
رابخألا رابخألا رخآ   رخآ

عقوملاةيسيئرلا ةعئاشلاةطيرخ  ةلئسالا  Arabic

ثحب  ... عقوملا ىف  ثحبلا 

ةينورتكلالا يعماجلاةموظنملا  ديربلل  لوخدلا 

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 

ةساردلا ةساردلا نوئش   نوئش

ةساردلا ةساردلا نوئش   نوئش
تايلكلل تايلكلل ةيلخادلا   ةيلخادلا حئاوللا   حئاوللا هيلع   هيلع صنت   صنت امل   امل اقفو   اقفو حوتفملا   حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا جماربب   جماربب ةساردلا   ةساردلا ماظن   ماظن نوكي   نوكي

:: ىتالا ىتالا ىلع   ىلع ةساردلا   ةساردلا دمتعت   دمتعت
داوملا داوملا ةذتاساو   ةذتاساو نيسرادلا   نيسرادلا نيب   نيب ةيرود   ةيرود ةيملع   ةيملع تاءاقل   تاءاقل --11

،، تايلكلاب تايلكلاب ةيلخادلا   ةيلخادلا حئاولل   حئاولل اقبط   اقبط جمانرب   جمانرب لكل   لكل ةساردلا   ةساردلا ماظن   ماظن --22
ةيلكلل ةيلكلل ةيلخادلا   ةيلخادلا ةحئاللا   ةحئاللا هيلع   هيلع صنت   صنت امام   قفو   قفو يساردلا   يساردلا ىوتسملاب   ىوتسملاب ةددحم   ةددحم ةيساردلا   ةيساردلا تاررقملا   تاررقملا نوكت   نوكت --33

.بلاطلا .بلاطلا بغري   بغري يتلا   يتلا تاررقملا   تاررقملا ليجستو   ليجستو رايتخا   رايتخا متيو   متيو
عوبسا عوبسا   1515 دحاولا   دحاولا ةساردلا   ةساردلا لصفلا   لصفلا ىفىف   ةساردلا   ةساردلا ةدم   ةدم ةيسارد   ةيسارد تايوتسم   تايوتسم عبرا   عبرا ىلع   ىلع ةساردلا   ةساردلا موقت   موقت

ةسسارد ةسسارد لصف   لصف حرط   حرط ةيلكلل   ةيلكلل زوجيو   زوجيو نييسارد   نييسارد نيلصف   نيلصف ىلا   ىلا تايوتسملا   تايوتسملا نمنم   ىوتسم   ىوتسم لكلك   ميسقت   ميسقت متي   متي
ىفيص ىفيص

تايوتسملا تايوتسملا داوم   داوم ىفىف   ليجستلا   ليجستلا ىفىف   هقح   هقح ىلع   ىلع ىندالا   ىندالا ةيساردلا   ةيساردلا تاررقملا   تاررقملا ىفىف   بلاطلا   بلاطلا بوسر   بوسر رثؤي   رثؤي الال  
هيف هيف ليجستلا   ليجستلا دارملا   دارملا قباسلا   قباسلا بلطتملا   بلطتملا حاجنب   حاجنب ذجنا   ذجنا دقدق   مادام   مادام ىلعالا   ىلعالا

لصفلا لصفلا ىفىف   تاررقم   تاررقم   66 ىصقأ   ىصقأ دحبو   دحبو لقالا   لقالا ىلع   ىلع تاررقم   تاررقم ثالث   ثالث ىسارد   ىسارد لصف   لصف لكلك   ىفىف   بلاطلا   بلاطلا سردي   سردي
تاررقم تاررقم   33 هيل   هيل ىصقالا   ىصقالا دحلا   دحلا نوكي   نوكي ةفيصلا   ةفيصلا ىساردلا   ىساردلا لصفلا   لصفلا ءانثتساب   ءانثتساب دحاولا   دحاولا ىساردلا   ىساردلا

فلخت فلخت  ) ) نيتدام نيتدام واوا   ةدام   ةدام ليجستب   ليجستب حوتفملا   حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا بالطل   بالطل ةصرفلا   ةصرفلا ةحاتال   ةحاتال ىلعالا   ىلعالا سلجملا   سلجملا ةبطاخم   ةبطاخم متمت  
ةررقملا ةررقملا ةيسارد   ةيسارد ةدام   ةدام   1212 ىلا   ىلا ةفاضالاب   ةفاضالاب قباس )  )  قباس مرت   مرت نمنم   لبق   لبق نمنم   مهب   مهب ليجستلا   ليجستلا متي   متي ململ   وأوأ   ليمحت   ليمحت واوا  

لصفلا لصفلا ىفىف   بلاطلا   بلاطلا اهلجسي   اهلجسي ىتلا   ىتلا ةيساردلا   ةيساردلا تاررقملا   تاررقملا ددع   ددع ديزي   ديزي الاالا   ىلع   ىلع ىساردلا   ىساردلا ىوتسملا   ىوتسملا ىفىف  
تاررقم تاررقم   77 نعنع   دحاولا   دحاولا ىساردلا   ىساردلا
:: ةيساردلا ةيساردلا ةطخلا   ةطخلا دادعا   دادعا

كلذ كلذ متيو   متيو ةيميلعتلا   ةيميلعتلا ةيلمعلا   ةيلمعلا ذيفنت   ذيفنت ةيفيك   ةيفيك لوانتت   لوانتت ىتلاو   ىتلاو ةيساردلا   ةيساردلا ةطخلا   ةطخلا دادعإب   دادعإب ةيلكلا   ةيلكلا موقت   موقت --11
.يملعلا .يملعلا مسقلا   مسقلا

.ةيملعلا .ةيملعلا ماسقالا   ماسقالا تاحرتقم   تاحرتقم عيمجتب   عيمجتب ةيلكلاب   ةيلكلاب بالطلاو   بالطلاو ميلعتلا   ميلعتلا نوئش   نوئش ةرادا   ةرادا موقت   موقت --22
ةيلكلا ةيلكلا ديمع   ديمع // .د.أديسلا .د.أديسلا اهعقويو   اهعقويو اهيلع   اهيلع ةقفاوملل   ةقفاوملل ةيلكلا   ةيلكلا سلجم   سلجم ىلع   ىلع ةيساردلا   ةيساردلا ةطخلا   ةطخلا ضرعت   ضرعت --33

:: ةيساردلا ةيساردلا ةطخلا   ةطخلا جذامن   جذامن
.ةيلخادلا .ةيلخادلا ةحئالاب   ةحئالاب دراو   دراو وهوه   امك   امك ررقم   ررقم لكلك   عيزوتو   عيزوتو ىوتسملاب   ىوتسملاب ةيساردلا   ةيساردلا تاررقملا   تاررقملا نمضتيو   نمضتيو (( 11  ) ) جذومن جذومن --11

نيمئاقلا نيمئاقلا ىلع   ىلع ةلماك   ةلماك تانايبو   تانايبو يملع   يملع مسق   مسق لكلك   يفيف   سيردتلاب   سيردتلاب نيمئاقلا   نيمئاقلا نمضتىو   نمضتىو (( 22  ) ) جذومن جذومن --22
تايوتسملاب تايوتسملاب اهسيردتب   اهسيردتب موقي   موقي يتلا   يتلا تاررقملا   تاررقملا تانايبو   تانايبو (( باصنلا باصنلا صصختلا - - صصختلا ةيملعلا - - ةيملعلا ةجردلا   ةجردلا )) سيردتلاب سيردتلاب

.اهنم .اهنم لكل   لكل سيردتلا   سيردتلا تاعاسو   تاعاسو
.ةيساردلا .ةيساردلا ةطخلا   ةطخلا ليدعت   ليدعت ( ( 33 )) جذومن جذومن --33

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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