا ةقهارملا ةلحرم يف بالطلا نم ةنيع ىدل ءاوقتسالا ىوتسم ضفخ يف يئاقتنا يداشرإ جمrرب ةيلاعف  §
 .)١٦٤( ددعلا ,م٢٠١٥ ويلوي .رهزالا

 :ةيملعلا تاربخلا ٤

 .ىرقلا مأ ةعماجب ريتسجاملا لئاسر نم ديدع ىلع فارشإلا .١
 ىرقلا مأ ةعماجب ةاروتكدلاو ريتسجاملا لئاسر نم ديدع ةشقانم .٢
 .ةمكحلا راد ةعماجب سفنلا ملع يف سويرولاكبلا جمrرب ميكحت .٣



 :ةيبيردتلا جماربلا ٥

 ينمألا لا§ا يف لمعلا طوغض عم لماعتلا تاراهم .١
 ةسدقملا ةمصاعلا ةطرش طابضل لمعلا طوغض ةهجاوم تاينفو بيلاسأ .٢
 ةسدقملا ةمصاعلا ةطرشب  ةينمألا تhرودلا يبوسنمل لمعلا طوغض ةهجاوم تاينفو بيلاسأ .٣
 مارحلا دجسملا نمأ تاوق يبوسنمل راوزلاو جاجحلا عم لماعتلا تاراهم .٤
 مارحلا دجسملا يف نيلماعلا نيدشرملل داشرإلاو هيجوتلا تاراهم .٥
 ةسدقملا ةمصاعلا ةطرش طابضل لمعلا طوغض ةهجاوم تاينفو بيلاسأ .٦
 )٢( نيفيرشلا نيمرحلا يف نيلماعلا نيدشرملل داشرإلاو هيجوتلا تاراهم .٧
 ةسدقملا ةمصاعلا ةطرشب  ةينمألا تhرودلا يبوسنمل لمعلا طوغض ةهجاوم تاينفو بيلاسأ .٨
 ةمركملا ةكم ةقطنم ةرامأ يبوسنمل لمعلا طوغض ةهجاوم تاينفو بيلاسأ .٩

 ةيسفنلا طوغضلا ةهجاوم بيلاسأ .١٠
 ةمركملا ةكمب ماعلا نمألا بيردت ةنيدم يبوسنمل لصاوتلا تاراهم .١١
 ةمركملا ةكمب ماعلا نمألا بيردت ةنيدم يبوسنمل يوبرتلا سفنلا ملع سسأ .١٢
  .ركنملا نع يهنلاو فورعمل� رمألا ةئيه يبوسنمل ) سسأو ميهافم (يسفنلا داشرإلا .١٣
 .ركنملا نع يهنلاو فورعمل� رمألا ةئيه يبوسنمل ةيداشرإلا ةلباقملا تاراهمو تاينف .١٤
 يسفنلا داشرإلا يف تامولعملا عمجل ةيلمعلاو ةيملعلا لئاسولا .١٥
 ةيركفلاو ةيكولسلا بالطلا تاراهم ةيمنت .١٦
 

 


