
رابخألا رابخألا رخآ   رخآ

عقوملاةيسيئرلا ةعئاشلاةطيرخ  ةلئسالا  Arabic

ثحب  ... عقوملا ىف  ثحبلا 

ةينورتكلالا يعماجلاةموظنملا  ديربلل  لوخدلا 

ليجستلاو ليجستلاو ديقلا   ديقلا

لل ـــــ ـــــ يجستلاو يجستلاو دد   ــــــ ــــــ يقلا يقلا
:: بالطلا بالطلا لوبق   لوبق

 – – ةيبرعلا ةيبرعلا ةيوناثلا   ةيوناثلا )) تاداهشلا تاداهشلا نمنم   اهلداعي   اهلداعي امام   واوا   ةيرصملا   ةيرصملا ةماعلا   ةماعلا ةيوناثلا   ةيوناثلا نيلصاحلا   نيلصاحلا بالطلا   بالطلا لوبق   لوبق
تاعماجلا تاعماجلا تايلكب   تايلكب حوتفملا   حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا جمارب   جمارب يفيف   ةينفلا   ةينفلا ةيوناثلاو   ةيوناثلاو ةيرهزالا   ةيرهزالا ةيوناثلاو   ةيوناثلاو ةيبنجالا ) ) ةيبنجالا ةيوناثلا   ةيوناثلا

لبق لبق تاداهشلا   تاداهشلا هذه   هذه ىلع   ىلع بالطلا   بالطلا لوصح   لوصح خيرات   خيرات ىلع   ىلع لقالا   لقالا ىلع   ىلع تاونس   تاونس   55 رورم   رورم طرشب   طرشب ةيرصملا   ةيرصملا
حوتفملا حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا زكارم   زكارم قيرط   قيرط نعنع   لوبقلا   لوبقلا نوكي   نوكي نانا   ىلع   ىلع حوتفملا   حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا جماربب   جماربب قاحتلالا   قاحتلالا

هذهل هذهل ةيلخادلا   ةيلخادلا حئاوللا   حئاوللا يفيف   اهيلع   اهيلع صوصنملا   صوصنملا طورشلاو   طورشلاو دعاوقلل   دعاوقلل اقفوو   اقفوو ةرشابم   ةرشابم ةيرصملا   ةيرصملا تاعماجلاب   تاعماجلاب
.جماربلا .جماربلا

نلعيو نلعيو (( رياني رياني رهش   رهش يفيف   سطسغا –  –  سطسغا رهش   رهش يفيف   ماعلا ( ( ماعلا يفيف   نيترم   نيترم حوتفملا   حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا بالط   بالط لوبق   لوبق متي   متي
:-:- ةيتالا ةيتالا طورشلل   طورشلل اقفو   اقفو لوبقلا   لوبقلا ءدب   ءدب دعوم   دعوم نعنع   زكرملا   زكرملا

ةيوناثلا ةيوناثلا ةيبرعلا –  –  ةيبرعلا ةيوناثلا   ةيوناثلا )) تاداهشلا تاداهشلا نمنم   اهلداعي   اهلداعي امام   واوا   ةيرصملا   ةيرصملا ةماعلا   ةماعلا ةيوناثلا   ةيوناثلا نيلصاحلا   نيلصاحلا بالطلا   بالطلا
ةيرصملا ةيرصملا تاعماجلا   تاعماجلا تايلكب   تايلكب حوتفملا   حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا جمارب   جمارب يفيف   ةينفلا   ةينفلا ةيوناثلاو   ةيوناثلاو ةيرهزالا   ةيرهزالا ةيوناثلاو   ةيوناثلاو ةيبنجالا ) ) ةيبنجالا

.تاداهشلا .تاداهشلا هذه   هذه ىلع   ىلع بالطلا   بالطلا لوصح   لوصح خيرات   خيرات ىلع   ىلع لقالا   لقالا ىلع   ىلع تاونس   تاونس   55 رورم   رورم طرشب   طرشب
.لهؤملا .لهؤملا ىلع   ىلع تاونس   تاونس   55 رورم   رورم طرشب   طرشب ةينفلا   ةينفلا تامولبدلا   تامولبدلا ىلع   ىلع نولصاحلا   نولصاحلا بالطلا   بالطلا

ىلع ىلع لوصحلا   لوصحلا خيرات   خيرات نمنم   لقالا   لقالا ىلع   ىلع تاونس   تاونس   33 يضم   يضم طرشب   طرشب طسوتملا   طسوتملا قوف   قوف لهؤم   لهؤم ىلع   ىلع نولصاحلا   نولصاحلا
.لهؤملا .لهؤملا

صصخت صصخت ريغ   ريغ يفيف   اهب   اهب فرتعملا   فرتعملا ايلعلا   ايلعلا دهاعملا   دهاعملا واوا   تاعماجلا   تاعماجلا ىدحا   ىدحا نمنم   لاع   لاع لهؤم   لهؤم ىلع   ىلع نولصاحلا   نولصاحلا
.بلاطلا .بلاطلا هيلع   هيلع لصاحلا   لصاحلا ىلاعلا   ىلاعلا لهؤملا   لهؤملا

ةماعلا ةماعلا ةرادالا   ةرادالا ةقفاوم   ةقفاوم قيرط   قيرط نعنع   حوتفملا   حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا جماربب   جماربب قاحتلالا   قاحتلالا يفيف   نيدفاولا   نيدفاولا بالطلا   بالطلا لبقي   لبقي
.نيدفاولل .نيدفاولل

تافلم تافلم ةعجارم   ةعجارم متيو   متيو ةعماجلا   ةعماجلا تايلكب   تايلكب حوتفملا   حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا بالط   بالط نمنم   ميدقتلا   ميدقتلا تافلم   تافلم مالتسا   مالتسا متي   متي
ديسلا ديسلا نمنم   فوشكلا   فوشكلا دامتعاو   دامتعاو زكرملا   زكرملا لبق   لبق نمنم   حوتفملا   حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا جماربب   جماربب قاحتلالل   قاحتلالل نيمدقتملا   نيمدقتملا بالطلا   بالطلا

.بالطلاو .بالطلاو ميلعتلا   ميلعتلا نوئشل   نوئشل ةعماجلا   ةعماجلا سيئر   سيئر بئان   بئان .د.أ / / .د.أ

حوتفملا حوتفملا ميلعتلاب   ميلعتلاب لوبقلل   لوبقلل ةبولطملا   ةبولطملا قاروالا   قاروالا
ةرافسلا نم  ةرامتسالا  قثوت  نييرصم  ريغلا  بالطلل  ةبسنلابو  يمسر  جرختسم  وأ  ةماعلا  ةيوناثلا  ةرامتسا  لصأ 

.رصمب اهل  ةعباتلا 
نايب نايب عمعم   ةطسوتملا   ةطسوتملا قوف   قوف لهوم   لهوم ىلع   ىلع نيلصاحلل   نيلصاحلل ةبسنلاب   ةبسنلاب دهعملاب   دهعملاب ةصاخلا   ةصاخلا جرختلا   جرختلا ةداهش   ةداهش لصا   لصا

.تاراررقملاب .تاراررقملاب
ايلعلا ايلعلا دهاعملاو   دهاعملاو تاعماجلا   تاعماجلا ىجيرخل   ىجيرخل سناسيللا   سناسيللا وأوأ   سويرولاكبلا   سويرولاكبلا ةتقؤملا   ةتقؤملا ةداهشلا   ةداهشلا لصا   لصا

(( رتويبمك رتويبمك  ) ) داليملا داليملا ةداهش   ةداهش لصأ   لصأ
ةيصخش ةيصخش روص   روص ( ( 66  ) ) ددع ددع

يموقلا يموقلا مقرلا   مقرلا ةقاطب   ةقاطب ةروص   ةروص
(( طقف طقف نييرصملا   نييرصملا  ) ) دينجتلا دينجتلا نمنم   فقوملا   فقوملا لصأ   لصأ

ةيلخادلا ةيلخادلا ةرازوب   ةرازوب دارفالا   دارفالا نوئش   نوئش ةقفاوم   ةقفاوم :: ةطرشلل ةطرشلل ةبسنلاب   ةبسنلاب
ةحلسملا ةحلسملا تاوقلاب   تاوقلاب بيردتلا   بيردتلا ةئيه   ةئيه ةقفاوم   ةقفاوم طاطا :  :  ـــــ ـــــ بضلل بضلل ةة   ــــ بسنلاب بسنلاب )) ةحلسملا ةحلسملا تاوقلل   تاوقلل ةبسنلاب   ةبسنلاب

.. ةيركسعلا ةيركسعلا تالجسلا   تالجسلا نمنم   تانايبلاب   تانايبلاب باطخ   باطخ ىندألا  :  : ىندألا تاجردلل   تاجردلل ةبسنلاب   ةبسنلاب
ديقلا ديقلا تاءارجا   تاءارجا

ةيلاملا ةيلاملا تامازتلالا   تامازتلالا دادسو   دادسو هقاروا   هقاروا ءافيتسا   ءافيتسا دعب   دعب ةيلكلاب   ةيلكلاب بلاطلا   بلاطلا ديق   ديق متي   متي   --11
اهتسارد اهتسارد متمت   ىتلا   ىتلا داوملا   داوملا لكلك   اهيف   اهيف لجسي   لجسي بلاط   بلاط لكل   لكل ةفيحص   ةفيحص لمع   لمع متي   متي --22

ةقاطبلا ةقاطبلا ديدجت   ديدجت -- ليجأتلا ليجأتلا ةفاضالا - - ةفاضالا فذحلا - - فذحلا ليجستلا - - ليجستلا )) لثم لثم نيسرادلل   نيسرادلل ىدؤت   ىدؤت ىتلاتامدخلا   ىتلاتامدخلا عيمج   عيمج --33
.ةدح .ةدح ىلع   ىلع يسارد   يسارد لصف   لصف لكلك   يفيف   متت   متت (( تاناحتمالا تاناحتمالا ديعاوم   ديعاوم سولجلا - - سولجلا ماقرا   ماقرا ميلست   ميلست -- ةيعماجلا ةيعماجلا

نمنم باحسنالا   باحسنالا ةلاح   ةلاح يفيف   الاالا   ةساردلا   ةساردلا تاونس   تاونس لالخ   لالخ هتادنتسم   هتادنتسم نمنم   دنتسم   دنتسم يايا   بحس   بحس بلاطلل   بلاطلل زوجي   زوجي الال   --44
.جمانربلا .جمانربلا

ليجستلا ليجستلا تاءارجا   تاءارجا
.يساردلا .يساردلا ماعلا   ماعلا ةيادب   ةيادب يفيف   موسرلا   موسرلا دادس   دادس عمعم   لوالا   لوالا ىوتسملاب   ىوتسملاب ددجلا   ددجلا بالطلل   بالطلل ليجستلا   ليجستلا متي   متي --11

لصفلا لصفلا ءدب   ءدب لبق   لبق ةفلتخملا   ةفلتخملا تايوتسملا   تايوتسملا يفحوتفملا   يفحوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا بالطل   بالطل ةيساردلا   ةيساردلا تاررقملا   تاررقملا ليجست   ليجست متي   متي --22
حئاول حئاول بسح   بسح عيباسا   عيباسا ةثالث   ةثالث ىلإ   ىلإ نيعوبسا   نيعوبسا نمنم   هاصقأ   هاصقأ دعومل   دعومل رمتستو   رمتستو عيباسا   عيباسا ةثالث   ةثالث ىلاوحب   ىلاوحب يساردلا   يساردلا

ةيسارد ةيسارد تاررقم   تاررقم ىأىأ   ةفاضإل   ةفاضإل واوا   فذحل   فذحل كلذو   كلذو تايلكلا   تايلكلا

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 

سداسلا سداسلا عوبسالا   عوبسالا هاصقا   هاصقا دعوم   دعوم يفيف   موسرلا   موسرلا دادس   دادس --33
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