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 :يZاودلا جالعلا ةرادإ تامدخو ةلجاع >Pغلا ةيبطلا ةياعرلا تامدخ ميدقتل ةماعلا تاطا>;شإلا

 .ةيلديصلل لوعفملا يراس صيخرت دوجو §

 .ةيCDلا تاصصختلل ةيدوعسلا ةئيGلا نم ةيCDلا رداوBلا عيمج في<صتو لي>;: §

 ةيCDلا تاصصختلل ةيدوعسلا ةئيGلا ىدل فنصمو ل>;م يBي<يل\إ YZديص قVرط نع ةمدRSا ميدقت متي نأ §

 .ةنGملا ةلوازمب ھل صخرمو

 ھنم ةيطخ ةقفاوم ذخأو ةمدقملا ةمدRSا نع ھل لصفم حرش ميدقت نودب ضVرملل ةمدRSا ميدقت متي الأ §

 .ةينالديصلا ةياعرلا تامدخ klع لوصRDا ضفر jZ قRDا ضVرمللو

 .ھل ةمدقملا تامدRSاو ضVرملا تامولعم قيثوتل ةيبطلا تال>;لل يsوqrكلإ ماظن رفوت §

 .ةيلديصلا لمع ةqrف لالخ ةمدRSا ميدقت متي نأ §

 .ضVرملل ةيصوصRSا zrفوت نمضي امب ةيلديصلا لخادب ةلصفنم ةفرغ jZ تامدRSا ميدقت متي نأ §

 

 :يZاودلا جالعلا ةرادإ .1

 هذ� لمش:و .طغضلاو يركسلاو و�رلا\ ةنمزملا ضارمألا �~{رمل تايلديصلا jZ ي|اودلا جالعلا ةرادإ تامدخ ميدقت متي

 ةعجارم ،ةي�نا>Rا ضارعألا ةعجارم ،ا�� ھما�qلا ىدمو ھل ةيجالعلا ةطRSا ةع�اتم ،�~{رملا خVراتلا ةعجارم تامدRSا

 ليدع: ةشقانم ،ضVرملا اGلمعتس� ��لا ةVودألاب ةقلعتملا ةيبطلا ليلاحتلا ضع� ءارجإب ةيصوتلا ،ةيئاودلا تالخادتلا

 .كلذل ضVرملا ةجاح لاح jZ ب�بطلا عم ةيجالعلا ةطRSا

 :تايلديصلا لخادب يZاودلا جالعلا ةرادإ تامدخ ميدقت تابلطتم

 .ةيملع ةلدأ klع ��بم ةدح klع ةيضرم ةلاح لBل �Zالع لو\وتورب zrفوت §

 ةمئاق لمش:و جالعلا ةرادإل اGعابتا يBي<يل\إلا YZديصلا klع بجي ةD او zrياعم تالو\وتو�rلا نمضتت نأ بجي §

 ،ةينالديصلا ھلاBشأ فالتخاب ءاودلا لامعتسال ةددحم تا�£جوتو ةيضرملا ةلاD¢ل ةمدختسملا ةVودألا عيمجب

 1 رادصإلا مقر 2/5 ةحئاللا ةداملا مقر 5  قفرملا مقر

 قفرملا ناونع
 جالعلا ةرادإ تامدخو ةلجاعلا zrغ ةيبطلا ةياعرلا تامدخ ميدقت تاءارج©و تاطاqrشا

 ي|اودلا
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 ،اGمييقتو ةيبطلا ليلاحتلا بلط لو\وتو�rلا نمضت اذ©و ،اGعم لماعتلا ةيلآو ا�ªبقارم لبسو ةي�نا>Rا ضارعألاو

 رفوي نأ بجي امك ،ا�®لط zrياعمو ،ة�ولطملا ليلاحتلا Z ام لوح ةقيقد تاميلع: لو\وتو�rلا مدقي نأ بجيف

 .ةعبتملا zrيغتلا ةيلآ Z امو ،ةعر>Rا وأ جالعلا jZ اzrًيغ: ضرفت ��لا zrياعملا نأش� ةقيقد تاداشرإ

 YZديصلل نكمي ثيحب ضVرملا ةلاح ع�اتت ��لا ةيCDلا ةسسؤملاب طبترم يsوqrكلا جمانرب ةيلديصلا jZ رفوتي نأ §

 .ب�بطلا صيS¶:و ةيبطلا ليلاحتلا جئاتنو ضVرملل �µطلا خVراتلا klع علطي نأ

 .R¹اعملا ب�بطلا Ylإ عوجرلا نود ةيجالعلا ةطRSا zr jZيغ: يأب موقي نأ YZديصلل حمس� ال §

 .ا�£لع R¹اعملا ب�بطلا عالطإل كلذو ھيلع ليدعتلا وأ جالعلا zrيغتل ةحqrقملا ةطRSاب ضVرملا دVو�qب ما�qلإلا §

 

 :ةلجاعلا >Pغلا ةيبطلا ةياعرلا تامدخ .2

 ةيلاتلا تالاxyا vwع تايلديصلا tu اsميدقت نكمي noلا ةلجاعلا >Pغلا ةيبطلا ةياعرلا تامدخ رصتقت نأ بجي

 :طقف

 طيس� يدلج حفط §

 فافج دوجو مدع عم لاGسإلا وأ ءيقلا §

 ةسردملا نس jZ ءاºDألا لافطألا دنع نذألا ملأ §

 ةيعيبط ةVويح تامالع عم يولعلا �~½فنتلا زاR<Gا با�ªلا ضارعأ §

 .�~Àقأ دحب ةVوئم ةجرد 38 ةرارح ةجردو فيفخ لاعس عم لافطألا ىدل فنألا ناليس §

 .رGظلا مالآ لثم :ةباصإب ةطبترم zrغلا ةيلBيGلا ةيلضعلا يواBشلا §

 ةطيس�لا نذألاو سأرلا ,ردصلا ,نطبلا مالآ لثم :ةقلقملا zrغلا ةطيس�لا مالآلا §

 :تايلديصلا لخادب ةلجاعلا >Pغلا ةيبطلا ةياعرلا تامدخ ميدقت تابلطتم

 .)1( قD¢م ةماعلا ةيبطلا تادايعلا �Gzجت تاطاqrشا بسح ةزGجم ىsدأ دحك ةدحاو ةدايع zrفوت §

 ةحئاللا بسح ةيبطلا تايافنلا نم نمآلا صلختلا ماظنو ميقعتلاو ىودعلا ةحفاBم ماظنب درو امب ما�qلالا §

 .ةي�رعلا جيلRSا لودل نواعتلا سلجم لودب ةيCDلا ةياعرلا تايافن ةرادإل دحوملا ماظنلل ةيذيفنتلا
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 )1( قy|م

 ماع ھجوب تادايعلا tu ةمزاللاو ةيبطلا تا�sPجتلاو ثاثألا

 . ) فيالكت وأ ( ميقع: زاGج . ب�بط ةعامس

 . باصعالل ةقرطم . مدلا طغض سايق زاGج

 . ةزكرم ةكرحتم ةءاضا . جرشلاو مفلل ةرارD¢ل نVزاوم

 . ةطاطم كيÊسالب تازافق . لوطلل ساقم عم نزولل نا�zم

 – نقح نو�zتورك ( ةيفاعسالا ةVودألاو ليلاحملل بالود

 . )ن�zورتأ – نzماتس� ��نا – نzلانVردأ

  ) ةكرحتم ة�رع ( تاودألل ةلواط

 . ليلاحم لماح . نzعلاو ةرجنRDاو فنألاو نذألا صحف ةعومجم

 تافلملاو تانيعلل بيلاودو �~Íاركلا نم jZا\ ددعو بتكم . طقف ةدحاو ةرمل لمعتس� ناسل ضفاخ

 . تاقاطبلاو

  سارلا نم كرحتم رVرس . ةدحاو ةرمل لمعتس: ةمقعم ربا عم كيÊسالب  نقح

 نz>;كالا ةناوطسا كلذ jZ امب : �µط نz>;كا زاGج

 . طفش زاGجو يودي سفنت تامامكو تامامصو

 

 


