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 ةمدقملا

 دمحم انديـــس نيلـــسرملاو ءايبنألا فرـــشأ ىلع مالـــسلاو ةالـــصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ... دعبو نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو

 ةحـصلا اترازو هيلع قفتت ام قفو اًيروـضح ميلعتلا ةدوع ىلع ةيماـسلا ةقفاوملا ىلإ اًدانتـسا

 اًيروـضح ةـساردلا فانئتـسا ىلع ميلعتلا ةرازو نم اـًصرحو ،ـــــــه1443 يـساردلا ماعلل كلذو ميلعتلاو

 عيمجل ةماعلا ةمالـسلا نمـضت يتلا ةفاك تازارتحالاو تاءارجإلا ذخأ عم ماعلا ميلعتلا سرادم يف

 عم ةنمازملاب دعُب نع ميلعتلا قيبطت يف رارمتـسالا كلذكو ،يرادإلاو يميلعتلا نيرداكلاو بالطلا

 يزاـفلتلا ثـبلا راـمثتــــــساو ةدـمتعملا ةـيميلعتلا تاـــــــصنملا لـيعفت لالخ نم يروــــــضحلا ميلعتلا

 .يمقرلاو

 اهل اًقفو ةيليغـــــشت جذامن قيبطتو ،تايوتـــــسم ةدع ىلإ سرادملا فينـــــصت متيـــــس ثيح

 يدـسجلا دعابتلا قيقحت عم ،ةـسردم لك يف ةيـساردلا لوـصفلا يف بالطلا ددع طـسوتم بـسحب

 .ةدمتعملا ةيحصلا تازارتحالا قفو

 ديدحتو ،ةقبطملا ةيليغــــشتلا جذامنلاو تايوتــــسملا هذه حيــــضوتل ليلدلا اذه دادعإ ءاجو

 ةيلمعلا رــصانع لكلو ،ةفاك تايوتــسملا يف ةدنــسملا تايلوؤــسملاو ماهملاو ذيفنتلا تابلطتم

 بـتاـكم يف ةـيذـيفنتلا ناـجللاـب اًرورمو ةـيفارــــــشإلا ةـنجللا نم اًءدـب ةـيميلعتلا تارادإلا يف ةـيميلعتلا

 .ةصاخلا ةيبرتلا زكارمو دهاعمو تاضورلاو سرادملا يف ةيليغشتلا ناجللا ىلإ ًالوصوو ميلعتلا

ـماـتخو  فادـهألاو تاـياـغلا قيقحتب لـيلدـلا اذـه مهــــــسي نأ ىلإ ميلعتلا ةرازو يف علطتن ...اً

 .اهلجأ نم دعأ يتلا ةحومطلا

 دادسلاو قيفوتلا لأسن هللاو
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 ليلدلا يف ةدراولا ةيئارجإلا تافيرعتلا
 

 قطاــنملا عيمج يف ةــيميلعتلا تارادإلل ةــعباــتلا ميلعتلا بــتاــكم لــمــــــشي :ميلعتلا بــتكم

 .)كرتشم ،تانب ،نينب( تاظفاحملاو

 – لافطأ ضاير( لحارملا عيمجل )يلهألا ،يموكحلا( ماعلا ميلعتلا سرادم لمـــشت :ةـــسردملا

 ميلعتلا – ةــــــصاـخلا ةـيبرتلا زكارمو دـهاـعم – يوناـث – طــــــسوتم –يئادـتبا – ةركبملا ةـلوفطلا

  )رمتسملا

 بالطلا – لاـفطأ ضاـير يف لاـفطألا( لـحارملا عيمج يف ماـعلا ميلعتلا بالط عيمج :بالطلا

  )رمتسملا ميلعتلا يفو ةصاخلا ةيبرتلا زكارمو دهاعم يفو يوناثلاو طسوتملاو يئادتبالا يف

 نيع ةانقو ةيئاـــــضفلا ةيزافلتلا نيع تاونق ربع سوردلل يموي ثب :يمقرلاو يزافلتلا ثبلا

 .بويتويلا ىلع ةيمقرلا

 ةيفيكلا ًانمــــضتم ةــــساردلل ةدوعلا ةيلآل بوتكم يلــــسلــــست يليــــصفت فــــصو :ويرانيــــسلا

 .هريغ نع هزيمت يتلا تاددحملا نم اهريغو تاءارجإلاو طباوضلاو

 بالطلا دادعأ بـــسح ةـــسردملا يف ةـــساردلا ةدوع ةيلآل جذومن وه :يليغـــشتلا جذومنلا

 .يحصلا عضولاو ةسردملل يفارغجلا عقوملاو دعابتلا قيقحت ىوتسمو

 )لقأ وأ اًبلاط 15( بالطلا ددع اهيف غلبي يتلا لوـــــصفلا يف قبطي :ضفخنملا ىوتـــــسملا

 ةــطــــــسوتملا نيتلحرملا يف )لــقأ وأ بــلاــط 20( و يئادــتبالاو لاــفطألا ضاــير يتلحرم يف

 .ةيوناثلاو

 يف )اًبلاط 30-16( بالطلا ددع اهيف غلبي يتلا لوـــصفلا يف قبطي :طـــسوتملا ىوتـــسملا

 .ةيوناثلاو ةطسوتملا نيتلحرملا يف )اًبلاط 40-21( و يئادتبالاو لافطألا ضاير يتلحرم

ـبلاـط 45-31( بالطلا ددـع اـهيف غلبي يتلا لوــــــصفلا يف قبطي :يلاـعلا ىوتــــــسملا  يف )اً

 .ةيوناثلاو ةطسوتملا نيتلحرملا يف )اًبلاط 60-41( و يئادتبالاو لافطألا ضاير يتلحرم

 يف )رثكأف اًبلاط 46( بالطلا ددع اهيف غلبي يتلا لوصفلا يف قبطي :ًادج يلاعلا ىوتسملا

 .ةيوناثلاو ةطسوتملا نيتلحرملا يف )رثكأف اًبلاط 61( و ةيئادتبالا ةلحرملا
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 :ةماعلا تازكترملا

 ميلعتلا بتاكمو ميلعتلا تارادإ ىوتـــسم ىلع ةيليغـــشتو ةيذيفنتو ةيفارـــشإ ناجل ليكـــشت •

 .سرادملاو

 سرادملل ةيليغـشتلا جذامنلاو ،)ًادج يلاعلا-يلاعلا-طـسوتملا-ضفخنملا( تايوتـسملا ديدحت •

 يفارغجلا عقوملاو ،اـهيف دـعاـبتلا قيقحت ىوتــــــسمو لوــــــصفلا يف بالطلا دادـعأ بــــــسح

 رييغت ةيذيفنتلا ةنجللو ،تادجتــــسملا ءوــــض يف اهثيدحتو اهل يحــــصلا عــــضولاو ،ةــــسردملل

 ةيفارــشإلا ةنجلل عفرلاو ةيحــصلا تازارتحالا قيقحتل ؛هارت ام قفو ةــسردملا لوــصف فينــصت

  .هدامتعال

 قفو ةيليغــشتلا جذامنلا يف ةقبطملا بالطلا تاعومجمل ةيروــضحلا مايألا ديدحت ةمءاوم •

 اهللختي امب ةثالثلا ةيــساردلا لوــصفلا ذيفنت عم )ًادج يلاعلا ،يلاعلا ،طــسوتملا( تايوتــسملا

 .تازاجإلا نم

 .ناجللا هررقت امو تادجتسملا قفو رخآل ىوتسم نم ةسردملا لاقتنا يف ةنورملا •

 يف -ةحـصلا ةرازو نم ةدمتعملا تالوكوتوربلا بـسح- ةيحـصلا ةيزارتحالا تاءارجإلاب مازتلالا •

 .ميلعتلا بتاكمو سرادملا

 .اهيف ةقبطملا ةيليغشتلا جذامنلاو ةددحملا تايوتسملاب ةسردملا يبوسنم مازتلا •

 نينــــــصحملا ريغ نيملعملا( :تالاحلا ادع ام ،ًايموي سرادملا ىلإ روــــــضحلاب نيملعملا مازتلا •

 ةدمتعملا ةـــصاخلا فورظلا يوذ نيملعملا ،يبط ريرقت قفو ةجرحلا ةيحـــصلا تالاحلا يوذ

 .)ةرازولا نم

 ام ،تايوتــسملا نمــض ةقبطملا ةيليغــشتلا جذامنلل ًاقفو سرادملل روــضحلاب بالطلا مازتلا •

 بالطلا ،يبط ريرقت قفو ةــجرحلا ةــيحــــــصلا تالاــحلا يوذ بالطلا( :تالاــحلا ضعب ادــع

 .)ةيذيفنتلا ةنجللا رارقب روضحلا نم نينثتسملا

 يف ميسقتلا نم نونثتسيو ،ًايموي ةصاخلا ةيبرتلا بالط روضح متي جمدلا سرادم يف •

 .ةسردملا يف   ةقبطملا ةيليغشتلا جذامنلا

 اًيروـــــضح ميلعتلا يف ةدمتعملا ةيـــــساردلا ةطخلاو يميلعتلا ىوتحملا قفو سيردتلا ذيفنت •

 .دعب نعو



 

6 
 

ةدوسم
 

 ميلعتلا تايلمع يف يمقرلاو ي زافلتلا ثبلا رامثتساو ةدمتعملا ةيميلعتلا تاصنملا ليعفت •

 .ةفاك ةيليغشتلا جذامنلاو تايوتسملا يف ملعتلاو

 دعب نعو يروــــــضح بيردتو ةثيدح ةينقت بيلاــــــسأ مادختــــــساب ينهملا ريوطتلا جمارب ذيفنت •

 ةيميلعتلا تاــــصنملا ليعفتل سرادملا يريدمو نييوبرتلا نيفرــــشملاو نيملعملا فدهتــــسي

 .يمقرلاو يزافلتلا ثبلا رامثتساو

 ؛دـعب نعو اـًيروــــــضح ميلعتلا عم مءالتت ةـعونتمو ةددـعتم ميوقت تاودأو بـيلاــــــسأ ذـيفنت •

 .بالطلل يليصحتلا ىوتسملا ميوقتو سايقل

 هابتـــــشالا وأ انوروك سوريافب ةباـــــصإلا( فرظ يأل ةـــــسردملا نع بيغتملا بلاطلل نكمي •

 وأ ، ةحئاجلا ببــسب ةــسردملا يف اًيروــضح هتــساردب هرمأ يلو بغري ال يذلا وأ ،)هب ةباــصإلاب

 ةرادإ دـــصرتو يتـــسردم ةـــصنم لالخ نم روـــضحلاو دعب نع ةـــساردلا ،لوبقم رذع هيدل نم

 .رون ماظن يف يموي لكشب بلاطلا روضح ةسردملا

 هابتــــــشالا وأ انوروك سوريافب ةباــــــصإلا( فرظ يأل ةــــــسردملا نع بيغتملا ملعملل نكمي •

 .يتسردم ةصنم ربع بالطلل هتافيلكتو هسورد عفر )هب ةباصإلاب

 سوريافب ةباصإلا لاح يف( دعُب نع ميلعتلل لماك لكشب لاقتنالا ةسردملا وأ لصفلل نكمي •

 تازارتحالا قيبطت عم ينمازت لـكــــــشب سيردـتلا نوكيو )هـب ةـباــــــصإلاـب هاـبتــــــشالا وأ اـنوروك

 .ةيحصلا

 .اًيموي ةدناسملا تامدخلا زكارمو دهاعم يف بالطلا روضح متي •
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 :ميلعتلا تارادإ يف ناجللا

 :يتآلا قفو ميلعت ةرادإ لك يف ةساردلل ةدوعلا ناجل لكشت 

 :ميلعتلا ةرادإ ىوتسم ىلع ةيفارشإ ةنجل

 :ةنجللا ءاضعأ

 :نم لك ةيوضعو ميلعتلا ريدم ةسائرب ةنجللا نوكت

 .ةرامإلا نم لثمم •

 .ةحصلا ةرازو نم لثمم •

 .)نينب ،تانب( ةيميلعتلا نوؤشلل ميلعتلا ريدم دعاسم •

 .ةيسردملا نوؤشلل ميلعتلا ريدم دعاسم •

 .)ةيلاملاو ةيرادإلا نوؤشلا ريدم( ةدناسملا تامدخلل دعاسملا •

 .)نينب ،تانب( يوبرتلا فارشإلا مسق /ةرادإ ريدم •

 .لافطأ ضاير مسق / ةرادإ ةريدم •

 .ةصاخلا ةيبرتلا مسق / ةرادإ ةريدم •

 .يبالطلا داشرإلا مسق /ةرادإ ريدم •

 .يلهألا ميلعتلا ةرادإ ريدم •

 .ةيسردملا ةحصلا ةرادإ ريدم •

 .تامولعملا ةينقت ةرادإ ريدم •

 .لاصتالاو مالعإلا ةرادإ نم لثمم •

 .)تانب ،نينب( ميلعتلا بتاكم يريدم •
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 :ةنجللا ماهم

 قفو ةيليغـشتلا جذامنلاو تايوتـسملا نمـض ميلعت بتكم لك يف سرادملا فينـصت دامتعا .1

 .ميلعتلا بتاكم يف ةيذيفنتلا ناجللا تاحرتقم

 نم ةغلبملا ةيحـــصلا تالوكتوربلاو تاطارتـــشالا قفو ةّيميلعتلا ينابملا ةيزهاج نم دكأتلا .2

 .ةحصلا ةرازو

 .سرادملا يف ةيزارتحالا تاءارجإلا قيبطتل ةمزاللا تاجايتحالا ريفوت .3

 .سرادملل ةيليغشتلا تاينازيملا فرص ةعباتم .4

 .ةيحصلا تازارتحالا قيبطت نمضي امب يسردملا لقنلا ريفوت .5

 ميلعتلا بتاكم ىوتــــــسم ىلع ةيحــــــصلا تالوكتوربلاو ةيزارتحالا تاءارجإلا قيبطت ةعباتم .6

 .ةيميلعتلا تآشنملاو سرادملاو

 عيمج رفاوت نم دـكأـتلاو ،ةـيميلعتلا يناـبملل ميقعتلاو ةـفاـظنلا لاـمعأ عيمج ىلع فارــــــشإلا .7

  .كلذ مزلي ام

 .ةيساردلا بتكلل سرادملا مالتسا ىلع فارشإلا .8

 .دجو نإ تاملعملاو نيملعملا نم جايتحالا دس ةيلآ ىلع فارشإلا .9

 .ةساردلل ةدوعلل رومألا ءايلوأو يميلعتلا ناديملل ةئيهتلا ططخ ىلع فارشإلا .10

 .تادجتسملا قفو سرادملا تايوتسم رييغت دامتعا .11

 يبوــــــسنم دـحأ ةـباــــــصإ لاـح يف دـعب نع ميلعتلل لـماـكلاـب ةــــــسردـم لاـقتنا ىلع ةـقفاوملا .12

 تايوتــــسملا قفو اًيروــــضح ميلعتلل ةــــسردملا ةدوع ىلع كلذ دعب ةقفاوملاو ،ةــــسردملا

 .اهل ةبسانملا

 .اهميوقتو سرادملاو ةيميلعتلا بتاكملا ىوتسم ىلع ةّيميلعتلا ةيلمعلا ريس ةعباتم .13

 بتاكملا ىوتــــــسم ىلع ةّيميلعتلا تاــــــصنملاو ينورتكلإلا ميلعتلا ليعفت ىلع فارــــــشإلا .14

 .سرادملاو ةيميلعتلا

 .هدصر مت ريصقت ّيأ نع ميلعتلا ةرادإ يف ةصتخملا تارادإلا ةبطاخم .15

 لولحلاو تايدحتلا زربأو ةيميلعتلا ةيلمعلا ريــــس لوح ميلعتلا ةرازول ةيرود ريراقت عفرو دادعإ .16

  .ةحرتقملا
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 :ميلعتلا بتكم ىوتسم ىلع ةيذيفنت ةنجل

 :ةنجللا ءاضعأ

 :نم لك ةيوضعو ميلعتلا بتكم ريدم ةسائرب ةنجللا نوكت
 

 .ميلعتلا بتكم يف ةيسردملا نوؤشلل دعاسملا •

 .ميلعتلا بتكم يف ةيميلعتلا نوؤشلل دعاسملا •

 .ةيسردم ةرادإ فرشم •

 .لافطأ ضاير ةفرشم •

 .داشرإو هيجوت فرشم •

 .ةصاخ ةيبرت فرشم •

 .رمتسم ميلعت فرشم •

 .ةمالسلاو نمألا ةرادإ نم لثمم •

 .يلآ بساح فرشم وأ ميلعت تاينقت فرشم •

 .لاصتالاو مالعإلا ةرادإ نم لثمم •

 .بتكملا يف ةنايصلاو عيراشملا نم لثمم •

  .)ةلحرم لكل ريدم( )يوناث ،طسوتم ،يئادتبا ،لافطألا ضاير( سرادم تاريدمو يريدم •
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 :ةنجللا ماهم

 ةدمتعملا فينـصتلا ريياعم قفو ةيليغـشتلا جذامنلاو بتكملا سرادمل تايوتـسملا ديدحت .1

 سرادملا لوــــصف فينــــصت رييغت ةيذيفنتلا ةنجللو ،اهدامتعال ةيفارــــشإلا ةنجلل اهب عفرلاو

  .هدامتعال ةيفارشإلا ةنجلل عفرلاو ةيحصلا تازارتحالا قيقحتل هارت ام قفو

ـيميلعتلا يناـبملا ةـيزهاـج نم دـكأـتلا .2  ةـنجلل اـهب عفرلاو ميلعتلا يبوــــــسنم لاـبقتــــــسال ةّ

 .ةيفارشإلا

 .ةساردلل ةدوعلل )ةرسألا( رومألا ءايلوأو بتكملا سرادمل ةئيهتلا ةطخ ذيفنتو دادعإ .3

 .بالطلل اهميلستو ةيساردلا بتكلل سرادملا مالتسا ةعباتم .4

 .دجو نإ تاملعملاو نيملعملا نم جايتحالا دس ةعباتم .5

 .اهدامتعال ةيفارشإلا ةنجلل اهب عفرلاو تادجتسملا قفو بتكملا سرادم تايوتسم رييغت .6

 نع ميلعتلل لماكلاب بتكملل ةعبات ةـــسردم لاقتنا ىلع ةقفاوملل ةيفارـــشإلا ةنجلل عفرلا .7

 ةقفاوملل ةيفارــشإلا ةنجلل كلذ دعب عفرلاو ،ةــسردملا يبوــسنم دحأ ةباــصإ لاح يف دعب

 .اهل ةبسانملا تايوتسملا قفو اًيروضح ميلعتلل ةسردملا ةدوع ىلع

 .يسردملا لقنلا يف ةيحصلا تازارتحالا قيبطت ةعباتم .8

 ةــــسارد دعب ةحئاجلا لالخ روــــضحلا نم مهئانبأ ءانثتــــسا رومألا ءايلوأ بلط لوبق دامتعا .9

  .تارربملا

 ثيدحتو ،ناجللا نم ةدراولا ريراقتلل اًقفو بتكملا سرادم يف ةيحصلا ةلاحلا عضو ةعباتم .10

 .رمتسم لكشب تايوتسملا قفو سرادملا تانايب

ــيميلعتلا تاــــــــصنملا لــيعفتو ينورتكلإلا ميلعتلا لــيعفت يف بــتكملا سرادــم معد .11  ةّ

 .ةدمتعملا

 بــتكملا ىوتــــــسم ىلع ةــيحــــــصلا تالوكوتوربلاو ةــيزارتحالا تاءارجإلا قيبطت ةــعباــتم .12

 .اهل ةعباتلا سرادملاو

 ةنجلل عفرلاو ةنايـــصلاو ةفاظنلا جايتحا يطغت ةيليغـــشت ةينازيم وأ دوقع دوجو نم دكأتلا .13

 .دجو نإ زجعلاب ةيفارشإلا
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 فيظنتلاب ةــصاخلا تاءارجإلا قيبطت نامــضل ؛ةّيــسردملا ينابملا ىلع ةيفارــشإ تالوج ذيفنت .14

 .ةنايصلاو ميقعتلاو

 .اهميوقتو تايوتسملا قفو بتكملا سرادم يف ةّيميلعتلا ةيلمعلا ريس ةعباتم .15

 جتاونو نيملعملا ءادأ ميوقت جئاـتنو ةـيميلعتلا ةـيلمعلا ريــــــس لوح ةدراولا ريراـقتلا ةـعباـتم .16

 .ملعتلا

 .هدصر مت ريصقت ّيأ نع ميلعتلا ةرادإ يف ةيفارشإلا ةنجلل عفرلا .17

 تاءارجإلا قيبطتو ةّيميلعتلا ةيلمعلا ريس نع ميلعتلا ةرادإ يف ةيفارشإلا ةنجلل ريراقتلا عفر .18

 .بتكملا سرادم ىوتسم ىلع-تدجو نإ- تالاحلا ددعو ةيزارتحالا
 

 :ةسردملا ىوتسم ىلع ةيليغشت ةنجل

:ةنجللا ءاضعأ

 :نم لك ةيوضعو ةسردملا ريدم ةسائرب ةنجللا نوكت

 ةسردملا ءالكو / ليكو •

 .ةسردملا نم نيزيمتم نيملعم ةثالث •

 .ةينقتلا نم نكمتم ملعم وأ يلآ بساح ملعم •

 .يبالطلا هجوملا •

 .بالطلا رومأ ءايلوأ نم نينثا •

 )لمعلا تابلطتم قفو ءاضعأ ةفاضإ يملاعلاو يلهألا ميلعتلا سرادمل نكميو(

 :ةنجللا ماهم

 يف ةيذيفنتلا ةنجللا نم هديدحت دعب ةــــــسردملل يليغــــــشتلا جذومنلا قفو ىوتــــــسملا قيبطت .1

 .ميلعتلا بتكم

 .ميلعتلا بتكمل كلذب عفرلاو )ميقعتو ،ةفاظنو ،ةنايص لامعأ( ىنبملا ةيزهاج نم دكأتلا .2

 .ةسردملا يف ةيحصلا تالوكتوربلاو ةيزارتحالا تاءارجإلا قيبطت .3

 .ةسردملل ةددحملا تايوتسملا قفو ةيليغشتلا جذامنلاو قيبطتلا تابلطتم ذيفنت .4
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 .دجو نإ تاملعملاو نيملعملا نم جايتحالا دسل ةيذيفنتلا ةنجلل عفرلا .5

  .نيملعملل يسردملا لودجلا دامتعاو دادعإ .6

 .ةيحصلا تازارتحالا قفو بالطلل اهميلستو ةيساردلا بتكلا مالتسا .7

 .ةساردلل فانئتسال اًيعامتجاو اًيسفن رومألا ءايلوأو بالطلاو يرادإلاو يميلعتلا رداكلا ةئيهت .8

 ةنجلل تارربملاب عفرلاو ةحئاجلا لالخ روـــضحلا نم مهئانبأ ءانثتـــسا رومألا ءايلوأ بلط ةـــسارد .9

  .ةيذيفنتلا

 ركذ عم رخآ ىوتـــسم ىلإ ىوتـــسم نم ةـــسردملا لاقتنال تادجتـــسملاب ةيذيفنتلا ةنجلل عفرلا .10

 .تارربملا

 وأ ،ةـــسردملا يبوـــسنم دحأ ةباـــصإ تدكأت ةلاح يف ميلعتلا بتكم يف ةيذيفنتلا ةنجلل عفرلا .11

 .ةبسانملا ةيزارتحالا تاءارجإلا ذاختاو نيباصملا دحأل هتطلاخم

 لبق نم يمقرلاو يزافلتلا ثبلا رامثتـــــساو ةدمتعملا ةيميلعتلا تاـــــصنملا ليعفت نم دكأتلا .12

 .اهلالخ نم تابجاولاو تافيلكتلا عفرو بالطلاو نيملعملا

 .ميلعتلا بتكمل اهب عفرلاو ملعتلا جتاونو نيملعملا ءادأو ةيميلعتلا ةيلمعلا ريس مييقت .13

 تاءارجإلا قيبطتو ةّيميلعتلا ةيلمعلا ريـــــس نع ميلعتلا بتكم يف ةيذيفنتلا ةنجلل ريراقتلا عفر .14

 .تالاحلا ددعو ةيزارتحالا
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 ًاــــــيروضح ميلعتلا فانئتسال ةمزاللا تابيترتلاو تاميظنتلا
 

 ةعبتملا تاءارجإلا ةلوؤسملا تاهجلا ةمعادلا تاهجلا
 /تاميظنتلا

 تابيترتلا
 م

 يسردملا طيطختلا ةرادإ

 ينورتكلإلا ميلعتلا ةرادإ
 ةيسردملا نوؤشلل دعاسملا

 ةـفاـثك اـهب دـجوي يتلا سرادـملا ددـعل تاـناـيبلا ثـيدـحت

 ةدمتعملا ةــصنملاو يتــسردم ةــصنم لالخ نم ةيبالط

 .رون ماظنو لافطألا ضايرل

 ةــيبالطلا ةــفاــثكلا

 ةـــــــسردــملا لــخاد

 لوصفلاو

1.  

 ةيسردملا نوؤشلل دعاسملا

 ةيميلعتلا نوؤشلل دعاسملا

 يوبرتلا فارشإلا مسق/ةرادإ

 لافطألا ضاير مسق/ةرادإ

 ةصاخلا ةيبرتلا مسق/ةرادإ

 رمتسملا ميلعتلا مسق/ةرادإ

 تاراـــبـــتـــخالا مــــــــسق/ةرادإ

 لوبقلاو

 هـــيـــجوــــتــــلا مـــــــــسق/ةرادإ

 داشرإلاو

 ميلعتلا بتاكم

 اًيروــضح ميلعتلل ةيفارــشإلا بيلاــسألا ثيدحتو ةعجارم

 :دعُب نعو

 .نيملعملا مييقتو ةعباتم تايلآ   -

 ىوتــــسملا سايقل ةرايزلا ءانثأ ةريــــصق تارابتخا ذيفنت   -

  .بالطلل يليصحتلا

 .ملعملا نم ةمدقملا تارابتخالا ميوقت -

 .ةيلصفلا تارابتخالا ذيفنت ةعباتم -

 .بالطلا بايغو روضح ةعباتم -

 ىــلـــع فارــــــــشإلا

  نيملعملا
2.  

 ةيميلعتلا نوؤشلل دعاسملا

 يوبرتلا فارشإلا مسق/ةرادإ

 لافطألا ضاير مسق/ةرادإ

 ةصاخلا ةيبرتلا مسق/ةرادإ

 رمتسملا ميلعتلا مسق/ةرادإ

 ميلعتلا بتاكم

 ةيسردملا نوؤشلل دعاسملا

 دعُب نع سيردتلا مهل دنـــــسملا نيملعملا دادعأ رـــــصح -

 .ميلعت بتكم لك يف

 .تادجتسملا قفو دادعألا ثيدحت -

 .مهل ةدنسملا صصحلا ددع رصح -

 قيرط نع نيملعملا نم جاــيتحالا دــيدــــــــست ةــعباــتم -

 .يئزجلاو يلكلا فيلكتلا

 سيردــتلا داــنــــــسإ

  دعُب نع نيملعملل
3.  

 ةيسردملا نوؤشلل دعاسملا

 ةيميلعتلا نوؤشلل دعاسملا

 يوبرتلا فارشإلا مسق/ةرادإ

 لافطألا ضاير ةرادإ

 ةصاخلا ةيبرتلا مسق/ةرادإ

 رمتسملا ميلعتلا مسق/ةرادإ

 هـــيـــجوــــتــــلا مـــــــــسق/ةرادإ

 داشرإلاو

 ميلعتلا بتاكم

 قفو روــــــضحلاــب ةــفدــهتــــــسملا بالطلا تاــئف دــيدــحت

 ةـــــصاخلا ةيبرتلا بالط مهيف امب ةدمتعملا تاميظنتلا

 رمتسملا ميلعتلا بالطو

 تاــــــــــئــــــــــفــــــــــلا

 نم ةـفدـهتــــــسملا

 روضحلل بالطلا

4.  
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 ةعبتملا تاءارجإلا ةلوؤسملا تاهجلا ةمعادلا تاهجلا
 /تاميظنتلا

 تابيترتلا
 م

 ةيسردملا نوؤشلل دعاسملا
 ةنايصلاو عيراشملا ةرادإ 

 يلهألا ميلعتلا ةرادإ

 تازيهجتلاو دادعتـسالاو ةيـسردملا ينابملا ةلاح ةعباتم

 ةيادب لبق ةيحــــصلا تالوكوتوربلاو تاطارتــــشالا قفو

 ـه1443 يساردلا ماعلا

 يناـــبـمـلا ةـــيزـهاـــج

 تاطارتـــشالا قفو

 تالوــكوـــتورـــبـــلاو

 ةيحصلا

5.  

يــسردملا لقنلل ريوطت ةكرـــش

  
 ةيسردملا نوؤشلل دعاسملا

 تاطارتـشالا قيبطت يف يـسردملا لقنلا ةكبـش ةعباتم

  ةيحصلا تالوكوتوربلاو
  .6 يسردملا لقنلا

 ةيميلعتلا نوؤشلل دعاسملا

 يوبرتلا فارشإلا مسق/ةرادإ

 لافطألا ضاير ةرادإ

 ةصاخلا ةيبرتلا مسق /ةرادإ

 رمتسملا ميلعتلا مسق /ةرادإ

 ميلعتلا بتاكم

  ةمالسلاو نمألا مسق /ةرادإ

 ةيسردملا نوؤشلل دعاسملا
 نمآ لكـشب ةـساردلا فانئتـسال ةدعملا تابيترتلا ةعباتم

  يحصو

 ةمالــسلاو ةحــصلا

  ةيسردملا
7.  

 ةيسردملا نوؤشلل دعاسملا ةيميلعتلا نوؤشلل دعاسملا
 فــــــصقملاــب قلعتي اــميف ةدــعملا تاــبيترتلا ةــعباــتم

 يسردملا

 تازارـــــــــــتـــــــــــحالا

 تالوــكوـــتورـــبـــلاو

 ةـيذـغتلاـب ةـقلعتملا

   ةيسردملا

8.  

 ينورتكلإلا ميلعتلا ةرادإ ةيميلعتلا نوؤشلل دعاسملا
 ةـيميلعتلا لـئاــــــسولاـب ةـيمقرلا تاــــــصنملا ءارثإ ةـعباـتم

 ةصاخلا ةيبرتلا لئادبو ةددعتملا طئاسولاو ةيضارتفالا

 ةـــــــــصنــــم ءارــــثإ

 ةصنملاو يتـسردم

 ضاـــيرل ةدـــمتعملا

  لافطألا

9.  

 ةيميلعتلا نوؤشلل دعاسملا لاصتالاو مالعإلا ةرادإ
 رـــــسألاو بالطلل يعامتجالاو يـــــسفنلا معدلا ميدقت 

 ةساردلا فانئتسا لايح

 ةـيـــــسفنلا ةـئيهتلا

 ةــــيــــعاــــمــــتــــجالاو

 ءاـــيـلوأو بالـطـلـل

 ماعلا ةيادبل رومألا

 يساردلا

10.  

 ةحصلا ةرازو
 ةيسردملا نوؤشلل دعاسملا 

 ةيميلعتلا نوؤشلل دعاسملا

 ىلع زيفحتلاو حاــقللا ذــخأــب ةــقلعتملا تاــبيترتلا ةــعباــتم

 كلذ

 رداـكلا لاـمكتــــــسا

 يرادإلاو يميلعتلا

  حاقللا ذخأل

11.  
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 اًيروضح ةساردلا فانئتسا تاهويرانيس

 :لوصفلا فينصت :ًالوأ

 ىوتــــسمو بالطلا دادعأ ىلع ًءانب تايوتــــسم ةعبرأ ىلإ سرادملا يف لوــــصفلا فينــــصت متي

  :يـتآلا قفو لصف لك يف ةدمتعملا ةيحصلا تازارتحالا قفو يدسجلا دعابتلا قيقحت

 :ضفخنملا ىوــــتسملا -

 و يئادتبالاو لافطألا ضاير يتلحرم يف )لقأ وأ اًبلاط 15( بالطلا ددع اهيف غلبي يتلا لوصفلا •

ـبلاـط 20(  قفو يدــــــسجلا دـعاـبتلا ققحت عم ،ةـيوناـثلاو ةـطــــــسوتملا نيتلحرملا يف )لـقأ وأ اً

 .ةدمتعملا ةيحصلا تازارتحالا

 :طسوتملا ىوــــتسملا -

 و يئادتبالاو لافطألا ضاير يتلحرم يف )لقأ وأ اًبلاط 15( بالطلا ددع اهيف غلبي يتلا لوصفلا •

ـبلاـط 20(  قفو يدــــــسجلا دـعاـبتلا ققحت عم ،ةـيوناـثلاو ةـطــــــسوتملا نيتلحرملا يف )لـقأ وأ اً

 .نيتعومجم ىلإ بالطلا ميسقت لاح ةدمتعملا ةيحصلا تازارتحالا

 و يئادـتبالاو لاـفطألا ضاـير يتلحرم يف )اـًبلاـط 30-16( بالطلا ددـع اـهيف غلبي يتلا لوــــــصفلا •

 تازارتحالا قفو يدــــــسجلا دعابتلا ققحت عم ،ةيوناثلاو ةطــــــسوتملا نيتلحرملا يف )اًبلاط -21(

 .نيتعومجم ىلإ لصفلا ميسقتو يليغشتلا جذومنلا قيبطت لاح ةدمتعملا ةيحصلا

 :يلاعلا ىوتسملا -

 و يئادـتبالاو لاـفطألا ضاـير يتلحرم يف )اـًبلاـط 30-16( بالطلا ددـع اـهيف غلبي يتلا لوــــــصفلا •

 تازارتحالا قفو يدــسجلا دعابتلا ققحت عم ،ةيوناثلاو ةطــسوتملا نيتلحرملا يف )اًبلاط 21-40(

 .تاعومجم ثالث ىلإ بالطلا ميسقت لاح ةدمتعملا ةيحصلا

 و يئادـتبالاو لاـفطألا ضاـير يتلحرم يف )اـًبلاـط 45-31( بالطلا ددـع اـهيف غلبي يتلا لوــــــصفلا •

 تازارتحالا قفو يدــسجلا دعابتلا ققحت عم ،ةيوناثلاو ةطــسوتملا نيتلحرملا يف )اًبلاط 41-60(

 .تاعومجم ثالث ىلإ لصفلا ميسقتو يليغشتلا جذومنلا قيبطت لاح ةدمتعملا ةيحصلا
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 :ًادج يلاعلا ىوتسملا -

 و يئادـتبالاو لاـفطألا ضاـير يتلحرم يف )اـًبلاـط 45-31( بالطلا ددـع اـهيف غلبي يتلا لوــــــصفلا •

 تازارتحالا قفو يدــسجلا دعابتلا ققحت عم ،ةيوناثلاو ةطــسوتملا نيتلحرملا يف )اًبلاط 41-60(

 .تاعومجم عبرأ ىلإ بالطلا ميسقت لاح ةدمتعملا ةيحصلا

 و يئادتبالاو لافطألا ضاير يتلحرم يف )رثكأف اًبلاط 46( بالطلا ددع اهيف غلبي يتلا لوــصفلا •

 .ةيوناثلاو ةطسوتملا نيتلحرملا يف )رثكأف اًبلاط 61(
 

 :سرادملا فينصت :ًايناث

 دادعأل يباــسحلا طــسوتملا باــستحاب ةــسردملا لوــصف فينــصت ىلع ًءانب سرادملا فينــصت متي

  :يتآلا قفو ةسردملا فينصت متي مث نمو ،ةسردملا لوصف يف بالطلا

 :ضفخنملا ىوــــتسملا نمض يباسحلا طسوتملا -

 ضاير يتلحرم يف )لقأ وأ اًبلاط 15( ةــــسردملا يف لــــصفلا بالط ددعل يباــــسحلا طــــسوتملا •

 .ةيوناثلاو ةطسوتملا نيتلحرملا يف )لقأ وأ اًبلاط 20( و يئادتبالاو لافطألا

 قفو يدــــسجلا دعابتلا ققحت عم ضفخنملا ىوتــــسملا نمــــض ةــــسردملا لوــــصف عيمج نوكت •

 ىعاري )ًادج ٍلاع ،ٍلاع ،طسوتم( ىلعأ ىوتسم نمض لوصف دوجو لاح يفو .ةيحصلا تازارتحالا

 :يتآلا

 نم نكمم ددع ربكأ ميــسقت يف )... ،ىلــصم ،داوم فرغ ،لماعم( ةــسردملا قفارم لالغتــسا §

 قفو يدــــــسجلا دـعاـبتلا ققحت عم ضفخنملا ىوتــــــسملا نمــــــض نوكت ثـيحب لوــــــصفلا هذـه

 .ةدمتعملا ةيحصلا تازارتحالا

 اهل يليغــــشتلا جذومنلا قيبطت متي ،اهل قفارم رفاوت مدعل ميــــسقت نود ىقبت يتلا لوــــصفلا §

 .)ًادج ٍلاع ،ٍلاع ،طسوتم( ىلعألا تايوتسملا قفو

 عفرلاو ةيحــصلا تازارتحالا قيقحتل هارت ام قفو ةــسردملا لوــصف فينــصت رييغت ةيذيفنتلا ةنجلل •

  .هدامتعال ةيفارشإلا ةنجلل
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 :طسوتملا ىوــــتسملا نمض يباسحلا طسوتملا -

 ضاير يتلحرم يف )اًبلاط 30-16( ةــــــسردملا يف لــــــصفلا بالط ددعل يباــــــسحلا طــــــسوتملا •

 .ةيوناثلاو ةطسوتملا نيتلحرملا يف )اًبلاط 40-21( و يئادتبالاو لافطألا

 قفو يدـــسجلا دعابتلا ققحت عم طـــسوتملا ىوتـــسملا نمـــض ةـــسردملا لوـــصف عيمج نوكت •

 :يتآلا ىعاري )ًادج ٍلاع ،ٍلاع( ىلعأ ىوتسم نمض لوصف دوجو لاح يفو ةيحصلا تازارتحالا

 نم نكمم ددع ربكأ ميــسقت يف )... ،ىلــصم ،داوم فرغ ،لماعم( ةــسردملا قفارم لالغتــسا §

 قفو يدـــــسجلا دعابتلا ققحت عم طـــــسوتملا ىوتـــــسملا نمـــــض نوكت ثيحب لوـــــصفلا هذه

 .ةدمتعملا ةيحصلا تازارتحالا

 اهل يليغــــشتلا جذومنلا قيبطت متي ،اهل قفارم رفاوت مدعل ميــــسقت نود ىقبت يتلا لوــــصفلا §

 .)ًادج ٍلاع ،ٍلاع( ىلعألا تايوتسملا قفو

 عفرلاو ةيحــصلا تازارتحالا قيقحتل هارت ام قفو ةــسردملا لوــصف فينــصت رييغت ةيذيفنتلا ةنجلل •

  .هدامتعال ةيفارشإلا ةنجلل

 :يلاعلا ىوتسملا نمض يباسحلا طسوتملا -

 لافطألا ضاير يتلحرم يف )اًبلاط 45-31( ةسردملا يف لصفلا بالط ددعل يباسحلا طسوتملا •

 .ةيوناثلاو ةطسوتملا نيتلحرملا يف )اًبلاط 60-41( و يئادتبالاو

 تازارتحالا قفو يدسجلا دعابتلا ققحت عم يلاعلا ىوتسملا نمض ةسردملا لوصف عيمج نوكت •

 :يتآلا ىعاري )ًادج ٍلاع( ىلعأ ىوتسم نمض لوصف دوجو لاح يفو ةيحصلا

 نم نكمم ددع ربكأ ميــسقت يف )... ،ىلــصم ،داوم فرغ ،لماعم( ةــسردملا قفارم لالغتــسا §

 تازارتحالا قفو يدــسجلا دعابتلا ققحت عم يلاعلا ىوتــسملا نمــض نوكت ثيحب لوــصفلا هذه

 .ةدمتعملا ةيحصلا

 اهل يليغـــــشتلا جذومنلا قيبطت متي ،اهل قفارم رفوت مدعل ميـــــسقت نود ىقبت يتلا لوـــــصفلا §

 .)ًادج ٍلاع( ىلعألا ىوتسملا قفو

 عفرلاو ةيحــصلا تازارتحالا قيقحتل هارت ام قفو ةــسردملا لوــصف فينــصت رييغت ةيذيفنتلا ةنجلل •

  .هدامتعال ةيفارشإلا ةنجلل
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 :ًادج يلاعلا ىوتسملا نمض يباسحلا طسوتملا -

 و ةيئادتبالا ةلحرملا يف )رثكأف اًبلاط 46( ةـسردملا يف لـصفلا بالط ددعل يباـسحلا طـسوتملا •

 .ةيوناثلاو ةطسوتملا نيتلحرملا يف )رثكأف اًبلاط 61(

 قفو يدـــسجلا دعابتلا ققحت عم ًادج يلاعلا ىوتـــسملا نمـــض ةـــسردملا لوـــصف عيمج نوكت •

 .ةيحصلا تازارتحالا

 عفرلاو ةيحــصلا تازارتحالا قيقحتل هارت ام قفو ةــسردملا لوــصف فينــصت رييغت ةيذيفنتلا ةنجلل •

  .هدامتعال ةيفارشإلا ةنجلل
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 :ةيليغشتلا جذامنلا ذيفنت تاءارجإ

 .سرادملل ةدوعلل يداشرإلا يئاقولا ليلدلا قيبطت .1

- ةـيحــــــصلا ةزهجألاو تاودألا – اـُيموي هـميقعتو ىنبملا زيهجت( ةـيحــــــصلا تاـطارتــــــشالا ريفوت .2

 .)...-ةيئاقو ةعنقأو تامقعم

 مهثحو ةماعلا ةمالـسلاو ةيئاقولا ريبادتلاب مهغالبإو ةـسردملا يبوـسنمل ةيوعوت لئاـسر ميدقت .3

 .اهب مازتلالا ةرورض ىلع

 .يدسجلا دعابتلا ققحت ال يتلا ةيفصلا ريغ وأ ةيفصلا ةطشنألا داعبتسا .4

 تازارتحالا قيبطت عم يدــــسجلا دعابتلا نمــــضي لكــــشب ةــــسردملا نم جورخلاو لوخدلا ميظنت .5

 .ةيحصلا

 .اهل ضيفخت نود ًةلماك ةيساردلا داوملا ططخ ذيفنت .6

 .دمتعملا ةيساردلا ةصحلا نمزب ديقتلا .7

 .لوصفلا لخاد ىلإ بالطلا جيوفت يف يحابصلا فافطصالا تقو رامثتسا .8

 ؛نيملعملا فارـــشإبو يـــساردلا مويلا نم ةفلتخم تارتف يفو ةقيقد 15 ةحـــسفلا ةدم نوكت .9

 .تازارتحالا نم ردق ىلعأ ققحت نامضل

 .ميلعتلا ةرادإ نم ددحملا تيقوتلا بسح يساردلا مويلا أدبي .10

 .لوصفلا جراخ مهدجاوت دنع بالطلا ىلع يمويلا فارشإلا ليعفت .11

 يف نيفرشملا لبق نم ةيمويلا تارايزلا ءانثأ سرادملا يف ةذفنملا ةيزارتحالا تاءارجإلا مييقت .12

 ريراــقتلا عفرو سرادــملل ةدــناـــــــسملاو معدــلا ميدــقتو ،ميلعتلا ةرادإل ةــعباــتلا تارادإلا عيمج

 .ةرازملا سرادملا لبق نم ديقتلا ىدم ةنمضتم

 .اًيموي ةسردملا قفارمو لوصفلا ميقعت .13

 .يسردملا لقنلا يف ةيحصلا تازارتحالا قيبطت ةعباتم.14

 نم ةداـفتــــــسالا عم ةـيــــــساردـلا نيملعملا ططخ نمــــــض يميلعتلا دـقاـفلا جالعل ةـطخ ذـيفنت .15

 .يمقرلاو ينويزفلتلا ثبلاو ةدمتعملا ةيميلعتلا تاصنملا
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 :ضفخنملا ىوتسملا -

 :ضفخنملا ىوتسملا يف يليغشتلا جذومنلا

 تافيلكتلا عفر يف يتــــسردم ةــــصنم ليعفت عم اًيموي ةــــسردملل نيملعملاو بالطلا عيمج روــــضح

 .يمقرلاو يزافلتلا ثبلا رامثتساو ةيميلعتلا تاءارثإلا ميدقتو سوردلا ةـعجارمو تابجاولاو

 :ضفخنملا ىوتسملا يف ذيفنتلا تابلطتم

 :دعب نعو اًيروضح ةيتآلا تاءارجإلا يليغشتلا جذومنلا اذه يف قبطت
 

)اًيروضح( ةسردملا  )دعُب نع( يتسردم ةصنم 

 .اًيموي ةسردملا قفارمو لوصفلا ميقعت .1

 اهعضوو ةسردملل ةيعوبسألا لوادجلا دادعإ .2

 .رون ماظن يفو ةصنملا ىلع

 ةـطخلا قفو صــــــصحلا لالخ سوردـلا ذـيفنت .3

 .ةدمتعملا ةيساردلا

 ذـــيـفـنـتو تاـــبـجاوو ماـــهـمـب بالـطـلا فـيـلـكـت .4

 .اًيروضح تارابتخالا

 تاـــفـيـلـكـتـلا يـف بالـطـلـل مـلـعـمـلا ةـــعـباـــتـم .5

 يـف دـــعـب نـع اـــهؤادأ مـت يـتـلا ماـــهـمـلاو

 .ةيروضحلا صصحلا

 

 نيملعملاـب نيفرــــــشملاو ،بالطلاـب نيملعملا طبر .1

 .ميلعتلا بتكم نم دمتعملا دانسإلا قفو

 لودـجلاـب اـهطبرو ةـيــــــضارتفالا لوــــــصفلا ءاــــــشنإ .2

 نأ ىلع رون ماظن يفو ةــــــصنملا يف يــــــسردملا

 .ةيروضحلا لوصفلل ةقباطم نوكت

 نم لــجــــــسملا سردــلا طبار عفرب ملعملا موقي .3

 لودجلا يف ةيساردلا ةصحلل قباطملا نيع تاونق

 هريــــــضحت يف ملعملا ماهم نمــــــض( يــــــسردملا

 .)سردلل يمويلا

 نم تاراــبتخاو تاــبجاوو ماــهمب بالطلا فيلكت .4

 .يتسردم ةصنم لالخ

 ةجلاعم ةطخ ذيفنت يف دعب نع ميلعتلا رامثتـــــسا .5

 .يميلعتلا دقافلا

  :ضفخنملا ىوتسملا يف تايلوؤسملاو ماهملا

 :ميلعتلا ةرادإ -

 تايوتــــسملا دامتعاو سرادملا يف ةيميلعتلا ةيلمعلا ريــــس ةعباتمل ةيفارــــشإلا ةنجللا ليكــــشت •

 .اهيف ةقبطملا ةيليغشتلا جذامنلاو

 سرادملا عاــــــضوأ مييقت يف ةعبتملا تاءارجإلاو سرادملا فينــــــصتب ةــــــصاخ تانايب ةدعاق ءانب •

 .).ةيميلعتلا ،ةيحصلا تازارتحالا(
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 ذاختال ةيحــصلا نوؤــشلا ةيريدم عم نواعتلاب انوروك يباــصمل ةيحــصلا تالاحلا تادجتــسم ةعباتم •

 .بسانملا تقولا يف ةبسانملا تاءارجإلا

  .ةرازولاب ماعلا ميلعتلا ةلاكول عفرلاو يحصلاو يميلعتلا سرادملا عضو نع يرود ريرقت دادعإ •

 :ةيسردملا ةيحصلا نوؤشلا ةرادإ -

 .انوروك ةحئاج لظ يف سرادملا يف ةيحصلا تازارتحالا قيبطت ةعباتم •

 .ةسردملل ةيحصلا تاجايتحالا ريفوتل ميلعتلا ةرادإ يف ةقالعلا تاذ تاهجلا عم قيسنتلا •

 .سرادملا لخاد بالطلاو نيملعملل يوعوت جمانرب دادعإ •

  .ةيساسألا تاودألاب سرادملا عيمج يف ةيسردملا ةدايعلا زيهجت •

 ةفاظنلاو ميقعتلاو )نيلماعلل تامقعملا ،تامامكلا :لثم( سرادملل ةيحــــصلا تاجايتحالا ديدحت •

 .)خلا...تارمملاو لوصفلل

 :يوبرتلا فارشإلا ةرادإ -

 .ةمزاللا ريراقتلا عفرو اهئادأ مييقتو ةيميلعتلا ةيلمعلا ريس ةعباتم •

 .دعب نعو اًيروضح ةساردلا يف نيملعملل ةيفارشإلا بيلاسألا ذيفنت ةعباتم •

 .ةيسيردتلا تاسرامملا نيسحت يف نيملعملا معدل ةبسانملا لولحلا ميدقتو دصر •

 .ذيفنتلا وأ طيطختلا ىوتسم ىلع نيملعملل بسانملا معدلا ميدقت •

 يتـــــسردم ةـــــصنم يف ةيميلعتلا تاءارثإلاو تابجاولاو تافيلكتلا عفر تايئاـــــصحإ ريراقت ةعباتم •

 .ةعجارلا ةيذغتلا ميدقتو ،اهميوقتو

 ريــــس نامــــضل ةجلاعملاو رامثتــــسالا ططخ ذيفنتو ءانب يف ميلعتلا بتاكم ريراقت نم ةدافتــــسالا •

 .ةيميلعتلا ةيلمعلا

 :لافطألا ضاير ةرادإ -

 .ةمزاللا ريراقتلا عفرو اهئادأ مييقتو تاضورلا عيمج يف ةيميلعتلا ةيلمعلا ريس ةعباتم •

 .ةرشابملا ةيفارشإلا تاسرامملا دصر •

 .تاملعملل ةذفنملا ةيفارشإلا بيلاسألا ذيفنت ةعباتم •

 .ةيسيردتلا تاسرامملا نيسحت يف تاملعملا معدل ةبسانملا لولحلا ميدقتو دصر •
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 .ذيفنتلا وأ طيطختلا ىوتسم ىلع بسانملا معدلا ميدقتو تاملعملل يميلعتلا جايتحالا ةعباتم •

 ميدـقتو ،اـهميوقتو لاـفطألا ضاـيرل ةدـمتعملا ةـــــــصنملا يف ةـيميلعتلا تاءارثإلا عفر ةـعباـتم •

  .ةعجارلا ةيذغتلا

 :ميلعتلا بتكم -

 مييقتو سرادـملا عيمج يف ةـيميلعتلا ةـيلمعلا ريــــــس ةـعباـتمل ميلعتلل ةـيذـيفنتلا ةـنجللا لـيكــــــشت •

 .ذيفنتلا

 تايوتــــسملا فينــــصت قفو تاــــضورلاو سرادملا ديدحت عم بتكملا سرادمل تانايب ةدعاق ءانب •

  .ةقبطملا ةيليغشتلا جذامنلاو

 .ةيزارتحالا تاءارجإلا مييقتو سرادملل نيفرشملا ريراقتل تانايب ةدعاق ءانب •

 .اهذيفنت ةعباتمو رون ماظن يف ةيفارشإلا تارايزلا ططخ دامتعا •

 يف يلهألا ميلعتلا تاـصنمو لافطألا ضايرل ةدمتعملا ةـصنملاو يتـسردم ةـصنم ليعفت ةعباتم •

  .يمقرلاو يزافلتلا ثبلا رامثتساو ،ةيميلعتلا تاءارثإلاو تابجاولاو تافيلكتلا عفر

 عم نواـعتلاـب ةـيزارتحالا تاءارجإلا قيبطتل ةـمزاللا تاـجاـيتحالا ريفوت يف سرادـملا يريدـم معد •

 .ميلعتلا ةرادإ

 .سرادملاب ةيميلعتلا ةيلمعلا ريس نع ريراقتلا دادعإ •

 :)لافطألا ضاير ،يوبرتلا فارشإلا( يوبرتلا فرشملا -

 :يتآلا ىلإ ةفاضإلاب هل ةدنسملا ماهملا ذيفنت

 .ةعجارلا ةيذغتلا ميدقتو دعب نعو اًيروضح نيملعملاو سرادملا يريدمل تارايزلا ذيفنت •

 .ةيلاحلا ةلحرملا بسانت يتلا ةيسيردتلا بيلاسألاب نيملعملا معد يف ةكراشملا •

 نعو اًيروــــضح ميلعتلا تاءارجإ مييقتو هل نيدنــــسملا نيملعملاو سرادملل ةرمتــــسملا ةعباتملا •

 .دعب

 .)... ،ةيساسألا تاراهملا زيزعت( ةيجالعلا جماربلا ذيفنت ةعباتم •

 .ةيميلعتلا تايلمعلا معدو مهل يليصحتلا ىوتسملا ةعباتمو بالطلل تارابتخا ذيفنت •

 .نيملعملاو سرادملا يريدمل ةعجارلا ةيذغتلا ميدقت •
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 .اهميوقتو ةذفنملا نيملعملاو سرادملا يريدم لامعأ ىلع عالطالا •

 ثـبلاو ةدـمتعملا ةـيميلعتلا تاــــــصنملا راـمثتــــــساو ينورتكلإلا ميلعتلل نيملعملا لـيعفت ةـعباـتم •

 .يمقرلاو ينويزفلتلا

 :ةصاخلا ةيبرتلا فرشم -

 :يتآلا ىلإ ةفاضإلاب هل ةدنسملا ماهملا ذيفنت

 ةيبرتلا بالط بـسانت يتلا ةيـسيردتلا بيلاـسألاب نيملعملاو سرادملا يريدم معد يف ةكراـشملا •

 .ةيلاحلا ةلحرملا يف ةصاخلا

 نعو اًيروــضح ميلعتلا تاءارجإ مييقتو هل نيدنــسملا ةــصاخلا ةيبرتلا يملعمل ةرمتــسملا ةعباتملا •

 .دعب

 .ةعجارلا ةيذغتلا ميدقتو دعب نعو اًيروضح نيملعملاو سرادملا يريدمل تارايزلا ذيفنت •

 .ةقاعإلا يوذ بالطلل ةيدرفلا ةيوبرتلا ططخلا ذيفنت ةعباتم •

 .ةقاعإلا يوذل ةيدرفلا تاسلجلا ذيفنت يف ةصاخلا ةيبرتلا ملعم ةعباتم •

 .ةيميلعتلا تايلمعلا معدو بالطلل يليصحتلا ىوتسملا ةعباتم •

 .ةصاخلا ةيبرتلا يملعمو سرادملا يريدمل ةعجارلا ةيذغتلا ميدقت •

 ةدمتعملا ةيميلعتلا تاـصنملا رامثتـساو ينورتكلإلا ميلعتلل ةـصاخلا ةيبرتلا يملعم ليعفت ةعباتم •

 .يمقرلاو ينويزفلتلا ثبلاو

 :طسوتملا ىوتسملا

 :طسوتملا ىوتسملا يف يليغشتلا جذومنلا

 A&B نــــــــــــيتعومجم ىلإ ةبعش وأ لصف لك يف بالطلا ميسقت متيو ،مايألا عيمج نوملعملا رضحي

 :يتآلا قفو

 :لافطألا ضاير ةلحرم يف •
 :اًيموي A&B نيتعوجملا رضحت ثيحب يساردلا مويلا ميسقت متي

 مويلا دحألا ن3نثإلا ءاثالثلا ءاعبرألا سيمخلا

 تاعومجملا ةعومجملا ةعومجملا ةعومجملا ةعومجملا ةعومجملا

B A B A B A B A B A 
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  :ةيوناثلاو ةطسوتملاو ةيئادتبالا لحارملا يف •

  :)نيعوبسأ لك مايأ 5( ةسردملل ةعومجم لك بالط روضح متي

 عوبسألا دحألا ن3نثإلا ءاثالثلا ءاعبرألا سيمخلا

 لوألا عوبسألا Aةعومجملا B ةعومجملا Aةعومجملا B ةعومجملا Aةعومجملا

 يناثلا عوبسألا B ةعومجملا A ةعومجملا B ةعومجملا A ةعومجملا B ةعومجملا
 

 :طسوتملا ىوتسملا يف ذيفنتلا تابلطتم

 :دعب نعو اًيروضح ةيتآلا تاءارجإلا يليغشتلا جذومنلا اذه يف قبطت
 

)اًيروضح( ةسردملا  )دعُب نع( يتسردم ةصنم 

 .اًيموي ةسردملا قفارمو لوصفلا ميقعت .1

 ةـــــــسردــملل ةــيعوبــــــسألا لوادــجلا دادــعإ .2

  .رون ماظن يفو ةصنملا ىلع اهعضوو

 ةطخلا قفو صــــصحلا لالخ سوردلا ذيفنت .3

 .ةدمتعملا ةيساردلا

 ذـــيفنتو تاـــبجاوو ماـــهمب بالطلا فيلكت .4

 .َايروضح تارابتخالا

 تاـــفيلكتلا يف بالطلل ملعملا ةـــعباـــتم .5

 يـف دـــعـب نـع اـــهؤادأ مـت يـتـلا ماـــهـمـلاو

 .ةعومجم لكل ةيروضحلا صصحلا

 ةـــيفيكل نيملعملل يبيردـــت جماـــنرب ذـــيفنت .6

 لــــصفو ،يروــــضح لــــصف( نيلــــصف ةرادإ

 .)نمازتم ثب( )يضارتفا

 قفو نيملعملاب نيفرـــشملاو ،بالطلاب نيملعملا طبر .1

 .ميلعتلا بتكم نم دمتعملا دانسإلا

 يـسردملا لودجلاب اهطبرو ةيـضارتفالا لوـصفلا ءاـشنإ .2

 ةـقباـطم نوكت نأ ىلع رون ماـظن يفو ةــــــصنملا يف

  .ةيروضحلا لوصفلل

 ةـعومجملل هـلــــــصف نم نمازتملا ثـبلاـب ملعملا موقي .3

 .يتسردم ةصنم يف دعب نع رضحت يتلا ىرخألا

 تاونق نم لـجــــــسملا سردـلا طبار عفرب ملعملا موقي .4

 يــــــسردــملا لودــجلاو جهنملا ةــطخل قباــطملاو نيع

 سردــلل يمويلا هريــــــضحت يف ملعملا ماــهم نمــــــض

 .)ثبي مل وأ اًنمازتم اًسرد ثب ءاوس ساسأ بلطتم(

 كـلذـكو لــــــصفلا يف بالطلا ريــــــضحتب ملعملا موقي .5

 مهروـــضح ناك ءاوـــس يتـــسردم ةـــصنم ربع نيرـــضاحلا

 .نمازتم ريغ مأ اًنمازتم سردلل

 لالخ نم تاراــبتخاو تاــبجاوو ماــهمب بالطلا فيلكت .6

 .يتسردم ةصنم

 ةــجلاــعم ةــطخ ذــيفنت يف دــعب نع ميلعتلا راــمثتــــــسا .7

 .يميلعتلا دقافلا
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  :طسوتملا ىوتسملا يف تايلوؤسملاو ماهملا

 :ميلعتلا ةرادإ -

 تايوتــــسملا دامتعاو سرادملا يف ةيميلعتلا ةيلمعلا ريــــس ةعباتمل ةيفارــــشإلا ةنجللا ليكــــشت •

 .اهيف ةقبطملا ةيليغشتلا جذامنلاو

 سرادملا عاــــــضوأ مييقت يف ةعبتملا تاءارجإلاو سرادملا فينــــــصتب ةــــــصاخ تانايب ةدعاق ءانب •

 .)ةيميلعتلا ،ةيحصلا تازارتحالا(

 ذاختال ةيحــصلا نوؤــشلا ةيريدم عم نواعتلاب انوروك يباــصمل ةيحــصلا تالاحلا تادجتــسم ةعباتم •

 .بسانملا تقولا يف ةبسانملا تاءارجإلا

  .ةرازولاب ماعلا ميلعتلا ةلاكول عفرلاو يحصلاو يميلعتلا سرادملا عضو نع يرود ريرقت دادعإ •

 :ةيسردملا ةيحصلا نوؤشلا ةرادإ -

 .انوروك ةحئاج لظ يف سرادملا يف ةيحصلا تازارتحالا قيبطت ةعباتم •

 .ةسردملل ةيحصلا تاجايتحالا ريفوتل ميلعتلا ةرادإ يف ةقالعلا تاذ تاهجلا عم قيسنتلا •

 .سرادملا لخاد بالطلاو نيملعملل يوعوت جمانرب دادعإ •

  .ةيساسألا تاودألاب سرادملا عيمج يف ةيسردملا ةدايعلا زيهجت •

 ةفاظنلاو ميقعتلاو )نيلماعلل تامقعملا ،تامامكلا :لثم( سرادملل ةيحــــصلا تاجايتحالا ديدحت •

 .)...تارمملاو لوصفلل

 :يوبرتلا فارشإلا ةرادإ -

 .ةمزاللا ريراقتلا عفرو اهئادأ مييقتو ةيميلعتلا ةيلمعلا ريس ةعباتم •

 .دعب نعو اًيروضح ةساردلا يف نيملعملل ةيفارشإلا بيلاسألا ذيفنت ةعباتم •

 .ةيسيردتلا تاسرامملا نيسحت يف نيملعملا معدل ةبسانملا لولحلا ميدقتو دصر •

 .ذيفنتلا وأ طيطختلا ىوتسم ىلع نيملعملل بسانملا معدلا ميدقت •

 يتـــــسردم ةـــــصنم يف ةيميلعتلا تاءارثإلاو تابجاولاو تافيلكتلا عفر تايئاـــــصحإ ريراقت ةعباتم •

 ةـيذـغتلا ميدـقتو ،اـهميوقتو يلهألا ميلعتلا تاـــــــصنمو لاـفطألا ضاـيرل ةدـمتعملا ةـــــــصنملاو

 .ةعجارلا
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 ريـــس نامـــضل ؛ةجلاعملاو رامثتـــسالا ططخ ذيفنتو ءانب يف ميلعتلا بتاكم ريراقت نم ةدافتـــسالا •

 .ةيميلعتلا ةيلمعلا

 :لافطألا ضاير ةرادإ -

 .ةمزاللا ريراقتلا عفرو اهئادأ مييقتو تاضورلا عيمج يف ةيميلعتلا ةيلمعلا ريس ةعباتم •

 .ةرشابملا ةيفارشإلا تاسرامملا دصر •

 .تاملعمل ةذفنملا ةيفارشإلا بيلاسألا ذيفنت ةعباتم •

 .ةيسيردتلا تاسرامملا نيسحت يف تاملعملا معدل ةبسانملا لولحلا ميدقتو دصر •

 .ذيفنتلا وأ طيطختلا ىوتسم ىلع بسانملا معدلا ميدقتو تاملعملل يميلعتلا جايتحالا ةعباتم •

 ميدـقتو ،اـهميوقتو لاـفطألا ضاـيرل ةدـمتعملا ةـــــــصنملا يف ةـيميلعتلا تاءارثإلا عفر ةـعباـتم •

  .ةعجارلا ةيذغتلا

 :ميلعتلا بتكم -

 مييقتو سرادـملا عيمج يف ةـيميلعتلا ةـيلمعلا ريــــــس ةـعباـتمل ميلعتلل ةـيذـيفنتلا ةـنجللا لـيكــــــشت •

 .ذيفنتلا

 جذاـمنلاو تاـيوتــــــسملا فينــــــصت قفو سرادـملا دـيدـحت عم بـتكملا سرادـمل تاـناـيب ةدـعاـق ءاـنب •

  .ةقبطملا ةيليغشتلا

 .ةيزارتحالا تاءارجإلا مييقتو سرادملل نيفرشملا ريراقتل تانايب ةدعاق ءانب •

 .اهذيفنت ةعباتمو رون ماظن يف ةيفارشإلا تارايزلا ططخ دامتعا •

 يف يلهألا ميلعتلا تاـصنمو لافطألا ضايرل ةدمتعملا ةـصنملاو يتـسردم ةـصنم ليعفت ةعباتم •

  .يمقرلاو يزافلتلا ثبلا رامثتساو ،ةيميلعتلا تاءارثإلاو تابجاولاو تافيلكتلا عفر

 عم نواـعتلاـب ةـيزارتحالا تاءارجإلا قيبطتل ةـمزاللا تاـجاـيتحالا ريفوت يف سرادـملا يريدـم معد •

 .ميلعتلا ةرادإ

 .سرادملاب ةيميلعتلا ةيلمعلا ريس نع ريراقتلا دادعإ •

 

 

 

 



 

27 
 

ةدوسم
 

 :)لافطألا ضاير ،يوبرتلا فارشإلا( يوبرتلا فرشملا -

 :يتآلا ىلإ ةفاضإلاب هل ةدنسملا ماهملا ذيفنت

 .ةيلاحلا ةلحرملا بسانت يتلا ةيسيردتلا بيلاسألاب نيملعملا معد يف ةكراشملا •

 نعو اًيروــــضح ميلعتلا تاءارجإ مييقتو هل نيدنــــسملا نيملعملاو سرادملل ةرمتــــسملا ةعباتملا •

 .دعب

 .ةعجارلا ةيذغتلا ميدقتو دعب نعو ًايروضح نيملعملاو سرادملا يريدمل تارايزلا ذيفنت •

 .)... ،ةيساسألا تاراهملا زيزعت( ةيجالعلا جماربلا ذيفنت ةعباتم •

 .ةيميلعتلا تايلمعلا معدو مهل يليصحتلا ىوتسملا ةعباتمو بالطلل تارابتخا ذيفنت •

 .نيملعملاو سرادملا يريدمل ةعجارلا ةيذغتلا ميدقت  •

 .اهميوقتو ةذفنملا نيملعملاو سرادملا يريدم لامعأ ىلع عالطالا •

 ثـبلاو ةدـمتعملا ةـيميلعتلا تاــــــصنملا راـمثتــــــساو ينورتكلإلا ميلعتلل نيملعملا لـيعفت ةـعباـتم •

 .يمقرلاو ينويزفلتلا

 :ةصاخلا ةيبرتلا فرشم -

 :يتآلا ىلإ ةفاضإلاب هل ةدنسملا ماهملا ذيفنت

 ةيبرتلا بالط بـسانت يتلا ةيـسيردتلا بيلاـسألاب نيملعملاو سرادملا يريدم معد يف ةكراـشملا •

 .ةيلاحلا ةلحرملا يف ةصاخلا

 نعو اًيروــضح ميلعتلا تاءارجإ مييقتو هل نيدنــسملا ةــصاخلا ةيبرتلا يملعمل ةرمتــسملا ةعباتملا •

 .دعب

 .ةعجارلا ةيذغتلا ميدقتو دعب نعو ًايروضح نيملعملاو سرادملا يريدمل تارايزلا ذيفنت •

 .ةقاعإلا يوذ بالطلل ةيدرفلا ةيوبرتلا ططخلا ذيفنت ةعباتم •

 .ةقاعإلا يوذل ةيدرفلا تاسلجلا ذيفنت يف ةصاخلا ةيبرتلا ملعم ةعباتم •

 .ةيميلعتلا تايلمعلا معدو بالطلل يليصحتلا ىوتسملا ةعباتم •

 .ةصاخلا ةيبرتلا يملعمو سرادملا يريدمل ةعجارلا ةيذغتلا ميدقت •

 ةدمتعملا ةيميلعتلا تاـصنملا رامثتـساو ينورتكلإلا ميلعتلل ةـصاخلا ةيبرتلا يملعم ليعفت ةعباتم •

 .يمقرلاو ينويزفلتلا ثبلاو

 



 

28 
 

ةدوسم
 

 :يلاعلا ىوتسملا

 :يلاعلا ىوتسملا يف يليغشتلا جذومنلا

 تاعومجم ثالث ىلإ ةبعــش وأ لــصف لك يف بالطلا ميــسقت متيو ،مايألا عيمج نوملعملا رــضحي

A, B & C  عيباسأ ةثالث لك مايأ 5( ةسردملل ةعومجم لك بالط  رضحي ثيحب(: 

 :)يوناثلا ،طسوتملا ،يئادتبالا ،لافطألا ضاير( لحارم •

 عوبسألا دحألا نينثإلا ءاثالثلا ءاعبرألا سيمخلا

 لوألا عوبسألا A ةعومجملا A ةعومجملا B ةعومجملا B ةعومجملا C ةعومجملا

 يناثلا عوبسألا C ةعومجملا C ةعومجملا A ةعومجملا A ةعومجملا B ةعومجملا

 ثلاثلا عوبسألا B ةعومجملا B ةعومجملا C ةعومجملا C ةعومجملا A ةعومجملا
 

 :يلاعلا ىوتسملا يف ذيفنتلا تابلطتم

 :دعب نعو اًيروضح ةيتآلا تاءارجإلا يليغشتلا جذومنلا اذه يف قبطي

)اًيروضح( ةسردملا  )دعُب نع( يتسردم ةصنم 

 .اًيموي ةسردملا قفارمو لوصفلا ميقعت .1
 ىلع اهعـضوو ةـسردملل ةيعوبـسألا لوادجلا دادعإ .2

  .رون ماظن يفو ةصنملا
 ةيساردلا ةطخلا قفو صصحلا لالخ سوردلا ذيفنت .3

 .ةدمتعملا
 تاراـبتخالا ذـيفنتو تاـبجاوو ماـهمب بالطلا فيلكت .4

 .َايروضح
 ماــهملاو تاــفيلكتلا يف بالطلل ملعملا ةــعباــتم .5

 ةيروـــــضحلا صـــــصحلا يف دعب نع اهؤادأ مت يتلا
 .ةعومجم لكل

 ةرادإ ةـــيـفـيـكـل نـيـمـلـعـمـلـل يـبـيردـــت جـماـــنرـب ذـــيـفـنـت .6
 ثب( )يـــضارتفا لـــصفو يروـــضح لـــصف( نيلـــصف
 .)نمازتم

 قفو نيملعملاــب نيفرــــــشملاو ،بالطلاــب نيملعملا طبر .1
 .ميلعتلا بتكم نم دمتعملا دانسإلا

 يــسردملا لودجلاب اهطبرو ةيـــضارتفالا لوـــصفلا ءاـــشنإ .2
 ةــقباــطم نوكت نأ ىلع رون ماــظن يفو ةـــــــصنملا يف
  .ةيروضحلا لوصفلل

 تاـعومجملل هـلــــــصف نم نمازتملا ثـبلاـب ملعملا موقي .3
 .يتسردم ةصنم يف دعب نع رضحت يتلا ىرخألا

 نيع تاونق نم لجــسملا سردلا طبار عفرب ملعملا موقي .4
 نمــــــض يــــــسردـملا لودـجلاو جهنملا ةـطخل قباـطملاو
 بــلطتم( سردــلل يمويلا هريــــــضحت يف ملعملا ماــهم
 .)ثبي مل وأ اًنمازتم اًسرد ثب ءاوس ساسأ

 كــلذــكو لـــــــصفلا يف بالطلا ريــــــضحتب ملعملا موقي .5
 مهروـــضح ناك ءاوـــس يتـــسردم ةـــصنم ربع نيرـــضاحلا
 .نمازتم ريغ مأ اًنمازتم سردلل

 لالخ نم تاراـــبتخاو تاـــبجاوو ماـــهمب بالطلا فيلكت .6
 .يتسردم ةصنم

 دقافلا ةجلاعم ةطخ ذيفنت يف دعب نع ميلعتلا رامثتــــــسا .7
 .يميلعتلا
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  :يلاعلا ىوتسملا يف تايلوؤسملاو ماهملا

 :ميلعتلا ةرادإ -

 تايوتـــسملا دامتعاو سرادملا يف ةيميلعتلا ةيلمعلا ريـــس ةعباتمل ةيفارـــشإلا ةنجللا ليكـــشت •

 .اهيف ةقبطملا ةيليغشتلا جذامنلاو

 سرادملا عاــــضوأ مييقت يف ةعبتملا تاءارجإلاو سرادملا فينــــصتب ةــــصاخ تانايب ةدعاق ءانب •

 .)ةيميلعتلا ،ةيحصلا تازارتحالا(

 ةيحـــصلا نوؤـــشلا ةيريدم عم نواعتلاب انوروك يباـــصمل ةيحـــصلا تالاحلا تادجتـــسم ةعباتم •

 .بسانملا تقولا يف ةبسانملا تاءارجإلا ذاختال

  .ةرازولاب ماعلا ميلعتلا ةلاكول عفرلاو يحصلاو يميلعتلا سرادملا عضو نع يرود ريرقت دادعإ •

 :ةيسردملا ةيحصلا نوؤشلا ةرادإ -

 .انوروك ةحئاج لظ يف سرادملا يف ةيحصلا تازارتحالا قيبطت ةعباتم •

 .ةسردملل ةيحصلا تاجايتحالا ريفوتل ميلعتلا ةرادإ يف ةقالعلا تاذ تاهجلا عم قيسنتلا •

 .سرادملا لخاد بالطلاو نيملعملل يوعوت جمانرب دادعإ •

  .ةيساسألا تاودألاب سرادملا عيمج يف ةيسردملا ةدايعلا زيهجت •

 ميقعتلاو )نيلماــعلل تاــمقعملا ،تاــماــمكلا :لــثم( سرادــملل ةــيحــــــصلا تاــجاــيتحالا دــيدــحت •

 .)...تارمملاو لوصفلل ةفاظنلاو

 :يوبرتلا فارشإلا ةرادإ -

 .ةمزاللا ريراقتلا عفرو اهئادأ مييقتو ةيميلعتلا ةيلمعلا ريس ةعباتم •

 .دعب نعو اًيروضح ةساردلا يف نيملعملل ةيفارشإلا بيلاسألا ذيفنت ةعباتم •

 .ةيسيردتلا تاسرامملا نيسحت يف نيملعملا معدل ةبسانملا لولحلا ميدقتو دصر •

 .ذيفنتلا وأ طيطختلا ىوتسم ىلع نيملعملل بسانملا معدلا ميدقت •

 يتـــسردم ةـــصنم يف ةيميلعتلا تاءارثإلاو تابجاولاو تافيلكتلا عفر تايئاـــصحإ ريراقت ةعباتم •

 .ةعجارلا ةيذغتلا ميدقتو ،اهميوقتو
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 ريـس نامـضل ؛ةجلاعملاو رامثتـسالا ططخ ذيفنتو ءانب يف ميلعتلا بتاكم ريراقت نم ةدافتـسالا •

 .ةيميلعتلا ةيلمعلا

 :لافطألا ضاير ةرادإ -

 .ةمزاللا ريراقتلا عفرو اهئادأ مييقتو تاضورلا عيمج يف ةيميلعتلا ةيلمعلا ريس ةعباتم •

 .ةرشابملا ةيفارشإلا تاسرامملا دصر •

 .تاملعمل ةذفنملا ةيفارشإلا بيلاسألا ذيفنت ةعباتم •

 .ةيسيردتلا تاسرامملا نيسحت يف تاملعملا معدل ةبسانملا لولحلا ميدقتو دصر •

 وأ طيطختلا ىوتــــــسم ىلع بــــــساـنملا معدـلا ميدـقتو تاـملعملل يميلعتلا جاـيتحالا ةـعباـتم •

 ذيفنتلا

 ميدـقتو ،اـهميوقتو لاـفطألا ضاـيرل ةدـمتعملا ةــــــصنملا يف ةـيميلعتلا تاءارثإلا عفر ةـعباـتم •

  ةعجارلا ةيذغتلا

 :ميلعتلا بتكم -

 مييقتو سرادملا عيمج يف ةيميلعتلا ةيلمعلا ريــــس ةعباتمل ميلعتلل ةيذيفنتلا ةنجللا ليكــــشت •

 .ذيفنتلا

 جذامنلاو تايوتــــسملا فينــــصت قفو سرادملا ديدحت عم بتكملا سرادمل تانايب ةدعاق ءانب •

  .ةقبطملا ةيليغشتلا

 .ةيزارتحالا تاءارجإلا مييقتو سرادملل نيفرشملا ريراقتل تانايب ةدعاق ءانب •

 .اهذيفنت ةعباتمو رون ماظن يف ةيفارشإلا تارايزلا ططخ دامتعا •

 يلهألا ميلعتلا تاــصنمو لافطألا ضايرل ةدمتعملا ةــصنملاو يتــسردم ةــصنم ليعفت ةعباتم •

  .يمقرلاو يزافلتلا ثبلا رامثتساو ،ةيميلعتلا تاءارثإلاو تابجاولاو تافيلكتلا عفر يف

 عم نواـعتلاـب ةـيزارتحالا تاءارجإلا قيبطتل ةـمزاللا تاـجاـيتحالا ريفوت يف سرادـملا يريدـم معد •

 .ميلعتلا ةرادإ

 .سرادملاب ةيميلعتلا ةيلمعلا ريس نع ريراقتلا دادعإ •
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 :)لافطألا ضاير ،يوبرتلا فارشإلا( يوبرتلا فرشملا -

 :يتآلا ىلإ ةفاضإلاب هل ةدنسملا ماهملا ذيفنت

 .ةيلاحلا ةلحرملا بسانت يتلا ةيسيردتلا بيلاسألاب نيملعملا معد يف ةكراشملا •

 نعو اًيروــضح ميلعتلا تاءارجإ مييقتو هل نيدنــسملا نيملعملاو سرادملل ةرمتــسملا ةعباتملا •

 .دعب

 .ةعجارلا ةيذغتلا ميدقتو دعب نعو اًيروضح نيملعملاو سرادملا يريدمل تارايزلا ذيفنت •

 .)... ،ةيساسألا تاراهملا زيزعت( ةيجالعلا جماربلا ذيفنت ةعباتم •

 .ةيميلعتلا تايلمعلا معدو مهل يليصحتلا ىوتسملا ةعباتمو بالطلل تارابتخا ذيفنت •

 .اهميوقتو ةذفنملا نيملعملاو سرادملا يريدم لامعأ ىلع عالطالا •

 ثبلاو ةدمتعملا ةيميلعتلا تاـــــصنملا رامثتـــــساو ينورتكلإلا ميلعتلل نيملعملا ليعفت ةعباتم •

 .يمقرلاو ينويزفلتلا

 :ةصاخلا ةيبرتلا فرشم -

 :يتآلا ىلإ ةفاضإلاب هل ةدنسملا ماهملا ذيفنت

 بالط بـــسانت يتلا ةيـــسيردتلا بيلاـــسألاب نيملعملاو سرادملا يريدم معد يف ةكراـــشملا •

 .ةيلاحلا ةلحرملا يف ةصاخلا ةيبرتلا

 نعو اًيروضح ميلعتلا تاءارجإ مييقتو هل نيدنسملا ةصاخلا ةيبرتلا يملعمل ةرمتسملا ةعباتملا •

 .دعب

 .ةعجارلا ةيذغتلا ميدقتو دعب نعو اًيروضح نيملعملاو سرادملا يريدمل تارايزلا ذيفنت •

 .ةقاعإلا يوذ بالطلل ةيدرفلا ةيوبرتلا ططخلا ذيفنت ةعباتم •

 .ةقاعإلا يوذل ةيدرفلا تاسلجلا ذيفنت يف ةصاخلا ةيبرتلا ملعم ةعباتم •

 .ةيميلعتلا تايلمعلا معدو بالطلل يليصحتلا ىوتسملا ةعباتم •

 .ةصاخلا ةيبرتلا يملعمو سرادملا يريدمل ةعجارلا ةيذغتلا ميدقت •

 ةـيميلعتلا تاــــــصنملا راـمثتــــــساو ينورتكلإلا ميلعتلل ةــــــصاـخلا ةـيبرتلا يملعم لـيعفت ةـعباـتم •

 .يمقرلاو ينويزفلتلا ثبلاو ةدمتعملا
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 :ًادج يلاعلا ىوتسملا

 :ًادج يلاعلا ىوتسملا يف يليغشتلا جذومنلا

 عبرأ ىلإ ةـبعــــــش وأ لـــــــصف لـك يف بالطلا ميــــــسقت متيو ،ماـيألا عيمج نوملعملا رــــــضحي

 ةرتفلا يف ناتعومجمو ةيحابــصلا ةرتفلا يف ناتعومجم رــضحت ثيحبA, B ,C & D   تاعومجم

 :ةيئاسملا

 :)يوناثلا ،طسوتملا ،يئادتبالا( لحارم •

 :)نيعوبسأ لك مايأ 5( ةسردملل ةعومجم لك بالط رضحي :ةيحابصلا ةرتفلا -

 عوبسألا دحألا ن3نثالا ءاثالثلا ءاعبرالا سيمخلا

 لوألا عوبسألا A ةعومجملا B ةعومجملا A ةعومجملا B ةعومجملا A ةعومجملا

 يناثلا عوبسألا B ةعومجملا A ةعومجملا B ةعومجملا A ةعومجملا B ةعومجملا

 

 :)نيعوبسأ لك مايأ 5( ةسردملل ةعومجم لك بالط رضحي :ةيئاسملا ةرتفلا -

 عوبسألا دحألا ن3نثالا ءاثالثلا ءاعبرالا سيمخلا

 لوألا عوبسألا C ةعومجملا D ةعومجملا C ةعومجملا D ةعومجملا C ةعومجملا

 يناثلا عوبسألا D ةعومجملا C ةعومجملا D ةعومجملا C ةعومجملا D ةعومجملا
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 :ًادج يلاعلا ىوتسملا يف ذيفنتلا تابلطتم

 :دعب نعو ًايروضح ةيتآلا تاءارجإلا يليغشتلا جذومنلا اذه يف قبطي
 

)اًيروضح( ةسردملا  )دعُب نع( يتسردم ةصنم 

ــيموي ةـــــــسردــملا قفارمو لوــــــصفلا ميقعت .1  يف اً
 .ةيئاسملاو ةيحابصلا نيترتفلا

 بدنب ،هثودح لاح يف نيملعملا نم زجعلا ديدـــست .2
 ةيلام تاـــصـــصخم صيـــصخت وأ ةـــسردملل نيملعم
 ةـــسردملا نيكمتل كلذو يميلعتلاو يرادإلا رداكلل
 .ةيئاسملاو ةيحابصلا نيترتفلا لالخ لمعلا نم

 ىلع اهعــضوو ةــسردملل ةيعوبــسألا لوادجلا دادعإ .3
  .رون ماظن يفو ةصنملا

 ةيساردلا ةطخلا قفو صصحلا لالخ سوردلا ذيفنت .4
 .ةدمتعملا

 تاراـبتخالا ذـيفنتو تاـبجاوو ماـهمب بالطلا فيلكت .5
 .اًيروضح

 ماــهملاو تاــفيلكتلا يف بالطلل ملعملا ةــعباــتم .6
 ةيروــــــضحلا صــــــصحلا يف دعب نع اهؤادأ مت يتلا
 .ةعومجم لكل

 نيلصف ةرادإ ةيفيكل نيملعملل يبيردت جمانرب ذيفنت .7
 .)نمازتم ثب( )يضارتفا لصفو يروضح لصف(

 قفو نيملعملاب نيفرــشملاو ،بالطلاب نيملعملا طبر .1
 .ميلعتلا بتكم نم دمتعملا دانسالا

 يـسردملا لودجلاب اهطبرو ةيـضارتفالا لوـصفلا ءاـشنإ .2
 ةـقباـطم نوكت نأ ىلع رون ماـظن يفو ةــــــصنملا يف
  .ةيروضحلا لوصفلل

 ةـعومجملل هـلــــــصف نم نمازتملا ثـبلاـب ملعملا موقي .3
 .يتسردم ةصنم يف دعب نع رضحت يتلا ىرخألا

 تاونق نم لجـــــسملا سردلا طبار عفرب ملعملا موقي .4
 يــــــسردــملا لودــجلاو جهنملا ةــطخل قباــطملاو نيع
 سردــلل يمويلا هريــــــضحت يف ملعملا ماــهم نمــــــض
 .)ثبي مل وأ اًنمازتم اًسرد ثب ءاوس ساسأ بلطتم(

 كلذكو لــــــصفلا يف بالطلا ريــــــضحتب ملعملا موقي .5
 مهروــضح ناكأ ءاوــس يتــسردم ةــصنم ربع نيرــضاحلا
 .نمازتم ريغ مأ اًنمازتم سردلل

 لالخ نم تاراــبتخاو تاــبجاوو ماــهمب بالطلا فيلكت .6
 .يتسردم ةصنم

 ةــجلاــعم ةــطخ ذــيفنت يف دــعب نع ميلعتلا راــمثتــــــسا .7
 .يميلعتلا دقافلا

 

  :ًادج يلاعلا ىوتسملا يف تايلوؤسملاو ماهملا

 :ميلعتلا ةرادإ -

 تايوتــــسملا دامتعاو سرادملا يف ةيميلعتلا ةيلمعلا ريــــس ةعباتمل ةيفارــــشإلا ةنجللا ليكــــشت •

 .اهيف ةقبطملا ةيليغشتلا جذامنلاو

 سرادملا عاــــــضوأ مييقت يف ةعبتملا تاءارجإلاو سرادملا فينــــــصتب ةــــــصاخ تانايب ةدعاق ءانب •

 .)ةيميلعتلا ،ةيحصلا تازارتحالا(

 ذاختال ةيحــصلا نوؤــشلا ةيريدم عم نواعتلاب انوروك يباــصمل ةيحــصلا تالاحلا تادجتــسم ةعباتم •

 .بسانملا تقولا يف ةبسانملا تاءارجإلا

  .ةرازولاب ماعلا ميلعتلا ةلاكول عفرلاو يحصلاو يميلعتلا سرادملا عضو نع يرود ريرقت دادعإ •
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 :ةيسردملا ةيحصلا نوؤشلا ةرادإ -

 .انوروك ةحئاج لظ يف سرادملا يف ةيحصلا تازارتحالا قيبطت ةعباتم •

 .ةسردملل ةيحصلا تاجايتحالا ريفوتل ميلعتلا ةرادإ يف ةقالعلا تاذ تاهجلا عم قيسنتلا •

 .سرادملا لخاد بالطلاو نيملعملل يوعوت جمانرب دادعإ •

  .ةيساسألا تاودألاب سرادملا عيمج يف ةيسردملا ةدايعلا زيهجت •

 ةفاظنلاو ميقعتلاو )نيلماعلل تامقعملا ،تامامكلا :لثم( سرادملل ةيحــــصلا تاجايتحالا ديدحت •

 .)خلا...تارمملاو لوصفلل

 :يوبرتلا فارشإلا ةرادإ -

 .ةمزاللا ريراقتلا عفرو اهئادأ مييقتو ةيميلعتلا ةيلمعلا ريس ةعباتم •

 .دعب نعو اًيروضح ةساردلا يف نيملعملل ةيفارشإلا بيلاسألا ذيفنت ةعباتم •

 .ةيسيردتلا تاسرامملا نيسحت يف نيملعملا معدل ةبسانملا لولحلا ميدقتو دصر •

 .ذيفنتلا وأ طيطختلا ىوتسم ىلع نيملعملل بسانملا معدلا ميدقت •

 يتـــــسردم ةـــــصنم يف ةيميلعتلا تاءارثإلاو تابجاولاو تافيلكتلا عفر تايئاـــــصحإ ريراقت ةعباتم •

 .ةعجارلا ةيذغتلا ميدقتو ،اهميوقتو

 ريـــس نامـــضل ؛ةجلاعملاو رامثتـــسالا ططخ ذيفنتو ءانب يف ميلعتلا بتاكم ريراقت نم ةدافتـــسالا •

 .ةيميلعتلا ةيلمعلا

 :ميلعتلا بتكم -

 مييقتو سرادـملا عيمج يف ةـيميلعتلا ةـيلمعلا ريــــــس ةـعباـتمل ميلعتلل ةـيذـيفنتلا ةـنجللا لـيكــــــشت •

 .ذيفنتلا

 جذاـمنلاو تاـيوتــــــسملا فينــــــصت قفو سرادـملا دـيدـحت عم بـتكملا سرادـمل تاـناـيب ةدـعاـق ءاـنب •

  .ةقبطملا ةيليغشتلا

 .ةيزارتحالا تاءارجإلا مييقتو سرادملل نيفرشملا ريراقتل تانايب ةدعاق ءانب •

 .اهذيفنت ةعباتمو رون ماظن يف ةيفارشإلا تارايزلا ططخ دامتعا •

 يف يلهألا ميلعتلا تاـصنمو لافطألا ضايرل ةدمتعملا ةـصنملاو يتـسردم ةـصنم ليعفت ةعباتم •

  .يمقرلاو يزافلتلا ثبلا رامثتساو ،ةيميلعتلا تاءارثإلاو تابجاولاو تافيلكتلا عفر
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 عم نواـعتلاـب ةـيزارتحالا تاءارجإلا قيبطتل ةـمزاللا تاـجاـيتحالا ريفوت يف سرادـملا يريدـم معد •

 .ميلعتلا ةرادإ

 .سرادملاب ةيميلعتلا ةيلمعلا ريس نع ريراقتلا دادعإ •

 :)يوبرتلا فارشإلا( يوبرتلا فرشملا -

 :يتآلا ىلإ ةفاضإلاب هل ةدنسملا ماهملا ذيفنت

 .ةيلاحلا ةلحرملا بسانت يتلا ةيسيردتلا بيلاسألاب نيملعملا معد يف ةكراشملا •

 نعو اًيروــــضح ميلعتلا تاءارجإ مييقتو هل نيدنــــسملا نيملعملاو سرادملل ةرمتــــسملا ةعباتملا •

 .دعب

 دعب نعو اًيروـــضح ةيئاـــسملاو ةيحابـــصلا نيترتفلا يف نيملعملاو سرادملا يريدمل تارايزلا ذيفنت •

 .ةعجارلا ةيذغتلا ميدقتو

 .)... ،ةيساسألا تاراهملا زيزعت( ةيجالعلا جماربلا ذيفنت ةعباتم •

 .ةيميلعتلا تايلمعلا معدو مهل يليصحتلا ىوتسملا ةعباتمو بالطلل تارابتخا ذيفنت •

 .نيملعملاو سرادملا يريدمل ةعجارلا ةيذغتلا ميدقت •

 .اهميوقتو ةذفنملا نيملعملاو سرادملا يريدم لامعأ ىلع عالطالا •

 ثـبلاو ةدـمتعملا ةـيميلعتلا تاــــــصنملا راـمثتــــــساو ينورتكلإلا ميلعتلل نيملعملا لـيعفت ةـعباـتم •

 .يمقرلاو ينويزفلتلا

 :ةصاخلا ةيبرتلا فرشم -

 :يتآلا ىلإ ةفاضإلاب هل ةدنسملا ماهملا ذيفنت

 ةيبرتلا بالط بـسانت يتلا ةيـسيردتلا بيلاـسألاب نيملعملاو سرادملا يريدم معد يف ةكراـشملا •

 .ةيلاحلا ةلحرملا يف ةصاخلا

 نعو اًيروــضح ميلعتلا تاءارجإ مييقتو هل نيدنــسملا ةــصاخلا ةيبرتلا يملعمل ةرمتــسملا ةعباتملا •

 .دعب

 دعب نعو اًيروـــضح ةيئاـــسملاو ةيحابـــصلا نيترتفلا يف نيملعملاو سرادملا يريدمل تارايزلا ذيفنت •

 .ةعجارلا ةيذغتلا ميدقتو

 .ةقاعإلا يوذ بالطلل ةيدرفلا ةيوبرتلا ططخلا ذيفنت ةعباتم •
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 .ةقاعإلا يوذل ةيدرفلا تاسلجلا ذيفنت يف ةصاخلا ةيبرتلا ملعم ةعباتم •

 .ةيميلعتلا تايلمعلا معدو بالطلل يليصحتلا ىوتسملا ةعباتم •

 .ةصاخلا ةيبرتلا يملعمو سرادملا يريدمل ةعجارلا ةيذغتلا ميدقت •

 ةدمتعملا ةيميلعتلا تاـصنملا رامثتـساو ينورتكلإلا ميلعتلل ةـصاخلا ةيبرتلا يملعم ليعفت ةعباتم •

 .يمقرلاو ينويزفلتلا ثبلاو

 

 :ةيئانلا سرادملا

 :لافطألا ضاير ةلحرم -

 دـعب نع نيرخآلا نيمويلاو اـًيروــــــضح ةــــــضورلل ماـيأ ةـثالث نع دـيزي ال اـمب تاـملعملا روــــــضح عيزوت •

 .لافطألا ضايرل ةدمتعملا ةصنملا مادختساب

 يف لافطألا دادعأ ةفاثك تناك لاح يف ةــــضورلل عوبــــسألا يف مايأ ةثالث لافطألا عيمج روــــضح •

 .)دحاولا يساردلا لصفلا يف ًالفط 15 نع لقي لافطألا ددع( ضفخنملا ىوتسملا يف لوصفلا

  نيتعومجم ىلإ مهميـــسقت متي نأ ىلع ،ةـــضورلل عوبـــسألا يف مايأ ةثالث لافطألا عيمج روـــضح •

A&B يلاـعلا وأ طــــــسوتملا ىوتــــــسملا يف لوــــــصفلا يف لاـفطألا دادـعأ ةـفاـثك تـناـك لاـح يف 

 .)دحاولا يساردلا لصفلا يف ًالفط 30-15 نيب حوارتي لافطألا ددع( ةفاثكلا
 

 مويلا دحألا ن3نثإلا ءاثالثلا ءاعبرألا سيمخلا

 ةعومجملا ةعومجملا ةعومجملا لافطألا عيمج لافطألا عيمج
 تاعومجملا

 B A B A B A ةصنملا ةصنملا
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 :)يوناثلا ،طسوتملا ،يئادتبالا( لحارم

 .دعُب نع نيرخآلا نيمويلاو اًيروضح ةسردملل مايأ ةثالث نع ديزي ال امب نيملعملا روضح عيزوت •

 يـــساردلا مويلا نمز صيلقتو ةيــساــسألا تاررقملا ىلع زيكرتلا عم مايألا عيمج بالطلا روــضح •

  .اًيروضح

 :ةيئانلا سرادملا يف ذيفنتلا تابلطتم

 :دعب نعو ًايروضح ةيتآلا تاءارجإلا يليغشتلا جذومنلا اذه يف قبطي
 

)اًيروضح( ةسردملا  )دعُب نع( يتسردم ةصنم 

 .اًيموي ةسردملا قفارمو لوصفلا ميقعت .1
 اهعـضوو ةـسردملل ةيعوبـسألا لوادجلا دادعإ .2

  .رون ماظن يفو ةصنملا ىلع
 ةـطخلا قفو صــــــصحلا لالخ سوردـلا ذـيفنت .3

 .ةدمتعملا ةيساردلا
 .اًيروضح يساردلا مويلا نمز صيلقت .4
 مـلـعـمـلا اـــهرــــــضحـي يـتـلا ماـــيألا يـف زـيـكرـتـلا .5

 .ةيساسألا تاررقملا ىلع ةسردملل
 ذـــيـفـنـتو تاـــبـجاوو ماـــهـمـب بالـطـلا فـيـلـكـت .6

 .َايروضح تارابتخالا
 تاـــفـيـلـكـتـلا يـف بالـطـلـل مـلـعـمـلا ةـــعـباـــتـم .7

 صصحلا يف دعب نع اهؤادأ مت يتلا ماهملاو
 .ةيروضحلا

 

 نيملعملاـــب نيفرــــــشملاو ،بالطلاـــب نيملعملا طبر .1
 .ميلعتلا بتكم نم دمتعملا دانسالا قفو

 يسردملا لودجلاب اهطبرو ةيضارتفالا لوصفلا ءاشنإ .2
 ةقباطم نوكت نأ ىلع رون ماظن يفو ةـــــصنملا يف
  .ةيروضحلا لوصفلل

 نع هلــــصفل هلزنم نم نمازتملا ثبلاب ملعملل نكمي .3
 .لصفلا يف بالطلا نوكي نيح دعب

 تاونق نم لجــسملا سردلا طبار عفرب ملعملا موقي .4
 يــــــسردـملا لودـجلاو جهنملا ةـطخل قباـطملاو نيع
 سردـلل يمويلا هريــــــضحت يف ملعملا ماـهم نمــــــض
 .)ثبي مل وأ اًنمازتم اًسرد ثب ءاوس ساسأ بلطتم(

 كلذكو لــــصفلا يف بالطلا ريــــضحتب ملعملا موقي .5
 .يتسردم ةصنم ربع نيرضاحلا

 لالخ نم تاراـبتخاو تاـبجاوو ماـهمب بالطلا فيلكت .6
 .يتسردم ةصنم

 ةـجلاـعم ةـطخ ذـيفنت يف دـعب نع ميلعتلا راـمثتــــــسا .7
 .يميلعتلا دقافلا
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 قحالملا
 طسوتملا ىوتسملا يف ةسردمل يسارد لودجل يحيضوت لاثم :)1( قحلم

 A ةعومجملا                                                                                        )1( عوبسألا

 6 ةصحلا 5 ةصحلا 4 ةصحلا 3 ةصحلا 2 ةصحلا 1 ةصحلا  مويلا ةساردلا

 ةيندبلا ةيبرتلا ةيمالسإ تاسارد تايضايرلا ةيبرعلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا ميركلا نآرقلا دحألا يروضح

 ةينفلا ةيبرتلا مولعلا تايضايرلا ميركلا نآرقلا ةيبرعلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا نينثإلا دعُب نع

 ميركلا نآرقلا  ةيتايحلا تاراهملا ةيندبلا ةيبرتلا ةيزيلجنإ ةغل ميركلا نآرقلا تايضايرلا ءاثالثلا يروضح

 ةيبرعلا ةغللا ميركلا نآرقلا ةيزيلجنإ ةغل ةيمالسإ تاسارد مولعلا تايضايرلا ءاعبرألا دعُب نع

 ةينفلا ةيبرتلا ةيندبلا ةيبرتلا مولعلا ميركلا نآرقلا ةيبرعلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا سيمخلا يروضح

 

              B ةعومجملا                                                                                        )1( عوبسألا

 6 ةصحلا 5 ةصحلا  4 ةصحلا 3 ةصحلا 2 ةصحلا 1 ةصحلا  مويلا ةساردلا

  ةيندبلا ةيبرتلا  ةيمالسإ تاسارد تايضايرلا  ةيبرعلا ةغللا  ةيبرعلا ةغللا  ميركلا نآرقلا دحألا دعُب نع

 ةينفلا ةيبرتلا  مولعلا  تايضايرلا  ميركلا نآرقلا  ةيبرعلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا نينثإلا يروضح

  ميركلا نآرقلا  ةيتايحلا تاراهملا ةيندبلا ةيبرتلا ةيزيلجنإ ةغل ميركلا نآرقلا تايضايرلا  ءاثالثلا دعُب نع

 ةيبرعلا ةغللا ميركلا نآرقلا  ةيزيلجنإ ةغل  ةيمالسإ تاسارد  مولعلا  تايضايرلا ءاعبرألا يروضح

 ةينفلا ةيبرتلا  ةيندبلا ةيبرتلا مولعلا  ميركلا نآرقلا ةيبرعلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا سيمخلا دعب نع

 

              A ةعومجملا                                                                                        )2( عوبسألا

 6 ةصحلا 5 ةصحلا  4 ةصحلا 3 ةصحلا 2 ةصحلا 1 ةصحلا  مويلا ةساردلا

  ةيندبلا ةيبرتلا  ةيمالسإ تاسارد تايضايرلا  ةيبرعلا ةغللا  ةيبرعلا ةغللا  ميركلا نآرقلا دحألا دعُب نع

 ةينفلا ةيبرتلا  مولعلا  تايضايرلا  ميركلا نآرقلا  ةيبرعلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا نينثإلا يروضح

  ميركلا نآرقلا  ةيتايحلا تاراهملا ةيندبلا ةيبرتلا ةيزيلجنإ ةغل ميركلا نآرقلا تايضايرلا  ءاثالثلا دعُب نع

 ةيبرعلا ةغللا ميركلا نآرقلا  ةيزيلجنإ ةغل  ةيمالسإ تاسارد  مولعلا  تايضايرلا ءاعبرألا يروضح

 ةينفلا ةيبرتلا  ةيندبلا ةيبرتلا مولعلا  ميركلا نآرقلا ةيبرعلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا سيمخلا دعب نع
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              B ةعومجملا                                                                                        )2( عوبسألا

 6 ةصحلا 5 ةصحلا  4 ةصحلا 3 ةصحلا 2 ةصحلا 1 ةصحلا  مويلا ةساردلا

  ةيندبلا ةيبرتلا  ةيمالسإ تاسارد تايضايرلا  ةيبرعلا ةغللا  ةيبرعلا ةغللا  ميركلا نآرقلا دحألا يروضح

 ةينفلا ةيبرتلا  مولعلا  تايضايرلا  ميركلا نآرقلا  ةيبرعلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا نينثإلا دعُب نع

  ميركلا نآرقلا  ةيتايحلا تاراهملا ةيندبلا ةيبرتلا ةيزيلجنإ ةغل ميركلا نآرقلا تايضايرلا  ءاثالثلا يروضح

 ةيبرعلا ةغللا ميركلا نآرقلا  ةيزيلجنإ ةغل  ةيمالسإ تاسارد  مولعلا  تايضايرلا ءاعبرألا دعُب نع

 ةينفلا ةيبرتلا  ةيندبلا ةيبرتلا مولعلا  ميركلا نآرقلا ةيبرعلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا سيمخلا يروضح

 يلاعلا ىوتسملا يف ةسردمل يسارد لودجل يحيضوت لاثم :)2( قحلم
              A ةعومجملا                                                                                        )1( عوبسألا

 6 ةصحلا 5 ةصحلا  4 ةصحلا 3 ةصحلا 2 ةصحلا 1 ةصحلا  مويلا ةساردلا

  ةيندبلا ةيبرتلا  ةيمالسإ تاسارد تايضايرلا  ةيبرعلا ةغللا  ةيبرعلا ةغللا  ميركلا نآرقلا دحألا يروضح

 ةينفلا ةيبرتلا  مولعلا  تايضايرلا  ميركلا نآرقلا  ةيبرعلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا نينثإلا يروضح

 ةيندبلا ةيبرتلا ةيزيلجنإ ةغل ميركلا نآرقلا تايضايرلا  ءاثالثلا  دعُب نع
 ةيتايحلا تاراهملا

  ةيرسألاو
  ميركلا نآرقلا

 ةيبرعلا ةغللا ميركلا نآرقلا  ةيزيلجنإ ةغل  ةيمالسإ تاسارد  مولعلا  تايضايرلا ءاعبرألا دعُب نع

 ةينفلا ةيبرتلا  ةيندبلا ةيبرتلا مولعلا  ميركلا نآرقلا ةيبرعلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا سيمخلا دعب نع

 

              B ةعومجملا                                                                                        )1( عوبسألا

 6 ةصحلا 5 ةصحلا  4 ةصحلا 3 ةصحلا 2 ةصحلا 1 ةصحلا  مويلا ةساردلا

  ةيندبلا ةيبرتلا  ةيمالسإ تاسارد تايضايرلا  ةيبرعلا ةغللا  ةيبرعلا ةغللا  ميركلا نآرقلا دحألا دعب نع

 ةينفلا ةيبرتلا  مولعلا  تايضايرلا  ميركلا نآرقلا  ةيبرعلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا نينثإلا دعُب نع

 ةيندبلا ةيبرتلا ةيزيلجنإ ةغل ميركلا نآرقلا تايضايرلا  ءاثالثلا يروضح
 ةيتايحلا تاراهملا

  ةيرسألاو
  ميركلا نآرقلا

 ةيبرعلا ةغللا ميركلا نآرقلا  ةيزيلجنإ ةغل  ةيمالسإ تاسارد  مولعلا  تايضايرلا ءاعبرألا يروضح

 ةينفلا ةيبرتلا  ةيندبلا ةيبرتلا مولعلا  ميركلا نآرقلا ةيبرعلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا سيمخلا  دعُب نع
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              C ةعومجملا                                                                                        )1( عوبسألا

 6 ةصحلا 5 ةصحلا  4 ةصحلا 3 ةصحلا 2 ةصحلا 1 ةصحلا  مويلا ةساردلا

  ةيندبلا ةيبرتلا  ةيمالسإ تاسارد تايضايرلا  ةيبرعلا ةغللا  ةيبرعلا ةغللا  ميركلا نآرقلا دحألا دعب نع

 ةينفلا ةيبرتلا  مولعلا  تايضايرلا  ميركلا نآرقلا  ةيبرعلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا نينثإلا دعُب نع

 ةيندبلا ةيبرتلا ةيزيلجنإ ةغل ميركلا نآرقلا تايضايرلا  ءاثالثلا دعب نع
 ةيتايحلا تاراهملا

  ةيرسألاو
  ميركلا نآرقلا

 ةيبرعلا ةغللا ميركلا نآرقلا  ةيزيلجنإ ةغل  ةيمالسإ تاسارد  مولعلا  تايضايرلا ءاعبرألا دعُب نع

 ةينفلا ةيبرتلا  ةيندبلا ةيبرتلا مولعلا  ميركلا نآرقلا ةيبرعلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا سيمخلا يروضح
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 ًادج يلاعلا ىوتسملا يف ةسردمل يسارد لودجل يحيضوت لاثم :)3( قحلم

 

 :ةيحابصلا ةرتفلا
              A ةعومجملا                                                                                        )1( عوبسألا

 6 ةصحلا 5 ةصحلا  4 ةصحلا 3 ةصحلا 2 ةصحلا 1 ةصحلا  مويلا ةساردلا

  ةيندبلا ةيبرتلا  ةيمالسإ تاسارد تايضايرلا  ةيبرعلا ةغللا  ةيبرعلا ةغللا  ميركلا نآرقلا دحألا يروضح

 ةينفلا ةيبرتلا  مولعلا  تايضايرلا  ميركلا نآرقلا  ةيبرعلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا نينثإلا دعُب نع

  ميركلا نآرقلا  ةيتايحلا تاراهملا ةيندبلا ةيبرتلا ةيزيلجنإ ةغل ميركلا نآرقلا تايضايرلا  ءاثالثلا يروضح

 ةيبرعلا ةغللا ميركلا نآرقلا  ةيزيلجنإ ةغل  ةيمالسإ تاسارد  مولعلا  تايضايرلا ءاعبرألا دعُب نع

 ةينفلا ةيبرتلا  ةيندبلا ةيبرتلا مولعلا  ميركلا نآرقلا ةيبرعلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا سيمخلا يروضح

 

              B ةعومجملا                                                                                        )1( عوبسألا

 6 ةصحلا 5 ةصحلا  4 ةصحلا 3 ةصحلا 2 ةصحلا 1 ةصحلا  مويلا ةساردلا

  ةيندبلا ةيبرتلا  ةيمالسإ تاسارد تايضايرلا  ةيبرعلا ةغللا  ةيبرعلا ةغللا  ميركلا نآرقلا دحألا دعُب نع

 ةينفلا ةيبرتلا  مولعلا  تايضايرلا  ميركلا نآرقلا  ةيبرعلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا نينثإلا يروضح

  ميركلا نآرقلا  ةيتايحلا تاراهملا ةيندبلا ةيبرتلا ةيزيلجنإ ةغل ميركلا نآرقلا تايضايرلا  ءاثالثلا دعُب نع

 ةيبرعلا ةغللا ميركلا نآرقلا  ةيزيلجنإ ةغل  ةيمالسإ تاسارد  مولعلا  تايضايرلا ءاعبرألا يروضح

 ةينفلا ةيبرتلا  ةيندبلا ةيبرتلا مولعلا  ميركلا نآرقلا ةيبرعلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا سيمخلا دعب نع
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 :ةيحابصلا ةرتفلا
              A ةعومجملا                                                                                        )2( عوبسألا

 6 ةصحلا 5 ةصحلا  4 ةصحلا 3 ةصحلا 2 ةصحلا 1 ةصحلا  مويلا ةساردلا

  ةيندبلا ةيبرتلا  ةيمالسإ تاسارد تايضايرلا  ةيبرعلا ةغللا  ةيبرعلا ةغللا  ميركلا نآرقلا دحألا دعُب نع

 ةينفلا ةيبرتلا  مولعلا  تايضايرلا  ميركلا نآرقلا  ةيبرعلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا نينثإلا يروضح

 ةيندبلا ةيبرتلا ةيزيلجنإ ةغل ميركلا نآرقلا تايضايرلا  ءاثالثلا دعُب نع
 ةيتايحلا تاراهملا

  ةيرسألاو
  ميركلا نآرقلا

 ةيبرعلا ةغللا ميركلا نآرقلا  ةيزيلجنإ ةغل  ةيمالسإ تاسارد  مولعلا  تايضايرلا ءاعبرألا يروضح

 ةينفلا ةيبرتلا  ةيندبلا ةيبرتلا مولعلا  ميركلا نآرقلا ةيبرعلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا سيمخلا دعُب نع

 

              B ةعومجملا                                                                                        )2( عوبسألا

 6 ةصحلا 5 ةصحلا  4 ةصحلا 3 ةصحلا 2 ةصحلا 1 ةصحلا  مويلا ةساردلا

  ةيندبلا ةيبرتلا  ةيمالسإ تاسارد تايضايرلا  ةيبرعلا ةغللا  ةيبرعلا ةغللا  ميركلا نآرقلا دحألا يروضح

 ةينفلا ةيبرتلا  مولعلا  تايضايرلا  ميركلا نآرقلا  ةيبرعلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا نينثإلا دعُب نع

 ةيندبلا ةيبرتلا ةيزيلجنإ ةغل ميركلا نآرقلا تايضايرلا  ءاثالثلا يروضح
 ةيتايحلا تاراهملا

  ةيرسألاو
  ميركلا نآرقلا

 ةيبرعلا ةغللا ميركلا نآرقلا  ةيزيلجنإ ةغل  ةيمالسإ تاسارد  مولعلا  تايضايرلا ءاعبرألا دعُب نع

 ةينفلا ةيبرتلا  ةيندبلا ةيبرتلا مولعلا  ميركلا نآرقلا ةيبرعلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا سيمخلا يروضح

 :ةيئاسملا ةرتفلا
              C ةعومجملا                                                                                        )1( عوبسألا

 6 ةصحلا 5 ةصحلا  4 ةصحلا 3 ةصحلا 2 ةصحلا 1 ةصحلا  مويلا ةساردلا

  ةيندبلا ةيبرتلا  ةيمالسإ تاسارد تايضايرلا  ةيبرعلا ةغللا  ةيبرعلا ةغللا  ميركلا نآرقلا دحألا يروضح

 ةينفلا ةيبرتلا  مولعلا  تايضايرلا  ميركلا نآرقلا  ةيبرعلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا نينثإلا دعُب نع

  ميركلا نآرقلا  ةيتايحلا تاراهملا ةيندبلا ةيبرتلا ةيزيلجنإ ةغل ميركلا نآرقلا تايضايرلا  ءاثالثلا يروضح

 ةيبرعلا ةغللا ميركلا نآرقلا  ةيزيلجنإ ةغل  ةيمالسإ تاسارد  مولعلا  تايضايرلا ءاعبرألا دعُب نع

 ةينفلا ةيبرتلا  ةيندبلا ةيبرتلا مولعلا  ميركلا نآرقلا ةيبرعلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا سيمخلا يروضح
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              D ةعومجملا                                                                                        )1( عوبسألا

 6 ةصحلا 5 ةصحلا  4 ةصحلا 3 ةصحلا 2 ةصحلا 1 ةصحلا  مويلا ةساردلا

  ةيندبلا ةيبرتلا  ةيمالسإ تاسارد تايضايرلا  ةيبرعلا ةغللا  ةيبرعلا ةغللا  ميركلا نآرقلا دحألا دعُب نع

 ةينفلا ةيبرتلا  مولعلا  تايضايرلا  ميركلا نآرقلا  ةيبرعلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا نينثإلا  يروضح

  ميركلا نآرقلا  ةيتايحلا تاراهملا ةيندبلا ةيبرتلا ةيزيلجنإ ةغل ميركلا نآرقلا تايضايرلا  ءاثالثلا دعُب نع

 ةيبرعلا ةغللا ميركلا نآرقلا  ةيزيلجنإ ةغل  ةيمالسإ تاسارد  مولعلا  تايضايرلا ءاعبرألا يروضح

 ةينفلا ةيبرتلا  ةيندبلا ةيبرتلا مولعلا  ميركلا نآرقلا ةيبرعلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا سيمخلا دعُب نع

 :ةيئاسملا ةرتفلا
              C ةعومجملا                                                                                        )2( عوبسألا

 6 ةصحلا 5 ةصحلا  4 ةصحلا 3 ةصحلا 2 ةصحلا 1 ةصحلا  مويلا ةساردلا

  ةيندبلا ةيبرتلا  ةيمالسإ تاسارد تايضايرلا  ةيبرعلا ةغللا  ةيبرعلا ةغللا  ميركلا نآرقلا دحألا دعُب نع

 ةينفلا ةيبرتلا  مولعلا  تايضايرلا  ميركلا نآرقلا  ةيبرعلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا نينثإلا يروضح

 ةيندبلا ةيبرتلا ةيزيلجنإ ةغل ميركلا نآرقلا تايضايرلا  ءاثالثلا دعُب نع
 ةيتايحلا تاراهملا

  ةيرسألاو
  ميركلا نآرقلا

 ةيبرعلا ةغللا ميركلا نآرقلا  ةيزيلجنإ ةغل  ةيمالسإ تاسارد  مولعلا  تايضايرلا ءاعبرألا يروضح

 ةينفلا ةيبرتلا  ةيندبلا ةيبرتلا مولعلا  ميركلا نآرقلا ةيبرعلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا سيمخلا دعُب نع

 

              D ةعومجملا                                                                                        )2( عوبسألا

 6 ةصحلا 5 ةصحلا  4 ةصحلا 3 ةصحلا 2 ةصحلا 1 ةصحلا  مويلا ةساردلا

  ةيندبلا ةيبرتلا  ةيمالسإ تاسارد تايضايرلا  ةيبرعلا ةغللا  ةيبرعلا ةغللا  ميركلا نآرقلا دحألا يروضح

 ةينفلا ةيبرتلا  مولعلا  تايضايرلا  ميركلا نآرقلا  ةيبرعلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا نينثإلا دعُب نع

  ميركلا نآرقلا  ةيتايحلا تاراهملا ةيندبلا ةيبرتلا ةيزيلجنإ ةغل ميركلا نآرقلا تايضايرلا  ءاثالثلا يروضح

 ةيبرعلا ةغللا ميركلا نآرقلا  ةيزيلجنإ ةغل  ةيمالسإ تاسارد  مولعلا  تايضايرلا ءاعبرألا دعُب نع

 ةينفلا ةيبرتلا  ةيندبلا ةيبرتلا مولعلا  ميركلا نآرقلا ةيبرعلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا سيمخلا يروضح
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 :سرادملل ةدوعلل يداشرإلا يئاقولا ليلدلا طبار

 ............................................................................. طبارلا فاضي

 

 

 

 

 :يتسردم ماظن ىلع نيديفتسملا ءادأ سايق ليلد طبار

 ............................................................................. طبارلا فاضي

 

 
 

 

 

 

 

 

دوكرابلا فاضی  

دوكرابلا فاضی  
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