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 اـــMNاـــمدـــخو اـــJجمارب EF عادـــبإلاو @4متلا %?إ )ةـــينقتلا ةـــمظنألا( ةـــي2345ا عوطتلا ةـــيعمج %$ــــــــــــس!

 رــسألا نم نيديفتــسملل اJمدقت [\لا تامد23ا ةيلومــش كلذ نمو اUNلاــسرو اTUNؤر عم بكاوتتل

 قيقحت %?إ ةحئاللا هذj فدMNو ،مJمكح EF نمو ماتيألاو تاقلعملاو تاقلطملاو لمارألاو ة45قفلا

 [zتكم ثحب تايلمعy موقي xFامتجالا ثحابلا نإ ثيح , ةمد23ا ميدقت EF ةلادعلاو ةيفافشلا

 . اMNاجايتحا سملتو اUNلاح نم ققحتلل تالا~{ل ي}اديمو

 ثـــيدـــحتلاو ةـــعجارملل اـــمئاد عــــــــــــضخت تاءارج�و صــــــــــــصختم xFاـــمتجا ثـــحب قTرف قTرط نع

 قيقحتلو مJل ةيعم�2ا تامدخ لاـــــــــصيإ ةلوJـــــــــسو ةفدUNـــــــــسملا ةئفلا ةلاح نم دكأتلل رمتـــــــــسملا

 ع�رـــــسلا لTوحتلا لالخ نم ي}و�5كلالا فرـــــصلا تايلمع قTرط نع ةمد23ا ميدقتب نوكي كلذ

 نع ةي�يعلا تادعاــــسملا ةمدخ نوكت نإ %$ــــس!و ةيدقنلا تافورــــصملل ديفتــــسملا باــــسح %�ع

 ن4كمتو . )ةـيــــــــــــسردـملا تاـمزلتــــــــــــسملاو – ءاــــــــــــسكلاو -ةـيئاذـغلا داوملا( ةـينو�5كلالا ةـمدـ23ا قTرط

 ةيعم�2ا تامدخ نم ةدافتسالاو ھقاقحتسا ىدم نم ديفتسملا

 EF ن4لماعلل ةلJـــــسو ة~ـــــ�او 45ياعمو طباوـــــض قفو لمعلا ميظنتل ةحئاللا هذj تعـــــضو كلذل

 .ةيعم�2ا تامدخ نم نيديفتسملا نم ةمد23ا [zلاطلو ةيعم�2ا
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 ةياعرلا جمار¡و تاسايسو فادjأل ةمظنملا ةيذيفنتلا طباوضلاو دعاوقلا F  :ةـحـئاللا* 

 .ةيعم�2ا EF ةيعامتجالا

 .اUNعyاتمو اJلي�§!و تالا~2ا ةساردب ¦¥ع¤ يذلا مسقلا F  :ةيعامتجالا ةياعرلا * 

 .ةيعم�2ا تامدخ %�ع لوص~2ا EF بغري نم ل¨ وj :مدقتملا * 

 اTرJش ً ن̈اأ ءاوس ردصم يأ نم ھترسأ دارفأ نود ايصª3 مدقتملا هاضاقتي ام وj :لخدلا * 

 * .ا45jغو ) ةTونس دئاوع − تانيمأت -نامض – دعاقت − بتار( اTونس ً وأ

  .ةيعم�2ا تامدخ ھلمش! يذلا EFارغ�2ا طي~¯ا وj ةيعم�2ا تامدخ قاطن

 كلذ EF لخدTو ,ھترسأل ةاي~2ا تاTرورض 45فوت عيطتس¤ ال نم وj :ةديفتسملا ةرسألا بر *

 .لخدلا يفيعض ن4كاسملاو ءارقفلا

 .[zط رTرقت بجومب ھب´سy لمعلا عيطتس¤ الو ضرمب ب²صأ نم ل¨ :ضTرملا * 

 ىفش·سم نم رداص [zط رTرقت بجومب [¶µفن ضرمب ب²صأ نم ل¨ :[¶µفنلا ضTرملا * 

 لمعلا عيطتس¤ الو يموكح
 

  .ھلقع وأ ھندب EF يوسلا ناس}إلا نع روصق وأ صقن ھباصأ يذلا وj :قاعملا * .

 .اماع )١٨( قوف اjدالوأ رامعأو ھتافو دعy جو@�ت ملو اJجوز ا¹Nع EFوت ةأرما ل¨ F  :ةلمرألا *

 xFرش كصب اJقالط ت´ث نم :ةقلطملا * 

 .ةيعرشلا اMNدع ةقلطملا لمكتس! ملو ,عقاولا قالطلا وF: j$جرلا قالطلا * .

 كلذ ت´ثTو ةجوز F  الو ةقلطم F  الف ,الTوط ً ار�À ً اJجوز اjر�¿ي [\لا ةأرملا :ةقلعملا *

  .ةيعم�2ا ةن�2 دامتعا عم صاصتخا تاذ ةJج نم ةدافإ وأ xFرش كصب

 ھتايحو ھعضوم فرع¤ الو ,هرثأ مÄNلع يفخو ,اJلئاع Ã5خ عطقنا [\لا F و :بيغتملا ةرسأ *

  .صاصتخالا تاJج ىدحإ نم [Åسر دن·سمب كلذ ت´ثTو ھتومو



 

 

 

 

 

 ن�§لا نم ةيمسر ةدافإب كلذ ت´ثTو ن�§لا لخاد اJلئاع [\لا F  :نÆ�4 ةرسأ *

 نم ةيبط رTراقتب كلذ ت´ثTو نامدإلا ب´سy ةيلjألا دقاف اJلئاع [\لا F  :نمدم ةرسأ * .

 يموكح ىفش·سم

 ةقاطب لمحي وأ ,ةيلخادلا ةرازو EF تاءارجإ اJل [\لا ةحزانلا لئابقلا دارفأ :ةحزانلا رسألا * .

 لوعفملا ةTراس ن4حزانلل لقنت

 ةيعم�2ا تامدخ نم ديفتسملا ديق يـط ھب دصقTو :ةيعم�2ا نم داعب·سالا * .

 .طقف ھسفن لوع¤ نم ل¨ :ةيدرفلا ةلا~2ا * .

 ً ماظنلا اÄNلع صن [\لا قرطلا ىدحإب ررحم EFو يرjوج نايب EF ةقيق~2ا 45يغ! وj :رTو@�لا

 نم روز ام EF رر~¯ا لامعتسا ةين عم ھسفنل اعفن ً وأ 45غلا EF اررضً ثدحي نأ ھنأش نم ا45يغ!

  .ھلجأ

 اماع ً رشع ةسمخ )١٥( غلبي مل نم ل¨ :رصقلا ءانبألا *

 قفو اjؤافي·سا مزلي تاناي¡و تامولعم وأ تاتابثإ %�ع يوتحت تاررحم F  :تادن·سملا * .

 .ةلاح لÌب ةصا23او ةماعلا ةحئاللا طورش

 تانايبلاو تامولعملا نع ةيعم�2ا ھب موقت يذلا [¶Íقتلاو ثحبلا وxF: jامتجالا ثحبلا * 

  .لي�§·لاو ةدعاسملل ةرسألا قاقحتسا ناي¡و تامولعملا كلت ةساردو ةرسألا نع

 ,ةيضقلا عون :ثيح نم ن�4§لا ةلاح نع ن�§لا ةرادإ ةدافإ :ن�§لا رارمتساب ةداJش *

 .ن�4§لل عقوتملا جور23ا خTراتو ,مك~2ا ةدمو ,فاقيإلا وأ لوخدلا خTراتو

 دارفألا ددعو لخدلاو نكسلا ھطورشو, 

 ةفصب ھلالخ نم اÄNلع مكحTو ةرسألل لخدلا ىوتسم ھلثمي يذلا د~2ا :فافكلا دح * .

   . )تامد23او علسلا( تافورصملل ةرسألا دارفأ ددعل اقفو  ,فافكلا

 .ةرسألا دارفأ دحأ اJلوع�و اÐNدلاو تدقف نم F  :لئاع الب ةرسأ * .

مJلوع¤ نمل ليعملا ةلاعإ ت´ثي ةصت3¯ا ةمك~¯ا نم رداص [Åسر دن·سم وj :ةلاعإلا كص*  

 

 



 

 

 

 

 
 

 ھتجوزل جوزلا نار�À ت´ثي ةصت3¯ا ةمك~¯ا نم رداص [Åسر دن·سم وj :نار�¿لا كص *

  .نار�¿لا ةدم ددحTو

 ةTوj جارختساو تابثإ تالماعم مÐNدل ن̈ا نم مj :ةيلخادلا ةرازوب تالماعملا با~Ñأ *

 .اÄNف ت´ي مل و ةيلخادلا ةرازو ىدل ةيدوعس ةينطو
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  )م( ةلمرألا− ٣ .)ل( لئاع الب ةرسأ− ٢ .)س( ةرسألا بر −١

 )ع( ةقلعملا− ٦ .)ط( ةقلطملا− ٥ .)ج( ن�4§لا ةرسأ− ٤

 )ز( [zنجأ ةجوز− ٩ .)ق( قاعملا− ٨ .)غ( بيغتملا ةرسأ− ٧

 )ض( نمدملا وأ [¶µفنلا ضTرملا– ١٠

a'b…ñ@aÛrbÛròZ@‘&ëÂ@aÛn)vî#@ÛØbÏò@a'nÔ†ß´: 

 .ايدوعس ً مدقتملا نوكي نأ) ١

 )اÄNف ت´ي مل ةيلخادلا ةرازوب ةلماعم ھيدل وأ حزانلا( يدوعسلا مكح EF مدقتملا نوكي نأ)٢

 .ةرسأل اليعم ً مدقتملا نوكي نأ) ٣ .

 دكأتلا متTو Ý5كأف ةTر�À رJشأ ةتس ةرونملا ةنيدملا EF ھنكس ةماقإ %�ع ¦¶Üم دق نوكي نأ) ٤

 يذلا xFامتجالا نامضلا نوك وأ ,راجيإ دقع وأ ,دالوألا سرادم نم فTرع! :�Fي امب كلذ نم

 .ةرونملا ةنيدملا EF ھل فرصي

 .ةيعم�2ا تامدخ قاطن نمض مدقتملا نوكي نأ) ٥

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 : F?اتلا وحنلا %�ع راجإلا مصخ دعy لخدلا  دود~¯ا لخدلا يوذ نم نوكي نأ)٦
 

 ةظحالم نم لقا لخدلا دارفإلا ددع

 كلم ل0/ملا نا, اذإ لا&ر ١٥٠٠ ١

 كلم ل0/ملا نا, اذإ لا&ر ٢٠٠٠ ٢

 كلم ل0/ملا نا, اذإ لا&ر ٢٥٠٠ ٣

 كلم ل0/ملا نا, اذإ لا&ر ٣٠٠٠ ٤

 كلم ل0/ملا نا, اذإ لا&ر ٣٥٠٠ ٥

 كلم ل0/ملا نا, اذإ لا&ر ٣٩٠٠ ٦

 كلم ل0/ملا نا, اذإ لا&ر ٤٣٠٠ ٧

 كلم ل0/ملا نا, اذإ لا&ر ٤٧٠٠ ٨

 
 

 ةظحالم نم لقا لخدلا دارفإلا ددع

 كلم ل0/ملا نا, اذإ لا&ر ٥٠٠٠ ٩

 كلم ل0/ملا نا, اذإ لا&ر ٥٤٠٠ ١٠

 كلم ل0/ملا نا, اذإ لا&ر ٥٨٠٠ ١١



 

 كلم ل0/ملا نا, اذإ لا&ر ٦٢٠٠ قوف امو ١٢

 

 

 

 

 

 

 .[zس�لا نزولا باسح طورش مدقتملا %�ع قبطنت نأ) ٧

 اذإ الإ ,اماع ً نTرشع ٢٠ هرمع زواجتي ال نأ ةرسألا دارفأ نمض نم نبالا لي�§! EF ط�5ش¤) ٨

 زواجتي الأ ةرسألا دارفأ نمض ت�بلا لي�§! EF ط�5ش�و ,ةساردلا EF هرارمتسا ت´ثي ام رضحأ

 .ةفظوم وأ ةجو@�م 45غ نوكت نأو ,اماع ً ن4ثالثو ةسمخ ٣٥ اjرمع

 ةيماظنلا تاءارجإلا ذاختا ةيعم�{لف اÑ~UN مدع ت´ث نإف ,تامولعملا ة~Ñ %�ع ھعيقوت) ٩

 .ھقحب ةيمسرلا

 .ةيعم�2ا اjارت ةقالع تاذ ةJج يأ EF ھنع راسفتسالاب ھتقفاوم %�ع ھعيقوت) ١٠

a'b…ñ@aÛ&aiÈòZ@‘&ëÂ@aÛn)vî#@ÛÜànÔ†ß´@y)k@a§bÛò: @
 :ةرــسألا بر / %?وألا ةلا~2ا

 :طورشلا

 .Ý5كأف اماع ً ن4سمخ  )٥٠( هرمع نوكي نأ− ١

 .ةثلاثلا ةداملا EF ن4مدقتملا ةف̈ا لي�§! طورش ھيلع قبطنت نأ− ٢

 ثلاثلا لصفلا EF ھصخت [\لا تادن·سملا رضحي نأ− ٣

  ةيناثلا ةلا~2ا .

 :طورشلا : ةلـمرألا

 ن4قحتلم اولازامو Ý5كأ وا اماع ً رشع ةينامث)١٨( نس نم لقا  ةلمرألا ءانبأ رامعأ نوكي نأ− ١

 عáرأ)٢٤( نع نjرامعأ لقت ال نأ ط�5ش²ف تانبلا امأ , كلذ ت´ثي ام راضحإ عم ميلعتلاب

 .نلمع¤ وأ نجو@�ي ملو اماع نTرشعو

 .ةثلاثلا ةداملا EF ن4مدقتملا ةف̈ا طورش اÄNلع قبطنت نأ− ٢

 .ثلاثلا لصفلا EF اJصخت [\لا تادن·سملا رضحت نأ− ٣

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ةقلطملا / ةثلاثلا ةلا~2ا

 :طورشلا

 .ةصت3¯ا ةمك~¯ا نم رداص xFرش كصب اJقالط ت´ث نم− ١

 )ةيعجرلا قالط EF( ةTر�À رJشأ ةثالث قالطلا %�ع ¦¶Üم دق نوكي نأ− ٢

 ةثلاثلا ةداملا EF ن4مدقتملا ةف̈ا طورش اÄNلع قبطنت نأ− ٣

 ثلاثلا لصفلا EF اJصخت [\لا تادن·سملا رضحت نأ− ٤ .

 :ةقلعملا /ةعyارلا ةلا~2ا

 :طورشلا

 ةدمتعم صاصتخا تاذ ةJج نم اJقيلع! ت´ثي ام رضحت نأ− ١

   .ةثلاثلا ةداملا EF ن4مدقتملا ةف̈ا طورش اÄNلع قبطنت نأ− ٢

 .ثلاثلا لصفلا EF اJصخت [\لا تادن·سملا رضحت نأ− ٣ 

 .بيغتملا ةرسأ /ةسما23ا ةلا~2ا

 :طورشلا

 ةصت3¯ا ةمك~¯ا نم رداص xFرش كصب اJلئاع بيغ! ت´ثي ام رضحت نأ− ١

 .ةثلاثلا ةداملا EF ن4مدقتملا ةف̈ا طورش اÄNلع قبطنت نأ− ٢ .

  .ثلاثلا لصفلا EF اJصخت [\لا تادن·سملا رضحت نأ− ٣

 :ءان�§لا رسأ /ةسداسلا ةلا~2ا

 : طورشلا



 

 نم Ý5كأل ھفاقيإ ت´ثي ام رضحت وأ ,ھن�§Ü¶] yقي xFرش مكح ن�4§لا قحب ردصي نأ− ١

 ةTر�À رJشأ ةثالث

 ةثلاثلا ةداملا EF ن4مدقتملا ةف̈ا طورش ةرسألا %�ع قبطنت نأ− ٢ .

 .ثلاثلا لصفلا EF اJصخت [\لا تادن·سملا رضحت نأ− ٣ .

 :نمدملا وأ [¶µفنلا ضTرملا /ةعyاسلا ةلا~2ا

 

 

 

 

 : طورشلا

 ةغللا %?إ امج�5م ً نوكTو ,يموكح ىفش·سم نم لوعفملا يراس [zط رTرقتب ت´ثي نأ− ١

 رJشأ ةتس ھتيحالص زواجتت الو ةيعامتجالا ةن�2 ريدقت عم لمعلا نع هز�â ت´ثي ةي¡رعلا

Àر�Tرات نم ةTاًبسانم هارت ام ذاختا ةيعامتجالا ةن�{لف كلذ تابثإ رذع! اذ�و ,هدادعإ خ. 

 

 وأ ةيط23ا جوزلا ةقفاوم دعy ةجوزلا مساب ةرسألا فلم لTوحت ةيعامتجالا ةن�{ل قحي− ٢

 لدعلا ةباتك نم ةرداص ةيعرش ةلا̈وب

 .ةثلاثلا ةداملا EF ن4مدقتملا ةف̈ا طورش ھيلع قبطنت نأ− ٣ .

 .ثلاثلا لصفلا EF ھصخت [\لا تادن·سملا رضحي نأ− ٤

 :لئاع الب ةرسأ /ةنماثلا ةلا~2ا

 :طورشلا

 .اJليع¤ لئاع الب اãNأ ت´ثي ام رضحت نأ− ١

 .رمعلا ءانäتساب ةثلاثلا ةداملا EF ن4مدقتملا ةف̈ا طورش ةرسألا %�ع قبطنت نأ− ٢

 .ثلاثلا لصفلا EF اJصخت [\لا تادن·سملا رضحت نأ− ٣

 .اJليع¤ يذلا لئاعلا مساب ةرسألا لي�§! نوكي نأ− ٤

 :قاعملا /ةعساتلا ةلا~2ا

 :طورشلا



 

 ةغللا %?إ امج�5م ً نوكTو ,يموكح ىفش·سم نم لوعفملا يراس [zط رTرقتب ھتقاعإ ت´ثي نأ−١

 ةTر�À رJشأ ةتس ھتيحالص زواجتت الو , ةيعامتجالا ةن�2 ريدقت عم لمعلا نع هز�âو ةي¡رعلا

 هدادعإ خTرات نم

 ةثلاثلا ةداملا EF ن4مدقتملا ةف̈ا طورش ھيلع قبطنت نأ− ٢ 

 .ثلاثلا لصفلا EF ھصخت [\لا تادن·سملا رضحي نأ− ٣ .

 :[zنجأ ةجوز / ةرشاعلا ةلا~2ا

 :طورشلا

 .�Fصألا جاوزلا دقع رضحت نأ−١

 .ةثلاثلا ةداملا EF ن4مدقتملا ةف̈ا طورش اÄNلع قبطنت نأ−٢

  .ثلاثلا لصفلا EF اJصخت [\لا تادن·سملا رضحت نأ−٣

  .ةيعم�2ا نم داعب·سالاو تقؤملا فاقيإلا تالاح :ةسما23ا ةداملا`

 :تقؤملا فاقيإلا تالاح :الوأ •

 ةنامأو ةjازن EF حدقلاو متشلاو بسل̈ا ةيعم�2ا يáوس�م دحأل لوقلاب ةءاسإلا توبث− ١

 .ن4لماعلا

 .تادعاسملا ع�زوت دنع ةلبلبلا وأ ,بغشلا ةراثإ− ٢

 ھل صصخ امم Ý5كأ وأ ةيفاضإ عفانم %�ع لوص~{ل بذاÌلا ءاعدالاو لياحتلا− ٣

 اًبسانم هارت امب ةيعامتجالا ةن�2ا لبق نم ةقباسلا تالا~2ا عيم�2 ة¡وقعلا ردقت * .

 .ةفلاخملل

٤ −EF قأ دحب ة¡ولطملا قاروألا ديدجت نع ديفتسملا رخأت لاحÍ¶¦ شJر Àرات نم ير�Tخ 

 بوني نم وأ ةيعم�2ا ريدم ردقي كلذ راركت دنعو )لوبقم رذع نود( ة¡ولطملا قاروألا ھميلس!

 .بسانملا ءارجإلا ھنع

 %�ع درلا مدع وأ ةيعم�2ا ةعجارم نع ةTر�À رJشأ ةثالث اjاصقأ ةدمب ديفتسملا عاطقنا− ٥

 .ةيعم�2ا ريدم هردقي ,يقطنم رÃ5م وأ رذع نود اMNالاصتا
 

٦ −EF ديفت ةمولعم لوصو لاح yةبس·نملا رسألا ىدحإ %�ع باس·نالا طورش قابطنا مدع 

 .ةيعامتجالا ةن�2ا اjددحت ةدم EF ةمولعملا نم ت´ثتلا متTو

 ةيعم�2ا نم داعب·سالا تالاح :ايناث ً 

 .ةقلطملا وأ ةلمرألا جاوز− ١ :

 ـ:F?اتلا ليصفتلا %�ع كلذو ;ن�4§لا جورخ− ٢



 

 .ھيلع طورشلا قابطنا مدعل دعب·س¤ :ھلمع %?إ عجر اذإ

 .ن�§لا نم ھجورخ نم ةTر�À رJشأ ٦ ةلJم ىطعيف :لمع ھيدل نكي مل اذإ

 .ةيعم�{ل EFارغ�2ا قاطنلا جراخ %?إ ةرسألا لاقتنا− ٣

 .ةحي~Ñ 45غ تامولعم ءاطعإ وأ ةيتوبثلا قاروألا EF رTو@�لاو بعالتلاب موقت [\لا ةرسألا− ٤

 ةيعم�2ا ريدم نم [Åسر باطخب ماتيألا ةن�{ل نولوحيف رصق ءانبأ ھيدلو ديفتسملا ةافو− ٥

 .مJلئاع ةافو نم ةTر�À رJشأ ةتس اjاصقأ ةدم EF ةدعاسملا EF نورمتس�و

٦ −EF س�لا نزولا ھنمضت يذلا د~2ا ديفتسملا لخد زواجت لاحz]. 

 ةيلاتتم ةTر�À رJشأ ةتس ةدمل تادعاسملا نم ھقاقحتسا ب~§y ديفتسملا مقي مل اذإ− ٧

 .ةيعم�2ا ريدم ھلبقي رÃ5م نود

 .ھتلاح ةسارد دعy ھترسأل بيغتملا ةدوع توبث− ٨

 .اÄNلإ ةقلعملا جوز عجر اذإ–٩

 

 

 

 

 

aÛ"–#@aÛrbÛs@a')nä!†ap@a',Üìi!ò@
@

a'b…ñ@aÛ)b…-òZ@a')nä†ap@a',Üìiò@ßå@.bÏò@a'nÔ†ß´: 

 .ةقباطملل )ةثيدح ةروص عم(ن4يدوعسلل ةينطولا ةTوJلا لصأ) ١

 .ةقباطملل )ةثيدح ةروص عم(ن4يدوعسلل ةرسألا ل�Æ لصأ) ٢

 .ةقباطملل )ةثيدح ةروص عم( ن4يدوعسلا 45غل لوعفملا ةTراس ةماقإلا لصأ) ٣

 .ةقباطملل (ةثيدح ةروص عم( لوعفملا ةTراس حزان ةقاطب لصأ) ٤

 ,تانيمأتلا ,ةيلاملا ,دعاقتلا ,xFامتجالا نامضلا( ةرسألا بر لخد رادقمب ثيدح فTرع!) ٥

 .(ىرخأ ,كنبلا نم باسح فشك ,ةجو@�ملا 45غ ت�بلا لخد

 نم رداص .ةقباطملل ةروصلا عم لصألا لوعفملا يراس راجيإ دقع وأ ل@èملا ةيكلم كص) ٦

 .دمتعم يراقع بتكم

 .د�§ملا مامإ نم ةيكزت ةقرو)٧



 

 .ءانبألا سرادم نم قثوم فTرع!) ٨ 

 ةثيدح ةروص عم لصألا ةرسألا ل�EF Æ مUNفاضإ متت مل نيذلا ءانبألا داليم ةداJش) ٩ 

 .ةقباطملل

 لاوحألا نم اماع ً نTرشع نjرامعأ تزواجت ي!اللا تانبلا فظوت وأ جاوز مدع تابثإ) ١٠

 .ةيندملا

 نا )لصاو دTرب(ماقرأ ةعáرأ نم نوكملا ل@èملا مقر راضحإ عم ل@èملا عقومل ططخم مسر) ١١

 .لاو�2ا و فتاJلا مقرو دجو

 .)مUNلافك %�ع ةلامع دوجو مدع ت´ثي( تاجوزلا وأ ةجوزلا و جوزلا مساب تازاوج تنرب) ١٢

 صخر دوجو مدعy ةيدلبلا نمو ,ةTراجت تال�Æ دوجو مدعy ةراجتلا ةرازو نم باطخ) ١٣

 .تالحم

 .)ةيعم�2ا نم دعملا جذومنلا قفو( ھيلع ديفتسملا عيقوتو دJعتلا جذومن ةئبع!) ١٤

 

 

a'b…ñ@aÛ)biÈòZ@a')nä†ap@a⁄™bÏîò@Ûÿ‰ßÜò@ëa',ÜÔò@ëa'ÈÜÔò@ëc-&ñ@a'nÌîk . 

 )ةقباطملل ةروصلا عم لصألا ( جوزلل ةافو ةداJش) ١

 )ةقباطملل ةروصلا عم لصألا ( ةثرولا رصح كص) ٢ .

 تابثإ امأ .)دالوألا ةلاع�و −اJجوز بيغ! − اJقيلع! −اJجاوز مدع( ت´ثي ام راضحإ) ٣ .

 .)xFامتجالا نامضلا−ةمكحم تابثإ( بيغتملا

 .) ةقباطملل ةروصلا عم لصألا (ةيندملا لاوحألا نم ةدافإ) ٤

a'b…ñ@aÛrbßäòZ@a')nä†ap@a⁄™bÏîò@$-&@aÛ)väbõ: 

 .ن�§لا رارمتساب ةداJش) ١

 

 
 

 @



 

aÛ"–#@aÛ&aiÉ@M@a'’&ëÇbp@ëcã’,ò@a*àÈîò@@
 

a'b…ñ@aÛnb-ÈòZ@
 :F و اÄNف ةل�§ملا رسألا مدخت [\لا ةدمتعملا جماÃ5لاو ةطش}ألا نم ةعومجم ةيعم�2ا مدقت

  ماتيألاو ة45قفلا رسألا ةلافك..٣           ةديفتسملا رسألا لزانم ءان¡و .٢             ءاتشلا ةقدص. ١

                                         .رطفلا ةا̈ز. ٦                       .ةيناضمرلا لالسلا.٥             .مـئاص 45طفت.  ٤ .

٧ .jرملا ةدعاسم. ٩                    .ةيسردملا ةبيق~2ا. ٨       .ديعلا ةوسكو ةيدé¶¦.                     

 ١٢                      .ليjأتلاو بTردتلا. ١١                                   .ةديفتسملا رسألا لزانم ةنايص. ١٠

 لابقتسا. ١٥                 ة¡رك جTرفت   .١٤                , ةمعطألا ضئاف. ١٣                      .ايقسلا.

 ١٨                      .ةجتنملا رسألا.  ١٧            ةيئا¡رJكلا ةزJجألا.١٦   .لمعتسملا ثاثألا

 جاوزلا ةناعإ.٢٠                 ةيئاذغلا ةلسلا.١٩             .ةيئاذغ تادعاسم.

 

@
aÛ"–#@a¨bß/@`a'b…ñ@aÛÈb‘&ñZ@ãÄbâ@mÔ†íá@a¨†ßbp@

•îbãò@ëm&ßîá@a'äb‹%@
 قاقحتسالا طورش -أ

 .)د – ج-ب-أ( تائف نمض ةرسألا نوكت نأ -١

 .ديفتسملل كلم ل@èملا نوكي نأ  -٢

 كنبلا( تا2�Jا قTرط نع ةمد23ا هذj نم ةدافتسالا %�ع ةرسألا ةردق مدع  -٣

 نكمي [\لا تا2�Jا نم ا45jغو xFامتجالا نامضلا , راخدالاو فيلس·لل يدوعسلا

 . ) ةمد23ا مدقت نأ

 ةداTز ةلاح EFو ةTريدقتلا ل@èملا ةميق نم )٪٢٠( نوكي ميم�5لل %�عألا د~2ا -٤

 س²ئرل  ةيعامتجالا ةن�{لا س²ئر نم مدقم ءانäتسا بلط مزليف كلذ نع ةفلÌتلا

 . ةداTزلا هذj ةرسألا لمحتت وا ءانäتسالا تارÃ5م ھيف ا~�وم ةيعم�2ا

 .ةمد23ا هذj نم تدافتسا دق ةرسألا نوكت ال نأ -٥

٦- EF تلا نم ءزج ةرسألا لمحت ةلاحÌلع بت�5ي ام عفدب موقتف ةفلÄNلواقملل ا 

 .ميم�5لا %�ع ةيئا¹Nلا ةقفاوملا طرش اذjو امدقم

 



 

 ة¡ولطملا تادن·سملا-ب

 وأ ةنايصل ل@èملا ةجاح ھب ا~�وم xFامتجالا ثحابلا نم ةمد23ا بلط رTرقت -١

 .ميم�5لا

 .ل@èملا ةيكلم ت´ثي ام قافرإ -٢

 .ليصفتلاب ة¡ولطملا لامعإلا ھيف ا~�وم لمع فصو دادعإ -٣

 .ءانبلا لاجم EF ةصتخم ةJج لبق نم ة¡ولطملا لامعإلاب رعس ضرع قافرإ -٤

 . ةيعامتجالا ةن�{لا لبق نم بلطلا ةسارد متي -٥

 .دامتعالل ةيعم�2ا س²ئرل تاءارجإلا لامتكا دعy بلطلا عفري -٦

 .ةيعم�2ا لبق نم فارشإلاو  ذيفنتلا ةعyاتم -٧

٨- yةمد23ا لي�§! متي ھتاقحتسم لواقملا مالتساو لمعلا لامتكا دع EF فلم 

 .ةرسألا

 

a')bçàò@¿@mdqîs@a'äŒ%@
 قاقحتسالا طورش -أ

 .)د – ج-ب-أ( تائف نمض ةرسألا نوكت نأ -١

 .ائيدر نوكي ناو ا ةرسألا ىدل رفوتم 45غ بولطملا ثاثألا نوكي نإ -٢

 .ةمد23ا هذj نم تدافتسا دق ةرسألا نوكت ال نأ -٣

 .)لاTر٦٠٠٠( بولطملا ثاثألا F?امجإ زواجتي الإ -٤

 ةسلج-سyالم بالود-خبطم بالود-تيكوم( ةيلاتلا فانصألا وj ثاثألا -٥

 -:F?اتلا لود�2ا قفوو )ةرسأ-بنك-ةي¡رع

 ةفلÌتلا ةيمكلا عونلا م

 ٤٠٠٠ م١٠٠ تيكوم ١

 ٢٠٠٠ ١ بنك ٢

 ٢٥٠٠ ١ موينملألا خبطم ٣

 ١٨٠٠ ١ ةي¡رع ةسلج ٤



 

 

 ة¡ولطملا تادن·سملا -ب

 .ھليصافتو جايتحالا ھب �ëوم xFامتجالا ثحابلا نم ةمد23ا بلط رTرقت -١

 .ھتسارد دعy بلطلا %�ع ةيعامتجالا ةن�{لا ةقفاوم -٢

 .بلطلا عم راعسألا ضورع قافرإ -٣

 .دامتعالل ةيعم�2ا س²ئرل تاءارجإلا لامتكا دعy بلطلا عفري -٤
 

a')bÇ†ñ@¿@-†a…@Ïìam0@aÛØè&ibõ@
 قاقحتسالا طورش -أ

 .)د – ج-ب-أ( تائف نمض ةرسألا نوكت نأ -١

 .اJمعد ةيناÌمإ وأ xFامتجالا نامضلا نم ةموعدم ةروتافلا نوكت ال نأ -٢

 .45تاوفلا ديدس·ل ìFيضوتلا لود�2ا EF ةدد~¯ا غلابملاب ديقتلا -٣

 ة¡ولطملا تادن·سملا -ب

 .xFامتجالا ثحابلا نم ةمد23ا بلط رTرقت -١

 .اjديدس! دارملا ةروتافلا ةروص قافرإ -٢

 .ھتسارد دعy بلطلا %�ع ةيعامتجالا ةن�{لا ةقفاوم -٣

 .دامتعالل ةيعم�2ا س²ئرل تاءارجإلا لامتكا دعy بلطلا عفري -٤

 

 

 

 )ةن�{لا تايئرم بسح( ءا¡رJكلا عاطقنا ةلاح EF ةدحاولا ةرسألا ءانäتسا نكمي :ةظحالم

 ج ب أ ةئفلا

 ١٠٠٠ ١٢٠٠ ١٨٠٠ ةTر�¿لا ةنسلا EF %�عألا د~2ا

 

@
@

 ١٦٠٠ ٤٠٠رTرسلا ةميق٤ مون ةرسأ ٥

 ٣٢٠٠ ٨٠٠دحاولا  ةميق ٤ سyالم بالود ٦



 

@
a')bÇ†ñ@¿@-†a…@aüub‰@

 قاقحتسالا طورش -أ

 ..)د – ج-ب-أ( تائف نمض ةرسألا نوكت نأ -٤

 .راجالا ديدس·ل ìFيضوتلا لود�2ا EF ةدد~¯ا غلابملاب ديقتلا -٥

 ة¡ولطملا تادن·سملا -ت

 .xFامتجالا ثحابلا نم ةمد23ا بلط رTرقت -٥

 .اjديدس! دارملا دقعلا ةروص قافرإ -٦

 .ھتسارد دعy بلطلا %�ع ةيعامتجالا ةن�{لا ةقفاوم -٧

 .دامتعالل ةيعم�2ا س²ئرل تاءارجإلا لامتكا دعy بلطلا عفري -٨

 )ةن�{لا تايئرم بسح( ءالخإلاب مك~2ا ةلاح EF ةدحاولا ةرسألا ءانäتسا نكمي :ةظحالم

 ج ب أ ةئفلا

 ٦٠٠٠ ٨٠٠٠ ٨٠٠٠ ةTر�¿لا ةنسلا EF %�عألا د~2ا

 

a$uèŒñ@aÛØè&iböîò@
 قاقحتسالا طورش -أ

 .)د – ج-ب-أ( تائف نمض ةرسألا نوكت نأ  -١

 .ةيضاملا تاونس ثالث لالخ ةرسألل ھفرص  مت دق بولطملا زjا�2ا نوكي ال نإ -٢

  .هدوجو ةلاح EF ھحالصأ ةيناÌمإ وأ زا2�Jا رفوت مدع -٣

 

 قفو مدقتو )-نرف-ةلاسغ-ةجالث-فيكم( ةيعم�2ا اJمدقت [\لا ةيئا¡رJكلا ةزJجألا -٤

  ةدحاولا ةرسألل اJميدقت نكمي [\لا ةزJجألا نم %�عألا د~2ا �ëوي يذلا F?اتلا لود�2ا

 

 

 

 

 



 

 

 

 : F?اتل̈ا F  اJل مJجاتحا ةاعارم عمو اjدارفإ ددع قفو

 دارفإ ددع

 ةرسألا

 نرف ةلاسغ ةجالث فيكم

 )٣( نم لقا

 دارفإ

 نرف١ ةلاسغ ١ ةجالث ١ فيكم ٢

 نرف١ ةلاسغ ١ ةجالث ١ تافيكم٣ )٧( %?إ )٤(نم

 نرف١ ةلاسغ ١ ةجالث ١ تافيكم ٤ Ý5كأف )٨( نم

 

 ة¡ولطملا تادن·سملا -ب

 .xFامتجالا ثحابلا نم ةمد23ا بلط رTرقت  -١

 .ھتسارد دعy مدقملا بلطلا %�ع ةيعامتجالا ةن�{لا ةقفاوم -٢

 .ةيئا¡رJكلا ةزJجألا فرص بلط جذومن ةئبع! -٣

 .راعسألا ضورع قافرإ -٤

 .دامتعالل ةيعم�2ا س²ئرل عفرلا -٥
 

•îbãò@a$uèŒñ@aÛØè&iböîò@
 قاقحتسالا طورش -أ

 .)د – ج-ب-أ( تائف نمض ةرسألا نوكت نأ  -١

 . دحاولا زا�J{ل ماعلا لالخ ةرم نم Ý5كأ ةمد23ا هذj نم تدافتسا دق ةرسألا نوكت ال نأ -٢

 

 

 

 

 

 



 

 
 

gÇbãbp@aÛŒëax@
 قاقحتسالا طورش -أ

 .ةيعم�2ا تامدخ نم ةديفتسملا رسألا ءانبأ نم نبالا نوكي نإ -١

 .حاÌنلا دقع ةباتك نم %?وألا ةنسلا لالخ بلطلا نوكي نإ -٢

 .اقبسم ةمد23ا نم دافتسا دق نوكي ال نإ -٣

 EF ةصصختملا تا2�Jا وأ ةيعم�2ا اJميقت [\لاو جاوزلا لبق ھيليjأت ةرود %�ع لوص~2ا -٤

 .يرسألا داشرإلاو ليjأتلاو جاوزلا تادعاسم

 .ددعتلا س²لو لوألا جاوزل ةدعاسملا نوكت نإ -٥

 ة¡ولطملا تادن·سملا -ب

 .xFامتجالا ثحابلا نم ةمد23ا بلط رTرقت -١

 .حاÌنلا دقعل ةروص -٢

 .فظوم نبالا ةلاح EF بتارلاب فTرع! راضحإ -٣

 .ةTوJلا ةروص -٤

 .ھيليjأتلا ةرودلا روضح ةداJش ةروص -٥

 .ھتسارد دعy بلطلا %�ع ةن�{لا ةقفاوم -٦

 .دامتعالل ةيعم�2ا س²ئرل بلطلا عفري -٧

  .�Fعا دحك لاTر ١٠٠٠٠و ي}دا دحك لاTر ٥٠٠٠ غلبمب نوكت جاوزلا ةدعاسم/ةظحالم

aÛn†‰ík@ëaÛndçî#@
 قاقحتسالا طورش -أ

 .ةيعم�2ا تامدخ نم ةديفتسملا رسألا ءانبأ نم  نوكي نإ -١

 .اماع ٢٦ نع رمعلا دTزي ال نإ -٢

 .بTردتلا EF ةدا�2ا ةبغرلا -٣

 .لمعلا قوس تابلطتم نمو ةيلبقتسم ىودج تاذ ة¡ولطملا ةرودلا نوكت نإ -٤

 .رJشأ ٦ نع بTردتلا ةدم دTزت الإ -٥

 مUNيدج قيقحتل كلذو ةبلاطلا/بلاطلا اJلمحتي موسرلا نم ءازج ديدحت ةيعم�{ل نكمي -٦

EF كلذ. 

 



 

 

 ة¡ولطملا تادن·سملا -ب

 ديفتسملا ةيدج ركذTو ةيصí3لا ةلباقملا عقاو نم xFامتجالا ثحابلا/ ةثحابلا نم رTرقت -١

  .ةرودل ھتجاحو

 .ةTوJلا ةروص -٢

 .[¶îارد لjؤم رخأ نم ةروص -٣

 .نكمأ نإ مص23ا عم بTردتلا ةJج نم ةبلاطملا لصأ  -٤

 .ةساردلا دعy بلطلا %�ع ةن�{لا ةقفاوم -٥

 .دامتعالل ةيعم�2ا س²ئرل عفرلا -٦

  .ةيناثلا ةعفدلا بلط ةلاح EF قباسلا ىوتسملا ةداJش قافرإ -٧

 .بTردتلاب موقت [\لا ة2�Jا مساب كيش بجومب تاعفدلا -٨

 مدع وأ ةي´Tردتلا ة2�Jا وا [Tzردتلا جمانÃ5لا EF ةعانقلا مدعل بلطلا ضفر ةيعم�{ل قحي -٩

 .بردتملا ةيدج

 

aÛ"–#@aÛ)b…1@cy!!Ø!bâ@Ç!bß!!ò@ 
a'b…ñ@aÛrbãîò@Ç’&Z@
çˆê@aÛ(özò@mÈnà†@mÔìíá@câ@aÛÔ&ô@a+v&2@3@mÔì4b@3@ßÈnà†a@+b .@
a'b…ñ@aÛrbÛrò@Ç’&Z 
yشأ ةتس ةدمب ن�§لا نم ديفتسملا جورخ دعJر Àر�Tنم دكأتلل ةرسألا ةلاح ةسارد متي ,ة 

 EF درو ام قفو ن4مدقتملا ةفاÌل لي�§·لا طورش قبطتو ,اJمدع نم ةدعاسملل اJقاقحتسا

 .ةثلاثلا ةداملا
 

a'b…ñ@aÛ&aiÈò@Ç’&Z@
 ددحي [zتكم ثحب ءارجإ دعy الإ ة¡ولطملا تادن·سملاب مjدTوزتو ن4مدقتملا تابلط لوبق متي ال

 .ھمدع نم ھيلع لي�§·لا طورش قابطنا

a'b…ñ@a¨bß)ò@Ç’&Z@
 ھلوبق [¥ع¤ ال ةيعم�2ا نم بلطلا مالتسا

 



 

 

 

a'b…ñ@aÛ)b…-ò@Ç’&Z@
 ةلاح EF لدعلا ةباتك نم ةرداص ةيعرش ةلاـكوب وأ ھبحاص نم الإ بلطلا لابقتسا متي ال

 ةيعم�2ا ريدم هردقي لوبقم رÃ5م دوجو

. a'b…ñ@aÛ)biÈò@Ç’&Z@
 مدقتملا ماJفإ نم دبالو ,ھبلط لوبق مدع ةلاح EF مدقتملا قاروأ ةداعإب مزلم 45غ ةيعم�2ا

 كلذب ھيلع دJع! ذخأو

.  a'b…ñ@aÛrbßäò@Ç’&Z@
   .ير�À رJش نم Ý5كأ اÄNلع ضمي ملو ةثيدح عرفلل ةمدقملا قاروألا نوكت نأ بجي

a'b…ñ@aÛnb-Èò@Ç’&Z@
 ماع لقألا %�ع اJلي�§! نم ير�À دعy ةرسأ لÌل F$ب·ت ثحب كانj نوكي نأ بجي

a'b…ñ@aÛÈ’&ëæZ@
 نم تادعاسملا فرص رمتس²ف مÄNلع ةلاعإ كص اÐNدلو رخآ جوز نم ءانبأ ةجوزلل ن̈ا اذإ

 ةن�{لو ,ةرسألا %�ع [zس�لا نزولا قيبطت عم ةTر�À رJشأ ةتس نع دTزت ال ةدمل ةيعم�2ا

 ةجا~2ا دنع ةيعم�{ل باس·نالا ةدم ديدمت ةيحالص ةيعم�2ا

a'b…ñ@a§b…íò@ëaÛÈ’&ëæZ@
 اÄNلع تقبطنا اذإ ةرسألا لي�§! متيف يدوعس 45غ ميقم ٌ اJجوزو ةيدوعس ةمدقتملا تن̈ا اذإ

 ذخأ دعy ةجوزلا مساب فلملا نوكTو ,ةرسألا لخد نم جوزلا لخد Ã5تع�و ,لي�§·لا طورش

 يدوعسلا 45غ [zنجألا جوزلل رمعلا طرش قيبطت عم جوزلا نم ةيطخ ةقفاوم

. a'b…ñ@aÛrbãîò@ëaÛÈ’&ëæZ@
 %?إ ھتلاحإ متتف ھيلع اJضعy وأ لي�§·لا طورش قبطنت ملو لي�§·لا بلطل مدقتي نم ل¨

 ديدمتلا نكمTو ,¦¶Íقأ ٍّ ك ةTر�À ةنس ةدمل ءانäتسالا قح اJلو ,ةلÌشملا دح ةيلخادلا ةن�{لا

 لقت�ي الو ,كلذل ةجا~2ا دنع ةTر�À رJشأ ةتس ¦¶Íقأ دحب ةن�{لا س²ئر نم رارقب اJل

 ن̈ا اذإ ى}دألا د~2اب ةدعاسملا ةميق نوكتو ,ءانäتسالا ةدم [ôت�ت ¦\ح ةيعم�2ا نم ديفتسملا

  [zس�لا نزولا قفو دعاس²ف بابسألا نم ا45jغ امأ ,لخدلا عافترا داعب·سالا ب´س

 

 



 

@
a'b…ñ@aÛrbÛrò@ëaÛÈ’&ëæZ@

 ة�5فك ةTر�À رJشأ ةتس %�ع دTزت ال ةلJم ةرسألا ىطع! , ماتيألا ةلافك مسق %?إ ةلاحإلا دنع

  .ةلاحإلا خTرات نم ةيلاقتنا

a'b…ñ@aÛ&aiÈò@ëaÛÈ’&ëæZ@
 راضحإ ھنع بوني نم مزلي ضرملا ب´سy تادعاسملا مالتسال روض~2ا نع زجاعلا ةرسألا بر

 نم [zط رTرقتب ةي~õلا ھتلاح نم دكأتلا دعy ھنم لدعلا ةباتك نم ةرداص ةيعرش ةلا̈و

  ةداملا` .ةيناديم ةراTز وأ يموكح ىفش·سم

a¨bß)ò@ëaÛÈ’&ëæZ 
EF م ةلامع دوجو ةلاحè@رقت دوجو ط�5ش²ف ةرسألا ىدل )ةصاخ( ةيلTةرسألا ةجاح ت´ثي ر 

 ` .ةيعم�2ا لي�§! ةن�2 ھلبقت رÃ5م دوجو وأ ةلامعلا كلتل

'b…ñ@aÛ)b…-ò@ëaÛÈ’&ëæZ@
EF دلو ةلمرأ ةمدقتملا نوك لاحÐNنم لقأ تانب وأ اماع ً رشع ةينامث١٨ نم لقأ روكذ ءانبأ ا 

 ماتيألا ةلافك مسقل مÄNJجوت متي اماع ً نTرشعو عáرأ ٢٤

a'b…ñ@aÛ)biÈò@ëaÛÈ’&ëæZ@
EF م 45غ ةلامع دوجو لاحè@فلم فاقيإ متي ھتجوز وأ ةديفتسملا ةرسألا بر ةلافك %�ع ةيل 

   .كلذ EF ءانäتسالا قح اJلف كلذ 45غ ةيعم�2ا ةن�2 تأر اذإ الإ ةرسألا

a'b…ñ@aÛrbßäò@ëaÛÈ’&ëæZ@
 نإف ,اJعورفو Ã5لا ةيعمج اjاعرت [\لا تالا~2ا ىدحإب ةصصختم ةي45خ ةيعمج تöش}أ ول

 لوبقب ةيعم�2ا كلت عم ايمسر ً قيس�تلا دعy تالا~2ا هذj ةلاحإ EF ق~2ا Ã5لا ةيعم�2

 هذJل ,اJعورفو ةيعم�2ا EF ةديدج تابلط لابقتسا مدع عم ,مÄNلع لوحت [\لا تالا~2ا

  .تالا~2ا

a'b…ñ@aÛnb-Èò@ëaÛÈ’&ëæZ@
 ھيلإ ةيعم�2ا ةجاح دنع ,دمتعملا جذومنلا بسح مامإلا ةيكزت جذومن ةئبع!

@a'b…ñ@aÛr(qìæZ 
 ةلوؤسم تمادام ةيدوعسلا ةأرملا ةلماعم ن4يدوعس ءانبأ اJل [\لا ةيدوعسلا 45غ ةأرملا لماع!

  .اN÷انبأ نع

 



 

 

 a'b…ñ@a§b…íò@ëaÛr(qìæZ@
 .ن4يدوعسلا ءانبألا ةلماعم يدوعس 45غ لجر نم ةيدوعسلا ةأرملا ءانبأ لماع¤

@
a'b…ñ@aÛrbãîò@ëaÛr(qìæZ@

 ةن�{ل نإف  موم�2ا ةظفا~¯ EFارغ�2ا قاطنلا جراخ EF ديفتسملا ءانبأ ةسارد توبث دنع

 فلم فاقيإ ةيعم�2ا

 ةساردب ةصا23ا تامولعملا ة~Ñ نم دكأتلا دنعو ,كلذ فالخ ت´ثي ¦\ح ديفتسملا

 اJل نوكتو ةن�{لا %?إ ةلا~2ا ةلاحإ متي  موم�2ا ةظفا~¯ EFارغ�2ا قاطنلا جراخ ءانبألا

 ` .ةلاح لÌل بسانمل رارقلا ذاختا ةيحالص

a'b…ñ@aÛrbÛrò@ëaÛr(qìæZ@
EF ر) ٤٩٩− ١( ةيعم�{ل نإف ً نم ةرسألل ةيلعفلا ةجا~2ا تن̈ا لاحTرأ ¦\حو لاáةعس!و ةئامع 

 ةرورض عم ةيعم�2ا نم طقف ةي�يع و ةيئاذغ داومب رسألا هذj ةدعاسمب ق~2ا الاTر ن4عس!و

 ةيعامتجالا ةياعرلا جمانÃ5ب اJلي�§!

a'b…ñ@aÛ&aiÈò@ëaÛr(qìæZ 
 ديد�2ا ةيعم�2ا EF اJفلم ليعفت متي - :رخآ عرف %?إ ةيعم�2ا عورف دحأ نم لقنت [\لا رسألا

 . كلذ دعy ايناديمو ً اي´تكم ً ةرسألا تانايب ثيدحت متي - .ةرشابم

 a'b…ñ@a¨bß)ò@ëaÛr(qìæZ@
 . اjدامتعا خTرات نم ير�À ماع ةدمل ةحئاللا قبطت

a'b…ñ@aÛ)b…-ò@ëaÛr(qìæZ@
 ھباس·نا خTرات نم ¦¶Íقأ دحك ةTر�À تاونس سمخ ةيعم�2ا تامدخ نم ةدافتسالا ةدم

y²عملا هاوتسمو ھلخد نم عفرلا تالواحم ٍ ءانب ةدمل ةنيع عيمج ءافي·سا دعø¶], عُ ددمتو�% 

 . ةيعم�2ا ةن�2 رTرقت

a'b…ñ@aÛ)biÈò@ëaÛr(qìæZ@
 داوملا %�ع ةرصتقم نوكت ثيحب ,Ã5لا ةيعمج عورف لالخ نم ) لي´س يرباع ( ةدعاسم متي

 . ةيلاملا تادعاسملا نود طقف ةي�يعلاو ةيئاذغلا

a'b…ñ@aÛrbßäò@ëaÛr(qìæZ@



 

 عم اjدحول ةلقتسم ةرس̈ا اN÷انبأ عم ةجوز ل¨ لماع! ةجوز نم Ý5كأ ھيدلو ةرسألا بر EFوت اذإ

 .اÄNلع [zس�لا نزولا طورش قيبطت

@
a'b…ñ@aÛnb-Èò@ëaÛr(qìæZ@

 ـ: ةيلاتلا طباوضلا ةلخد نوكيف لخد ھيدل ت´ثي مل نم

 لاTر ٥٠٠ ةرجألا ةرايسلا بحاصل ردقي -١

 . اTرJش  لاTر١٠٠٠ انيدلا وأ س¤اJلا ةرايسلا بحاصل ردقي -٢

 )تابلاطلا – بالطلا( لقنب موقي يذلا س¤اJلا ةرايسلا بحاص هاضاقتي ام فاضي -٣

 . لخدلا %?ا

 .تباث لخد يرJشلا نامضلا Ã5تع¤ -٤

a'b…ñ@a$‰iÈìæZ@
 Ã5تعيف كيلمتلاب [ôتنم و ةرسألا بر مساب ال�§م راجيإ ل@èم نع ةرابع ةرسألا نكس ن̈ا اذإ

 `.ھب نونكس¤  اون̈ا اذإ راجيإ نكسملا

a'b…ñ@a§b…íò@ëa$‰iÈìæZ@
 تأر ام ¦\م ھئانبأو ةرسألا برل لماشلا ليjأتلا غلابم باس·حا مدع ةيعم�2ا ةن�{ل قحي

 . كلذل ةجا~2ا

a'b…ñ@aÛrbãîò@ëa$‰iÈìæZ@
EF ةسارد ةيعم�2ا ةن�{لف ديفتسملل تاراقع وأ كالمأ توبث لاح jةيعارم كالمألا هذ 

 :ةيلاتلا طباوضلل

 عم )ل�§ملا كصلا عون −[¶éارألا ددع −[¶éارألا ةحاسم − راقعلا عيب خTرات − راقعلا ناÌم (

 دنعو لخدلا %�ع ديفتسملل ةل�§ملا كالمألا ةميق نم ةئاملاب ةسمخ %٥ ةميق ةفاضإ

 .ھيلع ةيعم�2ا س²ئر ةقداصم نم دبال اjرارق رادصإ
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@

 ٣ .................................................................................تافTرعتلا :لوألا لصفلا

  ٣ ............................................................ةحئاللا EF ةدراولا تادرفملا :%?وألا ةداملا

 ٩ .............................................................................لي�§·ل اماظن :ي}اثلا لصفلا

 ٩ .............................. اJل ةرصت3¯ا زومرلاو ةيعم�2ا نم ةديفتسملا تالا~2ا :ةيناثلا ةداملا

 ٩ ...................................................... نيديفتسملا ةفاÌل لي�§·لا طورش :ةثلاثلا ةداملا

  ١١ .......................................................... ةلا~2ا بسح لي�§·لا طورش :ةعyارلا ةداملا

 ١٦ ............................................. ةيعم�2ا نم داعب·سالاو فاقيإلا تالاح :ةسما23ا ةداملا

 ١٩ ................................................................... ة¡ولطملا تادن·سملا :ثلاثلا لصفلا

 ١٩ ........................................... ن4مدقتملا ةف̈ا نم ة¡ولطملا تادن·سملا :ةسداسلا ةداملا

 ٢١ ............................................. تاقلطملاو لمارألل ةيفاضإلا تادن·سملا :ةعyاسلا ةداملا

 ٢١ ....................................................ءان�§لا رسأل ةيفاضإلا تادن·سملا :ةنماثلا ةداملا

 ٢٢ .............................................................................. تادعاسملا :عyارلا لصفلا

 ٢٢ ......................................................................... تاعاسلا ماظن :ةعساتلا ةداملا

 ٢٢............................................................... ةش²عملا ىوتسم ديدحت :ةرشاعلا ةداملا

 ٢٦..................................... ةيعم�2ا ةطش}أو ع�راشملا :سما23ا لصفلا ةحفصلا ىوت~¯ا

 ٢٦ ................................................... جماÃ5لاو ةطش}أل ةعومجم :ةرشع ةيدا~2ا ةداملا

 ٢٨ ...........................................................................ةماع ماÌحأ :سداسلا لصفلا

 ٢٨ ................................................. ةجوز نم Ý5كأ لئاعلل ن̈ا اذإ :ةرشع ةيناثلا ةداملا

 ٢٨ ..................................................ن�§لا نم ن�4§لا جورخ دعy :رشع ةثلاثلا ةداملا

 ٢٨ ......................................................... نيديفتسملا تابلط لوبق :رشع ةعyارلا ةداملا

  ٢٨ ................................................ لوبقلا [¥ع¤ ال بلطلا ميلس! :رشع ةسما23ا ةداملا

 ٢٩ ........................................................بلطلا لابقتسا تالاح :رشع ةسداسلا ةداملا

 ٢٩ ...........................................قاروألا ةداعإب مزلم 45غ ةيعم�2ا :رشع ةعyاسلا ةداملا

  ٢٩ ................................................ ةثيدح قاروألا نوكت نأ بجي :رشع ةنماثلا ةداملا



 

 ٢٩ ................................................................ F$ب·تلا ثحبلا :رشع ةعساتلا ةداملا

 ٢٩ ..............................................رخآ جوز نم ءانبأ ةجوزلل ن̈ا اذإ :نورشعلا ةداملا

 ٣٠ ............................ ميقم اJجوزو ةيدوعس ةمدقتملا تن̈ا اذإ :نورشعلاو ةيدا~2ا ةداملا

 ٣٠ ........................................... لي�§·لا طورش قبطت ملا اذإ :نورشعلاو ةيناثلا ةداملا

 ٣١ .............................................. ماتيألا ةيعم�2 ةلاحإلا دنع :نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا

 ٣١ .............................. تادعاسملا مالتسال ةرسألا روضح مدع :نورشعلاو ةعyارلا ةداملا

 )ةصاخ( ةيل@èم ةلامع دوجو ةلاح EF :نورشعلاو ةسما23ا ةداملا

 ٣١ ...... .................................... ةلمرأ ةمدقتملا نوك لاح EF :نورشعلاو ةسداسلا ةداملا

 ٣٢ ..... ................................................... رقفلا طخ ثيدحت :نورشعلاو ةعyاسلا ةداملا

 ٣٢ ...... ................................... ةصصختم تايعمج ءاش}إ دنع :نورشعلاو ةنماثلا ةداملا

 ٣٢ ...... .................................................. ةدرفملا تالا~2ا :نورشعلاو ةعساتلا ةداملا

 ٣٣ ...... .......................................................... مامإلا ةيكزت جذومن :نوثالثلا ةداملا

 ٣٣ ...... ..................................... ةيدوعسلا 45غ ةأرملا لي�§! :نوثالثلاو ةيدا~2ا ةداملا

 ٣٤ ............................يدوعس 45غ جوز نم ةيدوعسلا ةأرملا ءانبأ :نوثالثلاو ةيناثلا ةداملا

 ٣٣ .....................................ةينو�5كلالاو ةيقرولا جذامنلا دامتعا :نوثالثلاو ةثلاثلا ةداملا

  ٣٤ ........................... ماعلا ن4مألا نم دامتعالا دعy ةحئاللا قيبطت :نوثالثلاو ةعyارلا ةداملا

 ٣٤ ................................................رخآل عرف نم رسألا لقن :نوثالثلاو ةسما23ا ةداملا

 ٣٤ .............................. رسألا تانايب ثيدحتل ن4عم نمز ديحوت :نوثالثلاو ةسداسلا ةداملا

 ٣٥ ....................................................... ةحئاللا قيبطت ةدم :نوثالثلاو ةعyاسلا ةداملا

 ٣٥ ................................................ ةيعم�2ا نم ةدافتسالا ةدم :نوثالثلاو ةنماثلا ةداملا

 ةيدرف ةلا~{ل ةرسألا تلوحت اذإ :نوثالثلاو ةعساتلا ةداملا

….………………………………..…...٣٥ 

 

 

 

 

 

 



 

 

   ٣٥ ...........................................................لي´س يرباع( ةدعاسم متي :نوعáرألا ةداملا

  ٣٦ .........…….……  ...... ةجوز نم Ý5كأ ھيدلو ةرسألا بر EFوت اذإ :نوعáرألاو ةيدا~2ا ةداملا

    ٣٦ .....……………..…..…………ةرسألا برل تباث 45غ لخد توبث دنع :نوعáرألاو ةيناثلا ةداملا

    ٣٦...........كيلمتلاب يـUNنم راـجيإ لزـنم نع ةرابع ةرسألا نكس ن̈ا اذإ :نوعáرألاو ةثلاثلا ةداملا

  لماشلا لـيjأتلا غلاـبم باـس·حا مدـع ةيعم�2ا ةـن�{ل قـحي :نوـعáرألاو ةعyارلا ةداملا

..........٣٦ 

 ٣٦ ......…………… …..ديفتسملل تاراقع وأ كالمأ توبث لاح EF :نوعáرألاو ةسما23ا ةداملا
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 ٣٠/٠٢/١٤٤٤ 67 ةسايسلا هذBC ( Dوالا( ھترود 67 )١( عامتجالا 67 ةيمومعلا ةيعم0/ا ةرادإ سلجم دمتعا

 م ٢٦/٠٩/٢٠٢٢ قفاوملا

 


