
 

 

 

 ةيرادإلا ةلكيهلا

 ةيفيظولا فاصوألاو
 : يف نيلماعلل

 عوطتلا ةدحو
 ةيعوطتلا نـــيعم ةيعمجب

 
 

 



 

  :عوطتلا ةدحول ةيرادإلا ةيعجرملا

  .ةيعمجلاب يذيفنتلا ريدملا ىلإ ةرشابم عوطتلا ةدحو عجرت

 

  :عوطتلا ةدحولل يرادإلا لكيهلا

 

 
  

 ةرادإلا سلجم

 يذيفنتلا ريدملا

 ةدحو
 عوطتلا

 قرفلا
 معدلا نيعوطتملا ةيعوطتلا

 عمتجملا

 نوؤشلا ةيراتركسلا
 ةيلاملا



 

 

 يعوطتلا لمعلا ةدحوب نيلماعلل يفيظولا فصولا

 

 عوطتلا ةدحو ريدم

 ةفيظولا تانايب

 لوؤسملا

 رشابملا

 ريدملا

 يذيفنتلا
 عوطتلا ةدحو لمعلا ةدحو

 ةفيظولا نم ضرغلا

 .نيعوطتملاو قرفلا ةعباتمو اهيف نيلماعلاو عوطتلا ةدحو ماهم ميمج ىلع فارشإلا

 ةيفيظولا تابجاولا

 .عوطتلا ةدحوب ةصاخلا فادهألاو راودألا عضو

 .عوطتلا ةدحو تاءارجاو تاسايس ذيفنت ىلع فارشإلا

 ةيعمجلا يف ةحاتملا ةيعوطتلا صرفلا( ددع ةدايز للخ نم ةيعمجلا مم نيعوطتملا ددع ةدايز

 .ةلجاعلاو ةيرودلا تاعامتجالا ةرادإ

 .ةيونسلا ةنزاوملا دادعإو عوطتلا ةدحو فادهأ قيقحتل ةيرورضلا دراوملا ديدحت

 .عوطتلا نع ةيعمجلا يف نيلماعلا فيقثت

 .عوطتلا ةدحوب ةصاخلا ريراقتلا دادعإ ىلع فارشإلا

 .ةيفيظولا مهفادهأل مهقيقحت ىدم مييقتو ،عوطتلا ةدحو يف نيلماعلا ىلع فارشإلا

 يذيفنتلا ريدملا فارشإ تحت عوطتلا ةدحول تاياعرلا بلجو تاكارشلا دقع يف ةمهاسملا

 .ةيعمجلا يف ةقالعلا تاذ ماسقألاو

 .يرود لكشب عوطتلا ةدحوب ةصاخلا تاءارجإلاو تاسايسلا ةعجارم ىلع فارشإلا

 ةيدأتل نيعوطتملل )تانوذألاو صيخارتلا( ةمزاللا ةينوناقلا ت ءارجإلا ميمج رفوت نم دكأتلا

 .ةيعمجلاب ةقالعلا تاذ ةهجلا مم قيسنتلاب ةيعوطتلا مهماهم

 ريدقتلا مييقتلا ريوطتلاو بيردتلا ىلع زيكرتلا للخ نم نيعوطتملاب ظافتحالا ةبسن ةدايز

 .ميركتلاو

 .يذيفنتلا ريدملل ةمزاللا ريراقتلا عفر

 .هلمع قاطن نمض لخديو رشابملا هريدم هنم هبلطي امب مايقلا

 



 

 

 لمعلا ةعيبط

 يناديمو يبتكم لمعلا ةئيب

 لصاوتلا

 تاقالعلاو

 ةيلخاد

 - ةيعمجلاب ةرادإلا سلجم -عوطتلا ةدحو يف نيلماعلا

 نيعوطتملا

 نينواعتملاو ةيعمجلاب

 ةيجراخ
 ةقطنملا يف ةيمنتلا ناجلو تايعمجلا - ةيموكحلا تاهجلا

 صاخلا عاطقلاو ةحناملا تاهجلا

 ةيساسألا تارادجلاو ةبولطملا تاراهملاو ةيملعلا تالهؤملا

 تالهؤملا

 تاربخلاو

 

 .يعماج لهؤم .ا

 .ةزيمتم ةيرادإ ةربخ .٢

 .يعمتجملا عوطتلا لاجم يف ةقباس ةربف .٣

 تاراهملا

 تارادجلاو

 

 .عيراشملاو تايلاعفلا ةرادإ ىلع ةردقلا •

 .تاسسؤملاو تايعمجلاو نيعوطتملا عم لاعفلا لصاوتلا •

 .نيرخآلا زيفحت ىلع ةردقلا •

 .لمعلا قرف ةدايق ىلع ةردقلا •

 .اهنم ةدافإلاو ةلاعف تاقالع نيوكت ىلع ةردقلا •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 يعمتجملا معدلا قسنم

 ةفيظولا تانايب

 رشابملا لوؤسملا
 ةدحو ريدم

 عوطتلا
 عوطتلا ةدحو لمعلا ةدحو

 ةفيظولا نم ضرغلا

 .اهذيفنت ىلع فارشإلاو اهتلودجو اهل طيطختلاو قيسنتلاو ةيعوطتلا تايلاعفلا ةرادإ

 ةيفيظولا تابجاولا

 .ةيعوطتلا تايلاعفلاب ةصاخلا فادهألاو راودألا عضو

 .نيعوطتملا نيب ماهملا عيزوتو ةيعوطتلا تايلاعفلا ةفاك ىلع فارشإلا

 ةيدأتل نيعوطتملل )تانوذألاو صيخارتلا( ةمزاللا ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك رفوت نم دكأتلا

 .ةصتخملا ماسقألا مم قيسنتلاب ةيعوطتلا مهماهم

 .ةيعوطتلا صرفلل نيعوطتملا ذيفنت قيثوت

 .اهل ىنمزلا لودجلا عضوو ةيعوطتلا تايلاعفلا ةفاكل دادعإلاو طيطختلا

 .ةيعوطتلا تايلاعفلاب ةصاخلا زيفحتلاو ميركتلا جمارب ىلع فارشإلا

 .عوطتلا ةدحول جمارـبلا دادعإو طيطختلا يف ةكراشملا

 ةيعمجلا يف عوطتلا ةدحولل ةبسانملا ةينازيملا دادعإ يف ةكراشملا

 .عوطتلا ةدحو ريدمل ةمزاللا ريراقتلا عفر

 .هلمع قاطن نمص لخدتو عوطتلا ةدحو ريدم اهبلطي يتلا ماهملا ذيفنت

 لمعلا ةعيبط

 يناديمو يبتكم لمعلا ةئيب

 تاقالعلاو لصاوتلا

 ةيلخاد

 ةيعمجلاب نيعوطتملا

 عوطتلا ةدحو يف نولماعلاو عوطتلا ريدم

 نينواعتملاو

 ةيجراخ
 ةيلهألا ناجلو تايعمجلا - ةيموكحلا تاهجلا

 صاخلا عاطقلاو

 

 

 



 

 

 

 ةيساسألا تارادجلاو ةبولطملا تاراهملاو ةيملعلا تالهؤملا

 تاربخلاو تالهؤملا

 

 .يعماج لهؤم .ا

 .لماكتلاو قيسنتلاو تايلاعفلا ةرادإ يف ةربخ .٢

 .يعمتجملا عوطتلا لاجم يف ةقباس ةربخ .٣

 تارادجلاو تاراهملا

 

 .تايلاعفلا ةرادإو ميظنت ىلع ةردقلا •

 .تاسسؤملاو تايعمجلاو نيعوطتملا عم لاعفلا لصاوتلا •

 .لمعلا قرف ةدايق ىلع ةردقلا •

 .طغضلا تحت لمعلا ىلع ةردقلا •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نيعوطتملاو عوطتلا يئاصخأ

 ةفيظولا تانايب

 لوؤسملا

 رشابملا

 ةدحو ريدم

 عوطتلا
 عوطتلا ةدحو لمعلا ةدحو

 ةفيظولا نم ضرغلا

 ةيعمجلاب ةيعوطتلا ةصرفلا يف مهليجست ذنم مهتعباتمو نيعوطتملا باطقتساب مايقلا

 .ميركتلاب ءاهتنا يفيرعتلا جمانربلا ميدقتو

 ةيفيظولا تابجاولا

  .ةبسانملا ةينالعإلا تاودألا ربع ةفدهتسملا ةحيرشلل اقفو ةيعوطتلا صرفلا قيوست

  ..مههيجوتو مهعم ةيصخشلا تالباقملا ءارجإو نيعوطتملا لابقتسا

  .ددجلا نيعوطتملل يفيرعتلا جمانربلا ذيفنتو بيترت

  .يرود لكشب اهثيدحتو نيعوطتملا تانايب ةدعاق ةرادإو سيسأت

 عوطتلا ءانثأو "ةيعوطتلا صرفلا قيوستل" عوطتلا لبق نيعوطتملا مم لصاوتلا ةرادإ

  ."ميركتلل" عوطتلا دعب امو "ةعباتملل"

  .عوطتلا ةدحو ريدم ىلإ مهتاجايتحا لقنو ةيعوطتلا ماهملل مهئادأ هانثأ نيعوطتملا ةعباتم

  . هماهم نم هئاهتنا دنع عوطتملل ملست ةيمسر ةقيثو دادعإو ةيعوطتلا تاعاسلا ددع باسح

  .عوطتلا ةدحوب ةصاخلا تانالعإلاو ةينورتكلإلا تاباسحلا ةرادإ

  .عوطتلا ةدحول جماربلا دادعإو طيطختلا يف ةكراشملا

  .عوطتلا ةدحولل ةـبسانملا ةينازيملا دادعإ يف ةكراشمل

   .عوطتلا ةدحو ريدمل ةمزاللا ريراقتلا عفر

  .هلمع قاطن نمض لخدتو عوطتلا ةدحو ريدم اهبلطي يتلا ماهملا ذيفنت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 لمعلا ةعيبط

 يناديمو يبتكم لمعلا ةئيب

 لصاوتلا

 تاقالعلاو

 ةيلخاد
 نيلماعلا – عوطتلا ريدم -عوطتلا ةدحو يف نيلماعلا

 نينواعتملاو ةيعمجلاب نيعوطتملا – ةيعمجلاب

 ةيجراخ
 عاطقلاو ةيمنتلا ناجلو تايعمجلا - ةيموكحلا تاهجلا

 صاخلا

 ةيساسألا تارادجلاو ةبولطملا تاراهملاو ةيملعلا تالهؤملا

 تالهؤملا

 تاربخلاو

 

  .يعماج لهؤم

 .مالعالا وأ قيوستلا يف ةزيمم ةربخ

 .يعمتجملا عوطتلا لاجم يف ةقباس ةربخ

 تاراهملا

 تارادجلاو

 

  .يعامتجالا لصاوتلا تاباسح ةرادإ وأ قيوستلا يف ةزاتمم ةربخ .ا

  .ضورعلا ميدقتو لابقتسالا يف تاراهم .٢

 .زاجنالاو ةيلعافلا .٣

 


