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89 23وقلا ط/طختلا دهعم فاضتسا
89 "23وقلا ط/طختلا دهعم نولاص" هتا/لاعف ثدحأ 3

 د/سلا Dوألا هتقلح 3
 89 ةماعلا تاسا/سلاو ة/لودلا نوئشلا ة/لZل سسؤملا د/معلاو ،قباسلا ة/جراخلا رPزو ،M3هف ل/Kن GHIفسلا
 فstأ Iروتكدلا ذاتسألا ةقلحلا رادأ .2022 ويام 30 قفاوملا kH9نثالا موي كلذو ،ةرهاقلاa ة/كP_مألا ةعماجلا
 .23وقلا ط/طختلا دهعم سxئر uv3رعلا

 :ة,لالهتسا ةمدقم

 ،23وقلا ط/طختلا دهعم سxئر uv3رعلا فstأ Iروتكدلا ذاتسألا ركشz هثيدح ،M3هف ل/Kن Iد/سلا لهتسا
89 لمعلا لالخ هتدا/س عم ةلامزلاa هتداعس ىدaأو

89 ةدحاو ةرازو 3
 اهب ترم ��3لا ة/خPراتلا بقحلا مهأ دحأ 3

�م. 

89 ەرود اًحضوم ،دئار M3لع ح�ك دهعملا خــــPرات �ع ءانثلاa هتدا/س  ماق مث 
 ي�ملا رارقلا عناص معد 3

 ة�قح لالخ دهعملا ءاش�إ ة�ادa ذنم نطولا اهب رم ��3لا ةفلتخملا ة/خPراتلا لحارملا لالخ ططخملاو
�9املا نرقلا نم تا/�ي�سلا

P�9راتلا ەرود حضوأو ،اذه انتقو ��ح 3
3 89

 ة�داصتقالاو ة/سا/سلا رداو�لا زارفإ 3
  .اهجراخو �م لخاد ةزرا�لا بصانملاو ةPرازولا بئاقحلا نم اددع تلوت ��3لا ةدئارلا

 ا�اضقa ة/جراخلا ةسا/سلا ط¡رو ل�قتسملل ط/طختلاa مامتهالا �ع د�دشلا هصرح هتدا/س حضوأو
 Dإ رظنلاو �م ءانKب قلعتي ام/ف هتPؤرو 23وقلا ط/طختلا دهعم ةلاسر عم قفاوتي يذلا رمألا ،ل�قتسملا
 ام ،ةرثؤملا ةمهملا تا/صخشلاa ةئيلم مجحلا اذهب ةعاق دوجو وه كلذ �ع دهاوشلا مهأ نمو  .ل�قتسملا
ال/لد دع�

ً
 نمو ،نP_كفملا مامتها لحمو �93طو مامتها لحم ماعلا حلاصلاو ةماعلا ةحلصملا نأ �ع  اً/لج 

 روتكدلا ذاتسألا قبسألا ءارزولا سxئر ةلود D3اعمل ركشلا هتدا/س صخو .�M3دا¥ألاو 3¤ا/سلا لمعلا اوسرام
Iث/ح يوال�بلا مزاح ©ªtف aملا ةموكحلل هتسائر لالخ هتدا/ق تحت لمعلا�P2013 ماع ة.  

. 
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 :;:هف ل,7ن 345فسلا د,سلا ةمل. 

 تاقالعلا نإ 3و الا ،تaاوثلا ضغ�ب ءد�لا �93مهي "
 دلa يال ة/لخادلا عاضوالاa رثاتتو  �ع رثؤت ة/جراخلا

 ضرغلاو ، امهن¯ب لصفلا نكم� الو ،حيحص سكعلاو
 ةحلصملا قيقحت وه ة/جراخلا تاقالعلا نم 3¤اسالا
 مهأ نم وه "GHيغتلا" نا  امهيناثو،، نطاوملاو نطولل
 دادعتسالا انيلعو ،ەا/حلا ةنسو ة/متحلا رومالا تaاوثلا
 فادهألا قيقحت دP_ن انك اذإ هتب±اومو هل اًمئاد
 .ة/صخشلا وا ة/نطولاىؤرلاو

 تاGHغتلا اهمها نم امناو GHيغتلل ةدع با�سا كانه
 مدقتب ة/عانصلا تاروثلا طا�تراو ،µv3ولونكتلا مدقتلاو
 نأ ةصاخ ،ەرامث�ساو هل دادعتسالا بجPو ، ا/خPرات دوصرم ة/لودلا تاسرامملاو تانزاوتلا GHيغتو لودلا
 ةرظنلاف، م/لعتلا وأ داصتقالا وأ ةسا/سلا ءاوس لاجم ىأ GH 89يغتلا نأ ث/حطولاو M3/لقإلاو Mلاعلا خانملا
 GHغتلا بعوتسº نم نأa لوقلا نكم� لa .،بارطضالا �93ع� ال انه GHيغتلاو ،لماعتلا ة/ف/ك GH 89غتت رومألا Dإ

 نمثلا عفد� نا هنأش نم ەدع��سº وا هنم �v3لس فقوم فق� نمو ،GHيغتلا نم د/فتيمداق وه امل هسفن دعPُو
 ..ا/لاغ

89 سسأ يذلا D3ودلا ماظنلا �ع رمألا انق�ط اذإ" :هتدا/س درطتساو
 نأ دجن ،ة/ناثلا ة/ملاعلا برحلا باقعأ 3

 برح بنجت ضرغa ة/لودلا kH9ناوقلا نسل اهسxسأت متو، ماظنلا اذهل يرقفلا دومعلاÁ تلÀش ةدحتملا ممألا
الوأ ى�Gvلا لودلا حلاصم صاخ لÀشz را�تعالا kH9عa ذخاو ، ةثلاث ة/ملاع

ً
 ى�Gvلا لودلا ،نP_خآلا حلاصم مث 

89 تلثمت
3 Áدكؤت ��3لا ةلثمألا نمو ��3يفوسلا داحتالاو وسراو فلحو وتانلا فلحو ةدحتملا تا�الولا :نم ل 

89 قوقحلا نم ەGHغو وتيفلا قح مهل ةمئاد لود سمخ دوجو كلذ
 عتمتت ال ةمئاد GHغ لودو نمألا سلجم 3

 روهظ اندهشاGHخاو ، ةثلاث يGvك ةوقو فرطك kH9صلا روهظ ردا/ب عم D3ودلا عضولا GHيغت ،قوقحلا سفنب
 تح�صأ امنÈو ،طقف ة�دام دعت مل ةوGÇلاو ةوقلاو ،ةحاسلا �ع  ةرثؤملا ةÆPيسآلا لودلا نم GHبك ددع
اردق كلتم� ةق/قدلاو ة/ظحللا تامولعملا �ع لوصحلا عطتسº نم حبصأ ث/ح ،ة/تامولعم

É
 ةوقلا نم اGHًبك 

 ،"ثادحألا تاP_جم GH 89ثأتلا �ع ةردقلاو

 تاGHغتلا باع/�ساو ەرÆPطت بج� ناÁو ، D3ودلا عضولا سكع� دع� مل هنا D3ودلا  ماظنلا ل¥اشم دحا ه/لعو
89 ي�ملا ضوافملا نا Dإ انه ةراشالا دواو.ه/ف

  يودa اشاa د/محلا د�ع ةدحتملا ممألا قاثيم ةaاتك ةنجل 3
89 رظنلا ةداعإ بوجوب ەون

 D3ودلا عضولا �ع دجتسº امل ةاعارمو اق�ط  اماع ٢٥ لÁ اهGHغتو قاثيملا دعاوق 3
  .ضفرلاa ل¡Æق دق  ه/جولا حا�Gقالا اذه نأ الإ

 aإ ةفاضإلاD ودلا ماظنلا قاس©ا مدعD3 ودلا عقاولا عمD3 اعملاÌ لا لودلل ةدتمم تاسرامم كانه�Gvمل ى 
89 ةÆPس نكت

89 امهن¯ب ةوقلا نزاوت �ع GH9ك�Gلا اهلوأ ، نآلا ة�دجم دعت ملو ساسألا 3
89 رومالا ط�ضو ةرادإ 3

3 
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89و، ة/مانلاو ةزاحنملا GHغ لودلا لثم نكمأ املÁ ملاعلا ة/قa حلاصم لهاجت عم  ،ة/لودلا تاقالعلا
 رخاوأ 3

  كاتفلا عدرلا لالخ نم ققحتي نمألا نأ ةP_ظن �ع ى�Gvلا لودلا تدمتعا ،ةدرا�لا برحلا ءانثأ تانيع�سلا
aفتو ��3يفوسلا داحتالا را/هنا عمو ،"لدا�تملا ءانفلا" نامضÀب ةدرا�لا برحلا ءاهتناو وسراو داحتا كkH9 
 رداوب عم اد/قعت تدازو رومالا تG�9ها  uv3رغلا بطقلا وهو دحوألا بطقلا ةدا/س Dإ ملاعلا لاقتناو kH9بطقلا
 ة�دجم GHغو عقاولا عم ةقس�م GHغ ةدرا�لا برحلا تا�¯ترتو تاP_ظن تلعج امم kH9صلا زورب

 ل/Kس �ع ا¡وروأ قstو برغ ، GHغلا نم اهزواجت بج� ال ذوفن تاحاسمو هل نا Gvتعا مهنم لÁ نأ امهيناثو
 Monroe تط�Gشا  لاa اPÀ_ما نا املع ، لودلا kH9ب ة/مسر GHغ تا�¯ترت و  طوطخ تعضوو،لاثملا

Doctrine وأ دعاوق عضوب ةلود يأ موقت الأ �ªt 89 ةفلتخم تا/جولويد�أ
 ."kH9تكP_مألا 3

 

 ةوقلا مادختسا أدa ،ةوقلا نزاوت با/غ عم و
89 ةP_كسعلا

 نم ةلاح ةداسو، قارعلاو ناتس�اغفأ 3
89 3¤ا/سلا كا�ترالا

 اًرداق دع� مل يذلا برغلا 3
 يذلا زكرملاو، هئادعا وا  هفادها د�دحت �ع
89 نيا�ت رهظ دقو ،هلوح فافتلالا بج�

 تاقالع 3
89 نم لÁ ،ا/سورب ا¡وروأ لود

 ناÁ 3¤ورلا راوجلا 3
 امأ ،3¤ورلا بناجلا عم رواحتلا �ع GÇ±أ اًحتفنم
89 يرت تناÀف اPÀ_مأ

 ادتممو  ا/خPرات  اودعا/سور 3
 ةوقلا 23انتمو د�دج ودعك kH9صلا D3ا رظنتو
 ةروطخلاو

89 ةجودزم GHياعم اندهش  بارطضالاو للخلا عمو  
 فرطلا ناÁ اذإ ام �ع دمتعت ،D3ودلا نوناقلا قيبطت 3

89 للخلاو ة/جاودزالا ەذه  .ال مأ ف/لح وه لaاقملا
 ،كلذ �ع لاثمو  .ل¥اشمو تارتوت تقلخ يوقلا نزاوت 3

89 تثدح ��3لا تاروطتلا
89 رمألا أدa ث/ح ،ا/ناركوأ 3

 ماق برغلا نأ ا/صخش kH9"  D3توب" حÌ امنيح 2014 3
89 ة/جاودزالا D3ا اهونم ،هل مهما�Gحا د/عتسº فوس هنأو هتناهØب

 تاحاسم �ع يدعتلاو GHياعملا قيبطت 3
89 خــــPراوص عضوب برغلا ماق امدنع ةصاخ راوجلا

  .ادنلوب 3

GH 89بك ثلاث فرط ا/ساو نصلا تح�صاو اذه
 نأ لوق� ح_ط كانهو .اPÀ_مأو ا/سور Dإ ةفاضإلاa ةلداعملا 3

Û3 89سولا ةق�طلا نم 60٪
89 نوكت فوس ةمداقلا تاونس ªtعلا لالخ 3

 هلهاجت نكم� ال رمأ وهو ،ا/سآ 3
aزاومل ة�س�لاPلاو ةوقلا نGÇع� ه/لعو  .اًض�أ ة/نآلا تامولعملا �ع لوصحلا �ع ةردقلا كلذكو اً�دام ةوxش 
89 اً/لاح ملاعلا

  "ةوقلا نزاوت" GHياعم نع عجا�Gلا متي نا  وجراو لماو ، هل/كش© داعُ� برطضم عضو لظ 3
 رارقتسالاو نامالل انامض ،ى�Gvلاو ةطسوتملا لودلا kH9ب "ةك�Gشملا ةحلصملا نزاوت" GHياعمa اهلاد��ساو
  kH9يلودلا
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89
 �v3/تا�Gسالا هعقومل هa متهت تناÁ ��3لا طسوألا قªtلا Dإ ى�Gvلا لودلا ةرظن تGHغت تاGHغتلا ەذه لظ 3
 تا/جولونكتلا عمو ، اق�سم ه/لع تناÁ امع ةدرا�لا برحلا دعت مل امناو .ةقاطلل xÞ3ئر ردصمÁوا/ملاع
 تلظ ناو ي�Gvلا لودلل ةقاطلل يويح اردصم انتقطنم دعت ملو ةل�دa ةP_خص ةقاط رداصم ترفوو ةد�دجلا
 ة/لودلا تاaاسحلاو هتارGvم تGHغتو اGHثك ضفخنا امناو لوزي مل انب مامتهالا يا ،ةقاطلا رعس �3ع رثؤت
  .طسوألا قªtلا نع اًد/عa ا/سآ �3ع زكري  فوس هنأ حÌ اما¡وأ سxئرلا نا ةراشالا ردجتو. ة/م/لقالاو

89 انتاaاسح D3اتلا¡و 
89 ذخأت نأ بج� طسوألا قªtلا 3

 مل رمألاو ،ناÁ امع فلتخا لودلا ةرظن نأ را�تعالا 3
 ل/ئاsإ امه نP_خآلاو D3ا لوحتو ،نP_خآو برع وه دع� مل طسوالا قªtلا ف/صوت نا لa،برغو قst دع�
نا/حأو ناريÈو

ً
 ة/ضقلاو عÆضوملا بسح ة/¡_علا لودلا نم ددعو ا/كرت ا

89 نمثلا برعلا عفدو 
 : اهنمو انKناج نم ءاطخاو تارا�تعال ا/لاغ كلذ 3

 انه ةلأسملاو  ،ة/�يج صئاصخ Dإ احزام هعجرأ يذلاو،P�v3ردتلا GHغتلل بP_غلا uv3رعلا ضفرلا -1
 ةلاح قلخ امم ة�داصتقالاو ة/عامتجالا رطألاو  تالاجملا نم GHث�لا Dإ 3¤ا/سلا بناجلا زواجتت

 ةرمدم  تاaارطضاو تاراجفنا مث ة/حص GHغ دومج
GH 89غلا �ع ه/ف غلا�ملا دامتعالا -2

 ل/ئاsاو ا/كرت قوفتل ةصرف Û3عأ امم ،23وقلا نمألا  لاجم 3
89 ة/تاذلا مهتاردق اومن مهنأ ةصاخو ناريÈو

 فرطلا نأ ظحالPو ، D3ودلا اهنواعت عيسوت تقو سفن 3
89 لعافلا

3 Áيل لثم ةلعتشملا ا�اضقلا لK/رع مالس با/غو اuv3 إs89 تارتوتلاو نم/لاو �3/ئا
 قªtملا 3

89 جيلخلا لود ضع¡و ناريإ kH9ب عا�لاو
 وا ىرخا ة/م/لقا فارطا اما ، برع GHغ مه ةقطنملا 3

 ةقطنم تاÆPلوأ د�دحتل uv3رع راوح دوجو ةروÌ9  ،هتدا/س د±أو ةدحتملا ممألا نم kH9¡ودنم
 ةق/ثوو ة/لخاد ة/نطو ةق/ثو لالخ نم ةقطنملا كلت ل�قتسمل ةطP_خ عضوو ،طسوألا قªtلا
 .اهضع¡و لودلا kH9ب ة/م/لقإ ىرخأ

89اZلا مامتهالا ردق ءاطعإ مدع -3
89 انبغر اذا يروÌ9 رما وهو، ��3قتسملا  ط/طختلل 3

 ل�قتسم ءانب 3
kH9 89يعقاو kH9حومط نوكن نا دa الو ، لضفأ

 �ع مامتهالا نم دãPم ءاطعإ عم فادهألاو ىؤرلا 3
 قئاثو دادعØب ىدارف وا ةعامج ة/¡_علا لودلا ما/ق ة/مهأ �ع ددشأ انهو،ة/م/لقإلا انعاضوأ
89 نوكنو GHغلا تاÆPلوأو تادنجأ بسح لÀش© ال ��3ح ، اهفادهأو ةقطنملل مهتاروصت ة/ل�قتسم

3 
  لعفلا در عقوم

 

�م  بج� هنأ وه مهملاو  رخآلا رمألاPكسعلا تارا/خلا ة�ددعت نامض ا/¡_عو ا_Pة�داصتقالاو ة/سا/سلاو  ة 
89 ركذاو ، ة/جراخلل ارPزو �93يعت دنع ةحاÌ ه/لع تد±أ ام وهو ،

 3¤رم دمحم قباسلا سxئرلا علخ باقعأ 3
 كاذنيح هتغلaأ دقو ،�م Dإ �Æ¡Gك/لهلا تارئاطلا م/لس© GHخأتب موقت فوس اPÀ_مأ نأ  نالعإلاa  ماق اما¡وأ نا

 ىرخا رداصم نم انتاجا/تحا رفواس �93ناو ارقتسم نوك� نا بج� �v3/تا�Gسالا نواعتلا نا مالعالا ماما تنلعأو
�ت ةوقPå3 a_مالا بناجلا µväوف دقو . مزل اذاP�3 روت فقو وا  د/مجت نلعا دق نك� مل هناو ةصاخPد 
 . ا/سور وأ kH9صلا نم ءاªtلاa موقن نا دP_ت ال اهنأل �مل تارئاطلا
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89و
89  روطتلاو يداصتقالا عÆنتلا اذه �93ع� يداصتقالا لاجملا 3

 بج/ف  ،لماÀتملا �9عملاa  ة/منتلا موهفم 3
 انتاجا/تحال GHبك دروتسم نحنو ةصاخ ، انيلع طغضلا بنجتن ç3ل ةعونتم رداصم نم اندراوم نوكت نا
89 ة/ع/�صتلا ة�س�لا ةفعاضم انيلع امÁ ،ة/ئاذغلا

 è9كف ، رامث�سالا �ع دئاعلاو حــ¡_لا شماه ةداãPل  انتاجتنم 3
الدa ماخلا داوملا ريدصت نم

ً
 GHغ لاثم ماخرلا  ريدصتو ، ة/لاع راعسأa ةعنصم اهداGHتساو اهريدصت نم 

 .ةسرامملا ەذهل بحتسم

 

 اهكرتو تاعاG99لا ةملقا وحن ماعلا هجوتلا ارظنو
 عم رواحتلا دPؤا ة/نعملا قطانملاو م/لاقألا
89 ة/¡_علا GHغ لودلا

  شماوهو ،طسوالا قªtلا 3
 و ،فده سxلو ةل/سو راوحلا نا ةاعارم عم ماه
 ةاعارم بج� رواحتلل ةصرف كانه نوكت امدنع
 هسسأو ەراطإ

�9ا�Gعا ل/جس© ناÀمa ة/مهألا نم يرا اماتخو
3 

 ،"الوأ �م" ةرا�ع  . مادختساو موهفمل د�دشلا
 نم رومالل عيطتس©و عقاو رمأ اهGvتعا يذلاو

�ملا ةحلصملاف رومألل حيطس© ةد�ازملا لجأPلوالا امود اهل ةÆPوالا ةD 89
 الضف ، �3خاد وا µv3راخ لمع يأ 3

�مف، ي�ملا عقاولل ردقم GHغو �Ç3بع حبص� ح_طلاف ،"ةرواجملا لودلا نع لازعنالا"دوصقملا ناÁ اذا نع 
89 عقتو نP_حa �ع لطت ةلود

 نم ة/ئاملا اهدراوم اهيتأتو ،اهئاذغ عم GHبك ءزج داGHتساa موقتو ،kH9تراق 3
 را/خ اهمامأ سxل  اذل، �v3نجألا رامث�سالا بذج لواحتو،ةحا/سلاو سÆêسلا ةانق �ع دمتعتو ،اهجراخ
 تارارقلا لÀف مامألا Dإ رظنت ةردا�م ةطش� ة/جراخ ةسا/س دوجو نم دaال و ملاعلا وا اهراوج نع لازعنالا
89 رثؤت ةنادتسا وأ ريدصت وأ مالس وأ برح نم ة�دا/سلا

 ،ل�قتسملا 3

�uاظحالم متتخاو
3 aإ رظنلا دنعو هنأ �ع د/±أتلاD راتلا نم ةدافتسالا بج� ةلودلا ةحلصمPإ رظنلاو خــــD 

89 ل�قتسملا
  دحاو نا 3
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 :اهيلع ب,قعتلاو تالخادملا

	:تالخادملا -
 ةج/�نلا نأو ،اتقو قرغتسº فوس رمألا نأ ل/ختي دحأ نك� مل ،ا/ناركوأ �ع برحلا تأدa امدنع ▪

 مل رمألا نأ ثدح ام ن�لو ،وتانلا فلح Dإ مامضنالا �ع اهمادقإ نم ا/ناركوأ باحس�اa نوكتس
89 اهت¯ن دÆPسلا لثم يرخأ لود تنلعأو مقافت لë3 aت�ي

 كلذ رثؤيس ف/كف وتانلا فلحل مامضنالا 3
 ؟�م �ع

89 افلتخم الÀش ذخأ� حبصأ لa يد/لقتلا لÀشلاa دع� مل راوجلا تاحاسم �ع يدعتلا ▪
 دوجو لظ 3

 اهل ��3لا ةحلسألا ەذه ة¡_جتب برغلا موقPو ،خلإ ...ةGHسملا تارئاطلاو  ة/ناGvيسلا تامجهلا
Þtل ة¡_جت ەذه لهف ،قدأو Gv±أ فادهتسا

89 ثدح� فوس Gv±أ ء3
 اPÀ_مأ هa تماق خف مأ ل�قتسملا 3

 ؟امهالÁ نم صلختلل ه/ف ا¡وروأو ا/سور عيقوتل

  ؟ناريÈو ا/كرتو �مل ة/ثالث ةوق دوعص نكم� لهف ةرثؤم GHغ ة/¡_علا ىوقلا تناÁ اذإ ▪

89 عفدلا ةقP_ط لÆPحت مت اذإ ▪
�ملا ةلمعلاa عفدلل سÆêسلا ةانق 3Pإ كلذ يدؤيس لهف ةD د/قتلا مدع 

a؟رالودلا 

 ث/حa تانيع�سلا ة�Gف نع ة/م/لقإلا يوقلا ةطP_خ GHغتو �9وفلا نم ة/لودلا عاضوألا ه/ناعت ام مغر ▪
89 لثمتتو م/لقإلا معG�9ت ��3لا يوقلا ت�حصأ

 وه لاؤسلاو ، ة/¡_ع GHغ 3و ا/كرتو ناريÈو ل/ئاsإ 3
 ي�ملا نمألا تاÆPلوأ له ،لاحلا وه اذه ناÁ اذÈو ،رثؤم رود �مل دع� مل اذاملو كلذ ثدح اذامل
 ؟ل/ئاsإ مض� فلاحت دوجو í3دتس© 23وقلا نمألا تا�لطتم نوك� نأ دراولا نم لهو ،GHغتلل عضخت

u9اع� حبصأ M3/لقإلا عضولا ▪
 ت�حصأو ة�داصتقالا هتا/ناÀمإ نم مغرلاa اً/لود هتناÀم مادعنا نم 3

 لظ/س ��3م Dإ وه لاؤسلاو ،uv3رعلا نطولا تالÀشم صوصخa اهتلاسر يدؤت ال ة/¡_علا ةعماجلا
u9اثلا لاؤسلاو ؟عضولا اذه

3 aم صوصخÀم ةنا� سفانت لودلا ضعa تأد¡و تعجارت ��3لا ة/م/لقإلا 
 ؟ه/لع وه ام �ع لاحلا لظ/س ��3م ÈDو ة/¡_ع GHغ وأ ة/¡_ع ءاوس اهتاناÀم �ع �م
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89 - �3/ئاsإلا uv3رعلا عا�لا لظ/س له ▪
 لظتس لهو رمتسم - ل/ئاsإ عم �v3/لخلا برقتلا ءوض 3

 ؟ودعلا 3 ل/ئاsإ

�مل ةمدقملا ة/كP_مألا ةنوعملا GHصم وه ام ▪ 89
 اهيقشz ءاوس برطضملا M3لاعلا عضولا لظ 3

 ؟قفاوت وأ طغض ةل/سوك اهمادختساو ة/لاملا GHغو ة/لاملا اهطوst وأ يداصتقالا وأ يركسعلا

�ملا تارافسلا رود له ▪Pةمعان ىوقك ة Áهلمع نكم� يذلا امو ؟فا z؟هل/عفت نأش 

89 ةصاخو لعف� نأ دa ال D3ودلاو M3/لقإلا ÆPkH9تسملا kH9ب لخادتلا ▪
 نكم� �93عمa ،نهارلا عضولا لظ 3

 اًض�أ ة/ج/لخلا تالمعلا Dإ ةفاضإلاa اهGHغو ناويلا و ل¡ورلا نم تالمعلا نم ةد�دج ةلس م/مصت
89 ةصاخ –

 ضاخم روهظ ة�ادa اذه نوك� دقو ،�v3/لخ ةمق عامتجال ةوعدلاa ا/سور ما/ق ءوض 3
89 ەارن ام Dإ ىدأ دق يومد

 بðسz ةثلاث ة/ملاع برح دوجو ة/لامتحا د�ازتو اً/لاح ة/ملاعلا امارونا�لا 3
89 للخلا

89 حلاصملا 3
 ةد�دجلا ة/بطقلا نم لÀش Dإ يدؤي نأ نكمملا نم هلÁ اذهو ،D3احلا 21 نرقلا 3

89 ققحت
 رارمتساو دراوملا ةئبعتو ص/صخت مجح ف/ثكتل ة/ناÀمإ دوجوو حلاصملا نزاوت لظ 3

 .قاوسألا �ع ةنم/هلا

 لودلا �ع �v3لسلا GHثأتلا ف/فخت نكم� ف/كو ،رئاسخلا لقأa ا/ناركوأ -ا/سور ةمزأ نم Gvعن ف/ك ▪
  ؟ةسا/سلا رود وه امو ؟ة/¡_علا

	:تالخادملا	ىلع	بیقعتلا -
▪ 89

 ؛تأطخأ فارطألا لÁ ا/ناركوأ عÆضوم 3
kH9 89توب ءاطخأ

89و ةرواجم ةلود وزغ 3
 هتءارق 3

 ناÁو ،مهلعف دودرل ەريدقتو uv3رغلا فعضلل
è9تك� نأ نكمملا نم

3 a89 لوخدلا
 kH9تيالو 3

 موهفمa رملا ë3ت�Pو ،طقف  امهيلع عزانتم
 ن�لو ،ه/لإ ةراشإلا مت يذلا ىوقلا نزاوت
89 اض�أ أطخأ برغلا

 ªtع ةدمل kH9توب زازفتسا 3
89 امa تاونس

89 ةموكحلا GHيغتب كلذ 3
 ا/ناركوأ 3

89 لوخدلاو
  .ادنلوب 3

89 لخدت تح�صأ ��3لا ا/جولونكتلا �ع دمتعت تح�صأ بورحلا ▪
3 Áل ¤t

 ��ح تالمعلا نم ة�ادa ء3
الثمف ،اًض�أ ةفلتخم طغض لئاسو كانه د/±أتلاa ن�لو ،ةحلسألا

ً
 �ع uv3رغلا داصتقالا دمتع� 

 لمع طقف اهنكم� مهيلع طغضلا kH9صلا تدارأ اذإف ،ةروفاغنسو،ناويات اهردصت ��3لا سðيش ورك�املا
89 بðس�لاو راصح

 لودلا تاداصتقا �ع اً�لس رثؤيس امم سðيش ورك�املا ەذه تانحش GHخأت 3
  .ة/¡_غلا

▪ Áيغتلا ةملGH قت يرخاو ة/باج�او ة/ع/بط بناوج اهلGلا نم ب��  ..عا
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الوبق لقأ حبصأ M3لاعلا با�شلا و ،kH9تلود لح دôPت ال اهنأ Dإ GHش© ل/ئاsإ فقاوم ▪
ً

 نأ قطنمل 
89و ةف/عض ل/ئاsإ

 ة/ناس�الا ل/ئاsا تافلاخم �ع د/±أتلاو زاربإ بج� اذل ،رطخ ةقطنم 3
  ة/قوقحلاو

89 ة/باج�الا تاstؤملا ضعa ىرأ ▪
89 اً/لج كلذ ىرنو ل�قتسملا Dإ نورظني حبصأ برعلا نأ 3

 باطخ 3
89 حاجنلا نم دa ال كلذ حجني ç3ل ن�لو ،مهــ¡Æعشل برعلا kH9لوؤسملا

 يداملا ءانبلا kH9ب نزاوتلا 3
  .يركفلا ءانبلاو

89 ي�م بلاط وه "لفÆPس" ةكÞ3 stسؤم دحأ نأ كلذ �ع ل/لدلاو ▪
89 ة/كP_مألا ةعماجلا 3

�م 3، 
 ،لشفلا نوناع� تائم كانه kH9حجان صاخشأ ªtع لaاقم نأ دجن ن�ل ،قودنصلا جراخ GHكفتلاa ماق
 ،خلإ ..بدألاو ركفلاو داصتقالاو نمألا ا�اضق kH9ب نزاوتلا قيقحت ة/مهأ لوح رودت تح�صأ ةركفلاف
 .يركفلا عÆنتلل ةحاسملا نم دãPم ءاطعإ عم

 روطتلا ەرودa معد� يذلا M3/لقإلا حاجنلل د/حولا سxلو يرقفلا دومعلا وه ي�ملا �3خادلا روطتلا ▪
 .�3خادلا

89 عفدلا نوك� نأ بج� ال اPً_ظن ▪
 تاaاسح ءانب ەد�دحت متي هن�لو ،ةدحاو ةلمعa سÆêسلا ةانق 3

89 ثدح ام رثإ �ع اًرخؤمو ،ة�داصتقا
 ةلواحم كانه ،ا/سورو kH9صلا kH9ب لمتحملا نواعتلاو ا/ناركوأ 3

  لانملا بعص اذه ناÁ ناو رالودلا نزاوت ةد�دج ة/Kنجأ ةلمع داج�إل

▪ aودلا عضولل ة�س�لاD3 ودلا داصتقالا صخألا¡وD3، نلف ºنزاوتو ىوق نازوت ققحت اذإ الإ رقتس 
 .مهضعa نع امهلصف نكم� ال kH9لماع امهو حلاصم

uv3 89رعلا GHغ لودلا رود د�اG�9ل kH9بKس كانه ▪
 :امهو ة/¡_علا ةقطنملا 3

89 برعلا رخأت -1
Þtك GHغتلا باع/�سا 3

 ؟uv3اج�إ ء3

GH 89غلا �ع دامتعالا د�ازتو  -2
 تاعاG99لا ةملقأل M3لاع هجوت دوجو Dإ ةفاضإلاa ،23وقلا نمألا 3

 .قاوسألا ةملوعو

89 ة/¡_علا ة/نطولا ةÆPهلا شامÀنا عجري ▪
 دوعصو ،ي�ملا رودلا عجارت بðسz طسوألا قªtلا 3

 ةوقلاف ،ىرخألا ىوقلا رود د�ازت D3إ يدأ امم اهفالخو ة/فئاطلاو ة/جولد�ألاو ة/�يدلا تاÆPهلا
�ملاP89 ة

 كانه نآلا نأ الإ ،ة/¡_علا ةعماجلا Þ3سؤم نم تناÁو ماه رود بعلت تناÁ تان¯سمخلا 3
89 با�شلا نم ناÀسلا نم ةGHبك ة�س� دوجو بðسz تافالتخا

 يذلاو ةنس 30 نم لقأ ةP_معلا ةئفلا 3
89 ة/¡_علا ةÆPهلا نع ث�دحلل ب/جتسº دع� مل

89 اهباع/�سا نكمملا نم هنأ الإ قلطملا 3
 راطإ 3

89 هتحلصمa رعشº ال باشلا ناÁ اذإف ،اًعم يداملاو يركفلا بناجلا ة/منت بج� ه/لعو ،ةحلصملا
3 

a89 وأ ەدل
  .مهجراخ ةرجهلاa موق/س هم/لقإ 3
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89 ة/نطولا ةÆPهلا �ع طغضلا ▪
89 رثأ طسوألا قªtلا 3

 دعاصت Dإ يدأ امم ،GHثأتلا �ع �م ةردق يدم 3
 ن�ل ،اهعقاو نم �عأ حبصأ ة/¡_علا ة/موقلا توص نأل ،�93طولا نمألا �3ع رثأ امم ،يرخأ لود رود
 M3تحت الأ رغصألا لودلا ةحلصم نم نإف ه/لعو ،ةدوجومو ةحاتم ة/¡_علا لودلل ة/نطولا ةÆPهلا
aمأ_PÀ89 كلذو ا

89 ثدح ام باقعأ 3
  .اهنع اPÀ_مأ �ختو ا/ناركوأ 3

 ،kH9طسلف قحa ة�لاطملا نع عجا�Gلا نكم� الو kH9تلود لح Dإ هت�ي مل �3/ئاsإلا uv3رعلا عا�لا ▪
89 نوك� نل  حيحصو

89 افلتخم حبصأ عضولا ن�ل ،ة/¡_ع ةÆPه يأ م/عدت ل/ئاsإ ةحلصم 3
 لظ 3

89 ل¥اشم ث/ح نم ءuv3 ¤3رع عضو كانه ،تا/قافتالا دوجو
 ة/¡_علا لودلا لاغش�او ة/¡_علا لودلا 3

a89 ة/¡_علا ةعماجلا رود عجارتو ،ىرخأ ا�اضق
 ط/ش�ت ةداعإ بج� اذلو ،ة/سامولaد راÀفأ م�دقت 3

  فقاوملا قباطت نع ث�دحلاa ةد�ازملاو ةغلا�ملا نود ك�Gشملا uv3رعلا لمعلاو ة/¡_علا ةÆPهلا

▪  aمألا ةنوعملل ة�س�لا_Pم اهنمو ة/مانلا لودلل ةحاتم اهنوكف ة/ك� ةدافتسالا لضفألا نمف نذإ 
 فرط نم تناÁ اذإ  ةصاخ،  لÆPط نمزل  ة/جراخلا تانوعملا �ع دامتعالا بج� ال ن�لو ،اهنم
89  لخدتلاو لaاقم بلط �ع عجشº كلذ نأل دحاو

89 عÆنت دوجو نم دaالو ، ة/لخاد رومأ 3
 .رداصملا 3

89 ةادأ تارافسلا ▪
 عمج Dإ فدهي طقف يذ/فنت زاهج تسxل 3و ،اهل/عفتو ةسا/سلا د�دحت 3

89 مهاسمو تامولعملا ل/لحتو م/يقت �ع ةردقلا تارافسلا ەذه كلتمت ث/ح ،تامولعملا
 رÆPطت 3

  .ةسا/سلا

 داصتقالا �ع �93بم M3لاعلا داصتقالا نأل رالودلا �ع ة/�بم نآلا ة/ملاعلا ة�داصتقالا ةموظنملا ▪
89 ��3قتسملا د�دجلا عضولا تا/øيح مهف نم دa ال اذلو رمألا GHغتي دق ن�لو ،På3_مألا

 ة/متح لظ 3
 .GHغتلا

▪ a89 ةسا/سلا رود صوصخ
 عجارملا ة�ددعت )١( بولطملا ة/ناركوألا – ة/سورلا ةمزألا باقعأ 3

89 جراخلاو لخادلا kH9ب لضفأ نزاوت )٢(و ، ة/جراخلا
89 ل�قتسملل ط/طختلا )٣( ،تاجا/تحالا 3

3 
  .لئادa عضوو ��3قتسملا عضولا نع ةحاتملا تامولعملا ءوض

 


