
 

 
 

 

 

 يداشرالا ليلدلا

 عوطتلا ةدحو
 ةيعوطتلا نيعم ةيعمج يف نيلماعلل

 

 
 



 

 

 ةمدقم

 ءانب يف ،ةيساسأ ةماعدو ةيناسنإ ةرورضو اينطو ابلطم عوطتلا دعي

 هنأ امك ،ةمدقتملاو ةرضحتملا تاعمتجملا يف يعامتجالا لفاكتلا زيزعتو

 تاقاطلا فيظوت تاعمتجملا كلتل حيتت يتلا لئاسولاو قرطلا دحأ

  .ةرفوتملا ةـيداملاو ةيرشبلا

 ميدقتو هنطوو هعمتجمل درفلا ءامتنا ززعي هنوك نم عوطتلا ةيمهأ عبنتو

 اقيبطت ،ريخلا لمع ةسراممو ءاطعلاو لذبلا ىلع هديوعتو هل ةمدخلا

 تاراهم هباسكإ نع الضف ،ميقو ىدابم نم هاقلتي امو يمالسإلا جهنملل

  .ةيلمعلا ةمهاسملا هذه لالخ نم ةعفان تارادجو

 درفلا ىدل عمتجملا كولسلا ةيمنت يف مهاسي عوـطتلا ةسرامم نإ

 هنيعت يتلا ،تاراهملا باستكاو ،ءاطعلاو لمعلا بح ىلع هديوعتو

 هيدل لذبلا حور ةيمنتو ،عمتجملا مم ملقأتلاو ةيلمعلا هتايح يف البقتسم

 .يمالسإلا اننيد اهيلع ثحي يتلا ةيباجيإلا تايكولسلا دحأك ،لباقم نودب

  .اهنم ةدافإلا يغبني ةينطو ةورثو ةيداصتقا ةماعد هنأ امك

 تلذبو اريبك امامتها لاجملا اذه تلوأ ةمدقتملا ملاعلا لود نأ دجن كلذل

 كلت رامث دصحن مويلا يهو ةلصاوتم ادوهج هب ءاقترالا ليبس يف

 دوهجلا

 

 

 

 

 



 

 عمتجملا ةمدخل ةيعوطتلا نيعم ةيعمج

 ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو فارشإ تحت ةيلهأ ةيعمج

 

  :انتيؤر

 ةيعوطتلا تايعمجلا ىوتسم ىلع هب ىذتحي ًاجذومن ةيعمجلا نوكت نأ

 ىلا يعسلاو ةيمنتلا يف ًامهم ًاءزج نوكنل اـهجراخو ةكلمملا لخاد

 ةزفحم لمع ةئيب داجيا لالخ نم ،يعوطتلا لمعلا موهفم قيمعت

 رودب مايقلاو ةيعمجلا يبستنم تاعلطت ققحت ةلهؤم ةيرشب تاردقو

 .نازاج ةقطنم ةيمنتل يعامتجاو يداصتقا

 :ةلاسرلا

 لمعلا يف ايلحم ىلوألا ةهجولاو ةدئارلا ةسسؤملا نوكن نأ حمطن

 مدخت ةيعون عيراشمبو ،ةيفافشلاو عادبإلاو ناقتإلاب زاتمت ةرادإب يعوطتلا

 .اهجراخو نازاج لخاد ناسنإلا

 :انميق

 تاراكتبالاو تاردابملا عنص - عادبإلا -   ةيفافشلا – ةيقادصملا	

 :انفادهأ

 لمعلل ةيقالخألاو ةينهملا ريياعملل ةلماكتم ةموظنم ريوطت .1

 .يعوطتلا

 .يعوطتلا لمعلا ةيمهأب عمتجملا يف يعولا ىوتسم عفر .2

 .يعوطتلا لمعلل ةينطو تاءافك ليهأت .3

  .ةيعوطتلا تاردابملا ينبت .4



 

  ؟عوطتلا وه ام

 نمف( ىلاعت لاق ريخلا عامج وه ربلاو .ريخلا لذب وه ماع لكشب عوطتلا

 ريغ وهو هسفن تاذ نم ناسنإلا هب عربت ام وهو .)هل ريخ وهف اريخ عوطت

  ضورفم

 :ةمظنملا ىدل عوطتلا فيرعت

 عفنلاب دوعي ،ةيعمجلا لالخ نم ةددحم عيراشم ربع متي يذلا طاشنلا وه

  .يلام لـباقم وأ هاركإ نود نم ،عوطتملاو عمتجملا ىلع

 ؟يعوطتلا لمعلا ميظنت ىلإ جاتحن اذامل

o مهرارمتساو نيعوطتملا ىلع ظافحلا يف ةوقب مهسي.  

o كارشإ يهو الآ ،ةسيئرلا اهراودأ دحأب مايقلا ىلع تايعمجلا دعاسي 

  .ةيعمتجملا ةكراشملا ةدايزو نيعوطتملا

o دراوملا ةفلكت ليلقتو ةيعمجلا يف زاجنإلاو ةيلعافلا ةبسن عفريس 

  .ةيرشبلا

o عمتجملا يف عوطتلل ةحيحصلا ةفاقثلا راشتنا.  

o ةيلوؤسملاب مهروعش ةدايزو ةمدقتملا تاراهملل بابشلا باستكا.  

o عوطتل تاراهم ىلع نيعوطتملا بيردت ىلع لمعيس.  

o رمتسملا عوطتلل مهزفحيس امم نيعوطتملا عم لصاوتلا رمتسيس.  

 عوطتلا لجأ نم انتيؤر

 ةئيب لالخ نم ،نيعوطتملل مادتسم كارشإ قيقحت يف ةمزتلم ةيعمج

 ىلإ ًالوصو ،مهدوهج ريدقتو ،مهتاقاطل ةرمتسم ةيمنتو ،مهل ةبذاج

 " ردابمو لعاف عمتجم

  



 

 :نيعوطتملا كارشإل ةيعمجلا عفاودو تاقلطنم

 ىلع لمعلا بجي ةيعمجلاب طونملا رودلا ققحنو انفادهأ ىلإ لصن يكل

 ةبذاجلا ةيعوطتلا ةئيب نأ نمؤن اننأ ثيحو نيعوطتملل لاعفلا كارشإلا

 نيب طبرلا ةقلح نوعوطتملاو ،عوطتملل بذاج يساسأ زكترم يه

 :ىلع زكترت نيعوطتملا كارشإل انتاقلطم نإف اذلو ،عمتجملاو ةيعمجلا

o ةيعمتجملا ةردابملاو ةلعافلا ةنطاوملا زيزعت. 

o ةبذاج ةئيبو زيمتم يعوطت جذومن ميدقت. 

o ةقطنملا يف بابشلا ىدل عوطتلا تايوتسم عفر. 
 
 نيعوطتملا كارشإ عفاودو عوطتلا تارمث

 كارشإو عوطتلا ةيلمع نم ةيعمجلا اهينجت يتلا تارمثلاو دئاوفلا

 :نيعوطتملا

o تاياغ ىلإ لوصولل ةيرشبلا دراوملا مادختسا ديشرت يف ةمهاسملا 

 .ةردابملا مدخت ةديدع

o ةيعمجلا ىدل لمعلا ةئيب ريوطت يف مهست ةديدج تاربخ باستكا. 

o ناقتإب ةيعمجلا فادهأ قيقحتو ةمدقملا ةمدخلا ةءافك عفر. 
 

  



 

 

  ؟عوطتلا ةدحو يه ام

 ربع ،ةيعمجلا يف نيعوطتملا نوؤشب صتخي يذلا يرادإلا نوكملا

  باطقتساو اهل ةيعوطتلا صرفلا ةباتكو ةيعوطتلا تاجايتحالا ديدحت

 موقت امك ،ةيعمجلا تاجاحو مـهتاردق بسح نـيعوطتملا فيظوتو

 مـهتعباتمو ،ةـمهملا بسح نـيعوطتملا بيردتو ليهأتب عوـطتلا ةدحو

 ماهم ةدع عوطتلا ةدحو لكشتتو .مهتازاجنإ رشنو مهميركتو ءادألا هانثأ

  .اهتاردقو ةيعمجلا ةيؤر بسح عوطتلا ةدحو ريدمل عبتت ةيفيظو

 

  :عوطتلا ةدحول ةيرادإلا ةيعجرملا

 .ةيعمجلاب يذيفنتلا ريدملا ىلإ ةرشابم عوطتلا ةدحو عجرت
 نيلماعلل يفيظولا فصولاو عوطتلا ةدحولل ةيرادإلا ةلكيهلا دنتسم ىلإ عجري ليصافتللو

 .يعوطتلا لمعلا ةدحوب

 

  



 

  عوطتلا ةدحو راودأ

  :عمتجملا يفو ةيعمجلا لخاد عوطتلا ةفاقث رشن .1

 نيب عمتجملاو درفلا ىلع هرثأو عوطتلا موهفمو ةيمهأ زيرعت لالخ نم

 حاجنلا صصق راربإو ،طيحملا عمتجملاو نيديفتسملاو ةيعمجلا يفظوم

  .نوعوطتملا اهب موقي يتلا ةيباجيإلا تاسرامملاو

  :ةيعوطتلا صرفلا ءانب .2

 ةيعمجلا يف ةفلتخملا ماسقألاو تارادإلا عيمج مم نواعتلا قيرط نع

 صرفلا ةعجارمو ميمصت يف ةمهاسملاو نيعوطتملل اهجاتحا مييقتل

  .ةيعوطتلا

  :يعوطتلا لمعلل ةحضاو ةيلآ ريفوت .3

 لامعألا ريس نم دكأتلاو ةحضاو تاءارجإو تاسايس مسرب كلذو

  .ايرود اهتعجارمو ةدمتعملا تاءارجإلاو تاسايسلا قفو ةيعوطتلا

  :نيعوطتملا نيكستو باطقتسا .4

 قرطلاب ةحاتملا ةيعوطتلا صرفلا يف نيعوطتملا باطقتسال يعسلا

 ىلع صرحلا عم ،ةفلتخملا عمتجملا حئارشل لوصولل ةعونتملاو ةبسانملا

 كلذ عبتيو ،ةصرفلاب ةصاخلا تافصاوملا مم بسانتي امب قيقدلا رايتخالا

  لهسي امم ةيعمجلا ىوتسم ىلع نيعوطتملل تانايب ةدعاق نيوكت

  .نيعوطتملا مم لصاوتلاو باطقتسالاو ثحبلا ةيلمع

  :عوطتلل ةبذاجو ةزفحم ةئيب ريفوت .5

 صصق رشنو ،يونعملا معدلا ميدقتو نيعوطتملا ميركتو ريدقتب مايقلا

 يداملا ( رثألا سايقو ،عوطتم لكل ةيعوطتلا تاعاسلا رصحو ،حاحنلا

  .عمتجملاو نيعوطتملاو نيمعادلل هزاربو عوطتلا نم )يعامتجالاو

 



 

  :يفيرعتلا جمانربلا ميدقتو مهريوطتو نيعوطتملا بيردت .6

 اقفو ةيريوطت جمارب ميدقتو نيعوطتملل ةيبيردتلا تاجايتحالا ديدحت

 نيعوطتملا فيرعتو ،ةيعمجلا تايناكماو نيعوطتملا تاجايتحال

 تاءارـجإلاو تاسايسلا ليلد يف ةدراولا داوملاو اهفادهأو ةيعمجلاب

  :ةيلهألاو ةصاخلاو ةيموكحلا تاهجلا عم تاكارشلا قيسنت .7

 عفنلاب دوعت يتلا ةيعمتجملا تاكارشلا دقع ىلع عوطتلا ةدحو صرحت

  .ةيعمجلا لخاد ةقالعلا تاذ ماسقألا مم نواعتلاب عوطتلا ةدحو ىلع

  :ةيعمجلا يف عوطتلا ةدحو يف ةينقتلا ليعفت .8

 ةدعاق ريفوت لالخ نم ،نيعوطتملا ةرادإ يف ةينقتلا ليعفتب موقت

 ،ةيعوطتلا صرفلا يف ليجستلل ةيلآو ،نيعوطتملا تانايبل ةثدحم

  .تازاجنإلاو براجتلاو قئاثولا ظفحو ،مييقتلاو

  :مهلامعأ ىلع فارشإلاو مهنيب قيسنتلاو نيعوطتملا ةرادإ .9

 نيفرشمل مم نواعتلاب نيعوطتملا ىلع فارشإلاب عوطتلا ةدحو موقت

 نمضي امب ماسقألاو تارادإلا نم ةيعوطتلا ةصرفلا ىلع نيرشابملا

  .ةيعوطتلا ةيلمعلا ريس نسحو ،تاجرخملا ةمالسو ،نيعوطتملا ةمالس

  :ةيعوطتلا جماربلاو يعوطتلا لمعلل طيطختلا .10

 مضوو ةيعوطتل تايلاعفلا جماربلل طيطختلاب عوطتلا ةدحو موقت

  .فدهلا قيقحت نم دكأتلل ةيليغشتلا تارشؤملا

  :رمتسم لكشب نيعوطتملا عم لصاوتلا .11

 نـييلاحلا( نـيعوطتملا مم لـصاوتلاب عوطتلا ةدحو رمتست نأ مهملا نم

 لئاسو لالخ نم تازاجنإلو راـبخألا رخآ لاسرإب كلذو )نيعطقنملاو

  .ةديدجلا ةيعوطتلا صرفلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةحاتملا لصاوتلا

 



 

  :ايمالعإ عورفلاو ةيعمجلل ةيعوطتلا دوهجلا زاربإ .12

 ربع اصوصخ رمتسملاو لاقفلا لصاوتلاو ةحجانلا براجتلا قيثوت لالخ نم

 باحصأ فلتخم نم ةعساو ةحيرشل لوصولل يعامتجالا لصاوتلا لئاسو

  .ةحلصملا

  :ةيعوطتلا صرفلا ميمصت ةيلمع ىلع فارشإلا .13

 ةديدج ةيعوطت صرف فلخل جايتحالا ديدحتب عوطتلا ةدحو موقت

  .ةفلتخملا عمتجملا تائف ىلإ لوصولل ةنكمم ةحيرش ربكأ باطقتساو

 

  



 

 نيعوطتملا ةرادإ ةلحر

 عوـطت ةدحوب ةـبغرلا لاح يف اهزواجت نكمي ال ةيساسأ تاطحم كانه

 مدختو جئاتنلا ققحت ةحجان ةدحو دوجو نـمضي اهقيبطتو ،ةـيفارتحا

 ،عمتجملا دارفأ فلتخم نم نيعوطتملا بعوتستو ةيعمجلا ةلاسر

  :ةيلاتلا رصانعلا هذه يف تاطحملا هذه صيخلت اننكميو

  جايتحالا ديدحت :ًالوأ

 يف نيعوطتملا نم ةيعمجلا تاجايتحا ميقت نأ بجي عوطتلا ةدحو

  :يهو ،ةـيساسأ رواحم ةثالث
  .ةيعمجلا يف ةيذيفنتلاو ةيرادإلا لامعألا -١

  .ةيعمجلا يف ةطشنألاو جماربلا - ٢

  .ىرخأ تاهج مم ةيعمتجملا تاكارشلا -٣

 ةيعوطتلا ةصرفلا ميمصت :ًايناث

 يف تايلوؤسملاو تاعقوتلل ددحمو حضاو فصو عضو متي كلذ دعب

 نكمي جذومنلا اذه دادعا نم ءاهتنالا دعبو ،ةيعوطتلا ةصرفلا جذومن

  .ةيلاتلا ةوطخل يف ءدبلا

  نيعوطتملا ىلع ةيعوطتلا صرفلا قيوست :ًاثلاث

 :كلذ يف نيتيساسأ نيتيجهنم مادختسا نكميو
 فدهتسم قيوست :ىلوألا

  .ةيعوطتلا ةمهملا ةيدأتل ةددحم تاراهمب نوعتمتي صاخشأ نع ثحبلا هب دصقيو

 فدهتسم ريغ قيوست :ةيناثلا

  .ةيعوطتلا ةمهملا ةيدأتل ةماع تاراهمب نوعتمتي صاخشأ نع ثحبلا هب دصقيو

 نيعوطتملا زرفل ةيليصفت تانايب ةدعاق دادعإ متي كلذ ليهستلو

  .يرود لكشب اهثيدحتو مهتاربخو مهتامامتهاو

 



 

  نيعوطتملا رايتخا :ًاعبار

 نيعوطتملا تايفلخ ىلع فرعتلا ةيلمع يه نيعوطتملا رايتخا

 كلذ متيو ،مهل ةبسانملا ةيعوطتلا صرفلا لغشل مهزيفحتو نيلمتحملا

 دكأتلاو نيلمتحملا نيعوطتملا عم ةيفتاه وأ ةيصخش ةلباقم ءارجإ ربع

 ىلع مهتقفاومو ةيعوطتلا ةصرفلا تاجايتحا ةعيبط ىلع مهفرعت نم

  .اهب مايقلا

  هيجوتلاو فيرعتلا :ًاسماخ

 ،اهيف نيلماعلاو اهتلاسرو ةيعمجلا ىلع نيعوطتملا فيرعت ةيلمع يهو

 هفيرعتو ةيعوطتلا ةصرفلل هتيدأت ناكم ىلع عوطتملا فيرعت ىلإ ةفاضإ

  .هيلع فرشملاب

  بيردتلا :ًاسداس

 نم يتلا تاراهملا ريوطت ىلع نيعوطتملا ةدعاسم ىلإ فدهي وهو

 بيردتلا عون ديدحت متي نأ بجيو ،يعوطتلا مهلمع ةدوج نيسحت اهنأش

 ىوتسمو مهتاربخو ةتوافتملا نيعوطتملا تاجايتحا ىلع ءانب

 .ةيلاحلا مهتاراهم

  :هنأل عوطتلا ةدحول مهم بيردتلا
  .مهسفنأب مهتقثو ةـيساسألا تاراهملا ريوطت ىلع نيعوطتملا دعاسي •
  .عوطتمل ةيصخش ومنل ةصرفلا رفوي •
 رثؤتس يتلاو نيعوطتملل ةيساسألا تاراهملا ريوطت يف مهاسي بيردتلا •

  .ةيصخشلا مهتايح ىلع
 فراعملا ىلع فرعتلا يف نيعوطتملا دعاسي نأ نكمي اضيأ بيردتلا •

  .لعفلاب اهنوكلتمي يتلا تاراهملاو
 يف عوطتملا رودب فارتعالاو ميركتلاو ريدقتلا عاونأ نم اعون ربتعي بيردتلا •

  .عمتجملاو ةيعمجلا ةمدخ
  .ةيعمجلا عم عوطتلا يف رارمتسالل عوطتملل عفاد لكشي بيردتلا •

 



 

  ةعباتملاو فارشإلا :ًاعباس

 نأل ،نزاوتب نكلو مهم ةعباتملاو فارشإلا نم زيمتم ىوتسم دوـجو

 سكعلاو عوطتملا روفن ىلإ ىدؤت دف ةرمتسملا ةعباتملاو فارشإلا

 روعش ىلإ يدؤت دق اهنأل ،ةعباتم وأ فارشإ كانه نكي مل ذإ كلذك

 دقو ،حيحصلا لكشب ةيعوطتلا ةمهملل هذيفنتب مامتهالا مدعب عوطتملل

  .ةريبك ةيبلس بقاوع كلذل نوكت

 عوطتلا ةدحو ريدم ناك ءاوس عوطتملا ىلع فرشملا مايق ةرورضلا نمو

 ةعجارلا ةيذغتلا ىلع لوصحلا نم دكأتلا نم ةيعمجلا نم رخآ صخش وأ

  لكشب اهذخأو نيعوطتملا تاحارتقاو تاظحالم ىلإ عامتسالاو

 امو عوطتملا بذجي ام ةفرعم ةرورض يف نمكت كلذ ةيمهأو ،داج

 .هعوطت هانثأ مهجعزي

 فرعتلو نيعطقنملاو نيقباسلا نيعوطتملا مم لصاوتلا مهملا نم اضيأ

  .لمعلا مييقت يف كلذ نم ةدافتسالاو عوطتلا نع مهفقوت بابسأ ىلع

  مييقتلا :ًانماث

 قيقحت نم دكأتلاو نيعوطتملا ءادأ جئاتن ديدحت ىلإ مييقتلا فدهيو

 .ةبولطملا جئاتنلا

  :مييقتلل ةيساسأ تاوطخ
  .اهتاباجإ ةفرعم ىلإ جاتحت يتلا ةلئسألا ديدحت •

  .)خلا... تالباقم ،نايبتسا( تامولعمل ممجل ةيلمع ةليسو ديدحت •

  .مييقتلا جئاتن ىلع نيعوطتملا عالطا •

  .جئاتنلا نمضتي يذلا مييقتلا ريرقت ةباتك •

 اهجراخو ةيعمجلا لخاد جئاتنلاو ريرقتلا ةكراشم •

 



 

  :مييقتلا تايجهنم رهشأ

  :اضرلا مييقت -
 اضر سيقيو "عوطتلا ةبرجت" مييقتل عوطتلا ةدحول لاجملا حيتي مييقتلا اذهو

  .عوطتملا

  :جئاتنلا مييقت -
  .نيعوطتملا ةمهاسم ببسب تثدح يتلا تارييغتلا سيقي مييقتلا اذه

  :عوطتلل يداصتقالا دئاعلا مييقت -
 هتيو ،ةيعمجلا ىلع نوعوطتملا هرفوي يذلا يدقنلا دئاعلا سيقي مييقتلا اذه

 نم لمعلاب مايقلا لاح عفدت فوس تناك يتلا ةيلاملا ةميقلا باسح ربع هسايق

 .فظوم لالخ

  ريدقتلاو فارتعالا :ًاعسات

 ىلع دعاسي فارتعالا ،ةيعمجلا عم نيعوطتملا دوهجل ريدقتلاو فارتعالا

 عنصي هنأ امك ةيعمجلا عم عوطتلا يف رارمتسالل نيعوطتملا زيفحت

  .اوبهذ امثيح ةيعمجلا نع ةيباجيإلا ةروصلا اولقني ءارفس

  :امهو ،نيسيئر نيلكش ىلع يتأي ريدقتلاو فارتعالاو

  :رشابملا ريدقتلاو فارتعالا
  صاخ لافتحا يف ميركتلا -

  ةيمالعإلا ةيطغتلا يف عوطتملا دوهج ركذ -

  ركش تاداهش وأ ةصاخ ةمسوأ حنم -

  :رشابملا ريغ ريدقتلاو فارتعالا
  .ةنماو ةعتمم عوطت ةئيب ريفوت -

  .ةديدج تاروطت يأ لوح تامولعملا يف ةيفافشلا -

  .عوطتملا تاجايتحالل ةبسانم ةيبيردت صرف ريفوت -

  .ةقثلا ءانبو نيعوطتملا عم ةيوخأ ةقادص تاقالع ةماقإ -



 

 نيعوطتملا عفاود عم لماعتلا ةيجيتارتسا

  يتلا ةئيبلا يف ةيعوطتلا لامعألا ءادأ نع نوعوطتملا ىلختي ام ابلاغ

  ،ميلعتلا نم ةديج ةجرد ىلع مهف ،هنوبغري يذلا وجلا ريفوت يف لشفت

 مهناكمإب يتلا تاربخلا نم ديج ردق مهيدلو ،ةفرعملاو ،ةفاقثلاو

 قفارملاب عوطتلا ةدحو مهدمت نأ نوعقوتيو ،نيعوطتمك اهميدقت

 وأ مهلهاجت متي ن يف نوبغري الو ،ةجاحلا دنع بيردتلاو ،معدلاو ،ةمزاللا

 نم ةدافتسالا متت نأ نوعقوتيو ،ةيميظنتلا نيناوقلا يف قارغإلا

 نـم اءزـج اونوكي نأو ،ةـجرد ىصقأ ىـلإ مهتاربخو ،مهتاراهمو ،مهراكفأ

 .اهدارفأل ةدناسمو ةيلاعفب ةرادم ةئيب يف رارقلا عنصو طـيطختلا ةيلمع

 .نيعوطتملا بلغأ ىلع قبطنت تامسلا هذه

 عفاود ضعب عم لماعتلا يف تايجيتارتسالا ضعب عابتا مهملا نإف كلذل

 ةبسانملا قرطلا ضعب مم عفاودلا هذه تامس ىلع فرعتلاو نيعوطتملا

 .اهعم لماعتلل

  



 

 

 عاونأ

 نيعوطتملا
 مهزيفحت نكمي فيك مهتامس

تملا
زاجنإلا عفادب نوعوط  

 

 ءادأ بلطتت يتلا لامعألا نع نوثحبي -

 .ازيمتم

 ،لضفأ لكشب لامعألا ذيفنت يف نوبغري -

 .تابقعلا زواجتل ةبسانملا قرطلا داجيإو

 ،نيرخآلا ىلع اوقوفتي نأ نوبحي -

 لمعلاو ،ةديرف تازاجنإ ىلع لوصحلاو

 قيقحتل

 .ةيماسلا فادهألا

 لمعلا تاوطخ ديدحت يف مهب ةناعتسالا -

 .هلئاسوو يعوطتلا

 بلطتتو دحت اهيف ماهمب مهفيلكت -

 .ةيلاع ةءافك

 .ملع وأ ةديدج ةراهم ملعتب مهل حامسلا -

 مهئادأل ةحضاو ةعجار ةيذغت مهحنم -

تملا
لاو ةدايقلا عفادب نوعوط

يس
ةرط  

 

 .مهراكفأب نيرخآلا ىلع ريثأتلا نوديري -

 لامعألا ذيفنتو ،تاشاقنلا بسك نوديري -

 .ابسانم هنوري يذلا لكشلاب

 عم لصاوتلا قيرط نع رييغتلاب نوبغري -

 .نيرخآلا

 

 .نيرخآلا ةرادإلل ةصرفلا مهئاطعإ -

 .تارييغتلا صعب ذيفنتب مهل حامسلا -

 ،نيعوطتملا عم لصاوتلل ةصرفلا مهئاطعإ -

 .نيفرشملاو ،نيلماعلاو

 ناكم يف ةدايقلاو ،ةرادإلاب مهل حامسلا -

 .لمعلا

 زاجنإل ىلثملا ةقيرطلا يف مهتراشتسا -

 .ماهملا

 .ةيرادإ تاراهم بلطتت لامعأب مهفيلكت -



 

 عاونأ

 نيعوطتملا
 مهزيفحت نكمي فيك مهتامس

تملا
 عفادب نوعوط

الا لوبقلاو ءامتنالا
عامتج

 ي

 

 .ريبك لكشب يعامتجالا بناجلا مهمهي -

 .تاقادص ءاشنإ نوديري -

 .سانلا نم مارتحالا نوديري -

 نومتهيو ،سانلا نيب اونوكي نأ نوبحي -

 .مهرعاشمب

 

 .نيرخآلا عم لمعلاب مهل حامسلا -

 نيب نواعتلا ىلا جاتحت لامعأب مهفيلكت -

 .صخش نم رثكأ

 عم لصاوتلا بلطتت ماهم مهئاطعا -

 .نيرخآلا

 تاطاشنلاو تقولا نم ةحاسم مهحنم -

 .تاقالعلا ءانب يف مهاست يتلا

تملا
عفادب نوعوط  

تلا
يرك

ريدقتلاو م  
 

 .ةيعامتجالا ةناكملاو ريدقتلا مهمهي -

 .دمألا ةريصقلا ماهملا نولضفي -

 .ةماعلا تاقالعلا نوبحي -

 روهظلا بلطتت يتلا ماهملا يف نوبغري -

 .سانلا مامأ

 بلطتت ال( ةريصقلا لامعألاب مهفيلكت -

 .)تقولا نم ريثكلا

 .رابخألاو ،ويدارلا ،زافلتلا يف مهراهظإ -

 نالعإو ،تاداهشلا وأ عوردلاب مهميركت -

 .سانلا ىلع مهتازاجنإ

تملا
 عفادب نوعوط

رييغتلا  
 .ةماعلا ةحلصملا لجأ نم نولمعي -

 .اهلجأ نم نولمعي ايلع ميق مهيدل -

 عمتجملا ديفت يتلا لامعألاب نومتهي -

 .مومعلاب

 

 ،ميقلا مهنوكراشي سانأ مم مهعمج -

 .فادهألاو

 لكشب لمعلاب نومزتلم صاخشأ مم لمعلا -

 .ريبك

 لوح روحمتت عوطتلا صرف ريفوت -

 يف ةكرتشملا تامامتهالا

 .ةسسؤملا ةمهمو ،عمتجملا

 


