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klلا ةرادإلا مسق فدGHلا ةيلكب ةيوبGHإ دوعس كلملا ةعماجب ةيوبoمهسُي امب ةيبالطلا ةكارشلا زيزعت ى 

tى~ع صني يذلاو ديدجلا تاعماجلا ماظن نم رشع ةعباسلا ةداملا نم نورشعلاو ةعبارلا ةرقفلا قيقحت ي 

 ةيؤر قيقحت بناجب ،"ھلمع دعاوق عضوو ھتاصاصتخا ديدحتو ةبلطلل يراشتسالا سلجملا ليكشت رارقإ"

 تاهجوتلا عضو ىoإ ةفاضإلاب ،دراوملاو تاردقلل لثمألا فيظوتلا لالخ نم مسقلا فادهأو ةلاسرو

  .ماع ّلك هومن معدو يبالطلا يراشتسالا سلجملا نيوكت �Hع قيبطتلا طحم ةيلبقتسملا

 رشنو ةينهملاو ةيركفلا م�lاراهم ةيمنتل ھتبلط اهدصقي ةرانم يبالطلا يراشتسالا سلجملا لثمُي ثيح

 كلذك ،مهسفنأ ةبلطلا ن�بو مسقلاو ةبلطلا ن�ب لصاوتلا روسج زيزعت يt مهسي اَّمم ،ةيعادبإلا مهراكفأ

 �Hفوتو ،ةيميلعتلا ةيلمعلاب ءاقترالل ةيميداكألا ةئيبلا يt ةجتنملاو ةزفحملا ةيبالطلا ةكراشملا عيسوت ىoإ ى�سي

 ةبلطلا حنم لالخ نم ةدايقلا ى~ع رداق ليج ءانبل ى�سي امك ،يأرلا ماGHحاو راوحلل ميلسلا ي�صلا وجلا

 ةفاكل ميوقتلاو ةعباتملاو ذيفنتلاو طيطختلا ةيلوؤسم لمحتو مl ارآ نع لوؤسملا �Hبعتلا يt ةكراشملا ةصرف

 .لامعألاو ةطشنألا

 ةرادإلا مسق نم اًيعسو ،ايلعلا تاساردلا بالطل اًيساسأ اًزكترُم £ملعلا ثحبلا رابتعا قلطنم نمو

 ةيلحم ةيملع تالجم يt رشنلاو ،£ملعلا جاتنإلا ى~ع مهعيجشتو ،ةيثحبلا ھتبلط تاراهم ريوطتل ةيوبGHلا

 ةنجللا ماهم نمو .ه١٤٤٢ ماع يبالطلا يراشتسالا سلجملاب ةيملعلا ةنجللا دامتعا ّمت دقف ،ةيبنجأو ةيبرعو

 ةيملعلا ةنجللا تماق دقف كلذل اًقيقحتو ،ةيوبGHلا ةرادإلا مسقب ةصاخلا ةيثحبلا تايولوألا ديدحت ةيملعلا

 نع ،يoاعلاو ماعلا ميلعتلا يترادإل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةيوبGHلا ةرادإلاب ةيثحبلا تايولوألا ديدحتب

ا ثيح ،£ملعلا ثحبلا قيرط
ُ

                            .يافلد بولسأو ،ةيلبقتسملا تاساردلا جهنم ةساردلا يt مدختس

 يSافرلا ديع تنب انر / ةيملعلا ةنجللا سيئر                                                           

 ةيوب_^لا ةرادإلا مسقب يبالطلا يراشتسالا سلجملاب ةيملعلا ةنجللا
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  .دعبو ،هللا لوسر ى~ع ملسو هللا ى~صو ،هلل دمحلا

t²لإ لخدت ةديدج ةينمز ةلحرم يlّ�غتملا نم ديدعلاب ةطاحم ،ةيميلعتلا تاسسؤملا اHةيميلقإلا تا 

 ديدعلا ى~ع بوؤدلا لمعلا مزلتسي امم ؛ي³ولونكتلاو يtرعملا روطتلاب مستي يذلا ،رصعلا تايدحتو ةيملاعلاو

 لئاسوو ةينقتلا روطت :لثم ،رصعلا اذl¸ ميلعتلا يt ةرثؤملا ى�Hكلا تاHّ�غتملاب متµ£ �lلا ةثيدحلا تاساردلا نم

خضتو ،يSامتجالا لصاوتلا
ّ

 ديدعلا يt ةيفرعملا تارّوطتلا ةبكاومل ةجاحلاو ،ميلعتلا تاسسؤم ى~ع بلطلا م

 .تالاجملا نم

 ؛ة�Hغتمو ةددعتم ميلعتلا اياضق نإ ثيح ،ةيوبGHلا ثوحبلل ى�Hك ةيمهأ ةيميلعتلا تاسسؤملا تلوأ دقو

لطتي امم
ّ

¼عت بابسأو ميلعتلا روطت بابسأ ةفرعم ب
ّ

Hاتلابو ؛بابسألا كلت ةجلاعم مث ،كلذك هoلغتلا ي
ّ

 ى~ع ب

أو ةيثحب ةيعجرم ى~ع مئاق £¿¾سؤم £ميلعت نايك ريوطتو ،ا�lّدِح فيفخت وأ ةيوبGHلاو ةيميلعتلا تالكشملا
ُ

 رط

 .)2018،برح( ةيملع ةيقطنم

ت نأو ،ةثادحو ةلاصأ تاذ ثحبلا تاعوضوم نوكت نأ ه�Hثأتو ھتميق £ملعلا ثحبلل لعجي اممو
ُ

 جلاع

 ةيملع تاسارد نم ةعبان نوكت نأ بجي امك ،يtاكلا لكشلاب £ملعلا ثحبلا ا²lلإ قّرطتي مل ةرصاعم اياضق

ملا نم ةمئاقل دنتستو ،£ملعلا ثحبلا تايولوأ يt ثحبت
ُ

 تاهاجتالا ةلوانتم ،ءا�Hخلا ءارآ ى~ع ةدنتسملا تاحGHق

 .)2017،رساجلا( نيدايملا فلتخم يt ةثيدحلا

 ةيؤر ى~ع تايولوألا تدنتسا اذإ ةصاخبو ،رارقلا ذاختا ى~ع ةردقلا معدي تايولوألا ديدحتف ھيلعو

 ى~ع ةيثحبلا زكارملاو ةيميلعتلا تاسسؤملا يt ن�ثحابلا زفحي امم ،مļ ةناعتسالا تمت ؛ءافكأ ءا�Hخ نم ة�Hصبو

        .ا²lّنبت

 

 ةمدقملا
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 ةفرعملا دفاور نم اًيساسأ اًدفار دعُي ثيح ،اًيلودو اًيلحم يوبGHلا ركفلا ريوطت يt £ملعلا ثحبلا مهسي

 لالخ نم كلذو .)µ£، 2015يبثلا( ھت�Hسم ريوطتو ،ھتاهجوت ميوقتو ھتعجارم مزلتسي امم ،اهءارثإو ةيوبGHلا

 .ھتيمهأ بسح ه�Hغ ى~ع لمع ءادأ ميدقتو ،اًحاحلإ H¼كألاو مهألاب ءدبلا وه ةيولوألاب دوصقملاو ،ھتايولوأ ديدحت

 ءا�Hخلا ىري £µلاو ،ةساردلاو ثحبلاب اهردجأو تاعوضوملاو تالاجملا بسنأ :ةيثحبلا تايولوألاب دصقيو

 £µلا ةئراطلا تامزألل اÄlجلاعم وأ ،ةدجتسملا ةيوبGHلا تاجاحلا اهلوانتل امإ ؛نهارلا تقولا يt اÄlسارد ةيلضفأ

 .)2017،عورزملا(يtاكلا لكشلاب £ملعلا ثحبلا ا²lلإ قّرطتي مل £µلا ةرصاعملا اياضقلا وأ ،عمتجملا اl¸ رمي

 تالاجم يt ةساردلاو ثحبلاب ةريدجلاو ةمهملا تاعوضوملل اًيلبقتسم اًروصت مدقت ةيثحبلا تايولوألاف

 تا�Hغت نم مولعلا ى~ع أرطي امو £ملعلا ثحبلا يt روطتلا تاهاجتاو عقاولا ليلحت لالخ نم ،ةددحم

 ي�H tبك رود ھل نوكيس امم ،£ميلعتلاو يوبGHلا عقاولاب تاعوضوملل ي~بقتسملا روصتلا طابترا عم ،ةيجولونكت

 .ا²lلع اًباجيإ سكعنيو ،ةيميلعتلا ةئيبلا ن�سحتو روطت

 

 

 

 

 ةيثحبلا تايولوألا موهفم
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 مدعل اًرظن ؛ن�ثحابلا ن�ب لدجلاو فالخلا نم �Hثكلا ثوحبلا يt تايولوألا ديدحت عوضوم راثآ دقل

ثمي نأ ھنكمي ام ى~ع رظنلا تاهجو ن�ب قافتالا
ّ

 نوثحابلا اهدّدحي له ،اهددحي نمو ةكGHشم تايولوأ ل

 اهدّدحت وأ ،مهصصخت لاجم يt يوبGHلا ثحبلا ةكرحل مÄlعباتم لالخ نم ،ةينهملا م�lامامتهال اًقفو مهسفنأ

 تامظنملا تايصوت لالخ نم تايولوألا ديدحت وأ ،ةبقاعتملا ةيومنتلا ططخلا وأ ،يوبGHلا ثحبلا تاسسؤم

 .)É¿£، 2010رم( ؟ةددحم تالاجمل يوبGHلا ثحبلا تاهّجوت نأشب تارمتؤملاو

 ضوÊlلا يt ةيمهأ ھل ةيوبGHلا ثوحبلل تايولوألا ديدحت نأ الإ رظنلا تاهجو فالتخا نم مغرلا ى~عو

¸lلا ثحبلا تايلآ رّوطُي وهف ؛اGHلا تالكشملل بيجتست ثيحب ،يوبµ£ مهدّوزتو ،رارقلا يذختم ھجاوت tعرسأ ي 

ت اÍlأ امك ،لولحلاو لئادبلاو ثاحبألا جئاتنو تامولعملاب نكمم تقو
ُ

 ةيميلعتلا تاسايسلا ي�ناصل ةنواعم ّدَع

tةحلملا اياضقلاو ،ةيلبقتسملاو ةيلاحلا ةيثحبلا تاهّجوتلا زربأ دصرتو ،ميلعتلا حالصإ تاسايس ميوقت ي tي 

 ھيجوت ى~ع دعاسي يذلا رمألا ؛م�lاقوأ لاGÑخاو مهدوهج ديشرت ّمث نمو ،ا²lلإ ن�ثحابلا مامتها ھّجوتو ،ميلعتلا

 .)2011 ن�شالو ميهاربإ( ةحيحص ةيجهنم سسأ ى~ع ثوحبلا

 ةلحرم يÔو ،ثحبلا لحارم نم ةلحرم مهأ ن�ثحابلا ى~ع لّهست ةيثحبلا تايولوأ ةسارد نإف ،ھيلعو

كشيو رّوطتي £ملعلا ثحبلا لعجي امم ؛راركتلاو ةيطمنلا نع اًديعب ،بسانملا عوضوملاو ناونعلا رايتخا
ّ

 ًءانب ل

 ميلعتلا تاسسؤم يt لمعلل ن�سرامملا وأ ثحبلا ى~ع ن�مئاقلا دعاسيو ،تادجتسُمـلا بكاوي ةفرعملل اًّيمكارت

لطتل اÄlبكاوم نامضو ،اهقيبطتو تاساردلا كلت نم ةدافتسالا ى~ع يoاعلا
ّ

 ةفرعملا تاّدجتسمو نيديفتسملا تاع

 .ةثيدحلا

 ةيثحبلا تايولوألا ديدحت ةيمهأ
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  ةيوبرتلا ةرادإلل ةيثحبلا تايولوألا
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب

 )ماعلا ميلعتلا ةرادإ(
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 ةنيع ى~ع ھقيبطت مت يذلا يافلد بولسأ مادختساب ةيلبقتسملا تاساردلا جهنم ةساردلا تعبتا

 ةرادإ ،يوبGHلا فارشإلا ،ةيسردملا ةرادإلا( ھيف ةيرادإلا تايوتسملا عيمج نم ماعلا ميلعتلا يt ءا�Hخلا نم

 .يوبGHلا ناديملا يt ةليوط ةيلمع ة�Hخ يوذو ،ايلعلا تالهؤملا ةلمح نم )ميلعتلا ةرازو ،ميلعتلا

الوصو يافلد بولسأ تالوج لالخ اًيمكو اًيعون تانايبلا ليلحت متو
ً

 ،ثوحبلا نم تالاجم عبس ىoإ 

 اهضارعتسا مت ،ةساردلا جئاتن يt ةيلاع ةيولوأك ترهظ ةيعرفلا تاعوضوملا نم ةعومجم اÊlم لك تحت

 .بيتGHلل اًقفو

 :يoاتلا بيتGHلا ى~ع ةيثحب ةيولوأك تالاجم عبسلا تءاجو

  

الوأ
ً

 ةيسردملا ةرادإلا :

 يوبGHلا فارشإلا :اًيناث        

ثلاث        
ً

 ةيميلعتلا فئاظولا ي~غاشل £×ملا ريوطتلا :ا

 ماعلا ميلعتلا ليومت :اًعبار        

 ماعلا ميلعتلا يt ةيرادإلا تايلمعلا :اًسماخ     

 ةيوبGHلا ةرادإلا يt ةينقتلا فيظوت :اًسداس     

 ةيوبGHلا ةرادإلا يt يوبGHلاو £¿¾فنلا بناجلا :اًعباس      

 ماعلا ميلعتلا ةرادإ يl ةيثحبلا تايولوألا ديدحتل ةساردلا ةيجهنم          
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 .ءادألا ميوقتو ةرادإ .1

 .ملعتلا جتاون عفرو ملعتلا ةرادإ يt ةيسردملا ةرادإلا رود .2

 .ةيسردملا ططخلا مييقتو ءانب .3

 .�Hيغتلا ةدايق .4

 .لمعلا قرف ةرادإو ءانب .5

 .سرادملا يt ةمكوحلا .6

 .ةيسردملا ةدوجلا �Hياعم .7

 .ةسردملاو ةرسألا ن�ب ةقالعلا .8

 .ةيعمتجملا ةكارشلا .9

 .ةيرشبلا تاردقلا �Ñفحت .10

 .ةرادإلا يt ةمعانلا تاراهملا .11

 .ةيوبGHلا تادايقلا ميوقت .12

 .تامزألا ةرادإ .13

  .ةنمآلا ةيسردملا ةئيبلا .14

 .ةفرعملا عمتجم يt ةسردملا رود .15

 .ةيكراشتلا ةدايقلا .16

 .ةيسردملا تالكشملا لح .17

 .�Ñمتلا ةدايق .18

 .بهاوملا ةرادإ .19

 .ن�سوؤرملا عم ةيفارشإلا تالوادملا .20

 .ةسردملا ريدم تايافك .21

 .ن�كمتلا .22

 

الوأ            
ً

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةيسردملا ةرادإلا لاجم ي^ ةيثحبلا تايولوألا :
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 .دعب نع فارشإلاو ينوGHكلإلا فارشإلا .1

 .ملعتلا جتاون ن�سحت يt يوبGHلا فارشإلا رود .2

 .ةثيدحلا فارشإلا بيلاسأ .3

 .ةيفارشإلا تاسرامملا ميوقت .4

 .ةيميلعتلا تامزألا ةدايق .5

 .يوبGHلا فارشإلا يt راكتبالا .6

 .يوبGHلا فارشإلل ةثيدحلا تاهاجتالا .7

 .يوبGHلا فارشإلا ن�طوت .8

 .ةسردملا ريدمو فرشملا رود ن�ب لماكتلا .9

 .يوبGHلا فرشملا تايافك .10

 .يوبGHلا فارشإلا يt ةيعمتجملا ةكارشلا ليعفت .11

 

 

 

 

 

 

 

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب يوبPQلا فارشإلا لاجم ي^ ةيثحبلا تايولوألا :اًيناث           
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 .ةيلودلا تارابتخالا �Hياعم ءوض يt ملعملا ءادأ ريوطت .1

 .بيردتلا رثأ سايق .2

 .يئارجإلا ثحبلاو £ملعلا ثحبلا تاراهم .3

 .ملعتلا تاعمتجم ةرادإ .4

 .يناثلا فصلا تادايق ءانب .5

 .ةيميلعتلا فئاظولا ي~غاشل ةيبيردتلا تاجايتحالا .6

 .ن�لماعلل £×ملا ريوطتلا يt ةيسردملا ةدايقلا رود .7

 .نيرشعلاو دحاولا نرقلا تاراهم .8

 .بيردتلا ةدوج �Hياعم .9

 .2030 ةيؤر تاعلطتو ةيمنتلا تابلطتمب بيردتلا ةقالع .10

 .رمتسملا يتاذلا £×ملا ومنلا .11

 .ةيوبGHلا تادايقلا ليهأت .12

 .ن�ملعملل ةينهملا صيخاGHلا .13

 .يوبGHلا بيردتلا ن�طوت .14

 .دعب نع بيردتلا .15

 .ة�Hخلا لقن بيلاسأ .16

 

ثلاث     
ً

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةيميلعتلا فئاظولا يlغاشل ijملا ريوطتلا لاجم ي^ ةيثحبلا تايولوألا :ا
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 .ماعلا ميلعتلا يt ليومتلا ةءافك .1

 .ةيميلعتلا قفارملاو ينابملا رامثتسا صرف .2

 .ماعلا ميلعتلا ليومت يt ةمادتسالا .3

 .ةينمز ةGHف لالخ ميلعتلا ةينا�Ñمل ةيليلحت تاسارد .4

 .ةصخصخلا يt ةنراقم تاسارد .5

 .ةجتنملا ةسردملاو £¿Éردملا يتاذلا ليومتلا .6

 .ميلعتلا نم دئاعلا .7

 .ميلعتلا ةموظنم ريوطت ى~ع ا�lاساكعناو ةصخصخلا يt ةثيدحلا تاهاجتالا .8

 .ماعلا ميلعتلا ليومت يt ي~هألا عاطقلا ماهسإ .9

 .ميلعتلا ليومت يµ£ tسجوللا �Hيغتلا تانكمم .10

 .يرامثتسالا £ميلعتلا قودنصلا .11

 .£¿Éردملا قافنإلا يt تايولوألا ديدحت .12

 

 

 

 

 

 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ماعلا ميلعتلا ليومت لاجم ي^ ةيثحبلا تايولوألا :اًعبار       

 

 

 

 

 

 



 

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةيوب56لا ةرادإلاب ةيثحبلا تايولوألا ليلد  18 

 

 

 

 .ةيوبGHلا ةرادإلا تايلمع يt تانايبلا فيظوت .1

 .ةيرادإلا تايلمعلا ميوقتو ليلحت .2

 .ميلعتلل ةيلبقتسملا تايدحتلا .3

 .راكتبالاو عادبإلا �Ñفحت .4

 .ميلعتلا تارادإ ةيلالقتسا .5

 .يÞيتاGHسالا رارقلا عنص .6

 .تا�Ñهجتلاو ةيسردملا ينابملا عقاو ةسارد .7

 .ةيوبGHلا عيراشملا ةرادإ .8

 .ةيوبGHلا تاسايسلا ميوقتو ذيفنتو ءانب .9

 .ءادألا تارشؤم .10

 ...بيردتلاو ظافتحالاو باطقتسالا :ميلعتلا ةرازو يt ةيرشبلا دراوملا تايلمع ميوقتو ليلحت .11

 .رارقلا عنص يt ةكراشملا .12

 .ةيئارجإلاو ةيميظنتلا ةلدألا .13

 .تاردابملا ءانب .14

 .نزاوتملا ءادألا ةقاطب .15

 .�Ñمتلاو ةدوجلا �Hياعم .16

 .ةيسردملا ةحصلا .17

 .يÞيتاGHسالا طيطختلا .18

 

 

 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ماعلا ميلعتلل ةيرادإلا تايلمعلا لاجم ي^ ةيثحبلا تايولوألا :اًسماخ      

 

 

 

 

 



 

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةيوب56لا ةرادإلاب ةيثحبلا تايولوألا ليلد  19 

 

 

 .ملعتلا جتاون معد يt ةيميلعتلا تاصنملا ةيلعاف .1

 .ينا�Hيسلا نمألاو تامولعملا نمأ .2

 .ةينقتلا ةمكوح .3

 .ينوGHكلالا سيردتلا ةدوج �Hياعم .4

 .ينوGHكلإلا ميوقتلاو سايقلا .5

 .جمدملا ملعتلا .6

 .دعب نع ميلعتلا ةدايق .7

 .£µسردم ةصنم ،سراف ،رون ماظن :ميلعتلا يt ةينوGHكلالا ةرادإلا ةمظنأل ةيميوقت تاسارد .8

 .ةيمقرلا ةنطاوملا .9

 .ةيمقرلا ةدايقلا .10

 .ةيوبGHلا ةرادإلا يt ھتاقيبطتو يSانصلا ءاكذلا .11

 .ميلعتلا يt ةمخضلا تانايبلا فيظوت .12

 .ةينوGHكلإلا ةيفصلا تارايزلا .13

 .£àقتلا ملعملا .14

 .�Hكفتلا ةيمنت يt ةينقتلا فيظوت .15

 .ةينوGHكلالا تاصنملا �Hع لصاوتلا .16

 .يرادإلا لمعلا يt £مقرلا لوحتلا .17

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةيوبPQلا ةرادإلا تايلمع ي^ ةينقتلا فيظوت لاجم ي^ ةيثحبلا تايولوألا :اًسداس      

 

 

 

 



 

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةيوب56لا ةرادإلاب ةيثحبلا تايولوألا ليلد  20 

 

 

 

 .ميلعتلا يبوسنمل ةيفيظولا ةايحلا ةدوج .1

 .يفيظولا كاÍlإلا .2

 .يSوطتلا لمعلا .3

 .ةسردملا يبوسنمل ةيسفنلا ةحصلا .4

 .ةنطاوملاو ميقلا زيزعت .5

 .ملعملل يفيظولا اضرلا .6

 .£¿Éردملا عمتجملا لخاد ةيناسنإلا تاقالعلا .7

 .ميلعتلا يبوسنمل يفيظولا نامألا .8

 .ةيقالخألا ةيبGHلا .9

 

 

 

 

 

 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةيوبPQلا ةرادإلاب يوبPQلاو uvjفنلا بناجلا لاجم ي^ ةيثحبلا تايولوألا :اًعباس      
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  ةيوبرتلا ةرادإلل ةيثحبلا تايولوألا
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب

 )يلاعلا ميلعتلا ةرادإ(



 

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةيوب56لا ةرادإلاب ةيثحبلا تايولوألا ليلد  22 

 

ا
ُ

ا امك ،اÄlلئسأ ةعيبطو ةساردلا فادهأل ھتبسانمل ؛ةيلبقتسملا تاساردلا جهنم مدختس
ُ

 مدختس

 .لبقتسملاب ؤبنتلا تايلمع لالخ نم ةلمتحمو ةنكمم تالبقتسم ديدحت ى~ع موقي يذلا ،يافلد بولسأ

 :امهو ،يoاعلاو ماعلا ا²lعاطقب ميلعتلا ةرازول ن�بستنملا ءا�Hخلا ةعومجم نم ةساردلا عمتجم نّوكت 

 ةيوبGHلا تادايقلاو ،تاعماجلا يt يoاعلا ميلعتلا ةرادإب ن�صصختملا نيرضاحملاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ

 ،ةيوبGHلا ةرادإلا مسقب هاروتكدلا جمانرب نم يoاعلا ميلعتلا راسم يÞيرخو يراشتسم نم ميلعتلا ةرازوب

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا دودح نمض كلذو

 ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةيوبGHلا ةرادإلاب ةيثحبلا ةيولوألا تلكش تالاجم نامثل ةساردلا تلصوتو

 .تالاجملا هذهل ةيعرف تاعوضوم اÄlحت جردنت يoاعلا ميلعتلا ةرادإل

 :يoاتلا بيتGHلا ى~ع ةيثحب ةيولوأك تالاجم نامثلا تءاجو

الوأ
ً

 يSانطصالا ءاكذلا :

 ميلعتلا تايداصتقا :اًيناث

ثلاث
ً

 ةيرشبلا دراوملا :ا

 £ميداكألا دامتعالا :اًعبار

 ةيمقرلا ةدايقلا :اًسماخ       

 )ةيوبGHلا ةرادإلا تاعوضومل ىرخأ تاحGHقم( يoاعلا ميلعتلل طيطختلا :اًسداس       

 ي~هألا ي�ماجلا ميلعتلا :اًعباس

 اًيدايق ةأرملا ن�كمت :اًنماث

 يeاعلا ميلعتلا ةرادإ يl ةيثحبلا تايولوألا ديدحتل ةساردلا ةيجهنم            
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لعتلا تاجرخُم ن�سحت .1
ّ

 .م

 .رارقلا ذاختا معد مظن .2

 .ي�ماجلا مرحلاو قفارملا ةرادإ يt يSانطصالا ءاكذلا تاقيبطت .3

 .ميوقتلاو مييقتلا ةدوج .4

 .يSانطصالا ءاكذلا ءوض يt تامظنملا ءادأ .5

 .تامزألا ةرادإو يSانطصالا ءاكذلا .6

 .يSانطصالا ءاكذلا ءوض يt £×ملا ريوطتلاو بيردتلا .7

 .يSانطصالا ءاكذلاو تانايبلل ةيدوعسلا ةئيهلاو ةيدوعسلا تاعماجلا ن�ب ةكارشلا .8

 .ةيوبGHلا ةرادإلا يt يSانطصالا ءاكذلا تاقيبطت .9

 .يSانطصالا ءاكذلا لاجم يt £ملعلا ثحبلا .10

 .ةيرادإلا تايلمعلا ةتمتأ .11

 

 

 

 

 

 

 

الوأ        
ً

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةيوبPQلا ةرادإلاب ي}انطصالا ءاكذلا لاجم ي^ ةيثحبلا تايولوألا :

 



 

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةيوب56لا ةرادإلاب ةيثحبلا تايولوألا ليلد  24 

 

 

 .تاعماجلا ليومت يt ةفرعملا داصتقا رود .1

 .ةجتنملا ةعماجلا .2

 .يoاعلا ميلعتلا يt قافنإلا ةءافك .3

 .رامثتسالاو تاينا�Ñملا ةرادإ .4

 .لمعلا قوسل اÄlمءاومو ةيعماجلا جما�Hلا .5

 .ةيدوعسلا تاعماجلا يt ةمكوحلا .6

 .يoاعلا ميلعتلا ليومت يt ةثيدحلا تاهاجتالا .7

 .ةيعمتجملاو ةيملاعلا تاكارشلا .8

 .ةيعماجلا فاقوألاو قفارملا ةرادإ .9

 .ةيعماجلا جما�Hلاو تاجتنملا قيوست .10

 .ةيدوعسلا تاعماجلل يoاملا لالقتسالا .11

 .ءادألا ى~ع مئاقلا ليومتلا .12

 .ةيدوعسلا تاعماجلل ةيملاعلا ةدايرلا قيقحت يt ةيلالقتسالا رود .13

 .ديدجلا تاعماجلا ماظن قيبطت .14

 .ةيبنجألا تاعماجلا عورف باطقتسا .15

 

 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةيوبPQلا ةرادإلاب ميلعتلا تايداصتقا لاجم ي^ ةيثحبلا تايولوألا :اًيناث       
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 .ءادألا ميوقت .1

 .اهريوطتو ةيميداكألا تادايقلا ءادأ باطقتسا .2

 .ةيفيظولاو ةيميظنتلا لكايهلا .3

 .يرشبلا لاملا سأرل لثمألا رامثتسالا .4

 .ةلءاسملا مظن .5

 .ةيجاتنإلاو ءادألا ةرادإ مظن .6

 .ةينهملا صخرلا .7

 .ةيلخادلا ةباقرلا .8

 .ي�يرشتلا ءادألا ريوطت .9

 .عمتجملا تايلك ريوطت .10

 

 

 

 

 

 

ثلاث         
ً

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةيوبPQلا ةرادإلاب ةيرشبلا دراوملا لاجم ي^ ةيثحبلا تايولوألا :ا

 



 

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةيوب56لا ةرادإلاب ةيثحبلا تايولوألا ليلد  26 

 

 

 .ةيميلعتلا تاجرخُمـلا ةدوج .1

 .£ميداكألا دامتعالا قيقحت يt ةيوبGHلا ةدايقلا رود .2

 .اه�Hغو اًّيميداكأ ةدمتعملا تاعماجلا تاجرخُم ن�ب ةنراقم تاسارد .3

 .ةيملاعلا تادامتعالا ءوض يt دامتعالا �Hياعم ريوطت .4

 .ةلقتسملا تاعماجلا يt £ميداكألا دامتعالا �Hياعم .5

 .£ميداكألا دامتعالا �Hياعم ءوض يt ءادألا �Ñمت .6

 .تاعماجلاب £ميداكألا دامتعالا �Hياعم ةمادتسا .7

 .ةئشانلا تاعماجلا يt £ميداكألا دامتعالا .8

 .يtارشإلاو يريوطتلا اهرودو دامتعالا زكارم ةرادإ .9

 

 

 

 

 

 

 

 

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةيوبPQلا ةرادإلاب jميداكألا دامتعالا لاجم ي^ ةيثحبلا تايولوألا :اًعبار        

 



 

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةيوب56لا ةرادإلاب ةيثحبلا تايولوألا ليلد  27 

 

 

 .رارقلا ذاختا ى~ع ةيمقرلا ةدايقلا ةيلاعف .1

 .اًّيمقر لصاوتلاو لاصتالا تاراهم .2

 .ةيمقرلا ةمكوحلا .3

 .عادبإلاو راكتبالا يt اهرثأو ةيمقرلا ةدايقلا .4

 .ةيميظنتلا ةفاقثلا يt اهرثأو ةيمقرلا ةدايقلا .5

 .ةفرعملا ةرادإو ةيمقرلا ةدايقلا .6

 .ةيميظنتلا ةلادعلا قيقحت يt اهرودو ةيمقرلا ةدايقلا .7

 .ةيمقرلا ةرادإلا لبقتسم .8

 .ةيدوعسلا تاعماجلاب ةيمقرلا جما�Hلا ريوطت .9

 .ةيمقرلا ةنطاوملا .10

 

 

 

 

 

 

 

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةيوبPQلا ةرادإلاب ةيمقرلا ةدايقلا لاجم ي^ ةيثحبلا تايولوألا :اًسماخ      

 



 

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةيوب56لا ةرادإلاب ةيثحبلا تايولوألا ليلد  28 
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 رارقلا يذختم ةدافإو ،ثحبلا تايولوأب قلعتملا يوبGHلا بدألل ةيملع ةفاضإ تايولوألا هذه نوكت نأ لمؤي

tاعلاو ماعلا ميلعتلا نم ةينعملا تاهجلا يoبت لالخ نم يà£ لا ةيثحبلا تايولوألا ةمئاقµ£ ةساردلا اهل تلصوت. 

 ،ةيوبGHلا ةرادإلا يt ةساردلاو ثحبلاب ةريدج تاعوضوم تارايتخال ن�ثحابلا مامأ ي~مع لكشب لاجملا حتفو

 .يقيبطتلاو يرظنلا ناديملل مälاحبأ ةدافإو م�lاقوأ لاGÑخا يt مهسي امم

 

 نع ثحابو ملع بلاط لك عفني نأ لجو ّزع ىoوملا ن�لئاس ،لمعلا اذه يt مهاس نمل ريدقتلاو ركشلا لكو

 .ةفرعملا
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