
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةحئاللا ماكحأ ذيفنت ةيلآ
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 ديربلا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا ماكحأ ذيفنت ةيلآ

 

 
 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

3 - - 

 ردصت ،ةقالعلا تاذ تاهجلا نم ةرداصلا طباوضلا ةاعارم عم
 ةمدخلا مدقم تانايبب قلعتي ام مظنت ةقيثو ةئيهلا

 اهنيزختو اهظفحب قلعتي امو ةيديربلا تانايبلاو ديفتسملاو
  .اهتكراشمو

 عــم ةــئيهلا هددــحت يذــلا خيراــتلا نــم ةداــملا هذــهب لــمعلا متــي
 ةقالعلا تاذ تاهجلا نم ةرداصلا طباوضلا ةاعارم

5 - - 

 نمضتي ًارارق -ماظنلا نم ةرشاعلا ةداملل ًاقفو- ةئيهلا ردصت
 يونسلا لباقملاو اهديدجتو صيخارتلا تائفل يلاملا لباقملا
  :يتآلا هيف ىعاري نأ ىلع اهل

 عونو ةيديربلا ةمدخلا عم يلاملا لباقملا بسانتي نأ -1
 صيخرتلا

 ةأشنملا نايك مجح يف يونسلا لباقملا طبتري نأ -2
   .هيف ةيديربلا تامدخلا ميدقتب بغرت يذلا طاشنلاو

 .ةئيهلا هددحت يذلا خيراتلا نم ةداملا هذهب لمعلا متي

7 - - 

 :ةيتآلا ةيديربلا تامدخلا ميدقتل صيخرتلا ةئيهلا حنمت
 ،اهميلستو ،اهعيزوتو ،اهلقنو ،ةيديربلا داوملا ملست -1

 .عيرسلا ديربلا اهيف امب
 صيخرت ىلع لوصحلا دعب ،ةيديربلا ةيلاملا تامدخلا  -2

 .يدوعسلا يزكرملا كنبلا نم
 .ةيديربلا قيدانصلا ةمدخ -3
 .يئاعدلا ديربلا ةمدخ  -4
 ةيديرب مئاسق وأ تورك وأ تاقاطب ميدقت ةمدخ -5

 .عفدلا ةقبسم
 .دورطلا تاطحم ةمدخ  -6
 .يمسرلا ديربلا ةمدخ  -7
 .دورطلا ةمدخ  -8
 تامدخلا قاطن يف هلوخد ةئيهلا ىرت صيخرت يأ -9

 .ماظنلا نم ىلوألا ةداملل ًاقفو ةيديربلا

 يذــلا خيراــتلل ًاـقفو ةــيلاتلا ةـيديربلا تامدــخلل صيخرـتلا ءدــب نوـكي
 : ةئيهلا هددحت
 اهيف امب ،اهميلستو ،اهعيزوتو ،اهلقنو ،ةيديربلا داوملا ملست
 .عيرسلا ديربلا

 نم صيخرت ىلع لوصحلا دعب ،ةيديربلا ةيلاملا تامدخلا. 2
 .يدوعسلا يزكرملا كنبلا

 .ةيديربلا قيدانصلا ةمدخ. 3
 .يئاعدلا ديربلا ةمدخ. 4
 ةقبسم ةيديرب مئاسق وأ تورك وأ تاقاطب ميدقت ةمدخ. 5
 .عفدلا

 .دورطلا تاطحمةمدخ. 6
 .يمسرلا ديربلا ةمدخ. 7
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8 - - 
 ةيتآلا تابلطتملا ميدقت صيخرتلا بلط مدقم ىلع بجي
  :ةئيهلل

 ءافيتــسا )يــلودو يــلحم( دورــطلا لــقن صيخرــت بــلاط ىــلع بــجي
  :ةيلاتلا تابلطتملا
 .لقنلل ةماعلا ةئيهلل ينورتكلإلا ةصنملا يف ليجستلا -1
 طاــشن نمــضتيو لوــعفملا يراــس يراــجتلا لجــسلا نوــكي نأ -2

  )يلودو يلحم( دورطلا لقن
 وــلخ ةــيلاملا ةــمذلا ةمالــسب صاــخلا رارــقإلا ىــلع ةــقفاوملا -3

 ةيئانج قباوس يأ نم بلطلا مدقم
 ماـظنو ةمـس ماـظن لالـخ نـم هـنع مالعتـسالا ىـلع ةقفاوملا -4

  .مئاوق
  :ىلع لمتشت عورشملل ةيليغشت ةطخ ميدقت -5
  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لخاد ةيفارغجلا ةيطغتلا •
 عــسوتلا ةــطخو ًاــيجراخو ًاــيلخاد تايلاــسرإلل عــقوتملا ددــعلا •

  .نيتنس ةرتفل يونس عبر لكشب اهيف
 ىـلع طاـشنلا سرامتـس يـتلا ةكرـشلا حئاوـلو ةـمظنأ نم ةخسن •

 ،تايحالــصلا ةفوفــصم ،يرادإلا لــكيهلا ىــندأ دــحك لمــشت نأ
  .ةئيهلا اهبلطت قئاثو يأ

 كــلمتلا بــسن هــب ًاحــضوم سيــسأتلا دــقع نــم ةدــمتعم ةخــسن •
  )ليصفتلاب(

 بــلطلا مدــقمل ةــيلودلا عورفلاــب ةــقلعتملا تادنتــسملا ريفوــت  -6
 نأ ىـلع ةـفلتخم تاراـق سـمخب لود سـمخ يـف هـل ةكولمملا
 وأ ،ىــندأ دــحك دــحاو ةــجلاعم زــكرم ةــلود لــك يــف نوــكي

 دــلب يــف ةــصخرملا ةــيلودلا ةاــشنملا عــم ةــقالعلا دنتــسم
 لــيكوك زاــيتمالا وأ نامــضلاب ًاــطبترم نوــكي نأ ىــلع ،أــشنملا

 اذــه يــف تاونــس ســمخ نــع اــهتربخ لــقت الأو اــهل يرــصح
  :يلاتلا اهب احضوم ،لاجملا

 ،أــشنملا دــلب ،ةأــشنملا مــسا( لمــشتو ةــيلودلا ةأــشنملا تاــنايب •
   )يسيئرلا رقملا

 حيـضوت عـم ةـيلودلا ةأـشنملل سيـسأتلا دـقع نم ةقثوم ةخسن •
  .كلمتلا بسن

  .ملاعلا لود يف ةيلودلا ةأشنملا دجاوت عقاوم •
  .ينورتكلالا ةيلودلا ةأشنملا عقوم •
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 لمـشتو ةـكلمملا جراـخ ةيـسيئرلا تانحـشلا عـيمجت طاـقن ديدحت •
 ةـلودلا نـم رداـصلا صيخرـتلا ،ناوـنعلا ،ةـلودلا ،ةـجلاعملا زكرم(
 .)اهيف ةأشنملا

 لــصاوتلا تاــنايبو ةــيلودلا عورــفلا ءاردــمو يذــيفنتلا ريدــملا •
  .مهتايوهو مهعم

 لــصاوتلا تاــنايبو ةــيلودلا ةأــشنملا نــع ضوــفم صخــش دــيدحت •
  .هتيوهو هعم

 اهمالتـــساو دورـــطلا لاـــصيإ ةـــقيرطو ،لـــمعلا ةـــيلآ حيـــضوت •
  .اهميلستو

  .دورط ةصنم عم لماكلا ينقتلا طبرلا -7
 هـــنع رـــشنلاب دورـــطلا لـــقن صيخرـــت ىـــلع لـــصاحلا موـــقي -8

 .ةيمويلا فحصلا نم نيتفيحصب
 تاـبلطتملا ءافيتـسا )يـلحم( دورـطلا لـقن صيخرـت بـلاط ىلع بجي
  :ةيلاتلا
 ،لـــقنلل ةــماعلا ةـــئيهلل ةــينورتكلإلا ةـــصنملا يــف ليجــستلا -1

  .اهب ينورتكلإلا دهعتلا ىلع ةقفاوملاو
 نأو ،لوـــعفملا يراـــس ةأـــشنملل يراـــجتلا لجـــسلا نوـــكي نأ -2

  .)يلحم( دورطلا لقن طاشن نمضتي
 مدــقم وــلخو ةــيلاملا ةــمذلا ةمالــسب رارــقإلا ىــلع ةــقفاوملا -3

  .ةيئانج قباوس يأ نم بلطلا
 ماـظنو ةمـس ماـظن لالـخ نـم هـنع مالعتـسالا ىـلع ةقفاوملا -4

  .مئاوق
  .ةمدخلا ميدقت ةيلآ هب ًاحضوم لمع جذومن ميدقت -5
 هـــنع رـــشنلاب دورـــطلا لـــقن صيخرـــت ىـــلع لـــصاحلا موـــقي -6

 .ةيمويلا فحصلا نم نيتفيحصب

9 3 - 
 ةدمل ةمدخلا مدقم بلط ىلع ءانب صيخرتلا ديدجت متي

 هارت ام بسحب وأ ،صيخرتلا يف اهيلإ راشملا كلتل ةلثامم
 ةمزاللا تابلطتملا عيمج ءافيتسا دعب كلذو ،ابسانم ةئيهلا

 تابلطتملا ءافيتسا )يلودو يلحم( دورطلا لقن صيخرت ديدجتل بجوتي
  :ةيلاتلا
 60 لالخ( ةدمتعملا ةئيهلا تاونق دحأ ربع ةاشنملا نم مدقم بلط-1
  )ءاهتنالا خيرات نم موي

  .دورطلا لقن طاشن نمضتي يذلاو ،ةأشنملل يراجتلا لجسلا نايرس-2
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 نإ ةئيهلا ىدل ةيلاملا هتامازتلا عيمج هدادس اهيف امب كلذل
  صيخرتلا ديدجتل يلاملا لباقملاو تدجو

 .تدجو نإ ةيلاملا تافلاخملا دادس-3

13 - - 
 ردصتو ،ديدجتلل ةلباق نيتنس نع لقت ال ةدمل صيخرتلا ردصي
  .صيخارتلا ددم طباوض ةئيهلا

 عـم ةـلثامم ةدـمل دـيدجتلل لـباق ،ناتنـس رادـصإلا دـنع صيخرتلا ةدم
 .ةنايرسل ةمزالم رادصإلا طورش نوكت نأ ةاعارم

  .هل صخرملا بلط ةبغر ىلع ءانب صيخرتلا ءاغلإ - 2 29

  :يلي ام ءافيتسا دورطلا لقن صيخرت ءاغلإل بجوتي
 لبق( ةدمتعملا ةئيهلا تاونق دحأ ربع ةأشنملا لبق نم مدقم بلط-1

  )بولطملا خيراتلا نم لقألا ىلع موي 30
 لاح يف دورطلا لقن طاشن ةلازإ وأ ،ةأشنملل يراجتلا لجسلا ءاغلإ-2
  .ىرخأ تاطاشن لجسلا نمضت

  .ةديدج تابلط مالتسا مدعو ةمئاقلا تالماعتلا عيمج ءاهنإب رارقإلا-3
 .صيخرتلا ءاغلا دعب ىتح ةمئاقلا تامازتلالا نع ةيلوؤسملاب رارقإلا-4
 .تدجو نا ةيلاملا تافلاخملا دادس-5

39 - - 

 وأ ةلاكو يأ عم لماعتلا يف ةمدخلا مدقم ةبغر لاح يف
 قلعتت تابيترت يأب مايقلل ديربلا نوؤشب ةينعم ةيلود ةمظنم
 بجيف ،اهميدقتب هل صخرملا ةيديربلا تامدخلا ميدقتب
 يتلا طباوضلل ًاقفو ةيباتكلا ةئيهلا ةقفاوم ىلع لوصحلا
 ةئيهلا اهددحت

 تاــنايب ةــفاك نمــضتي ةــمدخلا مدــقم لــبق نــم بــلط عــفر متــي
 تاذ قئاــثولا ةــفاكب ًاعوفــشم ةــئيهلل ةــيلودلا ةــمظنملا وأ ةــلاكولا
  .ةمزاللا ةقفاوملا ىلع لوصحلل كلذو ةلصلا

40 3 - 
 ةئيهلا اهددحت يتلا ةقيرطلل ًاقفو ةيديربلا ةداملا نع نالعإلا
  .ةيديربلا تانايبلا ةيرس ةاعارم عم ،ديفتسملا ىلع لالدتسالل

 يمــسرلا عــقوملا لالــخ نــم ةــيديربلا ةداــملا نــع نالــعإلا متــي
 .ةمدخلا مدقمل

51 2 - 
 يواكشلا يقلتل ةلاعف لئاسو ريفوت ةمدخلا مدقم ىلع
  ةئيهلا هددحت امل ًاقفو

  :ةيلاتلا لئاسولا دحأب ىواكشلا يقلت متي
  .يناجملا فتاهلا مقر -1
 .ةمدخلا مدقمل يمسر ينورتكلا ديرب -2
  .ةمدخلا مدقمل يمسرلا قيبطتلا وأ يمسرلا عقوملا -3
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