
رابخألا رابخألا رخآ   رخآ

عقوملاةيسيئرلا ةعئاشلاةطيرخ  ةلئسالا  Arabic

ثحب  ... عقوملا ىف  ثحبلا 

ةينورتكلالا يعماجلاةموظنملا  ديربلل  لوخدلا 

تاناحتمالاو تاناحتمالاو ليجستلاو   ليجستلاو ةساردلا   ةساردلا نوئش   نوئش

تاناحتمالاو تاناحتمالاو ةساردلا   ةساردلا ةرادإ   ةرادإ ريدم   ريدم ماهم   ماهم
سناــسيللا ةـــلحرم  بـــالطب  ةـــصاخلا  ةـــيلكلل  ةـــماعلا  ةسايـــسلا  مــسر  يف  ةـــيلكلا  ةرادإ  نــع  نيلوئـــسملا  ةـــنواعم  . 1

، ذـيفنتلا عـضوم  ةسايــسلا  هذـه  عـضو  ىلع  لـمعلاو  اـهتلاسر  ءادأو  ةــيلكلا  فادــهأ  قـيقحت  لـفكي  اـمب  سويرولاـكبلاو ، 
.هجو نسحأ  ىلع  اهنم  ءاهتنالل  اهتعباتمو 

نوئــش سلجمو  ةـيلكلا  سلجمو  ةـيلكلاب  بـالطلاو  مـيلعتلا  نوئــش  ةـنجل  اهردــصت  يتـلا  تارارقلا  ةــعباتمو  ةــبقارم  . 2
.ةيلكلا ىوتسم  ىلع  بالطلاو  ميلعتلا  نوئشب  قلعتت  يتلا  ةعماجلا  سلجمو  بالطلاو  ميلعتلا 

ميلعتلا نوئـــش  سلجمل  اــهعفر  مــث  ةــيلكلا  سلجم  ىلع  ضرعلل  ةــيلكلاب  اــهلوبق  حرتــقملا  دادـــعألاب  ةركذـــم  دادـــعإ  . 3
.ةعماجلا سلجمو  بالطلاو 

ةياهنو ةـيادب  دـيعاوم  اهب  حـضوم  يناـثلا  يـساردلا  لـصفلاو  لوـألا  يـساردلا  لـصفلل  ةيـساردلا  ةـطخلاب  ةركذـم  دادـعإ  . 4
ةثلاثلا ةـقرفلا  بالطل  ينادـيملا  بيردـتلا  ةـياهنو  ةـيادب  دـيعاومو  ةـيرظنلا ) ةـيلمعلا /   / ةيوفـشلا تاناحتمالاو (  ةـساردلا 

.بعشلا عيمج  ةعبارلاو 
بيردــتلا تارارق  يــصخشلا ، راـبتخالا  تارارق  لـثم  تاـناحتمالاو  ةــساردلا  ةرادإـب  ةــصاخلا  ةــيذيفنتلا  تارارقلا  دادــعإ  . 5

.لامعلاو نييلاملاو  نييرادإلا  ءاضعألاو  سيردتلا  ةئيه  ءاضعأ  ةداسلا  نم  لك  ىوتسم  ىلع  رابكلا  ميلعتو  يناديملا 
فقو تاركذم  ةيـضرملا ،  راذعألا  تاركذم  لاثملا (:  ليبس  ىلع  بالطلاب  ةصاخلا  تاركذـملا  عيمج  ضرعو  ةـعجارم  . 6

روضحلا ةبـسن  اوققحي  مل  نيذلا  بالطلا  نامرح  تاركذم  ناحتمالا ،  بلاطلا  لوخد  مدـع  نع  راذـتعالا  تاركذـم  دـيقلا ، 
سلجم ىلع  مـث  ةــيلكلا ،  سلجم  مـث  بـالطلاو ،  مـيلعتلا  نوئــش  ةــنجل  ىلع  ضرعلل  كــلذو  ينادــيملا ، ) بيردــتلا  يف 

.هصخي اميف  لك  بالطلاو  ميلعتلا  نوئش 
عيمج ىف  ةــمزاللا  تاربـخلا  باــستكال  مهماــهم  رييغت  عـم  ةرادــإلاب  ءــالمزلا  ةداــسلا  ىلع  لــمعلا  عـيزوتب  رارق  رادــصإ  . 7

ةمظنملا لامعألا  ةـفاكل  ةـيذيفنتلاو  ةيريـضحتلا  تاءارجإلا  ىلع  فارـشإلاو  تاـناحتمالا  لاـمعأ  عيزوت  كلذـكو  تـالاجملا 
ىتـح تارارقلا  ةــعباتمو  اـهدامتعال ،  ةــيلكلا  ماـع  ريدــم  ذاتــسألا / ديــسلا  ىلع  ةــظحالملا  تارارق  ضرعو  تاـناحتمالل ، 

.ةيلكلاب تاقاقحتسالا  مسقل  ملست 
رظنلل بالطلاو  ميلعتلا  نوئـشل  ةـيلكلا  ليكو  روتكدـلا /  ذاتـسألا  ديـسلا  ىلع  لاـمعألا  هذـه  ةـفاك  عفرو  ضرع  ىلوتت  . 8

.يأرلا ءادبإو  اهيف 

 
تاناحتمالاو تاناحتمالاو ةساردلا   ةساردلا ةرادإب   ةرادإب ماسقألا   ماسقألا ءاسؤر   ءاسؤر ةداسلا   ةداسلا ماهم   ماهم

 ، قاروألا ءافيتساو  نيدجتـسملا ،  بالطلل  دـيقلا  تاءارجإ  نم  تاناحتمالاو  ةـساردلا  ةرادإـب  متي  اـم  ةـعجارمو  ةـعباتم  . 1
رفسلا تاكارتشاو  ةيـصخشلا  تاقاطبلا  دامتعاو  ةيعماجلا ،  ةنيدملا  قاروأ  دامتعاو  ةيـساردلا ،  بعـشلاب  بالطلا  ديقو 
تانايبو ديقلا  تاداهش  دامتعاو  روكذلا ،  بالطلا  نم  ليجأتلل  نيقحتسملل  دينجتلا  ليجأتو  سيبوتألاو ،  ديدحلا  ةكسلاب 

ريدـم ىلع  دـيقلا  فقوو  رذـعب  بايغلاو  تاليوحتلا  تاركذـم  ضرعو  اـهيلإو  ةـيلكلا  نم  بـالطلا  لـيوحتب  ةـصاخلا  ةـلاحلا 
.تاناحتمالاو ةساردلا  ةرادإ 

 . ىناديملا بيردتلا  تاعومجم  ىلع  بعشلا  عيمجب  ةعبارلاو  ةثلاثلا  نيتقرفلا  بالط  عيزوت  ةعباتم  . 2
.ماع لك  نم  ربمتبس  رود  كلذكو  تافلختلا ، لوادجو  ىناثلاو  لوألا  نييساردلا  نييلصفلل  تاناحتمالا  لوادج  دادعإ  . 3

 . ةقرف لكل  سولجلا  ماقرأ  فوشك  لالخ  نم  تاناحتمالا  ناجل  ىلع  بالطلا  عيزوت  . 4
ناجللا ىبقارمو  نيظحـالملا  ددـعو  ًاـيموي  بـالطلا  ددـع  ىلاـمجا  هب  حـضوم  تاـناحتمالاب  ةـصاخلا  تاـيئاصحإلا  دادـعإ  . 5

 . تاناحتمالا ةرتف  لاوط  كلذو  ىطايتحالاو 
.ناجللا لخاد  بالطلل  بايغلا  ىلوئسم  عيزوت  كلذكو  تاناحتمالا  ناجل  ىلع  نيظحالملا  عيزوت  ناجل  ةسائر  . 6

ةرادإب تاناحتمالا  ةرادإ  ىلإ  اهلاسرإو  ةصاخلا  ناجللاو  شغلا  تالاحو  نامرحو  بايغو  روضحب  ةيموي  تايئاصحإ  دادـعإ  . 7
.بالطلاو ميلعتلا  نوئشل  ةعماجلا  سيئر  بئان  د.أ / ديسلا  ىلع  اهضرعل  ةعماجلا 

بالطلا بالطلا نوئش   نوئش ىفظوم   ىفظوم ماهم   ماهم
:-:- ةيلكلاب ةيلكلاب لوبقلل   لوبقلل نيحشرملا   نيحشرملا بالطلا   بالطلا ديق   ديق تاءارجإ   تاءارجإ  : : ًالوأ ًالوأ

تاداهـشلا وأ  ةـماعلا  ةـيوناثلا  ىلع  نيلـصاحلا  ءاوس  مهتافلم  مالتـساو  ةـيلكلاب  لوبقلل  نيحـشرملا  بـالطلا  لابقتـسا  . 1
.ايدجبأ اهبيترت  دعب  ةيودي  مئاوق  ىف  مهتانايب  نيودتو  اهتعجارمو  نيدفاولا  ةبلطلاو  ةلداعملا 

راــبتخالا ىبــطلا / فــشكلا  لــثم (: نيدجتـــسملا  بــالطلل  ةــيلكلا  اــهيرجت  ىتــلا  لوــبقلا  تاراــبتخا  تارامتـــسا  عــيزوت  . 2
.نيحشرملا بالطلا  ديق  تاءارجإ  لامكتسال  ىرخا  ةرم  اهعيمجتو  ىصخشلا )

لك ىف  بيعـشتلل  ةجردو  ةـبغرك  ًايددـع  اهرـصح  متيو  ةـصاخ  فوشك  ىف  بعـشلا  بسح  بالطلا  تابغر  غيرفت  متي  . 3
عيمج ىف  بيعــشتلل  ىندـألا  دــحلا  دــيدحت  ىف  اـهب  داـشرتسالل  ةــيلكلا  سلجم  ىلع  ضرعلل  ةركذــم  لــمع  مـتيو  ةــلاح ، 

ميلعتلا ميلعتلا نوئش   نوئش عاطق   عاطق
بالطلاو بالطلاو

بالطلاو بالطلاو ميلعتلا   ميلعتلا نوئش   نوئش عاطق   عاطق

عاطقلا عاطقلا ةيسيئر   ةيسيئر

عاطقلا عاطقلا رابخأ   رابخأ

ميلعتلا ميلعتلا نوئشل   نوئشل ةعماجلا   ةعماجلا سيئر   سيئر بئان   بئان
بالطلاو بالطلاو

يميظنتلا يميظنتلا لكيهلا   لكيهلا

يعماجلا يعماجلا ميوقتلا   ميوقتلا

ميلعتلا ميلعتلا نوئشل   نوئشل ةماعلا   ةماعلا ةرادإلا   ةرادإلا

حوتفملا حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا

بالطلا بالطلا ةياعرل   ةياعرل ةماعلا   ةماعلا ةرادإلا   ةرادإلا

ةيعماجلا ةيعماجلا ندملل   ندملل ةماعلا   ةماعلا ةرادإلا   ةرادإلا

ةيبطلا ةيبطلا ةرادالا   ةرادالا

ةيضايرلا ةيبرتلا  ةيلكل  ةيلخادلا  ةحئاللا  عورشم  ىلع  ةقفاوملا 

ةعماجلاةيسيئرلا ةعماجلانع  سيردتلابالطلاتارادإ  ةئيه  ىملعلاءاضعأ  تادحووثحبلا  طئاسولازكارم  زكرم 
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.ىبدألا ىساسألا  ميلعتلاو  ةيملعلاو  ةيبدألا  بعشلا 
.بالطلا تابغرو  ةيلكلا  سلجم  هددحي  ىذلا  ىندألا  دحلا  ىلع  ءانب  بعشلا  ىلع  بالطلا  عيزوت  . 4

ىلإ هجوتلل  بالطلل  هملـسيو  ةيـساردلا  موسرلا  دادس  نذإ  تاناحتمالاو  ةساردلا  ةرادإب  لوئـسملا  فظوملا  جرختـسي  . 5
 . ةنيزخلا

ةنيزخب ةيـساردلا  تافورـصملل  بالطلا  ديدست  دعب  ةميقلاو  خـيراتلاو  مقرلا  ثيح  نم  موسرلا  لاصيإ  تانايب  ليجـست  . 6
 . تاناحتمالاو ةساردلا  ةرادإب  لوئسملا  فظوملا  ىلا  عفدلا  لاصيإ  مهراضحإو  ةيلكلا 

 : : بالطلا بالطلا تادنتسم   تادنتسم ًايناث : : ًايناث
نم ةراعتـسالا  ةرامتـساو  ةيعامتجالا  ثاحبألا  تارامتـساو  ةـيعماجلا  ةـنيدملا  قاروأو  بالطلل  دـيقلا  تاداهـش  دامتعا  . 1

.ةبتكملا
.ىرخا تايلك  ىلا  انتيلك  نم  ليوحتلا  ىف  نيبغارلا  بالطلل  ةلاحلا  تانايب  دامتعا  . 2

.هتسارد تاونس  لالخ  ةيلكلا  نم  ليوحتلا  ىف  بغارلا  بلاطلا  هسرد  ىذلا  ىملعلا  ىوتحملا  دامتعا  . 3
.بوسرلا تارم  ددع  اوذفنتسا  نيذلا  بالطلل  لصفلا  تاداهش  جارختسا  . 4

.ىلوألا ةقرفلا  بالطل  ةيحصلا  ةقاطبلا  جارختسا  . 5
ةرادإل اهميلستل  ًادجديج  ريدقت  ىلع  نيلـصاحلاو  قوفتلا  ةأفاكم  نوقحتـسي  نيذلا  بالطلا  ءامـسأب  فوشك  جارختـسا  . 6

.مهتاقحتسم فرصل  ةيلاملا  نوئشلا 

:: ةيلكلا ةيلكلا سلجم   سلجم ىلع   ىلع ضرعلل   ضرعلل تاركذم   تاركذم اثلاث : : اثلاث
وأ داوم  نع  ءاوس  تاناحتما  لوخد  مدع  نع  بالطلا  راذعأ  لوبق  وأ  ىـساردلا  ماعلا  نع  بالطلا  ديق  فقول  تاركذـم  . 1

.هلمكأب ىساردلا  ماعلا  نع  وأ  ىسارد  لصف  نع 
.ناحتمالل مدقتلل  جراخلا  نم  ناحتمالا  لوخد  قح  مهل  نيذلا  بالطلل  حامسلل  تاركذم  . 2

.ةيلكلل نيحشرملا  ىلوألا  ةقرفلا  بالطل  بيعشتلا  ةركذم  . 3
.ىناديملا بيردتلا  ىف  ةبولطملا  روضحلا  ةبسن  اوققحي  مل  نيذلا  بالطلا  نامرح  تاركذم  . 4

 : : دينجتلا دينجتلا تانايب   تانايب ًاعبار : : ًاعبار
دينجت ليجأتل  ةعماجلاب  ىركـسعلا  لاصتالا  بتكم  نم  لدعم  دـنج   3 جذومن 2 ،  راضحإب  روكذـلا  بـالطلا  ىلع  هيبنتلا  . 1

انتاـفاومل ىركــسعلا  لاـصتالا  بـتكم  ىلا  بلاـطلا  تاــنايب  عـيمج  هـب  نودــم  جذوـمنلا  لاــسرإو  ةنــس  نـسل 28  بلاــطلا 
.تارارقلاب

لاصتالا بتكم  ةعباتمو  دينجتلا  نم  بلاطلا  فقوم  ديدحتل  ةعماجلاب  ىركـسعلا  لاصتالا  بتكم  ىلا  جذامنلا  لاسرإ  . 2
.دينجتلاب ةصاخلا  تالجسلاب  اهليجستو  ةيلكلل  ىرخأ  ةرم  جذامنلا  راضحإ  نيحل  ىركسعلا 

.اهتعابطو دينجتلا  تانايب  ليجستل  تالجسلا  نم  ةخسن  بالط  نوئش  رتويبمك  ميلست  . 3

 : : بالطلا بالطلا تالجس   تالجس اسماخ : : اسماخ
ةلاح / ىعابر بلاطلا  مسا  اهب  حـضوم  بلاطلاب  صاـخلا  فلملا  عقاو  نم  ةـقرف  لـكب  ةـصاخلا  بـالطلا  تالجـس  ةـباتك  . 1

اهعوــنو لوــصحلا  خـــيراتو  اـــهيلع  لـــصاحلا  ةداهـــشلا  دـــاليملا / هــهجو  خـــيرات  / ةـــنايدلا / ةيـــسنجلا / بلاـــطلا عوـــن  دـــيقلا /
/ تدـجو نا  فلختلا  داومو  ىلاـحلا  ماـعلا  ناـحتما  ةـجيتن  / هناونعو هتنهمو  رمـألا  ىلو  مسا  / ةيـساردلا موسرلا  / عوـمجملاو

.دصرلا لوئسم  عيقوت 
اقبط ةفنصم  تاظفاحملا   / عونلل اقبط  هفنصم  ديقلا  ةلاح  / عونلا  ) ةقرف لكب  صاخلا  لجسلا  لخاد  ةيئاصحإ  نيودت  . 2

( ىلاحلا ماعلا  ةجيتن   / عونلل

 : : ىناديملا ىناديملا بيردتلا   بيردتلا ًاسداس : : ًاسداس
بيردــتلا جــمانرب  ةــيدأتل  سرادــملا  لـخاد  تاـعومجم  ىلع  بعــشلا  عـيمجب  ةــعبارلاو  ةــثلاثلا  نيتـقرفلا  بــالط  عـيزوت  . 1

.سرادملا باعيتساو  بالطلا  تابغر  ىلع  ءانب  ىناديملا 
مهمازتـلا ةـعباتمو  نيبئاـغلا  بـالطلا  عيمجل  تاراذـنإ  لاـسرإو  ىنادـيملا ، بيردـتلا  ىف  بـالطلا  روضح  فوشك  غـيرفت  . 2

.روضحلاب

تاناحتمالا  : تاناحتمالا لامعأ   لامعأ ًاعباس : : ًاعباس
.ىرخأ ةرم  اهتعجارم  متي  ةينورتكلا  خسن  دادعإل  رتويبمكلا  مسقل  اهميلستو  ةيودي  سولجلا  ماقرأ  مئاوق  دادعإ  . 1

 . بالطلا عيمجل  فلختلا  داوم  ةعجارم  . 2
ررقملا مامأ  عيقوتلاو  فوشكلاب  هتبغر  بلاط  لك  ليجـست  قيرط  نع  ةـيرايتخالا  تاررقملا  ىف  بالطلا  تاـبغر  رـصح  . 3

.رتويبمكلا مسقل  اهميلستو  ناحتمالا  هيف  ىدؤيس  ىذلا 
ةلاـحل اــقبط  نيفنــصم  ناــحتمالا  اــهيف  نودؤيــس  نيذــلا  بــالطلا  ددــعو  ررقملا  مـسا  اــهب  حــضوم  ةــيئاصحإ  دادــعإ  . 4

قرف نـــم  ررقملا  ىف  ناـــحتمالا  ىدؤيـــس  نيذـــلا  بـــالطلا  ددـــع  ىلا  ةـــفاضإلاب  جراـــخلا ) نـــم  قاـــب /  / دجتـــسم ) دـــيقلا
(. تافلخت ) ىلعأ

.تاناحتمالا لوادج  دادعإ  هل  ىنستي  ىتح  مسقلا  سيئر  ىلع  اهضرعو  ضراعت  اهب  ىتلا  فلختلا  تاررقم  رصح  . 5
.تافلختلا لوادجو  ىناثلاو  لوألا  نييساردلا  نييلصفلل  تاناحتمالا  لوادج  ةعجارم  . 6

ىلوئــسمو نيبـقارملاو  نيظحـالملا  ددـعو  ناـجللا  ددــعو  بـالطلا  ددــعب  هدــح  ىلع  مـسق  لـكل  يئاـصحإ  ناـيب  دادــعإ  . 7
.بالطلل ةيناحتمالا  لوادجلاب  ةحضوملا  ناحتمالا  مايأل  ًاقفو  ىطايتحالاو  بايغلا 

/ ةينوناق ةنجل   / ةيبط ةنجل   / نيظحالم نيبقارم /   ) ةظحالملا لامعأ  ةفاكل  ةيموي  ةيلعف  روضح  عيقوت  فوشك  دادعإ  . 8
(. بايغ ىلوئسم   / لامع

.ةعماجلا ةرادإ  ىلا  اهلاسرإو  شغلا  تالاحو  ةصاخلا  ناجللاو  بالطلا  بايغو  روضحب  ةيموي  تايئاصحإ  دادعإ  . 9



ةعماجلا ةعماجلانع  نع 

ةلاسرلا ةيؤرلا و 

ةعماجلا فادهأ 

ىميظنتلا لكيهلا 

ةعماجلا تانوفيلت  ليلد 

ةعماجلاب نيلماعلا  ةباقن 

سيردتلا ةئيه  ءاضعأ  ىدان 

ةعماجلا ةعماجلاتارادإ  تارادإ 

ةعماجلا سيئر 

بالطلاو ميلعتلا  نوئش  عاطق 

ثوحبلاو ايلعلا  تاسدردلا  نوئش  عاطق 

ةئيبلا ةيمنتو  عمتجملا  ةمدخ  عاطق 

ةعماجلا ماع  نيمأ  عاطق 

تامولعملا ايجولونكتو  مظن  تامولعملاتاعورشم  ايجولونكتو  مظن  تاعورشم 

ةينورتكلالا ةباوبلا 

ةيرادإلا تامولعملا  مظن  ريوطت 

ةيمقرلا تابتكملا 

ينورتكلإلا ملعتلا 

تامولعملا ةكبشل  ةيساسألا  ةينبلا 

تامولعملا ايجولونكت  ىلع  بيردتلا 

قيوستلا

عقوملا عقوملاتايئاصحإ  تايئاصحإ 

730730 سيردتلا :  ةئيه  ءاضعأ  سيردتلا : ددع  ةئيه  ءاضعأ  ددع 

2794227942 ةيعماجلا : ةلحرملا  بالط  ةيعماجلا :ددع  ةلحرملا  بالط  ددع 

76377637 ايلعلا :  تاساردلا  بالط  ايلعلا : ددع  تاساردلا  بالط  ددع 

ىعامتجالا لصاوتلا  عقاوم  ىلع  ىعامتجالاانوعبات  لصاوتلا  عقاوم  ىلع  انوعبات 

ةيصوصخلاةيسيئرلا انعمةسايس  لصاوت 
تاداسلا 2014 ةنيدم  ةعماجل  ةظوفحم  قوقحلا  عيمج 

:: بالطلل بالطلل تابطاخم   تابطاخم ًانماث : : ًانماث
.ةيلكلاب مهديق  تاءارجإ  اولمكي  مل  نيذلا  ةيلكلل  نيحشرملا  بالطلا  ةبطاخم  . 1

.ةيساردلا تافورصملا  دادسل  مهيلع  هيبنتلاو  ةيلكلا  بالط  ةبطاخم  . 2
.مهب ةصاخلا  دينجتلا  قاروأ  اوفوتسي  مل  نيذلا  روكذلا  بالطلا  ةبطاخم  . 3
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