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 ةعامجلا يھام

 نم رثكا وا نینثا نم ةعومجم يھ
 عم نیلعافتملاو نيدمتعملا دارفالا

 ،ةنیعم فئاظو ءادأ يف ضعبلا مھضعب
.ةكرتشم فادھا قیقحتل كلذو



 صئاصخ
  ةعامجلا

  عوضوملاو لكشلا ثیح نم ةنیعم طورشل اھؤافیتسا -١´
 . يسیئرلا اھماظن حضوت ةحئال دوجو -٢´
 يمیقلا قسنلاو نیناوق عم اھطاشن ضراعتي ال نأ -3´

 . عمتجملل
 لمعلا میظنت ىلوتي سیئر وأ دئاق ةعامجلل نوكي نأ -4´

 . اھلخاد
 . كسامتلا نم ىلعأ ةجردب ةمظنملا ةعامجلا عتمت -5´
 . ناكمإلا ردقب نییشماھلا ءاضعألا ضفرت -6´
 الكش ةمظنملا ةعامجلا تارارق ذخأت نأ يرورضلا نم -٧´

 . ةبوتكم
 . يعامتجالا اھناینب رارقتسا -8´

 . ةمظنملا ةعامجلا لخاد زكارملا جردت بجي -9´
 . ددج ءاضعأ باذجنالا ةديدش ةیبذاج اھل نوكي -١٠´
 . اھیف يناودعلا كولسلا لاجم قییضت ىلع لمعت -١١´
 ةكراشملا ةیمنت ىلع ةمظنملا ةعامجلا لمعت -١٢´

 لمحت قيرط نع ةیعامجلا
 . ةیعامتجالا ةیلوئسملا´
 . ةداقلا دادعإل امھم ارود بعلت -١٣´
 تاعامجلا ريدقتو مارتحاو مھف ساسأ ىلع موقت -14´

 . ىرخألا
 ملع امیف تامولعملا لدابت ةیمھأ ىلإ ىعست -15´

 يعامتجالا سفنلا



 تاعامجلا ىدحإل درفلا ءامتنا بابسأ

 كارتشالا نود هتسرامم هل رسیتي ال يحيورت طاشن ةسرامم -١´
 . ةعامج يف

 نیعم طاشنل هتسراممو ةعامجلا يف هتيوضع نم بستكي نأ -٢´
 ريدقت اھلالخ نم

 .مھمارتحاو نيرخآلا´

 ةیعامتجالا تابارطضالا فیفخت يف ةمھاسملل اضرلاب روعشلا -٣´
 . ةیسفنلاو

 . ةدیفمو ةديدع تاقادص ةماقإل لضفأ صرف ىلع لوصحلا - 4´

 . ةحلملا ةیسفنلا هتاجاح عابشإل ةصرفلا درفلل ققحتي نأ -5´

 بسانتو ، مھتابغرو مھلویم يعارتو ، دارفألا تامامتھا ققحت -٦´
 بناوج

 . ةفلتخملا مھومن´

 ةدایقلل دارفألا دادعإ يف ىرخأو ةروصب مھاست -٧´



 ةعامجلا نع درفلا يلخت بابسأ

 ةروصب ديدجلا وضعلا ىلع ىمادقلا ءاضعألا ةقفاوم مدع -١´
 اھعم رعشي

 ىلإ هعفدي دق امم هتاحارتقاو هئارآ لوبق مدعو ذبنلا وأ جرحلاب´
  ةعامجلا ةيوضع نم عيرسل بورھلا

 وأ ةیقالخألا يحاونلا نم ةعامجلل ضفخنملا ىوتسملا -٢´
 ةیفاقثلا

 ناك امل فلاخم وج يف هسفن وضعلا دجي ثیحب ، ةیعامتجالا وأ´
 . ةيوضعلا هذھ نم هیغتبي

 دوجوو ، وضعلا تاجاح عابشإلا ةعامجلا ضارغأ ةيافك مدع -3´
 ام هل ققحت اھتيوضع ىلإ ءامتنالا عیطتسي ةليدب ىرخا تاعامج
 . بغري

 وج ىلع ةرطیسملا ةيروتاتكدلا وأ ةیطارقوتوألا ةدایقلا - 4´
 . ةعامجلا

 مسر : لثم ةعامجلا ءازإ هتامازتلاب ءافولا نع وضعلا زجع -٥´
 اذإ كارتشالا

 ریثأتلا ىلع يدؤي دق امم وضعلا ىلع ایلام ائبع لثمي ناك 6-´
 . وضعلا يدل تقولا رفوت مدع ةیلاملا هتامازتلاب

 


