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 ،ةئيبلا
 ،ةياقولا
 دعابتلا
 يعامتجالا

 :ةماع طباوض

 زكارملاو تالاصلا لخاد دجاوتلا دنع ةيشامقلا تامامكلا سبلب نيلماعلا مازلإ •
  ةيضايرلا

 ةلوازم دنع مفلاو فنألا ةيطغت مدعو اهعاونأ عيمجب تامامكلا ءادترا مدعب حمسي •
 لثم ةماعلا نكامألا يف يرجلا ةضاير كلذ يف امب اهعاونأ عيمجب ةيضايرلا ةطشنألا
  .ةيرحبلا تاهجاولاو ئطاوشلا ، ىشمملا ، قئادحلا

 .ةليدب قرط مادختساو نيفظوملا ريضحت يف ةمصبلا زاهج مادختسا ءاغلإ بجي •
 تامامكلا لمشت يتلاو ةيامحلاو ةمالسلا تاودأو لئاسوب نيفظوملا ديوزت •

 .نكمأ نإ ةيضايرلا زكارملاو تالاصلا لخادم دنع اهريفوت بجيو ةيشامقلا
 دنع مهل اهريفوت وأ لوخدلا نم تامامكلا نودتري ال نيذلا نيكرتشملا عنم بجي •

 .نكمأ نإ لخدملا
 لافطألا ةيضايرلا زكارملاو تالاصلل لوخدلا نم رشع ةسماخلا نس نود لافطألا عنم •

 ةينسلا تائفلل ةصصخملا ةيضايرلا زكارملاو تالاصلل مهلوخد كلذ نم ىنثتسيو
 .ةنس ١٥ نم لقألا

 .روضحلا مدع ىلع ةنمزملا ضارمألا يوذ نم ىضرملاو نسلا رابك عيجشت لضفي •
 ةزهجألا مادختسا دعب يديألا ريهطتو ليسغل ليدبك تازافقلا مادختساب حصني ال •

 .اهتيمهأ مدعب مهتيعوت بجيو لخادملا دنع نيكرتشملل اهريفوت بلطتي الو
 دعابتلاب مازتلالاو مهعم لماعتلا دنع نيكرتشملا عم يصخشلا لصاوتلا نم ليلقتلا •

 .لوخدلا ليجست وأ ةبساحملا ةيلمع دنع يعامتجالا
 وأ نوباصلاو ءاملاب ةيناث ٤٠ نع لقت   ال ةدمل نيديلا لسغ نيلماعلا ىلع بجي •

 ءاملا رفوتي مل اذإ ةيناث ٢٠ نع لقت ال ةدمل يلوحكلا يديألا رهطمب اهريهطت

 .نوباصلاو
 تاودأ سبل ةيفيكو عونو تقو صخي اميف تاداشرإلا عابتا نيلماعلا ىلع بجي •

 .ىلثملا اهتلازإ ةقيرطو تازافقلاو تامامكلا لثم ةيصخشلا ةيامحلاو ةمالسلا
 ةوهقلا ريضحت ةزهجا ،هايملا تادارب بناجب تارهطملاو دعابتلا تامالع عضو •

 دحاولا مادختسالا تاذ باوكالا ىلع راصتقالا عم ةيئاذغلا داوملا تاجالثو
 .هايملا تادارب مادختسا دنع

 ريكذتل  تاقصلم عضوو مادختسا لك دعب يرود لكشب نيكرتشملا نئازخ ريهطت بجي •
 .كلذب نيكرتشملا

 .مودقلا لبق ةيضايرلا مهسبالم ءادتراب نيكرتشملا ىلع ديكأتلا •
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 ددعل ةبسنلاب ةريغص ةصصخملا ةحاسملا تناك اذإ ةصاخ ةالصلا نكامأ قالغا لضفي •
 ةصاخلا تالوكوتربلا بسح ةيحصلا تاطارتشالا قيبطتب مازتلالا وأ نيكرتشملا
  اهتحفاكمو ضارمألا نم ةياقولل ينطولا زكرملا نم ةرداصلا دجاسملاب

 ًاقفاومو لوحكلا نم %60-80 يوتحت ثيحب يديألا تارهطم عيزوت متي نأ بجي •
 لخادملا لثم ةزراب نكامأ يف اهعضوو ءاودلاو ءاذغلل ةماعلا ةئيهلا نم تاطارتشالل
 .تاعمجتلا قطانمو هايملا تارود لخادمو ةسيئرلا

 .هايملا تارود يف يديألا نوباص رفوت نم دكأتلا بجي •
 .حطسألل ريهطتلا ةيلمع لبق نوباصلاو ءاملاب خاسوألا ةلازإ بجي •
 لماع صيصخت وأ ةدمتعم تارهطمب نيتعاس لك هايملا تارود ريهطت ىلع صرحلا •

 .رمتسم لكشب هايملا تارود ريهطتو فيظنتل
 ةزهجألا ريهطتو نيتعاس لك ينيتور لكشب ةيئيبلا حطسألا ريهطتب مازتلالا بجي •

 ةماعلا ةئيهلا نم ةدمتعم تارهطمب نيكرتشملا لبق نم اهمادختسا دعب ةيضايرلا
 يتلا نكامألا ىلع زيكرتلا عم تاوبعلا ىلع ةحضوملا تاداشرالا عابتاو ءاودلاو ءاذغلل

 دعاقملا دناسمو ماعطلا تالواطو باوبألا ضباقمك سمالتلا ةيلامتحا اهيف رثكي
 .هفالخو دعاصملا حيتافمو

 .هايملا تارودو حطسألل ريهطتلا تاقوأب صاخ لجسب ظافتحالا بجي •

 تالاصلا ريهطتو فيظنتلاب حامسلل ةينمزلا تارتفلا نيب يفاك تقو دوجو نم دكأتلا •
 .ماحدزالا ليلقتو تادعملاو ةيضايرلا زكارملاو

 لمعت ريبانص كلذكو لخادملا يف ةصاخو اًيتاذ لمعت باوبأ كانه نوكي نأ لضفي •
 .ضرملا لقنو سمالتلا ةيلامتحا ليلقتل هايملا تارود يف اًيتاذ

 لضفيو عمجتلا نكامأ ةصاخو نكامألا عيمج يف ةديجلا ةيوهتلا ىلع صرحلا •
 بيردتلا تالاص يفو ماع لكشب ةرارحلا ةجرد ليلقتو ةيعيبطلا ةيوهتلا مادختسا

  ةيعيبطلا ةيوهتلا ىلا ةفاضإلاب ةيعانطصالا ةيوهتلا مدختستو ،صاخ لكشب
 يرود لكشب تافيكملا ةصاخو ةيوهتلا ةزهجأل ءاوهلا رتالف فيظنت وأ رييغت •
 ىلع ديكأتلاو ةيضايرلا زكارملاو تالاصلا لبق نم نيكرتشملل فشانم ريفوت مدع •

 .ةصاخلا مهفشانم بلجب نيكرتشملا

 لثم راظتنالا نكامأ تايضرألا ىلع فوقولل ةحضاو تاقصلم وأ تامالع عضو بجي •
 يف دعاست يكل، اهريغو هايملا تارود ،لابقتسالا وأ )ريشاكلا( ةبساحملا ةقطنم
 .فصنو رتم نع لقي ال امب يعامتجالا دعابتلا ةيلمع

 رتم( يعامتجالا دعابتلا نمضي امب دعاصملل نيمدختسملا صاخشألا ددع ديدحت •

 .دعصم لكل نيصخش ديدحت وأ )نيرتم ىلا فصنو
 ملالسلا يف دارفألا نيب لقألا ىلع نيرتم ةفاسم نمضت ثيحب تامالع مادختسا •

 .ةيداعلا ملالسلا وأ ةيئابرهكلا
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 لبق نيرمتلا نم ءاهتنالا دعب ةيضايرلا زكارملا وأ تالاصلا يف مامحتسالا لضفي •
 .لزنملل ةدوعلا

 اهذيفنت نكمي يتلا ةيرادإلا لامعألا يفو لابقتسالا ةقطنم يف نيلماعلا ددع ليلقت •

 مادختساو نيفظوملا نيب تاعامتجالاو تايلاعفلا ةفاك ءاغلإ بجي كلذكو دعب نع
  .دعب نع لصاوتلا لئاسو

 نم صلختلا بجيو سملل ةجاحلا نود لمعت تايافنو تالمهم لالس دوجو لضفي •
 .رمتسم لكشب تايافنلا

 قيرط نع لمعت يتلا ةيداشرإلا تاشاشلا وأ ةيلعافتلا تاشاشلا ليطعتو فاقيإ •
 .نيكرتشملاب ةصاخلا سمللا

 ليطعت وأ رخآلاو زاهج لك نيب نيرتم ىلإ فصنو رتم نع لقت ال ةفاسم لعج بجي •
 .دارفألا نيب يعامتجالا دعابتلا نمضي امب ًانكمم ريغ اهلقن ناك اذإ ةزهجألا ضعب

 .عفدلل ةينورتكلالا قرطلا مادختسا ىلع نيكرتشملا عيجشت •
 

 :ةيضايرلا زكارملاو تالاصلا

 زجحلاب نيديفتسملا نم دودحم ددعل حمسي يموي زجح ماظن مادختسا بجي •
 .ةأشنملا يف محازتلا مدع نمضي امب ةددحم ةينمز ةرتفل روضحلاو

 نيكرتشملا ىلع بجي ثيح بيردتلا تازافقو جنفسالا تاركو ةلاطالا طاسب بحس •
 .ةيصخشلا ةيضايرلا تاودألا راضحا

 )تالوج( نيكرتشملا نيب بوانتلاب ةيضايرلا ةزهجالا مادختسا عنم •
 عمجت عنمو )لاقثالا لمح يف ةدعاسملا لثم( بيردتلا يف رخآ صخش ةدعاسم عنم •

 لاقثألا لمح دنع نيكرتشملا
 دعابتلا نمضي امب ةيضايرلا زكارملاو تالاصلل ةيباعيتسالا ةقاطلا ليلقت بجي •

 نيكرتشملا لوخد عنمو نيرتم ىلإ فصنو رتم ةفاسمل نيكرتشملا نيب يعامتجالا
 لكل عبرم رتم٩٠ ةحاسم صيصختب كلذو ةددحملا ةيباعيتسالا ةقاطلل لوصولا دعب

 لاح يف ةفلاخم ةيضايرلا زكرملا وأ ةلاصلا ربتعتو ،)صخش لكل عبرم رتم٩( صاخشأ١٠
  .ةحومسملا ةعسلا نم رثكأ صاخشأ ددع دوجو

 فرشم دوجو عم مهبراقت مدعو نيكرتشملا ميظنت ةيضايرلا زكارملاو تالاصلا نمضت •
  .كلذ ىلع فارشإلاو نيكرتشملا ةيعوت نامضل عبرم رتم ٩٠ ةحاسم لكل

 ةظفاحملا نامضل فصنو رتم نع لقت ال ةيضايرلا ةزهجالا نيب ةفاسملا نوكت نأ دبال •
  .يعامتجالا دعابتلا ىلع

 دنع طقف دحاو صخش ىلع يزوكاجلا وأ ، راخبلا ، انوسلا مامح مادختسا راصتقا بجي •
 همادختسا لبق ديج لكشب مادختسا لك دعب قفرملا ريهطت بجيو ، مادختسا لك

 .رخآ صخش لبق نم
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 يعامتجالا دعابتلا قيبطت نمضي بقارم عضو عم ةحابسلا ضوح مادختساب حامسلا •

 ةحابسلا ضوح لخاد
 كلذ يلوتل لماع صيصختو مادختسالا دعب ةرشابم ةيضايرلا ةزهجألا ريهطت لضفي •

 ريهطتلا ةيلمع ىلع اًبردم نوكي نأ بجيو
 متي يكل يدانلا يف ةفلتخم نكاما يف اهعيزوتو ةرهطم ليدانم ريفوت بجي •

 ةحول عضوو يرود لكشب ةيضايرلا ةزهجالا ريهطتل نيكرتشملا لبق نم اهمادختسا
 .نيرمتلا دعبو لبق زاهجلا ريهطت ىلع ديكأتلل زاهج لك دنع ةيداشرإ

 سولجلا دنع اهمادختسال مهعم ةفيظن طوف وأ فشانم ذخأ نيكرتشملا ىلع بجي •
 .ةزهجألا ىلع

 تالاصلا لخاد ةدوجوملا ةيئاقولا تاداشرالاو تاميلعتلاب مازتلالا ىلع ديدشتلا •
 ،ةيضايرلا ةزهجالا نيب ةفاسملا ،بيردتلا ةلاص يف نيكرتشملا ددع( ةيضايرلا زكارملاو
  .)نيكرتشملا نيب ةددحملا ةفاسملا

 تقولا سفن يف دحاو زاهج مادختسا يف كراشتلا مدعب نيكرتشملا ىلع ديكأتلا •
 سمالتلاو لصاوتلا تقو ليلقتل فصنلا ىلا ةيعامجلا صصحلا تقو ضيفخت بجي •

 .ءاضعالا نيب
 .صخش لكل ايموي فصنو ةعاس ةأشنملا يف دجاوتلا ةرتف زواجتي ال نأ بجي •

  نيكرتشملا نيب سمالتلا قطانم ليلقتل لوطلاو نزولا سايق ةزهجأ ةلازإ بجي •
 

 :ةيضايرلا بعالملا

 .بعلملا ىلإ ريهامجلا روضح عنمي •
  نكمم ددع لقأ ىلإ قيرف لك يف نيبعاللا ددع ليلقت نم دب ال •
 لثم نيبعاللا اهيف كراشتي يتلا ةيضايرلا مقطألاو سبالملا مادختساو ءادترا عنم •

 مهسبالم بلجب نيكرتشملا ىلع ديكأتلاو ةيذحألا نيرامتلا سبالم ،سارحلا تازافق
 .مهعم ةصاخلا

 مادختسا لك دعب اهريغو توركلا و ، ةرفاصلا ،ةيارلا لثم مكحلا تاودأ ريهطت بجي •
 .ناكمإلا ردقب اهتكراشم عنمو

 ريغلا حطسألا تاذ بعالملا تايضرأ لثم ريهطتلل ةلباقلا نكامألا ريهطت بجي •
 ةرك برضم ، ةمدختسملا تارُكلا ، تاركلا كبش وأ ىمرملا باوبأ مئاوق ،ةيبشع
 .ةارابم لك دعبو طاوشألا نيب يرود لكشب كلذو ،سنتلا

 و سنتلا براضم لثم ةصاخلا ةيضايرلا مهتاودأ مادختساب نيبعاللا مازلإ لضفي •

 .نكمأ نإ اهريغو فلوجلا ،شاوكسالا
 عنمو ،ةدحاولا ةارابملل ةعاس نم رثكأ زواجتت ال ثيحب تايرابملا تاقوأ ميظنت بجي •

 .قبسم زجح نودب نيبعاللا لوخد
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 فادهألا ليجست دعب لافتحالا دنع قانعلاو نيبعاللا نيب حفاصتلا عنم بجي •

  ةرشابم جراخملل هجوتلاو ةارابملا ةياهن دعب تاعمجتلا عنم •
 .تالاصلا لخدم دنع وأ تارايسلا فقاوم دنع عمجتلا عنم بجي •
 تارك لثم نييضايرلا نيب اهمادختسا ءانثأو رارمتساب ةمدختسملا تاودألا ريهطت بجي •

 .اهريغو ةرئاطلاو ةلسلاو ديلاو مدقلا
 :ةيفاضإ ةيئاقوو ةيزارتحا تاءارجإ مزلتست يتلا تاضايرلا

 تاظحالم تاءارجإلا ةضايرلا

  ودنوكياتلا

 
 

 لكشب اهتلوازمب حمسي
 يدرف

 )رخآ بعال عم لازن نود(
 

 

 
 

 دعابتلا قيبطت ةبوعص
 نيبعاللا نيب يعامتجالا
 ةصاخو سمالتلا ةرورضو
 .فنألاو هجولا ةقطنمل

 ودوجلا

 وستيجوجلا

 عونتملا لاتقلا

 ياتوملا

 جنسكوب كيكلا

 تالوكتوربل عوجرلا متي هيتاراكلا
 ةعراصملاو ةمكالملا
 .هيتاراكلا تالوكتوربو

------------------ 

 ةمكالملا

 ةعراصملا

 لكشب اهتسراممب حمسي شاوكسألا
 عم )طقف نيبعال(يدرف
 قيبطت نامض ىلع صرحلا

 ردقب يعامتجالا دعابتلا
 ةفرغ ةيوهت ةدايزو ناكمإلا

 ناردجلا ريهطتو بعللا

 رمتسم لكشب تاودألاو

------------------ 

 بوجو عم اهتلوازمب حمسي ركونسلاو ودرايلبلا
 ٢ ىلإ نيبعاللا ددع صيلقت
 دعابتلا قيبطت نامضو  طقف
 رهطم عضوو يعامتجالا
 ودرايلبلا ةلواط ىلع يديألا
 دنع نيديلا ريهطتو اهبناجب وأ
 تاركلل سمل يأ

------------------- 
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 ءانثأ تامامكلا سبل بجي جنرطشلا
 ةفاسملا ىعارت نأو بعللا

 .ةمدختسملا تالواطلا يف

-------------------- 

 لك لبق تاركلا ميقعت بجي جنيلوبلا

 مادختسا
 

-------------------- 

 
 و غالبإلا

 ةبقارم
   ضارعالا

 نم دمتعم زاهجب ةرارحلا ةجرد سايق نمضتت لخادملا عيمج دنع صحف ةطقن لمع •
 وأ لاعس( تدجو نإ ةيسفنتلا ضارعألا نع لاؤسلاو ءاودلاو ءاذغلل ةماعلا ةئيهلا

 .)سفنتلا يف قيض

 سايق زاهج مادختساو صحفلا ةقيرط ىلع صحفلا طاقن يف نيلوؤسملا بيردت •
  .ةرارحلا ةجرد

 ةجرد ليجستو لمعلا ةرتف ةيادب لبق ًايموي نيلماعلا عيمجل ةرارحلا ةجرد سايق •
  .صصخم لجس يف اهظفحو لصاوتلا تانايبو ةرارحلا

 ازنولفنإلل ههباشم ضارعأ هيدل ناك لاح يف ،نيلماعلا نم صخش يأ نيكمت مدع •
 لاوز ىتح ةأشنملا لوخد وأ لمعلا نم )قلحلا ناقتحا ،فنألا ناليس ،لاعس ،ةنوخس(
 .جلاعملا بيبطلا ريرقت بسح ضارعألا

 نم ةيسفنت ضارعأ وأ ةرارحلا ةجرد يف عافترا مهيدل نيذلا نيبعاللا وأ ءالمعلا عنم •
 .لوخدلا

 نم اهب هبتشملا تالاحلل لزع ةفرغ زيهجت لضفيف ،نيلماعلل نكس دوجو لاح يف •
 مهعم لصاوتلا متي ىتح اهيف مهلزع متيل مهل صصخملا نكسلا رقم يف نيلماعلا
 لامعلا نكاسمل ةيحصلا تاطارتشالا ليلد ةعجارم يجري( .ةصتخملا تاهجلا لبق نم
  )١٩-ديفوك ضرم ةحفاكمل

 وأ ةرارحلا ةجرد يف عافترا مهيدل نمم نيلماعلا نيب رهظت يتلا تالاحلا نع غالبإلا •

 ١٩-ديفوك ضرم مهتباصإب هبتشيو )سفنتلا يف قيض وأ لاعس( ةيسفنت ضارعأ
 لاصتالاو تالاحلل لصاوتلا ماقرأو تانايبلا ديدحتو ةأشنملا لوخد نم مهعنم بجيو

  .ىفشتسملل مهتلاحإل ةبولطملا تاهيجوتلا ةفرعمل ٩٣٧ ىلع ًاروف
 ةدمتعملا تالوكوتوربلا قيبطت بجي نيلماعلا دحأ نيب ةدكؤم ةلاح ليجست لاح يف •

 .ةحصلا ةرازوو اهتحفاكمو ضارمألا نم ةياقولل ينطولا زكرملا نم
 يكل ةدكؤم ةلاحلل ةطلاخملا تالاحلا دصر ةيلمع يف ةحصلا ةرازو عم نواعتلا بجي •

 ةعبتملا تاءارجإلل ًاقفو اهيلع يحصلا رجحلاو يئابولا يصقتلا تاءارجإ قيبطت متي
 .ةماعلا ةحصلا قيرف نم
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 ةيعوتلا
 لصاوتلاو

 هلاقتنا لئاسوو ضرملا ضارعأ نع نيلماعلاو نيكرتشملاو نيبردملا ةيعوت •

 لاعس( ةيسفنت ضارعا يأ روهظ لاح يف روضحلا نع عانتمالاب مهتيعوتو هتروطخو
 .ةحصلا ةرازو ىلع لاصتالاو ةرارحلا ةجرد يف عافترا وأ )سفنتلا يف قيض وأ

 عرسأب اهنم صلختلاو ةيقرولا ليدانملا مادختسا( لاعسلاو ساطعلا بادآ عابتا •
 .)عارذلا ينث قيرط نع قفرملا مادختسا ،نكمم تقو

 لئاسو قيرط نع كلذو هنم ةياقولا قرطو ضرملا نع ةيوعوتلا لئاسرلا رشن •
 ةيمسرلا رداصملا ىلع دامتعالا ةيمهأ عم تاروشنملاو ةيصنلا لئاسرلاك لصاوتلا

 .اهتحفاكمو ضارمألا نم ةياقولل ينطولا زكرملاو ةحصلا ةرازوك ةمولعملل
 ةحيحصلا ةقيرطلا حضوت يتلا ةيضايرلا تآشنملا لخاد ةيفيقثتلا تاقصلملا ضرع •

 ءادترا ةيمهأ كلذكو يلوحكلا لجلاب اهميقعتو نوباصلاو ءاملاب نيديلا لسغل
 .ةياقولا لئاسو

 ءادتراب نيكرتشملا ىلع ديكأتلاو ةيعوتلا رشن يف نيلماعلاو نيبردملا ةمهاسم •
 نيكمت مدعو يعامتجالا دعابتلا ةرورضب ريكذتلاو حيحصلا لكشلاب ةياقولا لئاسو
 .ةيضايرلا تاودألا مادختسا وأ نيرمتلا لامكإ نم تاميلعتلاب مزتلم ريغ صخش يأ

 ريغ لوخد وأ تاعمجتلاو رهمجتلا عنمل نيفرشم وأ نمأ سارح دوجو بجي •
 .مهل نيحرصملا

 .اهنع غالبإلا ةقيرطو ةفلاخملا لاعفألاب نايب نمضتت ةحول عضو لضفي •


