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 ةيسايسلاو ةيداصتقالا تالا45ا 23 ةقحالتملا تا,+غتلا لالخ نم

 UVع بجوت ،رطNOاب ةمعفم ةئJب زورب 23 تمEاس CDلا ةيعامتجالاو

 دق CDلا رطا4Oا بنجت ةرورض UVع لمعلا ثلاثلا عاطقلا تاسسؤم

 nVإ ةيعمN5ا ةجاح تأشj انE نمو ، اigلع ةرطيسلا وأ اfgم دNeا وأ اccجاوت

 بناN5ا 23 ءاوس اcل ضرعتت دق CDلا رطا4Oا ةرادإل ةoeاو ةسايس دامتعا

 .طاشuلا وا n3املا وأ يرادإلا

 رطا4Oا ةرادإ ةسايس دادعإ نم ضرغلا : الوا

 ةرادإ نم ضرغلاو رطا4Oا ةراد|و رطNOا فzرعy ةسايسلا oxوت •

 .رطا4Oا

 قيثوتو رطا4Oا ةرادإ 23 ةصاNOا ةيعمN5ا ةقzرط ةسايسلا رسفت •

 .ةقالعلا تاذ فارطألا تايلوئسمو راودأ

• y4ا ةرادإ ةسايس ,�تعOم نم ًءزج رطاcةيعم�5ل ةيلخادلا ةباقرلا ما 

 .ا�gمكوح تابJترتو

 ةباقرلا ماظن لما� 23 رطا4Oا ةرادإ ءارجإ رود ةسايسلا فصت •

 يذلا ءارجإلا حرشyو ،ةيسJئرلا رzراقتلا تاءارجإ ديدحتو ةيلخادلا

 ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجإ ةيلاعف مييقت لجأ نم هذاختا متJس

 .ةيعم�5ل
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  قيقحت UVع ةسسؤملا ةردقم نم قوع� نأ نكمي ء��D يأ ھنأب رطNOا فرع�

 UVع ةبت, ملا راثآلاو ثدح عوقو لامتحا ن+ب ط�ر نع ةرابع وE وأ ،اcفادEأ

 .ھثودح

 ةمدختسملا ةفاقثلا وأ ل¡يcلا وأ ءارجإلا ھنأب رطا4Oا ةرادإ فzرعy نكمي

 ةردقم 23 رثؤت دق CDلا رطا4Oا بناوج UVع ةرطيسلاو مييقتو ديدحتل

 .اcفادEأ قيقحت UVع ةيعمN5ا

y4ا ةرادإ ,�تعOرورض ارمأ رطاzا ومنو رارمتسال اN5عم قفاوتي امب ةيعم 

 لاح 23و ،رطا4Oا بنجت ھنم ضرغلا ءارجإ سJلو ،ةيجيتا, سالا اcفادEأ

 UVعأب ا�gطشjأ ةلصاوم ةيعم�5ل نكمي ھنإف ةميلس ةروصب ھمادختسا

 ةروصب اigلع ةرطيسلاو اcمcفو اEديدحت مت CDلا رطا4Oا نأ ثيح ,+ياعملا

 . ةدح لقأ حبصي رطا4Oا نم ىقبت ام نإف ةديج
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y4ا ةرادإ دعOع يوتحي يذلا ةيلخادلا ةباقرلا ماظن نم ًءزج رطاUV ددع 

 دعاسy ةلاعف ليغشy ةقzرط داجيإ UVع اcضع§ عم لمعCD yلا رصانعلا نم

 ,�تعy امك ،ةzرادإلاو ةيلاملا بناوN5ا ةفا� 23 ءادألا ن+سحت UVع ةيعمN5ا

 درجم طقف سJلو ةيعمN5ا لمعل ةبسuلاب اzرورضو اماE ًءزج رطا4Oا ةرادإ

 . لعف ةدر درجم ھنم ,ªكأ اطشj ارود بلطتت ،ما© لا ةلأسم

 : لثم ةيلخادلا ةباقرلا رصانع ةفا� رطا4Oا ةرادإ 3»ارت

 .تاءارجإلاو تاسايسلاو تايجيتا, سالا •

 .اg¬اينا©+مو ةيعمN5ا ططخ •

 .ةيلاعلا رطا4Oا تال5 •
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yل¡ش N54ا ةرادإ ةعجارمل ةنOفرشملا – يذيفنتلا ريدملا( نم ل� نم رطا 

 جما,�لاو ةzرادإلا ةن�5لا نم وضع – دراوملاو ةيلاملا ةن�5لا نم وضع – n3املا

   ،)ةيميلعتلا ةن�5لا نم وضع –

 : ةيلاتلا ماcملا ةن�5لا nVوتتو

 ةقلعتملا تاساردلاو ثوحبلا ءارجإ دع§ رطا4Oا ةرادإ ةطخ دادعإ •

 .ةيعمN5ا ةرادإ سلجم نم اEدامتعاو ا²gأش§

 نم ةدمتعملا ةيلخادلا ةباقرلاو رطا4Oا ةرادإب ةصاNOا ةطNOا ذيفنت •

 نأ نم دكأتلا لجأ نم ةبسانملا تابJت, لا عضو نامضو سل45ا لبق

 .ةلعاف ةقzرطب اg¬راد|و اcمييقتو اEديدحت مت دق رطا4Oا

 اcفادEأل ةيعمN5ا قيقحت ددg¬ دق CDلا ة,+بكلا رطا4Oا ةبقارم •

  .ةيجيتا, سالا

 اg¬ردقو رطا4Oا ةرادإ ةيلاعفو ةءافك ةعجارمل ططخ رفوت نامضو •

 .ةيعمN5اب رطا4Oا ةرادإ تابJت, ل يونس مييقت ميدقت UVع

 مايقلاو ةرادإلا سل45 رطا4Oا ةرادإب ةصاNOا ةzرودلا رzراقتلا عفر •

 ةرادإ لمع راط|و رطا4Oا ةرادإ 23 ةيعمN5ا ةقzرط ةعجارمب اzونس

 .رطا4Oا

 

 

 بناوN5ا 23 ن+يجراNOا ن+zراش´سالا تامدخب ةناعتسالا •

 نم ن+يصاصتخالا مادختساو ،ةيعمN5ا تايلمعل ةيصصختلا

 لمعو ةيعونلا تاراش´سالا ميدقت لجأ نم ةيجراNOا فارطألا



 

 .ةيلخادلا ةباقرلا ماظن ةيقوثوم ةداzزل رzراقتلا

 ةرادإ ةيلاعفل ا�gعجارم لوح رzرقت دادعإب ةعجارملا ةنN5 موقت •

 ةzونس ةروصب ةموكNeاو ةباقرلا تابJترتو ةيعمN5اب رطا4Oا

 . ةرادإلا سلجم نم اg¬زاج|و
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 .ةيعمN5اب ةصاNOا رطا4Oا ةرادإ ةسايس دامتعا •

 .ةيعمN5ا 23 رطا4Oا ةرادإ ةفاقث UVع ,+ثأتلاو عاقيإلا طبض •

 23 ضرعتلا ىوتسم وأ رطا4Oا عم يطاعتلل UVثملا ةقzرطلا ديدحت •

 .ةيعمN5ا

 23 ةيعمN5ا ءادأ UVع رثؤت دق CDلا ةماcلا تارارقلا UVع ةقفاوملا •

 .رطا4Oا ةرادإ لاجم

 كلذو ةيعمN5اب رطا4Oا ةرادإ ةيلاعفل ةعجارملا ةنN5 رzرقت دامتعا •

 .ةعجارملا ةنN5 ةطساوب ةمدقملا تامولعملا UVع ءانب

 ةيعمN5ا 23 رطNOا ةينقتلا ةمظنألا ةيعمج ھجاوت CDلا رطا4Oا ةعومجم

 ةردقملا ,+فوت مدعل اEذيفنت نكمي ال ع̧راشملا ةعومجم ديدحت 23 نكمي

 تارشؤم قيقحتل نكمت ةطخ ءانب نكمي ال n3اتلا�و ع̧راشملا هذcل ةيلاملا

 .ةيعمN5ا فادEا

 

 

 :هاندأ طاقنلا 23 رطا4Oا ةعومجم ص�Oتتو

 ةينقتلا ةمظنألا ةيعمج ليغش´ل تباث لخد ردصم دوجو مدع •

 ةينا©+م دادعإ و ع̧راشملا ةماقإل تباث لخد ردصم دوجو مدع •



 

 . اcل تاطابتراو

 دراوملا ةلقل اg½ادحتساو فئاظولا ضع§ 23 صصختملا ن+يعy مدع •

 . ةيلاملا

 .ن+فظوملا بتاور عفد UVع ةيعمN5ا ةردق مدع •

 ن+فظوملا رارقتسا مدع •

 . دراوملا ةلقل ن+فظوملا ضع§ نع ءانغتسالا •
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 . ةيعمN5ا اccجاوت CDلا رطا4Oا ةعومجم دصر •

 . ةيعمN5ا اccجاوت CDلا رطا4Oا ةعومجم فيuصت •

 . اfgم دNeا ةلواحمو رطا4Oا هذE عم رمتسملا لماعتلا •

 رطا4Oا نع ن+لوؤسملاو ةيعمN5ا ريدم ن+ب ةzرود تاعامتجا دقع •

 . اfgم دNeاو اcلح ةلواحم و تالاNeا ثحبل

 . رطا4Oا هذE نم دNeا 23 ةكراشملل ةرادالا سل45 ةzرود رzراقت عفر •
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