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  نیفظوملاو سیردتلا ةئیھ ءاضعأ نوؤش دیمع

 
sديمعلا ةمل  : 

  ةي?{لاو لامعلاو ن=مدختسملاو ةيندملا ةمدbcا ةمظناو ةحئال wxع ن=فظوملا عيمج تاءارجإ مدقت ن=فظوملا نوؤش ةدامع

 .تاءارجإ نم ام��يب أرطي امو ھتمدخ ةيا�� �xإ ھن�يع� ةيادب نم ن=يدوعسلا V=غو ن=يدوعسلا  س7ردتلا ةئي. ءاضعأو

 : ما�ملا

 .ةعماbnا ريدم ��اعمب ديمعلا ةداعس طابترا •

 .ةgرش�لا دراوملا ةيمنتل ناملس كلملا جمانرب قيبطت •

  .تاميلعتلاو ةيذيفنتلا حئاوللاو ةمظنألا دودح �� ھب ةطبترملا تارادإلا wxع فارشالا •

 .ةعماbnا لخاد لامعلاو ن=مدختسملاو ن=فظوملا تامدخ لقن •

 .ةعماbnا ��xو نم ن=فظوملا ةراعإ تارارق رادصا •

 .ةعماbnا ريدم ��اعمل ةدامعلا ةينا�=م حاfVقاو تاجايتحاو تاطاش� نع يونس رgرقت ميدقت •

  .ةمدbcا ءا��إ دع� تاضgوعتلا حنمو ،ن=يدوعسلا V=غ نم م�مكح �� نمو س7ردتلا ةئي. ءاضعأ تامدخ ءا��إ •

  .س7ردتلا ةئي. ءاضعأ عيمbn ةيفيصلا تازاجإلا نع ضgوعتلاو فيل تلا تارارق رادصا •

 .تالطعلا ءانثا لمعلا وأ _¤سرلا ماودلا تاقوأ جراخ لمعلاب فيل تلا تارارق رادصا •

 .ا�عاونأب تازاجالا تارارق رادصا •

 .نيديعملاو نgرضا?<او س7ردتلا ةئي. ءاضعأ نم نيدقاعتملا تازاجا ءا��ا •

 .ميلعتلا ةرازو ةموظنم wxع تاودنلاو تارمتؤملا �� س7ردتلا ةئي. ءاضعأ ةكراشم تابلط عفر •

 .ةعماbnا يªوسqم عيمbn باsرالا رماوأ رادصا •

 .ىرخأ �xإ ةفيظو نم ةلقانملاو لقنلا تارارق رادصا •

 .ةعماbnا لخاد ةيحالصلا با?¬أ عم رشابملا لاصتالا •
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  نیفظوملاو سیردتلا ةئیھ ءاضعأ نوؤش دیمع لیكو

 

 تايلوؤسملاو ما�ملا

 . كلذب ةصاbcا ةيذيفنتلا دعاوقلاو حئاوللا ذيفنتو ةدامعلا wxع فارشالا •

 .ةيتحتلا _^بلاو ةيساسألا تا�=�جتلا نم ةصاbcا م�ابلطتمل دادعالا �� ةفلتc<ا  ةدامعلا تادحوو ماسقألا عم قيسqتلا •

امك ا�¯يدحتو  ةدامعلاب ةماعلا تا�=�جتلا wxع فارشالا •
ً

 . ةجا?bا قفو اعونو 

 . ةيلاملا نوؤشلا �xا ا�² ةصاbcا تادن±سملا عفرو  ةدامعلا ةد�ع wxع فارشالا •

 ةئي. ءاضعأ نوؤش ةدامعو ماسقألا عم قيسqتلاب ا�³لع ن=يعتلا بولطملاو ةدمتعملا فئاظولا نم ةدامعلا جايتحا دادعا •

 . ن=فظوملاو س7ردتلا

 . ھتاصاصتخاب قلعتي ام لs �� ةعماbnا لخاد ةدوجوملا تارادإلاو ماسقالاب رشابملا لاصتالا •

 . م�مكح �� نمو س7ردتلا ةئي. ءاضعأ تارشابم wxع فارشالا •

 . ھيجوتلا دع� لمعلا شروو تاعامتجالا ��  ديمعلا نع ةباينلاب  ةدامعلا ليثمت •
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  تامولعملاو تانایبلل نیفظوملاو سیردتلا ةئیھ ءاضعأ نوؤش دیمع لیكو
 

 تايلوؤسملاو ما�ملا

 .ةعماbnا يªوسqمل ةمدقملا تامدbcا رgوطتب �¶رلا •

 .ةلاعفو ةديدج تامدخ ميدقتو رgوطت •

 .ما�ملل ءادألا ن=سحتل تايلآ رgوطت •

 .ا�جراخو ةعماbnاب ةقالعلا تاذ تا�bnا عمو ةدامعلا لخاد لماعتلا تاءارجإ لي�س� •

 .ةدامعلا يªوسqم ن=ب �=متملا ءادألا ميق زgزع�و رش� •

 .ةدامعلاب تالماعتلا عيمج �� ةدوbnا ئدابم قيبطت wxع صر?bا •

 .ةعماbnا يªوسqم ةمدbc ةينقتلل ةديدج تامادختسا رgوطت •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تافظوملاو سیردتلا ةئیھ تاوضع نوؤش دیمع ةلیكو
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 تايلوؤسملاو ما�ملا

 .كلذب ةصاbcا ةيذيفنتلا دعاوقلا و حئاوللا ذيفنتو تافظوملا رطش �� ةدامعلا wxع فارشالا •

 .ةيساسألا تا�=�جتلا نم ةصاbcا م�ابلطتمل دادعالا �� ةفلتc<ا ةدامعلا تادحوو ماسقألا عم قيسqتلا •

امك ا�¯يدحتو ةدامعلاب ةماعلا تا�=�جتلا wxع فارشالا •
ً

اعونو 
ً

 .ةجا?bا قفو 

  .ةيلاملا نوؤشلا �xإ ا�² ةصاbcا تادن±سملا عفرو ةدامعلا ةد�ع wxع فارشالا •

 .ا�اصاصتخاب قلعتي ام لs �� ةعماbnا لخاد ةدوجوملا تارادإلاو ماسقالاب رشابملا لاصتالا •

 .ھيجوتلا دع� لمعلا شروو تاعامتجالا �� ديمعلا نع ةباينلاب ةدامعلا ليثمت •
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 نیفظوملاو سیردتلا ةئیھ ءاضعأ نوؤش ةدامع ةرادإ ریدم
 

 تايلوؤسملاو ما�ملا

قفو ن=فظوملا نوؤش تاءارج�و دعاوقو مظن قيبطت •
ً

 فارشالا �� كلذ لثمتgو ،ةيندملا ةمدbcا ةرازو ةلداو ةمظناو حئاولل ا

 .ا�لمعو ا�صاصتخا بسح ةرادإلل ةع�اتلا تادحولاو ماسقألا wxع

 .)ةيفيظولا ةقباسملا( ا�لغش دارملا فئاظولا نع نالعإلاو ،ةفلتc<ا ماسقألاو تارادإلا عم نواعتلا •

   .ن=فظوملا نم ةيلعفلا تاجايتحالاب ةقلعتملا تامولعملا بgوبتو عيمجت wxع فارشالا •

 ةينا�=ملاو طيطختلا ةرادإ عم قيسqتلاو نواعتلاب كلذو ،عورشملل لوألا بابلا ةينا�=م عورشم دادعإ �� كاfVشالا •

 .ةقالعلا تاذ ىرخألا تارادإلاو

 ءارجإ دع� ةصتc<ا تا�Ãnل ا�لوح ةروشملا ميدقتو ن=فظوملا نوئش لامعأب ةلصلا تاذ ن=فظوملا لsاشم wxع فرعتلا •

 .ا��أش� ةمزاللا تاساردلا

 . ا��م ةدافتسالا ل�سÅ ثيحب ا�ليلحتو ا�فيqصتو ن=لماعلا عاضوأ نع تانايبلا ةفاs رصح •

 .ن=لماعلا نوئش� قلعتت _Æلا لئاسملا �� ةعماbnا �� ماسقألاو تارادإلا ةفا ل ةمزاللا ةينفلا ةgراش±سالا تادعاسملا ميدقت •

 . ةرادإلل ةع�اتلا تادحولاو ماسقألا �� لمعلا V=س ةبقارم •

 ديمع( ةيحالصلا بحاص �xإ ا�عفرو ا�² لمعلا رgوطت تاحfVقمو ا�ازاجن�و ةرادإلا تاطاش� نع ةgرود رgراقت دادعإ •

 .  )ةدامعلا
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 : مسقلا نم ردصت يتلا تاءارجإلا
 .م�مكح �� نمو ن=يدوعسلا س7ردتلا ةئي. ءاضعأ ن=يع� ءارجإ

  ةrولطملا  دن±سملا م

  ةنÃnلا wxع ضرع ةركذم 1

 عوضوملا ةحفص+ لامعالا لودج ةحفص + سلn<ا داقع�ا خgراتو روض?bا ةحفص( ةيل لا سلجم رضحم نم ةروص 2

 )عيقاوتلا ةحفص+ رارقلاو

 )4 جذومن( ن=مدقتملا ن=ب ةلضافملا نايب نم ةروص 3

 )5 جذومن( ةيصÊcلا ةلباقملا ةنbn رضحم نم ةروص 4

 )7جذومن( مسقلا �� نgرضا?<او نيديعملا ءامسأب نايب 5

 )8 جذومن( ةمدbcا قبس مدع� رارقإلا 6

 _¤لعلا ثحبلاو ايلعلا تاساردلل ةعماbnا ليكو ةداعس �xا ةلماعملا عفر لبق ةيندملا لاوحألا نم تنرب قافرا 7

 لmnلا ةمجرت+ ةيفلbcاو ةيمامالا ن=ت�bnا نم هرgوصت" _¤يداsألا لmnلا نم ةروص 8

 )ديعملل اماع "29"و ةغللا سردمو رضاحملل "34" نع رمعلا دgزي ال نا wxع( ةينطولا ةgو�لا ةقاطب نم ةروص 9

 ةدا�شلا ةمجرت+ ةدا�شلا ةلداعم + _¤يداsألا ل.ؤملا نم ةروص 10

 ةي�نجا ةعماج نم ل.ؤملا ناs اذإ ،لدعملا فيqصت قافرا 11
 .م�مكح �� نمو س7ردت ةئي. وضع ن=يع� رارق /1

 :ةيذيفنتلا تاوط#"ا

 _¤لعلا سلn<ا نم ةيصوتو ن=صتc<ا ةيل لا سلجمو مسقلا سلجم نم ةيصوت wxع ًءانب س7ردتلا ةئي. ءاضعأ ن=يع� متي •

 .ضgوفتلاب وأ ةعماbnا سلجم رارق ن=يعتلاب ردصgو

 . _Ñطلا فشكلا ءارجاو ةدمتعملا جذامنلا ةئبع�و ةيملعلا تال.ؤملا قافرإ •

 . بوسqم مقر رادص�و ماظنلا �� ةيملعلاو ةيصÊcلا تامولعملاو  ةفيظولا زÒn جذومن دادعإ •

 .ةمظنألاو حئاوللا قفو ھقيقدتو ھتعجارمو يذيفنتلا رارقلا دادعإب صتc<ا فظوملا موقي •

 .عيقوتلل ةيحالصلا بحاصل رارقلا عفر •

 

 

 ن?يدوعسلا س:ردتلا ةئي6 ءاضعأ
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 .)ةغللا سردم( وأ )رضاحم( وأ )ديعم( ةبترم wxع س7ردت ةئي. وضع ن=يع� رارق /2

 :ةيذيفنتلا تاوط#"ا

  .ةيل لا سلجمو ھب لمعيس يذلا مسقلا سلجم ةيصوت wxع ًءانب ةغللا سردمو رضا?<او ديعملا ن=يع� متي •

 .ةفيظولا زÒn جذومن دادعإ •

 .ةمظنألاو حئاوللا قفو ھقيقدتو ھتعجارمو يذيفنتلا رارقلا دادعإب صتc<ا فظوملا موقي •

 .عيقوتلل ةيحالصلا بحاصل رارقلا عفر •

 .ھنم ةروصب ةقالعلا تاذ تا�bnا دgوزتو رارقلا رادصإ •

 .)دعاسم ذاتسأ( ن=يع� رارق/3

 :ةيذيفنتلا تاوط#"ا

 ردصgو _¤لعلا سلn<ا نم ةيصوتو ن=صتc<ا ةيل لا سلجمو مسقلا سلجم ةيصوت wxع ءانب س7ردتلا ةئي. ءاضعأ ن=يع� متي •

 .ضgوفتلاب وأ ةعماbnا سلجم نم رارق ن=يعتلاب

 .ةمظنألاو حئاوللا قفو ھقيقدتو ھتعجارمو يذيفنتلا رارقلا دادعإب صتc<ا فظوملا موقي •

 ةفيظولا زÒn جذومن دادعإ •

 .عيقوتلل ةيحالصلا بحاصل رارقلا عفر •

 .ھنم ةروصب ةقالعلا تاذ تا�bnا دgوزتو رارقلا رادصإ •

 .م�مكح �� نمو س7ردتلا ةئي. ءاضعأ تامدخ لقن/4

 :ةيذيفنتلا تاوط#"ا

 .ھمكح �� نمو س7ردتلا ةئي. وضع ن=يعتب ةعماbnا سلجم رارق رودص •

 قافرإ عم ھتامدخ لقن wxع ةقفاوملا ذخأل ھمكح �� نمو س7ردتلا ةئي. وضع ا�² لمعÆ_ Åلا ة�bnا �xا باطخ دادعإ •

 .ن=تqس رخأل يفيظولا ءادألا مييقتو ةمدخ نايبك ةمدbcا لقنل ةمزاللا تادن±سملا

 .بوسqم مقر ھحنم عم ماظنلا �� ةيملعلاو ةيصÊcلا تامولعملاو ةفيظولا زÒn جذومن دادعإ •

 .ةمظنألاو حئاوللا قفو ھقيقدتو ھتعجارمو يذيفنتلا رارقلا دادعإب صتc<ا فظوملا موقي •

 .عيقوتلل ةيحالصلا بحاصل رارقلا عفر •

 .ھنم ةروصب ةقالعلا تاذ تا�bnا دgوزتو رارقلا رادصإ •

 ،زكرملا وأ ةدامعلا وأ ،د�عملا وأ ةيل لا لخاد رخآ مسق نم وأ ،ةعماbnا لخاد ىرخأل ةيلs نم م�مكح �� نمو س7ردتلا ةئي. ءاضعأ لقن رارق /4

 .ةعماbnا جراbc وأ

 :ةيذيفنتلا تاوط#"ا

 نم ةيصوت wxع ًءانب ةعماbnا ريدم نم رارقب ةعماbnا �� ىرخأ �xإ ةيلs نم ھمكح �� نمو س7ردتلا ةئي. وضع لقن زوجي •

 .ام�³لإ لوقنملا ةيل لاو مسقلا _ÕÖلجمو ام��م لوقنملا ةيل لاو مسقلا _ÕÖلجمو _¤لعلا سلn<ا

 ريدم نم رارقب ا�اذ ةيل لا لخاد رخآ �xإ مسق نم _¤لعلا ھصصخت قاطن �� ھمكح �� نمو س7ردتلا ةئي. وضع لقن زوجي •

 .ن=صتc<ا ن=مسقلا _ÕÖلجمو _¤لعلا سلn<ا نم ةيصوت wxع ًءانب ةعماbnا
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 وضع لقن wxع ةقفاوملا ن=صتc<ا ةيل لا سلجمو مسقلا سلجم نم ةيصوت wxع ًءانب ةعماbnا سلجم نم رارقب زوجي •

 .ةعماbnا جراخ ةفيظو �xإ ھمكح �� نمو س7ردتلا ةئي.

 .ةمظنألاو حئاوللا قفو ھقيقدتو ھتعجارمو يذيفنتلا رارقلا دادعإب صتc<ا فظوملا موقي •

 .عيقوتلل ةيحالصلا بحاصل رارقلا عفر •

 .ھنم ةروصب ةقالعلا تاذ تا�bnا دgوزتو رارقلا رادصإ •

 .)ذاتسأ(، )كراشم ذاتسأ( �xإ س7ردتلا ةئي. وضع ةيقرت رارق /5

 :ةيذيفنتلا تاوط#"ا

 .ةيقfVلاب _¤لعلا سلn<ا رارق رودص •

 .ةفيظولا زÒn جذومن دادعإ •

 .ةمظنألاو حئاوللا قفو ھقيقدتو ھتعجارمو يذيفنتلا رارقلا دادعإب صتc<ا فظوملا موقي •

 .عيقوتلل ةيحالصلا بحاصل رارقلا عفر •

 .رارقلا رودص خgرات نم ھترشابم نوكتو ھنم ةروصب ةقالعلا تاذ تا�bnا دgوزتو رارقلا رادصإ •

 .ھمكح �� نمو س7ردتلا ةئي. وضع بدن رارق /6

 :ةيذيفنتلا تاوط#"ا

 .بدنلاب ةعماbnا سلجم رارق رودص •

 .ةمظنألاو حئاوللا قفو ھقيقدتو ھتعجارمو يذيفنتلا رارقلا دادعإب صتc<ا فظوملا موقي •

 .عيقوتلل ةيحالصلا بحاصل رارقلا عفر •

 .ھنم ةروصب ةقالعلا تاذ تا�bnا دgوزتو رارقلا رادصإ •

 .ھمكح �� نمو س7ردتلا ةئي. وضع ةراعإ رارق /7

 :ةيذيفنتلا تاوط#"ا

 .ةراعإلاب ةعماbnا سلجم رارق رودص •

 .ةمظنألاو حئاوللا قفو ھقيقدتو ھتعجارمو يذيفنتلا رارقلا دادعإب صتc<ا فظوملا موقي •

 .عيقوتلل ةيحالصلا بحاصل رارقلا عفر •

 .ھنم ةروصب ةقالعلا تاذ تا�bnا دgوزتو رارقلا رادصإ •

 .س7ردتلا ةئي. وضعل _¤لعلا غرفتلا ةزاجإ ليجأت رارق /8

 :ةيذيفنتلا تاوط#"ا

 ._¤لعلا غرفتلا ةزاجإ ليجأتب _¤لعلا سلn<ا ةيصوت wxع ًءانب ةعماbnا سلجم رارق رودص •

 .ةمظنألاو حئاوللا قفو ھقيقدتو ھتعجارمو يذيفنتلا رارقلا دادعإب صتc<ا فظوملا موقي •

 .عيقوتلل ةيحالصلا بحاصل رارقلا عفر •

 .ھنم ةروصب ةقالعلا تاذ تا�bnا دgوزتو رارقلا رادصإ •
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 .س7ردتلا ةئي. وضعل _¤لعلا غرفتلا ةزاجإ حنم رارق /9

 :ةيذيفنتلا تاوط#"ا

 ._¤لعلا غرفتلا ةزاجإ حنمب _¤لعلا سلn<ا  ةيصوت wxع ءانب ةعماbnا سلجم رارق رودص •

 .ةمظنألاو حئاوللا قفو ھقيقدتو ھتعجارمو يذيفنتلا رارقلا دادعإب صتc<ا فظوملا موقي •

 .عيقوتلل ةيحالصلا بحاصل رارقلا عفر •

 .ھنم ةروصب ةقالعلا تاذ تا�bnا دgوزتو رارقلا رادصإ •

 .دعاقتلا wxع ن=لا?<ا ن=يدوعسلا س7ردتلا ةئي. ءاضعأ عم دقعلا ديدجتو دقاعتلا رارق /10

 :ةيذيفنتلا تاوط#"ا

 .دقاعتلا ديدجت وا دقاعتلاب ةعماbnا سلجم رارق رودص •

 .ةمظنألاو حئاوللا قفو ھقيقدتو ھتعجارمو يذيفنتلا رارقلا دادعإب صتc<ا فظوملا موقي •

 ةفيظولا زÒn جذومن دادعإ •

 .عيقوتلل ةيحالصلا بحاصل رارقلا عفر •

 .ھنم ةروصب ةقالعلا تاذ تا�bnا دgوزتو رارقلا رادصإ •

 .ديدمتلا ةfVف ءا�Øنا دع� وأ ،ةنس )60( دعاقتلل يماظنلا نسلا غولب دع� دعاقتلا �xإ ھمكح �� نمو س7ردتلا ةئي. وضع ةلاحإ رارق /11

 :ةيذيفنتلا تاوط#"ا

 نم ةgرÙn ةنس ن=تس متأ اذإ ھضوفي نم وأ ةعماbnا ريدم نم رارقب دعاقتلا �xإ ھمكح �� نمو س7ردتلا ةئي. وضع لاحي •

 .رمعلا

 .ةمظنألاو حئاوللا قفو ھقيقدتو ھتعجارمو يذيفنتلا رارقلا دادعإب صتc<ا فظوملا موقي •

 .عيقوتلل ةيحالصلا بحاصل رارقلا عفر •

 .ھنم ةروصب ةقالعلا تاذ تا�bnا دgوزتو رارقلا رادصإ •

 .ھبلط wxع ًءانب ركبملا دعاقتلا �xإ ھمكح �� نمو س7ردتلا ةئي. وضع ةلاحإ رارق /12

 :ةيذيفنتلا تاوط#"ا

 ._¤لعلا سلn<ا ةيصوت wxع ءانب ةعماbnا سلجم رارق رودص •

 .ةمظنألاو حئاوللا قفو ھقيقدتو ھتعجارمو يذيفنتلا رارقلا دادعإب صتc<ا فظوملا موقي •

 .عيقوتلل ةيحالصلا بحاصل رارقلا عفر •

 .ھنم ةروصب ةقالعلا تاذ تا�bnا دgوزتورارقلا رادصإ •
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 . دعاقتلا نس غولب دنع س7ردتلا ةئي. وضع ةمدخ ديدمت رارق /13

 :ةيذيفنتلا تاوط#"ا

 .س7ردتلا ةئي. وضع تامدخ ديدمت wxع ةقفاوملاب ��اعلا ميلعتلا سلجم رارق رودص •

 .ةمظنألاو حئاوللا قفو ھقيقدتو ھتعجارمو يذيفنتلا رارقلا دادعإب صتc<ا فظوملا موقي •

 .عيقوتلل ةيحالصلا بحاصل رارقلا عفر •

 .ھنم ةروصب ةقالعلا تاذ تا�bnا دgوزتو رارقلا رادصإ •

 .م�مكح �� نمو س7ردتلا ةئي. ءاضعأل ىفش±سملاب ��اضإلا لمعلا تاعاسو غرفتلا لدب فرص تارارق /14

 :ةيذيفنتلا تاوط#"ا

 .ىفش±سملاب لمعلا ةرشابم جذومن قافرإ عم ھمكح �� نمو س7ردتلا ةئي. وضع لمع ة�ج نم بلطلا عفر •

 .ةمظنألاو حئاوللا قفو ھقيقدتو ھتعجارمو يذيفنتلا رارقلا دادعإب صتc<ا فظوملا موقي •

 .عيقوتلل ةيحالصلا بحاصل رارقلا عفر •

 .ھنم ةروصب ةقالعلا تاذ تا�bnا دgوزتو رارقلا رادصإ •

 .ةعماbnا جراخ نم نيدقاعتملاو س7ردتلا ةئي. ءاضعأل ةيفاضإلا تاعاسلا تاقحتسم فرص تارارق /15

 :ةيذيفنتلا تاوط#"ا

  .ليmn±لاو لوبقلا ةدامع لبق نم ةيفاضإلا تاعاسلا فرصب تابلطلا عفر •

 .ةمظنألاو حئاوللا قفو ھقيقدتو ھتعجارمو يذيفنتلا رارقلا دادعإب صتc<ا فظوملا موقي •

 .عيقوتلل ةيحالصلا بحاصل رارقلا عفر •

 .ھنم ةروصب ةقالعلا تاذ تا�bnا دgوزتو رارقلا رادصإ •

 .س7ردتلا ةئي. ءاضعأل ةيدعاقتلا تاقحتسملا فرص رارق /16

 :ةيذيفنتلا تاوط#"ا

 .دعاقتلا �xا ةلاحإلا رارق رودص •

  .ھمكح �� نمو س7ردتلا ةئي. وضع لبق نم ةrولطملا تادن±سملا لامكتسا •

  .ةيندملا ةمدbcا ةرازول ع�اتلا نايب ةمدخ قgرط نع تاقحتسملا فرص بلط عفر •

 .ةردن لدب فرص رارق /17

 :ةيذيفنتلا تاوط#"ا

 .ةنÃnلا رضحم wxع ةعماbnا ريدم ��اعم ةقداصم wxع ًءانب ةردنلا لدب فرص متي •

 .ةمظنألاو حئاوللا قفو ھقيقدتو ھتعجارمو يذيفنتلا رارقلا دادعإب ةنÃnلا V=تركس موقي •

 .عيقوتلل ةيحالصلا بحاصل رارقلا عفر •

 .ھنم ةروصب ةقالعلا تاذ تا�bnا دgوزتو رارقلا رادصإ •
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 ��ألا بسا?bا لدب فرص رارق /18

 :ةيذيفنتلا تاوط#"ا

 .ةنÃnلا رضحم wxع ةعماbnا ريدم ��اعم ةقداصم wxع ًءانب ��ألا بسا?bا لدب فرص متي •

 .ةمظنألاو حئاوللا قفو ھقيقدتو ھتعجارمو يذيفنتلا رارقلا دادعإب ةنÃnلا V=تركس موقي •

 .عيقوتلل ةيحالصلا بحاصل رارقلا عفر •

 .ھنم ةروصب ةقالعلا تاذ تا�bnا دgوزتو رارقلا رادصإ •

 .ماسقألا سلاجم لدب ةأفا م فرص رارق ،تايل لا سلاجم لدب ةأفا م فرص رارق /19

 :ةيذيفنتلا تاوط#"ا

اينوfVكلا يذيفنتلا رارقلا دادعإ متي سلاn<او ناÃnلا جمانرب قgرط نع ا�لاخدإ متي نأ دع� •
ً

 دامتعالا رفوت نم دكأتلاو 

  .رارقلا ةعابط متي مث نمو ��املا

 .عيقوتلل ةيحالصلا بحاصل رارقلا عفر •

 .ھنم ةروصب ةقالعلا تاذ تا�bnا دgوزتو رارقلا رادصإ •

 .س7ردت ةئي. وضعل ةمدbcا ةيا�� ةزاجإ ضgوع� رارق /20

 :ةيذيفنتلا تاوط#"ا

 .دعاقتلا �xا ةلاحإلا رارق رودص •

 .ةمظنألاو حئاوللا قفو ھقيقدتو ھتعجارمو يذيفنتلا رارقلا دادعإب صتc<ا فظوملا موقي •

 .عيقوتلل ةيحالصلا بحاصل رارقلا عفر •

 .ھنم ةروصب ةقالعلا تاذ تا�bnا دgوزتو رارقلا رادصإ •

 .ةيئانÛتسالا ةزاجإلا رارق /21

 :ةيذيفنتلا تاوط#"ا

 .ھمكح �� نمو س7ردتلا ةئي. وضع لمع ة�ج نم بلطلا عفر •

 .ةمظنألاو حئاوللا قفو ھقيقدتو ھتعجارمو يذيفنتلا رارقلا دادعإب صتc<ا فظوملا موقي •

 .عيقوتلل ةيحالصلا بحاصل رارقلا عفر •

 .ھنم ةروصب ةقالعلا تاذ تا�bnا دgوزتو رارقلا رادصإ •
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 ةثلاثلا ةجردلا �xإ �xوألا ةجردلا نم براقألا دحأ ةزاج�و ةافولا ةدع ةزاج�و ةمومألا ةزاج�و عضولا ةزاج�و ةيضرملا تازاجالا رارق /22

 .قفارم ةزاج�و

 :ةيذيفنتلا تاوط#"ا

 ةدا�ش وأ ةيضرملا ةزاجإلل ةيبطلا رgراقتلا قافرا عم ھمكح �� نمو س7ردتلا ةئي. وضع لمع ة�ج نم ةزاجالا بلط عفر •

 .ةافولا ةدع ةزاجإل ةافولا ةدا�ش وا عضولا ةزاجإل داليملا

 ةمظنألاو حئاوللا قفو ھقيقدتو ھتعجارمو يذيفنتلا رارقلا دادع�و ماظنلاب ةزاجالا ليmn±ب صتc<ا فظوملا موقي •

 .تازاجإلل ي�وfVكلالا ماظنلا �� ةزاجإلا ةدم لي�mnو

 .عيقوتلل ةيحالصلا بحاصل رارقلا عفر •

 .ھنم ةروصب ةقالعلا تاذ تا�bnا دgوزتو رارقلا رادصإ •

 .ةيفيصلا ةزاجإلا ةfVفل عضولا ةزاجإ نع ضgوع� رارق /23

 :ةيذيفنتلا تاوط#"ا

 .داليملا ةدا�ش بجومب عضولا ةزاجإ نع ھمكح �� نمو س7ردتلا ةئي. ةوضع لمع ة�ج نم بلطلا عفر •

 قفو ھقيقدتو ھتعجارمو يذيفنتلا رارقلا دادع�و فيصلا ةزاجإ عم ةلخادتملا ةزاجالا ليmn±ب صتc<ا فظوملا موقي •

 .ةمظنألاو حئاوللا

 .عيقوتلل ةيحالصلا بحاصل رارقلا عفر •

 .ھنم ةروصب ةقالعلا تاذ تا�bnا دgوزتو رارقلا رادصإ •

 .ةيثحبلا ع7راشملا فرص تارارق /24

 :ةيذيفنتلا تاوط#"ا

 ،عورشملا دقع نم ة�mcو ،_¤لعلا ثحبلا ةدامع ديمع باطخ wxع ًءانب ةيثحبلا ع7راشملا فرص رارق دادعا متي •

 .طابترالاو

 .ةمظنألاو حئاوللا قفو ھقيقدتو ھتعجارمو يذيفنتلا رارقلا دادعإب صتc<ا فظوملا موقي •

 .عيقوتلل ةيحالصلا بحاصل رارقلا عفر •

 .ھنم ةروصب ةقالعلا تاذ تا�bnا دgوزتو رارقلا رادصإ •

 .م�مكح �� نمو س7ردتلا ةئي. ءاضعأل )�Üراخ( وأ )�wخاد( بادتنا رارق رادصإل/25

 :ةيذيفنتلا تاوط#"ا

 .ةيحالصلا بحاص ةقفاوم •

 .ةم�م ءادأ ةقيثو قافرإ •

اينوfVكلا يذيفنتلا رارقلا دادعإ متي •
ً

 .بدتنملل ةدد?<ا مايألا ديصرو ��املا دامتعالا رفوت نم دكأتلاو 

 .عيقوتلل ةيحالصلا بحاصلرارقلا عفر •

 .ھنم ةروصب ةقالعلا تاذ تا�bnا دgوزتو رارقلا رادصإ •
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  :مسقلا ما�م

 د.اعملاو تايل لا �� ن=يئاصخإلاو ءابطألاو م�مكح �� نمو س7ردتلا ةئي. ءاضعأ ةداسلاب ةصاbcا تاءارجإلا عيمجب مسقلا مايق

 :ا��مو ن=يدوعس V=غلا �Ýماbnا _Ñطلا زكرملاو

 جارختساو تايق?Ãملا ةبطاخمو حيشfVلا wxع ةقفاوملا بلط تاباطخ لمش�و ن=يدوعس V=غلا ةلافك لقنو دقاعتلاب مايقلا •

 .دوقعلا عيقوتب جراbcا �� دقاعتلا ناbn عم ةكراشملاو تاV=شأتلا

 .ةعماbnا لخاد ةيل�x sإ ةيلs نم وأ ةيل لا لخاد مسق �xإ مسق نم س7ردتلا ةئي. وضع لقن تاءارجإ •

 .لقنلا بلطب ة�bnا لبق نم عفرلا .1

 .ن=تيل لا ن=ب لقنلا رضحم wxع ةيحالصلا بحاص ةقفاوم رودص  .2

 )ي�وfVكلا V=غ رارق( .لقنلاب يذيفنتلا رارقلا دادعا  .3

 .هذيفنتو هدامتعال مزلي نمل رارقلا لصأ غيلبت .4

اgونس ةعماbnا عم ن=يدوعس V=غلل دوقعلا تاديدجتب مايقلا •
ً

 ةلوغشملاو ةرغاشلا فئاظولا نع نالعإلا دع� كلذو 

 .نيدقاعتملاب

 .)5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1( ديدجتلا جذامن " ھب قفرمو" تاديدجتلا بلطب صاbcا ميمعتلا لمع متي .1

 V=غ رارق( .ةيل لا ةبغر وأ ةلاقتسالاب دقاعتملا ةبغرب ديدجتلا بلط تارامتساب قفرملا بسح ديقلا يط تارارق لمع .2

 )ي�وfVكلا

 رشع ةمدbcا �� م�مكح �� نمو ßÖàمأ وأ ماع ن=تسلا نيدقاعتملا س7ردتلا ةئي. ءاضعأ ةداسلا نم غلب نم زرف .3

 .áVكأ وأ تاونس

 ثحبلاو ايلعلا تاساردلل ةعماbnا ليكو wxع ماع ن=تس وأ تاونس رشع نم áVكأ ةمدbcا �� _ßÖمأ نم صخي ام ضرع .4

 wxع ةقفاوملل ةيندملا ةمدbcا رgزو عم قيسqتلل ميلعتلا ةرازو ةبطاخم مث نمو ،ديدجتلا wxع ةقفاوملا ذخأل _¤لعلا

 .ھمدع نم ديدجتلا

 V=غ رارق( .ة�bnا نم ةقفرملا ديدجتلا تارامتسا قفو تعفر _Æلا ءامسألاب نايب عم ة�ج ل ل ديدجتلا تارارق دادعإ .5

 )ي�وfVكلا

 ن?يدوعسلا E?غ س:ردتلا ةئي6 ءاضعأ
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 .)ةافولا ،قفارملا ،عضولا ،ةيضرملا ،ةيئانÛتسالا ،ةئراطلا( ا�عاونأب تازاجإلا تارارق دادعإب مايقلا •

 .ةزاجإلا بلطب ة�bnا لبق نم عفرلا .1

 .ةيحالصلا بحاص ةقفاوم ذخأ .2

 )ي�وfVكلا V=غ رارق( .تاميلعتلاو ةمظنألاو حئاوللا قفو يذيفنتلا رارقلا دادعإ .3

 رارق( .ا��م ً◌ُءزج وأ ةgونسلا ةزاجإلا نع ضgوعتلا بلطب عفرلا متي نم wxع ةقفاوملا ذخأل ةعماbnا ريدم ��اعمل عفرلا .4

 )يودي

 .ن=يدوعسلا V=غل ةيميداsألا بصانملا �� فيل تلا تارارق دادعإب مايقلا •

 .فارشإلا وأ فيل تلا بلطب ة�bnا لبق نم عفرلا .1

 .فارشإلا وأ فيل تلا رارق دادعإ بلطو ةقفاوملاب ةعماbnا ريدم ��اعم باطخ رودص .2

 )ي�وfVكلا V=غ رارق( .فارشإلا وأ فيل تلاب يذيفنتلا رارقلا دادعإ .3

 .ن=يدوعس V=غل بادتنالا تارارق دادعإب مايقلا •

 .بادتنالا بلطب ة�bnا لبق نم عفرلا .1

 .بادتنالا wxع ةيحالصلا بحاص ةقفاوم ذخأ .2

 .بادتنالل ةيلاملا تاقحتسملاب طابترالا .3

 )ي�وfVكلا رارق( .بادتنالل يذيفنتلا رارقلا دادعا .4

 :ةbcäVا تاونس باس±حاو تاوالعلاو تالدبلاو ةيلاملا تاقحتسملا فرص تاءارجإ •

 ةيلصألا ھلمع ة�ج نم ةجردلا wxع ھلوص?wx bعأ ةيملع ةجرد �xإ دقاعتملا عضو ن=سحت بلطب ة�bnا لبق نم عفرلا .1

 .ةعماbnاب _¤لعلا سلn<ا لبق نم ا�³لع ھلوصح وأ

 .ا�³لع دقاعتملا ةجردلا طوrرم ةيا�� �xإ دقاعتملا لوصو V=ظن ةيفاضإ ةوالع باس±حا بلطب ة�bnا لبق نم عفرلا .2

 .ةدئاز ةäVخ تاونس باس±حا بلطب عفرلا .3

 ،ىفش±سملاب ةرشابملا جذومن قافرإ عم دقاعتملل ىفش±سملا لدب فرص بلطب ةعماbnاب ةيبطلا تا�bnا لبق نم عفرلا .4

 .تاعماbnا �� ن=يدوعسلا V=غ فيظوت ةحئال قفو

 .قبس ام عيمج wxع ةيحالصلا بحاص ةقفاوم ذخإ .5

 )ي�وfVكلا V=غ رارق( .ىفش±سملا لدب فرصب يذيفنتلا رارقلا دادعإ .6

 س7ردتلا ةئي. ءاضعأ ةداسلل تاوالعلاو تالدبلا ةنbn ةيصوت قفو دقاعتملا عضو ن=سحتل يذيفنتلا رارقلا دادعإ .7

 )ي�وfVكلا V=غ رارق( .م�مكح �� نمو نيدقاعتملا

 ةئي. ءاضعأ ةداسلل تاوالعلاو تالدبلا ةنbn ةيصوت قفو ةدئازلا ةbcäVا تاونس باس±حال يذيفنتلا رارقلا دادعإ .8

 )ي�وfVكلا V=غ رارق( .م�مكح �� نمو نيدقاعتملا س7ردتلا

 س7ردتلا ةئي. ءاضعأ ةداسلل تاوالعلاو تالدبلا ةنbn ةيصوت قفو ةيفاضإ ةوالع فرصل يذيفنتلا رارقلا دادعإ .9

 )ي�وfVكلا V=غ رارق( .م�مكح �� نمو نيدقاعتملا
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 V=غ فيظوت ةحئال نم )ةعساتلا( ةداملا نم )2 ،1( ةرقفلا قفو بتارلا �� ةداgز فرص بلطب يذيفنتلا رارقلا دادعإ .10

 )ي�وfVكلا V=غ رارق( .تاعماbnاب ن=يدوعسلا

 )ي�وfVكلا V=غ رارق( .ا�³لع طابترالا دع� ،نيدقاعتملا س7ردتلا ةئي. ءاضعأ ةداسلل ةيفاضإلا تاعاسلا رارق دادعإ .11

 )ي�وfVكلا V=غ رارق( .ا�³لع طابترالا دع� ،)V=تسجاملا ،هاروتكدلا( لئاسر ةشقانمل ةيلاملا تاقحتسملا فرص رارق دادعإ .12

 )ي�وfVكلا V=غ رارق( .ا�³لع طابترالا دع� ،ةيثحبلا ع7راشملا تارارق دادعإ .13

 )ي�وfVكلا V=غ رارق( .ا�³لع طابترالا دع� ،ن=يدوعسلا V=غ نم ن=نواعتملا ةداسلل ةيلاملا تاقحتسملا فرص رارق دادعإ .14

 )ي�وfVكلا V=غ رارق( .ا��م ءزج وأ ھمكح �� نم س7ردتلا ةئي. وضع ةزاجإ نع ضgوعتلا رارق دادعإ .15

 .ا.رودص دع� ،ا.ذيفنتو ا.دامتعال مزلي نمل هالعأ åæوملا قفو تارارقلا لصأ غيلبت متي .16
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 : مسقلا نم ردصت _Æلا تاءارجإلا

 . ةيلاملا ةرادإلل ا�لاسر�و ا�قيقدتو ا�Øعابطو ن=يدوعسلا س7ردتلا ةئي. ءاضعأل ةgر�شلا بتاورلا تاV=سم دادعإ -1

 . ةيلاملا ةرادإلل ا�لاسر�و ا�قيقدتو ا�Øعابطو ن=يدوعسلا نgرادالل ةgر�شلا بتاورلا تاV=سم دادعإ -2

 .ةيلاملا ةرادإلل ا�لاسر�و ا�قيقدتو ا�Øعابطو ن=يدوعسلا ن=مدختسملاو لامعلا دنب ةgر�شلا بتاورلا تاV=سم دادعإ -3

 .ةيلاملا ةرادإلل ا�لاسر�و ا�قيقدتو ا�Øعابطو ن=يدوعسلا ةميلعتلاو ةي?{لا ةgر�شلا بتاورلا تاV=سم دادعإ -4

 ا�قيقدتو ا�Øعابطو ن=يدوعسلا دوقع� م�عم دقاعتملا س7ردتلا ةئي. ءاضعأل ةgر�شلا بتاورلا تاV=سم دادعإ -5

 .ةيلاملا ةرادإلل ا�لاسر�و

 . ةيلاملا ةرادإلل ا�لاسر�و ا�قيقدتو ا�Øعابطو نيدقاعتملا س7ردتلا ةئي. ءاضعأل ةgر�شلا بتاورلا تاV=سم دادعإ -6

 . ةيلاملا ةرادإلل ا�لاسر�و ا�قيقدتو ا�Øعابطو نيدقاعتملا ن=gرادالا ةgر�شلا بتاورلا تاV=سم دادعإ -7

 .ةيلاملا ةرادإلل ا�لاسر�و ا�قيقدتو ا�Øعابطو نيدقاعتملا ةيميلعتلاو ةي?{لا ةgر�شلا بتاورلا تاV=سم دادعإ -8

 . ةديدbnا تانيعتلاو ةديدbnا دوقعلل ةكfVشملاو ةيدارفالا تادنسلا دادعإ -9

 . ن=نواعتملاو س7ردتلا ةئي. ءاضعأل ةيفاضإلا تارضا?<ا ةكfVشملاو ةيدارفالا تادنسلا دادعإ -10

 . دايعألا تازاج�و ماودلا تقو جراbc ةكfVشملاو ةيدارفالا تادنسلا دادعإ -11

 . ن=فظوملاو س7ردتلا ةئي. ءاضعأ تابادتنال ةكfVشملاو ةيدارفالا تادنسلا دادعإ -12

 . V=تسجاملاو اروتكدلا لئاسر ةشقانمل ةكfVشملاو ةيدارفالا تادنسلا دادعإ -13

 . ةيجراbcاو ةيلخادلا تارودلل ةكfVشملاو ةيدارفالا تادنسلا دادعإ -14

 يªوسqمل ةردنلا لدrو ةئشان تايلs لدrو ��آلا بسا?bا لدrو �Ýماbnا ميلعتلا لدrو ن=عتلا لدب تاقحتسم فرص -15

 .ةعماbnا

 . س7ردتلا ةئي. ءاضعأ نوئش ةدامع ةgراتركسو ةgرادإلا تالاصتالا نم دراولا ديäVلا لي�mnو مالتسا -16

 . ةيلاملا ةرادإلل ةgر�شلا تاV=سملاو فرصلا رماوأ ريدصت -17

 . ن=نواعتملل ةيفاضإلا تارضاحملل ةكfVشملاو ةيدارفالا تادنسلا دادعإ -18

 . تايل لاو ماسقألا سلاجم لدبل ةكfVشملاو ةيدارفالا تادنسلا دادعإ -19

 . _¤لعلا سلn<او ةعماbnا سلجمو ةمئادلا ناÃnل ةكfVشملاو ةيدارفالا تادنسلا دادعإ -20

 

 

 

 

  ةيدأتلاو بتاورلا
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 ةذفنملا تاءارجإلا ةrولطملا تاءارجإلا ةأفا ملا وا لدبلا م

 تايمس?bاو تاقاقحتسالا ةشاش رارق رودص ةردنلا لدب 1

 تايمس?bاو تاقاقحتسالا ةشاش رارق رودص بسا?bا لدب 2

 ميلعتلا لدب ةشاش باصنلا لامتكا �Ýماbnا ميلعتلا لدب 3

 تايمس?bاو تاقاقحتسالا ةشاش رارق رودص ررضلا لدب 4

 تايمس?bاو تاقاقحتسالا ةشاش رارق رودص �=مت لدب 5

 تايمس?bاو تاقاقحتسالا ةشاش ةئشانلا تايل لا �� لمعلا ةئشان تايلs لدب 6

 تابادتنالا ةشاش رارق رودص بادتنالا ةأفا م 7

 تارودلا ةشاش رارق رودص ةرودلا ةأفا م 8

 ماودلا جراخ ةشاش رارق رودص ماودلا جراخ ةأفا م 9

 ناÃnلا ةشاش رارق رودص ةمئادلا ناÃnلا 10

 ماسقألا سلجمو ناÃnلا ةشاش رارق رودص ةيل لاو مسقلا سلجم 11

 ةكfVشملا تادنسلا ةشاش رارق رودص ةيفاضإلا تارضا?<ا 12

 ةكfVشملا تادنسلا ةشاش رارق رودص لئاسرلا ةشقانم 13

 تايمس?bاو تاقاقحتسالا ةشاش رارق رودص بايغلاو مس?bا 14

 تايمس?bاو تاقاقحتسالا ةشاش رارق رودص ةدامعلا لدب 15

 تايمس?bاو تاقاقحتسالا ةشاش رارق رودص ةلاsولا لدب 16

 تايمس?bاو تاقاقحتسالا ةشاش رارق رودص مسق ةسائر لدب 17

 تايمس?bاو تاقاقحتسالا ةشاش ىفش±سملا �� ةرشابم ىفش±سم لدب 18
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 قیقدتلا مسق
 : مسقلا نم ردصت _Æلا تاءارجإلا

 ، ماودلا جراخ ةأفا م تاقحتسم فرص ، ناÃnلا �xا ةفاضإلاب بتاورلا تاV=سم( تاV=سملل تادن±سملا تاعوفشم قيقدت

 .) س7ردتلا ةئي. ءاضعأل ةيفاضالا تاعاسلا
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 : مسقلا نم ردصت _Æلا تاءارجإلا

  )ماودلا جراخ – تابادتنالا – ناÃnلا( تاقحتسملا فرص ءا��إل ةrولطملا تادن±سملاو تاءارجإلا §

  :ناÃnلا §

 ةموظنمب ا.رو�ظ متيل ةسلbnا قالغاو اينوfVكلا سلاn<او ناÃnلا ةموظنم äVع ةنÃnلا V=تركس لبق نم رضا?<ا عفر متي

  .لsاروألا

  : تابادتنالا §

 جذومن قافرا متgو بادتنالا مايأ ددعو بادتنالا خgراتو بادتنالا ةدم ھب ا?åوم ة�bnاب لوئسملا لبق نم باطخ لمع متي

 .ةيحالصلا بحاص ةقفاوم قافرا عم ا�êادأ دع� ةم�ملا ءا��ا

  :ماودلا جراخ §

 ماودلا جراخ عون ھب ا?åومو تاعاسلا ددعو ةfVفلا ھب ا?åوم فيل تلاب ة�bnاب ةيحالصلا بحاص لبق نم انيلإ باطخ عفر

  .فل م فظوم ل ل عيقوتلا جذومن ھب اقفرم نوكي نا wxع ةيلاملا ةرادإلا �xا ا�جوم ھم�م ءا��ا باطخ قافراو

 :��اتلا ءارجالا متي تالا?bا هذ. عيمج ��و §

 ظف?bا لمعو ) غلبملا زÒn (       طابترالا لمع متgو لsاروالا جمانرب �� ا�² ةصاbcا ةشاشلاب ةلماعملا لي�mn كلذ دع� متgو

 �xا ھلاسراو  هريدصتو رارقلل مقر رادصإل ةgراتركسلا مسق �xا ھلاسرا امث نمو عيقوتلل رارقلا لاسرا متgو رارقلا ةعابط امث نمو

 . ةيلاملا ةرادإلا �xا ةلماعملا ةلاحاو مزاللا دادعاو �=�جتلا متيل بتاورلا مسق

الوا
ً

 :ھي�يدأتلا تاءارجإلا :

 :موللاو رظنلا تفلو راذنإلا )1

 فظوملا ةلماعم لاحت ةع�اتملا ةرادإ لبق نم ھعم قيقحتلا دع� كلذو ةيلع كلذ توبث دعªو ماظنلل ھتفلاخمو فظوملا زواجت دع�

 .ھتلاح لثم �� صاbcا _Ñيدأتلا رارقلا رادصا نم نكمتنل انيلا فلاc<ا

 :)لصفلا(ديقلا يط )2

 ةسمخ ةدمل لمعلا نع فظوملا بايغ ةلاح �� كلذو ةمدbcا ءا�Øنا ةحئال نم ةرشاعلا ةداملا wxع ءانب لمعلا نع فظوملا ديق يط متي

اموي رشع
ً

 . رارقلا رودص خgرات نم ھقرفتم اموي ن=ثالث وا 

 

 

 

   OPفلاو يرادإلا فيظوتلا
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ايناث
ً

  :   تايمس?bا :

  .فظوملا بايغ مايأ ديفي ناي�ب ةع�اتملا ةرادإ لبق نم عفرلا دع� فظوملا wxع مس?bا متي /1

 ھيلع موس?<ا ةfVفلا لالخ لمعلا سأر wxع ھنوك ديفي باطخب ھيلع موس?<ا فظوملا انل عفري نا دع� مس?bا عفر متي / 2            

  .ةfVفلا هذ. لالخ ھل يماظن رذع يأ دوجو وا ةfVفلا لالخ �� ھل ةزاجإ رودص وا ھيف

اثلاث
ً

 :)ةيبطلا ةئي�لا( ةيضرملا ةزاجالا :

اموي )30( فظوملل ةحونمملا ةيضرملا ةزاجالا زواجت لاح �� 
ً

 تناs اذا رفسلا زاوج وا ةينطولا ةgو�لا ةروص عم ةلماعملا لاحت 

 حنم رارق رادصإل انيلا لاحتو ةيضرملا ةزاجالا wxع ةقداصملل ةدجب ةماعلا ةيبطلا ةئي�لل ةكلمملا جراخ نم ةيضرملا ةزاجالا

 . ةيضرملا ةزاجالا

 ةيجراخ ة�جب لمعلل ةعماbnاب ت�ثم فظومل فيل ت تاءارجإ

 نم ان±بطاخم متي كلذ دعªو ا�² فيل تلاب بغري _Æلا ةيجراbcا ة�bnا �xا ھبلط ميدقتب فيل تلاب بغري يذلا فظوملا موقي)1(

 .م�لبق

  انيدل ھلمع ة�ج ةقفاوم  ذخأن)2(

 ةيحالصلا بحاص ةقفاوم ذخأن)3(

  رارق دع� ةقفاوملاب تءاج اذاو ..  راذتعإلاب باطخ دع� ةيحالصلا بحاص نم وا ھلمع ة�ج نم  ةقفاوملا مدع� تءاج  اذا )4(

 م�ìدل فظوملا ةرشابم خgراتب اندgوزت بلط عم ا�² فل ي فوس _Æلا ة�bn ا رارقلا نم ةروص دgوزت عم فظوملا  فيل ت

 :ةعماbnا جراخ نم فظوم فيل ت تاءارجا :ايناث

 فيل ت بلط ميدقت/1

الوا ةقفاوملا ذخال ةيحالصلا بحاص �xا ھبلط لاحي/2
ً

 فظوملا فيكلت wxع ةقفاوملا ذخال ھلمع ة�bn باطخ دادعا متي كلذ دع� 

 .انيدل لمعلاب

 .. ھلمع ة�bn راذتعا باطخ دادعا متي فيل تلا wxع ةقفاوملا مدع لاحي /3

 .فيل تلا ماظنب ةصاbcا )ةسماbcاو ةع�ارلا( ةداملا ھيلع صنت wxع ءانب فيل تلا نوكي نا ةظحالم

 قيثوتلاو ةيفيظولا تانايبلا مسقل ھليحنو فل م فظومل بوسqم نايب جذومن ةئبعتب موقن ھلمع ة�ج نم ةقفاوملا تءاج اذا /4

 .  فظوملا ةمصب دامتعإل ةع�اتملا ةرادإل فظوملا ةعجارمل بوسqملا مقر رادصإل

 .م�لبق نم رارقلا رادصإل ھلمع ة�bn باطخ دعÅ ةزاجإ فل ملا فظوملا بلط لاح �� /5

اثلاث
ً

 : �wخادلا لقنلا تاءارجإ :

 ةيلعفلا فظوملا لمع ة�ج نم لقنلا ةرامتسأ ةئبع� )1(

  فظوملا ا�³لا لقيس _Æلا ة�bnا �xا  لقنلا لاسرا )2(

  ةيحالصلا بحاص ةقفاوم ذخا )3(

 رارقلا رادصا )4(

)5( �mnتافظوملاو ن=فظوملا لقن نايب �� رارقلا رودص دع� فظوملا تانايب لي 

  تا�bnا معد نايب �� ا�جراداو لقنلا تابلط لابقتسا )6(

)7( �mnلا ن=فظوملا لقن تابلط ليÆ_ ج بغرت�Ø� ىرخأ ةرادإ يأ �xا ا�لقن �� م
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 : ةراعإلا تاءارجإ اع�ار

 .م�لبق نم ان±بطاخم متي كلذ دعªو ا�² ةراعإلا بغري _Æلا ةيجراbcا ة�bnا �xا ھبلط ميدقتب فيل تلاب بغري يذلا فظوملا موقي)1(

 .انيدل ھلمع ة�ج ةقفاوم  ذخأن)2(

 ةيحالصلا بحاص ةقفاوم ذخأن)3(

  ةراعإ رارق دع� ةقفاوملاب تءاج اذاو ..  راذتعإلاب باطخ دع� ةيحالصلا بحاص نم وا ھلمع ة�ج نم  ةقفاوملا مدع� تءاج  اذا )4(

 م�ìدل فظوملا ةرشابم خgراتب اندgوزت بلط عم ا�³لا راعÅ فوس _Æلا ة�bnا رارقلا نم ةروص دgوزت عم فظوملل

  تالدبلا /1

 :رطbcاو ىودعلاو ررضلا لدب )أ(

 هدامتعاو مسقلا س�ئرو صتc<ا فظوملا نم ھعيقوتو ةقدب لدبلاب صاbcا جذومنلا ةئبعتب لدبلا قحتسÅ يذلا فظوملا موقي

 _^فلاو يرادإلا فيظوتلا مسقب صتc<ا فظوملل اgودي ھميلس�و ةيحالصلا بحاص نم

 .)ن=فظوملاو س7ردتلا ةئي. ءاضعأ نوؤش ةدامع عقوم نم جذومنلا ةعابط( ةظحالم

 لمع ةيعيبط لدب )ب(

 باطخ قافرا ءارجالا نوكgو لدبلا فظوملا ا�³لع قحتسÆ_ Åلا فئاظولا نمض ةجردملا ةفيظولا à¤سم wxع ءانب لدبلا فرص متي

 .لدبلا تاذ ةفيظولل ةيقرت وا ن=يع� رارق قافراو ةفيظولا ما�مل فظوملا ةسرامم خgرات ھيف ا?åوم رشابملا س�ئرلا نم

 دgرب عزوم)2( 

 :فئاظولل دgرب عزوم ةأفا م فرص متي

 لسارم)أ(

 دgرب عزوم)ب(

 قئاس)ج(

 :فرصلا طورش

 ةعماbnا جراخ ديäVلا ع7زوت �� م�ìدل دمتعم فظوملا نأب لمعلا ة�ج نم باطخ قافرا )أ(

 .ةرمتسم ةفصب ة�bnاب صاbcا ديäVلا مالتساو ميلس±ب موقي فظوملا نأب يدوعسلا ديäVلا نم د�شم قافرا)ب(

 .لوعفملا ةgراس ةدايق ةصخر)ج(

 ديلا فك /3

 :ي�الا وحنلا wxع ةgرادإ وا ةيئانج وا ةيقوقح اياضق �� ديلا فك متي

 .فظوملا wxع تضبق _Æلا ة�bnا باطخ wxع ءانب)أ(

 .طقف _íÖاسألا بتارلا صن فرص متي ھبجومrو دي فك رارق لمع)ب(

 دي فك فاقيإ/4

 :ي�الا وحنلا wxع فك فاقيإ متي

 .فظوملا حارس تقلطأ _Æلا ة�bnا نم باطخ بجومب)أ(

 .فظوملا لمع ة�ج نم ةرشابم باطخ)ب(

 اذا بتار ا�³لع قحتسÅ ال ةيئانÛتسا ةزاجإ نوكت ديصر ھل نكي مل ناو ةيدايتعالا فظوملا ةزاجإ نم فاقيإلا ةfVف باس±حا )ج(

sةيقوقح ةيضقلا تنا. 

 ديق يط/5

 :ةيتالا تالا?bا �� ديقلا يط متي
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 .ةيئانج ةيضق �� ةنس نم áVكأ �îرش مكح ردص اذإ )أ(

 . لصفلا _ßÖتقي _Ñيدأت مكح ردص )ب(

 لاومألا ةرشابم /6

 ةيقحتلاو ةباقرلا ةيئ.و ةبقارملا ناويد نم ةقدصم ةمذ ءاربا ةدا�ش

 ةعماbnاب ةدمتعملا ةنÃnلا لبق نم ةمذلا ءاربا ةقداصم)ب(

 ._^فلاو يرادإلا فيظوتلا مسقب صتc<ا فظوملا لبق نم فرصلا رارق لمعل ةيلاملا ةرادإلا نم ةلماعملا لصا مالتسا )ج(

الوأ
ً

  ن=يعتلا تاءارجإ 

  طورشلا لماs ءافي±سا دع� ن=يعتلا wxع ةيحالصلا بحاص ةقفاوم

  ن=يعتلا تاغوسم لامتكا دع� ن=يعتلا رارق رادصا

  ةيندملا ةمدbcا ةرازو عقومب رارقلا قيثوت مث نمو رارقلا رودص دع� ةرشابملا

ايناث
ً

    ��اتلاs ةلاقتسالاو ديقلا يطو دعاقتلا تاءارجإ 

 دعاقتلا تاءارجإ 

  دعاقتلل ةيماظنلا نسلا غولب

  دعاقتلا رارق رادصا

 رارق.2 ةمدخ نايب.1 ��اتلا قافراو )نايب( ةصنم لالخ نم ةيندملا ةمدbcا ةرازو عقومب ةيدعاقتلا قوق?bا ةيفصت تاءارجإ ةلمكت

  ن=يعتلا رارق.5 لاوحألا ةقاطب نم ةروص.4 كنبلا نم نابيا .3 دعاقتلا

ايناث
ً

  ��اتلاs ةلاقتسالا تاءارجإ 

  لمعلا نم ةلاقتسا بلط ميدقت

  ةلاقتسالا wxع ةرشابملا س�ئرلا ةقفاوم

  ديق يط رارق رادصا

اثلاث
ً

  ةلقانملاو �Üراbcا لقنلا تاءارجإ 

  ةعماbnا �xا ةعماbnا جراج نم لقنلا

  ىرقلا ما ةعماج �xا لقنلا بلط ميدقت.1

 ا�³لع ھلقن نكمي ةرغاش ةفيظو رفوت .2

  ھتامدخ لقن wxع ةقفاوملا بلطب ةيلصالا فظوملا لمع ة�ج ةبطاخم .3

  ةعماbnا �� ةرشابملا متت مث نمو ةعجرم نم ھفرط ءالخإب فظوملا موقي مث نمو لقنلا رارق رادصا .4

ايناث
ً

  ��اتلاs ةعماbnا جراخ لقنلا 

  ھل ةرغاش ةفيظو V=فوت عم فظوملا �� بغرت _Æلا ة�bnا نم �Üراخ باطخ دورو.1

  ةيلعفلا فظوملا ة�ج ةقفاوم ذخا.2

 ن=ماع رخأل يفيظولا ءادألا مgوقتو ةمدخ نايب نم لقنلا تاغوسم قافرا عم لقنلا wxع ةقفاوملاب لقنلل ةبلاطلا ة�Ãnل درلا.3

    ةيجراbcا ة�bnا ىدل لمعلا ھترشابم دع� فظوملا ديق يط.4

 

 

 



 ن=فظوملاو س7ردتلا ةئي. ءاضعأ نوؤش ةدامع

 

25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : مسقلا نم ردصت _Æلا تاءارجإلا

 :تابجاولاو ما�ملا

 . ةيحالصلا بحاص ھيجوت بسح رgراقت دادعإ §

 .ھيجوتلا بسح ةصتc<ا تا�Ãnل ا�ميدقتو ةيصÊcلا ةعماbnا يªوسqمل تانايبلا عمج §

§ �mnميلعتلا ةرازو ةموظنم �� س7ردتلا ةئي. ءاضعأ ةكراشم لي b?راشملاو تاودنلا روضsةعبتملا طباوضلا بسح تا. 

§ �mnالا فئاظولا ليsع�اتمو ةيميداØ� .ا

 .رشqلاب ةيحالصلا بحاص ةقفاوم دع� قيسqتلاو ةدامعلا عقوم �� رابخالا رش� §

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ةينوVEكلالا تامد#"ا ةدحو
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 : مسقلا نم ردصت _Æلا تاءارجإلا

 تارادإ نم ءاوس ايقروو اينوfVكلا ن=فظوملاو س7ردتلا ةئي. ءاضعأ نوؤش ةدامعل ةدراولا تالماعملا عيمج مالتسأ §

  ةيجراbcا تا�bnا وأ ةعماbnا

§ �mnرط نع تالماعملا ليgا قb?ع ا�ضرع مث نمو بساwx ع ا�ع7زوت متي مث نمو ديمعلاwx ديمعلا ھيجوت بسح ماسقالا. 

 ةرادإ ا�عم لماعتت _Æلا ةيجراbcا تا�bnا كلذكو ةعماbnا تارادا عيمbn ةرادالا نم ةرداصلا تالماعملا ماقرا رادصا §

 .ن=فظوملاو س7ردتلا ةئي. ءاضعأ نوؤش

 . ةرداصلاو ةدراولا تالماعملا عيمbn ةفشرا لمع� مايقلا مسقلا ما�م نم §

  .تالماعملا صوصخب ن=عجارملا تاراسفتسا wxع درلاو ماسقالا عيمج عم تالماعملا ةع�اتم §

  .لاطعالاو ةنايصلا تاغالrو تامزلتسملاو داوملا بلط ن=مأت ةع�اتم §

  .ةينوfVكلالا ةgرادالا تالاصتالا ماظن قgرط نع ن=صتc<ا عم ا.زاجناو تالماعملا ةع�اتم §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةXراتركسلا
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 : مسقلا نم ردصت _Æلا تاءارجإلا         

ايلا باsرالا رماوأ طابترا 
ً

 

 . نيدقاعتملل رفسلاب حامسلا

 . ةدوعلاو جورbcا ةV=شأت §

 . يïا��لا جورbcا ةV=شأت §

 . نيدقاعتملا س7ردتلا ةئي. ءاضعال باsرالا رماوأ رادصا §

 . ن=يدوعسلا س7ردتلا ةئي. ءاضع ال باsرالا رماوأ رادصا §

 . ن=gرادإلا ن=فظوملل باsرالا رماوأ رادصا §

 . ةعماbnا جراخ نم ن=شقانملل باsرالا رماوأ رادصا §

 .ا�ل ن=قحتسم V=غلا باsرالا رماوأ مسح تارارق رادصإ §

 .ةعماbnا يªوسqم ةفا ل رفسلا ركاذت ضgوع� �xا ةفاضإلاب ، ةرم لوأل مودقلل نيدقاعتملل ركاذتلا ضgوع� تا رارق رادصا §

 .تامولعملا لقنو م�انايب ثيدحت �xا ةفاضإلاب نيدقاعتملل تاماقالا ةفاs ديدجت §

 .ا�لخادو ةعماbnا جراbc تالافكلا لقن تاباطخ رادصإ §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رفسلا
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  : تابجاولاو ما�ملا

 . ةلوغشملاو ةرغاشلا فئاظولا ماقرا نم دكأتلل ةرادجو قيثوت ماظنب ةيندملا ةمدbcا ةرازو عم قيسqتلا §

 . ةعماbnا يªوسqم عيمbn ا�اغوسمو ن=يعتلا تارارق قيثوت §

 .  ةعماbnا يªوسqم عيمbn تايقfVلا تارارق قيثوت §

 . ةعماbnا يªوسqم عيمbn  ا�افيqصت ل ب ةمدbcا ءا��ا تارارق قيثوت §

§ �mnم تانايب ثيدحتو ليqوسªا يbnا عقوم نم ةلخدملاو ن=فظوملا نوئش ماظن نم ةعماbnةعما . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةيفيظولا تانايبلا
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 : مسقلا نم ردصت _Æلا تاءارجإلا

 .روجالا دنrو ن=مدختسملاو ن=gرادالا تايقرت ءارجا §

 . ايلعلا بتارملل تايقfVلا تاءارجإ §

§ sرادإلا فئاظولل ةيفيظولا تاقباسملا تاءارجإ ةفاgة.  

 . ىرقلا ما ةعماج �xا ة�bnا جراخ نم لقنلا تاءارجإ §

 .ءاد�شلا رسأ ن=يع� تاءارجإ §

 .ةgرادإلا تايقfVلا �� يفيظولا ديمجتلا ةbnاعمل فئاظولا عفرو رgوحت §

  .ةعماbnا �� ن=صتc<ا لبق نم ھقيثوت متيام لs ةعجارم §

 .ةيلاملا ةنسلا لالخ ن=تfVف �� ةعماbnا يفظومل تايقfVلا ميمع� §

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةيفيظولا تاقباسملاو تايقVEلا
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 : مسقلا نم ردصت _Æلا تاءارجإلا

  . ةيتاذلا ةV=سلا نايب §

 . ةمدbcا نايب §

 . دقاعتم تادا�ش بلط §

 . ة�bn  فلم بلط §

 . ةرادإلاب ةيلخادلا تادحولاو ماسقألا تابلط §

 : تابجاولاو ما�ملا

<ا :و. ماظنلا اذ. نم ضرغلا( نا صني تاظوف?<او قئاثولا ماظن نم 2 مقر ةداملا �xا ادان±سا
ُ

 ،تاظوف?<او قئاثولا wxع ةظفا?

 ةبسqلاب ررقتي ام ةاعارُم عم كلذو ،ا�ميظنتو .ھيلإ ةجا?bا وعدت ام �xإ ءادت.الا ةعرس لفكُي امب ا�فيqصتو ،ا�Øسر�فو ا�Øنايصو

مل
ُ

 ).ظف?bا دد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ماعلا ل_^لا
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ُ

 فد� . ن=فظوملاو س7ردتلا ةئي. ءاضعأ نوؤش  ةدامعو  ن=rوسqملا ن=ب لصولا ةقلحو �xوالا ةباوبلا ن=rوسqملا تامدخ äVتع

bcملا ةمدqرعتلا تادا�ش ةع�اطب بوسgملل قئاطبلا رادص�و ةدمتعم  فqوسr=ع بيقعتلاو  كلذكو نwx ا تاءارجإلاb?ةيموك . 

 : تابجاولاو ما�ملا

 . ةعماbnا يªوسqم نم ديفتسملا بلط بسح ةعماbnا يªوسqم  فgرعتلا تادا�ش ةعابط §

 . فظوملا ةقاطب رادصا §

 . ةكfVشملا تا�Ãnل تاضيفختلاو ضورعلا لمع §

 . ةيموك?bا تا�Ãnل تالماعملا بيقع� §

 .) ةفلتc<ا ةيموك?bا تا�bnا – ماسقألا – مكاحملل( ةصاbcا ةعماÃnل ةدراولا غيلبتلا تاباطbcا دادعا §

 . تاعجارملاو ن=عجارملا لابقتسا §

 
 
 
  

  ن?dوسcملا تامدخ
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