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 ةسايسلا

 س\سأتلا تاونس نم ةيVWلجنإلا لودلا RSانم 56 اجراخ عبLي يذلا يIاطيFGلا زارطلا ABع اميلع= )ي7د أ.أ.ن( ي7د 56 ةيلودلا ايلجنأ درون ةسردم مدقت

  .13و 12 يماعلا 56 ةيلودلا اoرولاnبلا جمانرب اjkلت رشع ةيداghا efح c6والا ةنسلا نم ةركبملا

 مدقن نحن  .انجمارب ABع فرعتلاو انLسردم ABع فرعتلل تقولا دخ ال انيدل لوبقلا بتكم عم دعوم ديدحتل نVلمتvhا تاuمألاو ءابإلا عيمج وعدن

 .نVمدقتملل لnل ميلعتلا تاجايتحا ةشقانمل صرفو انLسردم 56 تالوج

 و س��gا و رمعلا كلذكو ميلعتلا تاجايتحا cBا ةفاضإلاب كولسلا و ةيميدا�الا ةردقلا رابتعالا 56 ذخالا عم ،ةدح ABع بلط ل� سردن نحن

 معدت ي7د ةيلودلا ايلجنأ درون ةسردم  .ي7د ةيلودلا ايلجنأ درون ةسردم 56 عساو c6ود ليثمت و , ةواسملا و ،نزاوتلا قيقحتل �BسI نحن و ةيس��gا

 .ھoوعر ةيانع ھيدل و لماش ميلعتب نوم�Wلم ،ا�kالط عيم�g ةيلاع ةيميدا�ا تاعلطت عم اoوق اعمتجم

 ."ن.رخأللو مoسفنأل ھقيقحت اوعيطتسH نا انبالطل نكمي امل دودح دجوي ال ھنا دقتعe حومطلا ميلعتلا لطب ي^د ةيلودلا ايلجنأ درون ةسردم"

 .ي^د ةيلودلا ايلجنأ درون ةسردم ح.رصت

 مزل امثيح و امنيأ صيصخت و VWمت و تالخدت و بسانمو 56اضا معدب ةلماشلا ةدئاسلا RSانملا مدقن نحن , ي7د ةيلودلا ايلجنأ درون ةسردم 56

 كلذك و نVمتuم  و نVلمأتم و نVنزاوتم و ةيارد ABع و لقعلا نVحتفنم اونوnي يnل انبالط ملعتي ثيح دحاو و� انملعتمل فoرعتلا فلم .رمالا

 .نoركفم و نoرسفتسم و نVلصاوتم و رطا�vا نولمحتي

 56 ا�kالطل ةعونتملا تاجايتحالا ةيبلت 56 رمتس= ثيح ةحاتملا بيلاسألا و RSانملا داومل مادختسا لضفأب موقت VGمضلا قفاوي امك زجنت ةسردملا

 .ةoرش¢لا ةيمنتلا و ةفرعملا ةئي� لالخ نم ميلعتلا ةرازو cBا اuلسرت  eلا تاردابملا و ةيميظنتلا ل�ايuلا ا�رابتعا 56 عضت نا نVح

 لوبقلا مسق c6ا ةيلاghا بلاطلا ةسردم نم عجارملا ميدقت متي و  ¤£املا ماعلل ةيسردملا رoراقتلا عم بلطلا ميدقت دنع أدبت ميدقتلا ةيلمع

 فوس  )اذ� قبطني امثيح( ةعجارملا مسق ءاسؤر كلذ 56 امب مدقالا نVلماعلا دحا نم وا لوبقلا مسق ريدم نم  ¥سرلا لوبقلل ةوعد  .ةعجارملل

   .بلطلا مدقم cBا لسرت

 افا�Gعا بلطلا جذومن نم ةلص يذ مسقلا نع عيقوتلا بلاطلا نع ةoوبا ةيلوؤسم لمحتي ص�© يأ وا / و رومألا ءايلوأ و ءابإلا نم بلطي

 .ةسردملا طورش و دونبل مuلوبقل

 مييقت



 
 
 

 ةسردم cBا بلطب نومدقتي نيذلا بالطلا ل� .عيم�¯ل ةيلاع ةيميدا�ا رياعم ABع ظفاحت و الماش اميلع= 6رت ي7د ةيلودلا ايلجنأ درون ةسردم

 .ماعلا رادم ABع مييقتلا ديعاوم ب\ترت متي  .لوبقلا تامييقت 56 نو�راش± ي7د ةيلودلا ايلجنأ درون

 نع يرجتو لوبقلا مسق لبق نم 1 ةنسلاو c6 2والا تاونسلل س\سأتلا ةلحرمل وc6 1والا تاونسلل س\سأتلا ةلحرمل تامييقت ب\ترت متي •

 .ةظحالملا قoرط نع ىمادقلا قoرفلا ةداق نم قoرف قoرط

 قoرفلا دئاق اḱرجي و لوبقلا مسق ةطساوب 4 ةنسلا  eح 2 ةنسلا نم ةيئادتبالا تاونسلا لخدمب ةصا�gا تامييقتلا ب\ترت متي •

 .تايضاoرلا و يVWلجنإلا ةسردملا 56 اوFGتخي بالطلا و يµادتبالا مسقلل

 و لوبقلا مسق قoرط نع بترت 10 و 9 و 8 و7 ةنسلا ةoوناثلا تاونسلا لخدمل و 6 و 5 ةنسلا يµادتبالا تاونسلا لخدمل تامييقتلا •

 .تايضاoرلا و يVWلجنإلا و ةيئادبلا تاردقلا رابتخا 56 ةسردملا 56 اوFGتخي يوناثلا و يµادتبالا مسقلل قoرفلا دئاق اḱرجي

 ضرع A6ع لوصghا لجا نم تايضاoرلا و يVWلجنإلا و ةيئادبلا تاردقلا رابتخا نVلمتvhا بالطلا ذخأي ،c6ودلا مولبدلا جمانرب  •

 .ماعلا ةيادب لبق فيصلا 56 اuل ةلثامم جئاتن وا يوناثلا ميلعتلل ةيلودلا ةماعلا ةداuشلل دكؤم طورشم

 .ةيلاghا ةسردملا ةيصوت ساسأ ABع 4 ةنسلا  eح c6والا تاونسلل س\سأتلا ةلحرم نم نVجرا�gا بالطلل لوبقلا متي •

 تارابتخا كلذم و ةيئادبلا تاردقلا رابتخا لامكا و ةيلاghا مk¾سردم عم بترت تامييقتلا ,12 ةنسلا efح 5ةنس نم نVجرا�gا بالطلل •

 تامييقتلا مسق ي7د ةيلودلا ايلجنأ درون ةسردم c6ا ليميالا قoرط نع كلذ دعÀ قاروألا لاسرا متي .تايضاoرلا و يVWلجنإلا 56 ةسردملا

 .ةعجارملل

 تاراoز لمش= دق  ¤�Ã© مييقت ةيلمع مjkلع تضرع )لسرا( ةقاعإ وا صصختم ميلع= c6ا ةجاحب مÁkا مuفoرع= مت نيذلا بالطلا •

 .نVجرا�gا نVنuملا عم لاصتالا و ةيلاghا تادادعإلل

 )2 4{والا تاونسلل س:سأتلا ةلحرم( لابقتسالاو )1 4{والا تاونسلل س:سأتلا ةلحرم( ةناضxyا 34 ليuvwلا

 نوnتي مييقتلا اذ� .لافطألا نم ةعومجم عم  ¤Æاردلا لصفلا 56 ثدحي يذلا بعل ABع مئاق ميقت ءارجأل ةسردملا cBا نVمدقتملا عيمج ةوعد مت\س

 ةيص�Éلا و ةيعامتجالا تالعافتلا و بعللا و فاشكتسالا 56 ةبغرلا و لصاوتلا و ةغللا و ةسردملل دادعتلا رuظت  eلا تاظحالملا نم ددع نم

 .نVعم تقو 56 ھكاردا اننكمي ام ردقب نالا  eح ةئشانلا

 ةسردم 56 ناnم ھل ضرع± اما ،مييقتلا دعÀ .مuقرفو ةركبملا تاونسلا س\سأت ةلحرم مسق س\ئرو يµادتبالا مسقلا س\ئر لبق نم هذيفنت متي اذ�

 .راظتنالا ةمئاق 56 مuعضو متي وا ي7د ةيلودلا ايلجنأ درون

 8 4{ا1 نم تاونسلا 34 ليuvwلا

 نم دكأتلل RSانملا 56 ةنيعم بناوج عم فيكتن اننأف كلذ نم مغرلا A6ع و يIاطيFGلا  Ìطولا ËSنملا عبLن نحن ،ي7د ةيلودلا ايلجنأ درون ةسردم 56

 متي وا ي7د ةيلودلا ايلجنأ درون ةسردم 56 ةساردلل اناnم c6 8ا 1 ةنسلا نم بالطلا حنم متي مييقتلا 56 حاجنلا دعÀ .ي7د 56 ان� انبالطل بسانم ھنا

 .راظتنالا ةمئاق 56 ھعضو

 11 و 10 و 9 تاونسلا 34 يوناثلا ميلعتلل ةيلودلا ةماعلا ةداoشلا جمانرب 34 ليuvwلا



 
 
 

 جمانرب c6ا بالطلا دوقي يذلا تاونس ةثالث ھندم جمانرب اذ� .9 ةنسلا ةيادب 56 ةرودلا هذ� ي7د ةيلودلا ايلجنأ درون ةسردم 56 بالطلا ءاديب

 لوبقلا ريدم عم يوناثلا ميلعتلل ةيلودلا ةماعلا ةداuشلا جمانرب تارايخ ةشقانم مت\س .11 ماعلا ةياÁk 56 يوناثلا ميلعتلل ةيلودلا ةماعلا ةداuشلا

 .ةعما�gا c6ا لوصولا ةيلامتحا و بالطلا تامامت�ا ABع اءانب

 ھلوبق رخأتم مدقم بلط .)رÏوتكأ( م�Gلا فصن ةيادب زواجتي ال دعوم 56 10 ةنسلا ةيادب FGتع= فوس ةسردملا ،هدح A6ع ھلاح ل� ساسأ ABع

  .ةيلودلا اoرولاnبلا مولبد جمانرب c6ا مدقتت فوس بالطلا مظعم نا عقوتملا .ريدملا ABع دمتع±

 Àشلا جمانرب / مييقتلا 56 حاجنلا دعuا 1 ةنسلا نم بالطلا حنم متي يوناثلا ميلعتلل ةيلودلا ةماعلا ةداc6 8 مnايلجنأ درون ةسردم 56 ةساردلل انا 

 .راظتنالا ةمئاق 56 ھعضو متي وا ي7د ةيلودلا

 ةيلودلا ا.رولا5بلا مولبد جمانرب 34 جمانرب 34 ليuvwلا

 تاراuم  و ةيدايقلا تاراuملا ةيمنت و ثحبلا و ةيميدا�الا ةساردلا و ةيص�Éلا ةيمنتل صرفلا نم ديدعلا ةيلودلا اoرولاnبلا مولبد جمانرب مدقي

 .6ادبإلا لمعلا تامدخ جمارب قoرط نع ھترادا متي عسوأ عمتجم 56 ةم�اسملل ةصرف و نواعتلا

 نVعت\س مk¾يناnما قيقحتل .ةيلودلا اoرولاnبلا مولبد 56 حاجنلا اودارأ اذإ اjkلع نوظفاحoو حومطلا لمعلا حور بالطلا عيمج  ÌبLي نا عقوتملا نم

 .مk¾قاطو مuما�Wلا VWكرتو رoوnت مjkلع

 مولبدلا جمانرب ةمئالم

 اذ� A6ع .اقمع ÐGكأ و FGكأ قمعل صاخ مامت�ا ا�k امk´دل  eلا عيضاوملا ةعÀاتمب بالطلل حامسلا ةيلودلا اoرولاnبلا مولبد جمانرب ميمصت مت

 .اk¾ساردل نVيضاملا نVماعلا سÑركت 56 نوبغري  eلا و فغشÀ ا�k نوعتمتس±  eلا تاعوضوملا رابتخا A6ع بالطلا عي�É= مت\س ،وحنلا

 وا يوناثلا ميلعتلل ةيلودلا ةماعلا ةداuشلا جمانFGب ةصا�gا داوم عبسلا 56 ديج c6ا زاتمم نم يوتسم ABع لوصghا نVلمتvhا بالطلا نم بلطي

 .اuلداع± ام

 ةيفيك امامت مuفت ةسردملا نا دكأتلل 56اضإ رابتخا ،هدح ABع ةلاح ل� ساسأ ABع رايعملا اذ� عم نوبسانLي ال نيذلا بالطلا c6ا رظنلا مت\س  

 .ريدملا نم ةيئاÁk ةقفاومب ،درفلا تاجايتحا ةيبلت

 56 ةÏولطملا ةيمسرلا تال�ؤملا مk´دل نوnي ال دق نيذلا بالطلاو VGغتلل ةليسو� اoرولnبلا مولبد جمانرب c6ا ي7د ةيلودلا ايلجنأ درون ةسردم تارظن

  eلا تاg�FGا و ميلعتلا صرف ل� تاVWمم نم ةلماnلا ةدافتسالا و اoرولاnبلا مولبد ةرود راي�g رظنلا 56 بغرت دق ةلما� مولبدلا ةعÀاتمل ةيادبلا

 .ي7د ةيلودلا ايلجنأ درون ةسردم اuمدقت

 ةيلودلا ةماعلا ةداuشلا جمانرب جئاتن وا تاؤب�ت ABع ءانب ،لمعلا قoرف ءاضعأ دحأ عم ةيلودلا اoرولاnبلا مولبد عيضاوم تارايتخا ةشقانم مت\س

 .ةعما�gا c6ا مدقتلل حيÒhلا راسملا رايتخا نامض لجا نم يوناثلا ميلعتلل

  :ةيتالا VGياعملا قيبطت مت\س مولبدلا جمانFGب قاحتلالل بلاطلا ةمئالم يدم 56 رظنلا دنع و قبس ام c6ا ةفاضإلاب

• Ôثيح نم بلاطلا ل�: 

o لمعلا تايقالخأ 

o فقوملا 



 
 
 

o كولسلا 

o لاÕWةيميدا�الا ة�ا 

o ا 56 ةم�اسملاghةيسردملا ةاي 

 .ن�مضت

 لاسرالا نوuجاوي نيذلا بالطلا نا فاصنالا و ةكراشملا VGش= "لوبقلاب ةقلعتملا لئاسملا " )2017( ةلماشلا ةيميلعتلا ي7د ةسايس راطأ c6ا اقفو

 ةÏرجت 56 ةكراشملا و طارخنالا مk×كمي ثيح ةلضفملا ةسردملا 56 لوبقلا 56 قghا نممضتي اذ� .نoرخالا بالطلا عيمج لثم قوقghا سفن مuل

 .ابoرقت رامعألا سفن مk´دل نيذلا مÁkارقا بناج c6ا ةديدج ةيميلع=

 تاعÑرشLلل لاثتمالا اjkلع نVعتي  ي7د ةيلودلا ايلجنأ درون ةسردم  ,)"تارامإلا "( ةدحتملا تارامإلا ةلود 56 لمع= و ةل�Øم ةيميلع= ةسسؤمك

 ي7د ةمظنأ و نVناوق و تارامإلا ةيداحتالا نVناوقلا ماnحا , رصghا لي¢س A6ع س\ل نكل و ,اjkف امب ي7د و ةدحتملا ةيÏرعلا تارامإلا 56 ا�k لومعملا

 .ةoرش¢لا ةيمتلا و ةفرعملا ةئي� كلذ 56 امب ةلص تاذ ةيميظنتلا تائيuلا و تاطلسلا نم ةرداصلا ةيjkجوتلا ئدابملا و حئاوللا كلذك و وحنلا A6ع

 VGفوت و ،ةسايسلا نVمضت ديدحتلا ھجو A6ع و ي7د ةيلودلا ايلجنأ درون ةسردم 56 ا�k لومعملا عسوالا تاسايسلا عم بنج c6ا ابنج ،ةسايسلا هذ�

                            ةصا�gا ميلعتلا تاجايتحالاب ةقلعتملا حئاوللا و نVناولا نم A6ي ام عم ي7د ةيلودلا ايلجنأ درون ةسردم قفاوت نامضل مزاللا راطالا

 :تاقاعالا و

 .)FG 2017مفون 56 روش�م( )مصا( ي7د 56 �6ما�gا ميلعتلا طورشÀ ةسردملا 56 لوبقلا ةسايس م�Wلت -

 .بعشلا مزع قوقح نأشÀ 2006 ماعل 29 مقر ةددحتملا تارامالا ةلودل يداحتالا نوناقلا طورشÀ ةسردملا 56 لوبقلا ةسايس م�Wلت -

 .ي7د ةراما 56 ةقاعإلا يوذ صا�©ألا قوقح ةيامح نأشÀ 2014 ماعل 2 مقر ي7د نوناق طورشÀ ةسردملاب لوبقلا ةسردملا ةسايس م�Wلت -

 ةصا�gا سرادلا ميظنLب 2017 ةنسل )2( مقر رارق ةددحتملا تارامإلا ةلودل يذيفنتلا سل�vا طورشÀ ةسردملاب لوبقلا ةسايس م�Wلت -

 :A6ي امك اuصي�¯ت و )4 ةرقفلا 23 ةداملا ة 19 و 17 و 16 تارقفلا و 13 ةداملا و 14 ةرقفلا و 4 ةداملا اصوصخ( ي7د ةراما 56

 14 ةرقفلا 4 ةداملا -

 .ةصا�gا سرادملا 56 ةقاعإلا يوذ بالطلا جمد و لي�Ø= ليuسLل ةمزاللا VGياعملا و دعاوقلا و طورشلا عضو -

 16 ةرقفلا 13 ةداملا -

 وا ةيعامتجالا ةقبطلا وا نيدلا وا س��gا وا قرعلا و ةيس��gا ساسأ A6ع م�دض VWمتلا مدع و فصنم لnشÀ ا�kالط ةلماعم -

 .ةقاعإلا يوذ بالطلل ةصا�gا ةيميلعتلا تاجايتحالا

 19 ةرقفلا 13 ةداملا -

 تاعÑرشLلا و ةoرش¢لا ةيمنتلا و ةفرعملا ةئي� لبق نم ةدمتعملا دعاوقلا و  ¥يلعتلا صيخ�Gلا طورشل اقفو ةقاعإلا يوذ بالطلا لوبق -

 .ا�k لومعملا ةلصلا تاذ

 19 ةرقف 13 ةداملا -

 ةيمنتلا و ةفرعملا ةئي� ا�رت  eلا ىرخألا مزاوللا و ثاثألاو تادعملا كلذ 56 امب  ¥يلعتلا طاش�لا ءارجإل ةمزاللا داوملا عيمج VGفوت -

 .ةقاعإلا يوذ بالطلل ةÏولطملا تادادمالا لثم ةoرورض ةoرش¢لا

 1 ةرقفلا 23 ةداملا -

 ،ةيعامتجالا ةقبطلا وا نيدلا وا ةيس��gا و س��gا و قرعلا ساسأ A6ع VWيمتلا عنم و بالطلا نVب ةاواسملا VGفوت -



 
 
 

 4 ةرقفلا 23 ةداملا -

 ةئي� ا�ددحت  eلا طورشلا و دعاوقلل اقفو ةقاعإلا يوذ بالطلل ةبسانم ةيميدا�ا جمارب و ةصا�gا تاجايتحالا يوذل ةيدو ةئ\ب VGفوت -

 .ددصلا اذ�k ةينعملا ةيموghnا تانايكلا و  ةoرش¢لا ةيمنتلا و ةفرعملا

 :نمضن نحن ،ي7د ةيلودلا ايلجنأ درون ةسردم 56

 .ميدقتلل ميقت مuل قحب نVمدقتملا بالطلا ل� •

 .بيع اÁkا A6ع لاسرا 56 مÏ¾kرجت c6ا رظني ال و لداع لnشÀ بالطلا عيمج ميقت متي •

 .ةينuم رoراقت وا ةقباس ةيبط رoرقتب ةطورشم VGغ بالطلل ضورعلا لوبق •

 .نكامالا رفوت طرشÀ ةoولوأ ABع لصحي فوس بالطلا ميمصت •

 لالخ نم مÁkارقا عم مk¾قالع ءانب و مk¾يناnما رoوطت ءانثا ملعتلا ةيلمع 56 ةكراشملل ھمعد مت\س بالطلا ميمصت •

 .رمعلل ةبسانملا ملعتلا لمعلا تائ\ب 56 ةيعامتجالا تالعافتلا

 نكمتي  eح ةيسارد تاليدع= و ةماقإلل  نكامأو معدلا نم ةبسانم تاoوتسمب مزع مk´دل نيذلا بالطلا دoوزت مت\س •

 .مÁkارقأ� ةيميلعتلا صرفلا c6ا لوصولا نم بالطلا

 تامولعملا لماشلا قoرفلا مدختس\س .ةسردملا لوخد دنع ةيميلعتلا تاجايتحالل ميقت ءارجإل لماشلا قoرفلا ةروشم لوبقلا قoرف بلطيس 

 عم لصاوتلاب اضيأ لماشلا قoرفلا موقيس .بلاط لnل بسانملا معدلا يوتسم و عون ديدحتل ةoوuلا ديدحتو لوخدلا تاءارجإ ميقت نم ةبسLكملا

 .صاخ  ¥يلع= c6ا ةجاح دوجو c6ا VGش± ةيجراخ ةلا�و / صي�É= رoرقت مالتسا ةسردملل لصو دق ديدج بلاط كان� نا� اذا رومألا ءايلوأ

 .تاجايتحالا يوذ بالطلل ھل طيطختلا و صاخ ميلعتل مييقت ةطخب ةسردملا موقتس " لسرأ " ھنا A6ع بلاطلا A6ع فرعتلا متي نا درجمب

 .لوبقلا نأشÀ ةلما� تاداشرإ ABع لوصh¯ل لومشلا ةسايس c6ا عوجرلا Þ6ري 

 ةعوم�wا لوخد ةنس

 خoرات عطقب سرادملا نم انيلا نومدقتي نVلا بالطلا ءالؤ� .سطسغا 31 نم داليملا خoرات عطق عم مuل ةبسانملا ةoرمعلا ةئفلا 56 بالطلا عضو متي

  .هدح ABع ةلاح ل� نوسرديس FGمس±د 31 نم

 11-7ةنسلا 3- ةناضghا

 12-8ةنسلا 4-لابقتسالا

 13-9ةنسلا 5-1ةنسلا

6-2ةنسلا  14-10ةنسلا 
7-3ةنسلا  لوخد ال -11ةنسلا 
8-4ةنسلا  16-12ةنسلا 
9-5ةنسلا  لوخد ال-13ةنسلا 

10-6ةنسلا   



 
 
 

 تاداoشلا لقن

 قافرا و حيàh لnشÀ تامولعملا VGفوت ةددحتملا تارامإلا ةلود نم يرخا ءازجأ نم لoوحتلاب موقي نيذلا بالطلا و جرا�gا نم بالطلا ABع بجي

 .ةقدصم لقن ةداuش

 .ةيلvhا ميلعتلا ةئي� و ةoرش¢لا ةيمنتلا و فراعملا ةئي� و ي7د ةيلودلا ايلجنأ درون ةسردم 56 بالطلا لي�Ø= نكمي ال ،كلذ نودب

 .قوف امف c6والا ةنسلا بالطل بولطم و� و ةسردملا 56 بلاطلل لوبقل ةيم�أ ÐGكألا دنLسملا و� اذ�

 فقوتي  eلاو ةoرمعلا طبا�Gلا ةعومجم و رمعلا و ةسردملا 56 ةقباسلا بلاطلا ةÏرجت نع ةoرش¢لا ةيمنتلا و فراعملا ةئيuل امuف دنLسملا اذ� يطع±

 .فارطألا عيمج لبق نم ةقبسم ةقفاوم نود ھتجرد ضفخ وا بلاطلا ةيقرت اjkلع

 .VGخأت نود ةoرش¢لا ةيمنتلا و فراعملا ةئي� لبق نم ةÏولطملا تادنLسملا عيمج ميدقت بجي

 راظتنالا ةمئاق ة.ولوأ

 :بالطلا نم ةيلاتلا تائفلل ةيلوألا ي7د ةيلودلا ايلجنأ درون ةسردم يطع=

 .نVملعملا لافطأ -1

 .ءاقشالا -2

 .ي7د ةيلودلا ايلجنأ درون ةسردم 56 نVقباس بالط -3

 .ىرخألا ةيميلعتلا ايلجنأ درون سرادم نم بالط -4

 .راظتنالا مئاوق A6ع بالط -5

 .نVجoر�gا ءانبأ -6

 ؟مزعلا بالط -7

 .مزعلا بالط ءاقشا -8

 ةسايسلا ةيلعاف ةبقارم

 .نoرخالا gãاصملا باàhأ وا ريدملا وا سرادملا ءاسؤر وا دئاقلا قoرط نع ةجاghا دنع وا اoونس ةسايسلا هذuل A6معلا قيبطتلا ةعجارم مت\س

 )ةسايسلا مييقت رظنا( قيدصتلا و ةشقانملا نم دoزملل ريدملا c6ا مدقت فوس نVسحتلل ةمزاللا تايصوتلا و ةسايسلا ةيلعافب نايب

 :  ¤Æاسألا :خoراتلا    

 

 تاسايسلا مييقت

 

 ليلد رفوتم VGغ ال معI رابتعالا 56 ذخؤت طاقن

     .اoونس عجارت تاسايسلا •



 
 
 

 ةفرعملا ةئي� تاجايتحا  وا / و ةيلاghا تاعÑرشLلا عم  ¤äامتت ةسايسلا •

 ةoرش¢لا ةيمنتلا و

    

     .ناnملا 56 ص�Éلا دوقي •

     .لاعف رود ةيدأتل ص�Éلا دوقي •

     .ةسايسلا هذ�k ةيارد ABع ةسردملا انوفظوم •

     .ةسايسلا هذuل نولثتمي ةسردملا وفظوم •

     .ةسايسلا هذ� نو�ردي ذيمالتلا •

     .ةسايسل هذ� نوجردي نيدلاولا •

     .ناnملا اذ� 56 ةمزاللا دراوملا •

     ةسردملا ب\تك 56 اjkلا راشملا ةسايسلا •

     .ةسردملا ةرادإ نم ةحاتملا ةسايسلا •

     .ةسردملل يIو�Gكلالا عقوملا نم ةحاتملا ةسايسلا •

 رoوطتلا 56 نVكراشملا بالطلا كلذ 56 امب ةh¯صملا باàhأ عيمج •

  .ةسايسلا هذuل A6بقتسملا

    

     .ناnملا 56 ا�k طبترملا بoردتلا ل� •

     .c6ا تلثتما ةددvhا تاءارجإلا عيمج •

     .اÁkاnم 56 يرخا تاسايس و هذuل ةعوضوملا طباورلا •

     .ھخoرات efح ةثدحم و اÁkاnم 56 ةطبترملا تاسايسلا •

 

: ¤æ\ئرلا عجارملا  :خoراتلا    

 

ريدملا :  :خoراتلا    

 

 ةسايسلا ABع ةقفاوملا

 

 :ھيف ت¢تك  eلا خoراتلا  :ةسايسلا ناونع

 ت¢تك ةسايسلا

 :ةطساوب

 ةسايس 

 ( ةديدج

Pوا× ( 

 

0 
 

  ةسايس

 متي

 (اk¾عجارم

Pوا× ( 

 

0 



 
 
 

 نيذلا ةh¯صملا باàhأ

 جاتنا 56 اورواش=

 :ةسايسلا

) Pوا× ( 

 دئاق ريدملا

 قoرفلا

 مدقالا

 ودعاسم نVسردملا

 نVسردملا

 c6وؤسم

 ةرادالا

 ةh¯صملا باàhأ بالطلا نيدلاولا

 ةلصلا تاذ

 نoرخالا

0 0 0 0 0 0 0 0 

 ھيف تمت ىذلا خoراتلا

 :ريدملا لبق نم ةقفاوملا

 خoراتلا 

 امدنع

 cBا تمدقت

 باàhأ

 :ةh¯صملا

 خoرات 

 :ذيفنتلا

 

I56 ترش :) Pوا× ( 

 

 بالطلا ب\تك نVلماعلا ب\تك ةسردملا عقوم

0 0 0 
 


