
رابخألا رابخألا رخآ   رخآ

عقوملاةيسيئرلا ةعئاشلاةطيرخ  ةلئسالا  Arabic

ثحب  ... عقوملا ىف  ثحبلا 

ةينورتكلالا يعماجلاةموظنملا  ديربلل  لوخدلا 

ةيبيدأتلا ةيبيدأتلا تابوقعلا   تابوقعلا

بالطلا بالطلا بيدأت   بيدأت ماظن   ماظن
  

اميف نيبملا  يبيدأتلا  ماظنلل  نوعضاخ  نوعمتسملاو  جراخلا  نم  ناحتما  ةيدأتب  مهل  صخرملاو  نوبستنملاو  نوديقملا  بالطلا 
 . صخألا يلعو  ةيعماجلا  ديلاقتلاو  حئاوللاو  نيناوقلاب  لالخإ  لك  ةيبيدأت  ةفلاخم  ربتعيو  .دعب 

 
.ةيعماجلا  تآشنملا  وأ  ةيلكلا  ماظنب  ةلخملا  لامعألا 

ةيعماجلا لامعألاو  تارضاحملاو  سوردلا  روضح  نع  ربدملا  عانتمالا  وأ  هيلع  ضيرحتلا  وأ  ةساردلا  ليطعت 
.اهيلع  ةبظاوملاب  حئاوللا  يضقت  يتلا  ىرخألا 

.اهجراخ  وأ  ةعماجلا  لخاد  كولسلاو  ريسلا  نسحب  لخم  وأ  ةماركلاو  فرشلا  عم  ىفانتي  لعف  لك 
.هيف  عورش  وأ  ناحتما  يف  شغ  لكو  هل  مزاللا  ءودهلا  وأ  ناحتما  ماظنب  لالخإ  لك 

اهديدبت .  وأ  ةيعماجلا  بتكلا  وأ  داوملا  وأ  ةزهجألاو  تآشنمل  فالتإ  لك 
ةيعماجلا تاطلسلا  نم  قباس  صيخرت  نودب  اهيف  كارتشالا  وأ  ةعماجلا  لخاد  تايعمجلل  ميظنت  لك 

 . ةصتخملا
نم قباس  صيخرت  نودب  تاعيقوت  عمج  وأ  تايلكلاب  ةروص  ةيأب  طئاح  دئارج  رادصإ  وأ  تارشنلا  عيزوت 
ةفلاخم تارهاظم  يف  كارتشالا  وأ  ةيعماجلا  ينابملا  لخاد  ماصتعالا  .ةصتخملا 9 - ةيعماجلا  تاطلسلا 

.بادآلا  وأ  ماعلا  ماظنلل 
نم وأ  ديمعلا  هجرخي  سبلت  ةلاح  يف  طبضيو  هيف  اعورش  وأ  ناحتما  يف  اشغ  بكتري  بلاط  لك  ةدام 125 – 

عيمج يف  ابسار  بلاطلا  ربتعيو  داوملا  يقاب  يف  ناحتمالا  لوخد  نم  مرحيو  ناحتمالا  ةنجل  نم  هنع  بوني 
سلجم نم  رارقب  ناحتمالا  لطبيف  ىرخألا  لاوحألا  يف  امأ  - 11 بيدأتلا .  سلجم  يلإ  لاحيو  ناحتمالا  اذه 

شغلا فشك  لبق  بلاطلل  تحنم  دق  تناك  اذإ  ةيملعلا  ةجردلا  نالطب  ةيلع  بتريو  ةيلكلا  سلجم  وأ  بيدأتلا 
.
 

يهيه ةيبيدأتلا   ةيبيدأتلا تابوقعلا   تابوقعلا
  

.ةباتك  وأ  ةهافش  هيبنتلا 
.ةيبالطلا  تامدخلا  ضعب  نم  نامرحلا 

ارهش .  زواجت  ةدمل ال  تاررقملا  دحأ  سورد  روضح  نم  نامرحلا 
ارهش .  زواجت  ةدمل ال  ةيلكلا  نم  لصفلا 
رثكأ .  وأ  ررقم  يف  ناحتمالا  نم  نامرحلا 

يسارد .  لصف  ةدمل  وأ  نيرهش  زواجت  ةدمل ال  هاروتكدلا  وأ  ريتسجاملا  ةجردل  بلاطلا  ديق  فقو 
رثكأ .  وأ  ررقم  يف  بلاطلا  ناحتما  ءاغلإ 

ايسارد .  الصف  زواجت  ةدمل ال  ةيلكلا  نم  لصفلا 
رثكأ .  وأ  دحاو  يسارد  لصف  يف  ناحتمالا  نم  نامرحلا 

رثكأ .  وأ  يسارد  لصف  هدم  هاروتكدلا  وأ  ريتسجاملل  ديقلا  نم  بلاطلا  نامرح 
يسارد .  لصف  يلع  ديزت  هدمل  ةيلكلا  نم  لصفلا 

بلاطلا ةيحالص  مدع  هيلع  بتريو  ىرخألا  تاعماجلا  يلإ  لصفلا  رارق  غلبيو  ةعماجلا  نم  يئاهنلا  لصفلا 
ةيبرعلا .  رصم  ةيروهمج  تاعماج  يف  تاناحتمالا  يلإ  مدقتلا  وأ  ديقلل 

بلاطلا .  رمأ  يلو  يلإ  رارقلا  غالبإ  بجيو  ةيلكلا  لخاد  ةيبيدأتلا  ةبوقعلاب  رداصلا  رارقلا  نالعإب  رمألا  زوجيو 
بلاطلا .  فلم  يف  يوفشلا  هيبنتلا  ادع  ةيبيدأتلا  تابوقعلاب  ةرداصلا  تارارقلا  ظفحتو 

نم لقألا  يلع  تاونس  ةثالث  يضم  دعب  يئاهنلا  لصفلاب  رداصلا  رارقلا  يف  رظنلا  ديعي  نأ  ةعماجلا  سلجملو 
 . رارقلا رودص  خيرات 

 

 : : يهيه تابوقعلا   تابوقعلا عيقوتب   عيقوتب ةصتخملا   ةصتخملا تائيهلا   تائيهلا
  

نم عقي  امع  ةقباسلا  ةداملا  يف  ةينبملا  يلوألا  عبرألا  تابوقعلا  عيقوت  مهلو  نودعاسملا :  نودعاسملا ةذتاسألاو   ةذتاسألاو ةذتاسألا   ةذتاسألا
 . ةفلتخملا ةيعماجلا  ةطشنألاو  تارضاحملاو  سوردلا  ءانثأ  بالطلا 

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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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 

 
وأ تاب  ارطضا  ثودح  ةلاح  يفو  ةقباسلا ،  ةداملا  يف  ةينبملا  يلوألا  ينامثلا  تابوقعلا  عيقوت  هلو  ةيلكلا :  ةيلكلا ديمع   ديمع

عيمج عيقوت  ةيلكلا  ديمعل  نوكي  ناحتمالا  وأ  ةساردلا  ماظتنا  مدع  هنم  ىشخي  وأ  هنع  ببستي  ماظنلاب  لالخإ 
سلجم يلع  ةبوقعلا  عيقوت  خيرات  نم  نيعوبسأ  لالخ  رمألا  ضرعي  نأ  يلع  ةقباسلا ،  ةداملا  يف  ةينبملا  تابوقعلا 

تابوقعلا نم  كلذ  ريغ  يلإ  ةبسنلاب  ةعماجلا  سيئر  يلعو   ، ةعماجلا نم  يئاهنلا  لصفلاب  ةبوقعلا  تناك  اذإ  بيدأتلا  
 . اهليدعت وأ  اهئاغلإ  وأ  ةبوقعلا  دييأت  يف  رظنلل  كلذو  ،

 
يأر ذخأ  دعب  كلذو  ةريخألا ،  ةبوقعلا  ادع  ةقباسلا  ةداملا  يف  ةينبملا  تابوقعلا  عيمج  عيقوت  هلو  ةعماجلا :  ةعماجلا سيئر   سيئر

ددحملا مويلا  يتح  ةعماجلا  ةنكمأ  لوخد  نم  بيدأتلا  سلجم  يلإ  لاحملا  بلاطلا  عنمي  نأ  هلو   ، ةيلكلا ديمع 
 . هتمكاحمل

.تابوقعلا عيمج  عيقوت  هلو  بيدأتلا   : بيدأتلا سلجم   سلجم
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