
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                          
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 يُ الثُسَ بابُت ص

 1 ِـــثًَؼُن 1

2 
 

 تاقيكردنةوةكانى بنةِرةت رَينمايى 
 

 2 طُسَتا طؼتًًُنإ -
 3 يُنُّ:   باصُّْ يُنَُِ قؤْاغِ بُٓسَتِ -
 4 (  9,  8,  7,  6,  5,  4و طَِ يَُِ قؤْاغِ بُٓسَِتِ ثؤيُناِْ )اصُّْ دووَّ دووَّ: ب -
 6 طَِ يُّ: تاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاِْ و دَسضىوٕ و دَسُْضىوٕ يُثؤىل ْؤيَُِ بُٓسَِتِ -
 6 ضىاسَّ :بُساوسدنشدٕ يًَُْىإ منشَّ نؤػؼِ طاآلُْ ومنشَّ تاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاِْ -
 7 ِ ُٖيَظُْطاْذِْ قىتابِ/ خىيَٓذناسثًَٓذُّ:ساثؤست -
 7 ػُػُّ : بابُتِ ثُسيُٓوَ و منشَّ بشِياس يُ قؤْاغِ بُٓسَِت -
 8 سُوتُّ :تاقًهشدُْوَناِْ قىتابِ/خىيَٓذناسّ طُسِاوَ بؤ ُٖسيَِ تايبُت بُ قؤْاغِ بُٓسَِتِ -
 9 ئًُِٖ -ئًَىاسإ -ُٖػتُّ:سيَُٓايِ تَُُٕ بؤ خىيَٓذِْ سؤر  -
 10 ُّ:طضّ نشدٕ يُ تاقًهشدُْوَناْذا )قؤْاغِ بُٓسَتِ(ْؤي -
 10 دَيُّ:يًَزُّْ تاقًهشدُْوَناِْ قىتاخباُْ/خىيَٓذْطُنإ تايبُت بُ قؤْاغِ بُٓسَتِ -
 10  ياْضَُّٖ : سيَُٓايِ تايبُت بُ ساثؤستِ ثضيؼهِ -
 11 تايبُت بُ يًَزُّْ يكِ ثاسيَضطا دواْضَُّٖ:  سِيَُٓايِ تاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاِْ ثؤيٌ ْىَيٌَُ بُٓسَِتٌ -
 12 سيَُٓايًُناِْ ئُدماَذاِْ تاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاٌْ طَِ ياْضَُّٖ : -
 14 ضُْذ ئُسهاًَهِ تايبُت بُ قؤْاغِ بُٓسَِتِ -
 15 تًَبًًُٓنِ طشْط -
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 تاقيكردنةوةكانى قــــؤنــــــاغى ئـامـــــــــادةيى رَينمايى 
 

 16 بُػُ ثًؼُيًُنإ. -2)صاْظتِ و ويَزَيِ( بُػُناِْ -1 طُسَنًُناِْ قؤْاغِ ئاَادَيِيُنُّ: بَُٓا  -
 17 دووَّ : دابُؾ بىوِْ منشَّ وَسصّ يُقؤْاغِ ئاَادَيٌ بُػُناِْ )صاْظتِ و ويَزَيِ( -
 17 ( ّ ئاَادَي12ِطَِ يُّ: وَسطشتِٓ َافِ بُػذاسّ يُ تاقًهشدُْوَّ طؼتِ ثؤىل ) -
 18 . َافِ َشؤظ و دًٓؤطايذ(4ّ بُػُواُْنإ سيَُٓايًُنإ خؼتُ 3,  2,  1) ًظتَُِ يُنُ يُ قىَْاغٌ ئاَادَيِضىاسَّ: ط -
 19 )خىيَٓذِْ سؤر ئاطايِ( ثًَٓذُّ : سيَُٓايِ ضؤًُْتِ دَسضىوٕ ودَسُْضىوٕ بُ بُناسًَٖٓاِْ طًظتَُِ يُنُ -
 20 ُنُ.تايبُت بُ بُناسًَٖٓاِْ طًظتٌَُ ي - منىُّْ ػًهاسّ -
 34-21 بُٖشَداسإ( -طشياِْ  -تىسنُاِْ  -ئًَىاسإ  -خؼتُناِْ تايبُت بُ طًظتَُِ  يُنُ بؤ خىيَٓذِْ )سؤر  -
 34 (11, 10ػُػُّ: منشٍَ بشِياس يُ قؤْاغِ ئاَادَيِ ثؤيُناِْ )  -
 34 :بابُتِ ثُسيُٓوَ يُ قؤْاغِ ئاَادَيِسُوتُّ  -
 35 : ضانهشدِْ تًَهشاُٖػتُّ  -
 35 يُ قؤْاغِ ئاَادَيِ : طــــضٍ نشدْٕؤيُّ  -
 36 تاقًهشدُْوَناِْ قىتابِ / خىيَٓذناسّ طُسِاوَ بؤ ُٖسيَِ/ تايبُت بُ قؤْاغِ ئاَادَيِ  دَيُّ : -
 37 : يًَزُّْ تاقًهشدُْوَناِْ قىتاخباُْو خىيَٓذْطانإ / تايبُت بُ قؤْاغِ ئاَادَيِياْضَُّٖ  -
 37 ناِْ يًَزُّْ تاقًهشدُْوَ يُ ناتِ ئُدماَذاِْ تاقًهشدُْوَنإ: ئُسنُدواْضدَُّٖ  -
 37 : ضُْذ سيَُٓايًُنِ تايبُت بُثىَيُ ْانىَتايًُناِْ قىَْاغٌ ئاَادَيِ  طًاْضَُّٖ  -

 
 



 

 

 38 : ضُْذ تًَبًًُٓنِ طشْو تايبُت بُو قىتابِ و خىيَٓذناساُّْ يُ ػاسَناِْ تشّ   عًَشام ديَُٓ ُٖسيَِ ضىاسدَُّٖ  -
 38 تًَبًًُٓنِ طشْط 
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 رَينماييةكانى تايبةت بةضؤنيةتى بةرَيوةضوونى تاقيكردنةوةكان
  (1سيَُٓايِ رَاسَ ) -

 يًَزُّْ باالَّ بُسدَواَِ  ئُصَىوُْ طؼتًًُنإيُنُّ:

 ؼتًًُنإ.يًَزُّْ يكِ ثاسيَضطا بؤ ئُدماّ داِْ تاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاِْ و طُسثُسػتِ نشدِْ تاقًهشدُْوَط دووَّ:

 -:زُْناِْ تاقًهشدُْوَنإيًَ طَِ يُّ:

 ُْٖاتٔ - 5       يُثؤيُ ْانؤتايًُنإ شّـــاوديَـض -4            ٖؤيُناِْ تاقًهشدُْوَ - 3    خؼتُّ تاقًهشدُْوَنإ-2   ئُسنُناِْ يًَزُّْ تاقًهشدُْوَ ئَُإُْ -1 
داسػتِٓ  - 8      بىَ ثىَيُ ْانىَتايًُنإتًَٓىوطُ ئُصَىوًُْنإ )ايذفاتش االَتشاًُْ(  - 7       ًهشدُْوَناْذايُناتِ تاق ساثؤستِ ثضيؼهِ -6 يُناتِ ئُصَىوُْناْذا 

 تىََاسّ منشَّ َاَىَطتا وسيَُٓايًُناِْ -11    ثشانتًهٌئُصَىوُْناِْ  -10   ثؼهًِٓٓ ثشطًاسَنإ -9    ِ ثؤيُْانؤتايًُنإثشطًاسَناْ
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40-47  

 تشاص )ايذسدُ احلشدُ(تايبُت بُ منشَناِْ  ( 2ِ رَاسَ )سيُٓاي -
 قىَْاغٌ ئاَادَيِمنشَّ تشاص تايبُت بُ   -2 منشَّ تشاص تايبُت بُ قىَْاغٌ بُٓسَت  -1                                     

47-48 

 (3سيَُٓايِ رَاسَ ) -
 ْانؤتايًُنإ تاقًهشدُْوَناِْ ثؤيُِ ُْناِْ وسدبًِٓ ئُدماَُناْيًَز تايبُت بُ  - 1                                     
 خىاسَوَ بهُٕ ظٔ ثًَىيظتُ تًَبًِٓ ئَُاُّْبؤ ئُوَّ ئُو يًَزْاُْ بُناسّ خؤيإ ُٖيَ  -2                                     
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 50 هدظتِٓ يًظتِ ثؤيُنإساطُياْذِْ ئُدماَُناِْ ئُصَىوُْنإ و سيَ تايبُت بُ (4سيَُٓايِ رَاسَ ) -
 دَسباسَّ يًَهؤيًُٓوَ يُ نًَؼُناِْ ئُصَىوُْنإ و بشواْاَُنإ (5سيَُٓايِ رَاسَ ) -

 ضُْذ ئُسهاًََهِ تايبُت بُ تاقًهشدُْوَ طؼتًًُناِْ ئاَادَيِ                                   
51 

  طؼتًًُنإتايبُت بُ بُػذاسبىواِْ ئُصَىوُْ (6ِ رَاسَ )يسيَُٓا -

  ٖؤىل تاقًهشدُْوَ ّضىوُْ رووسَوَ ٓشيَت يُناتِبُ قىتابِ سابطُيَ ئُّ سيَُٓايًاُّْ :يُنُ                             
 / خىيَٓذناس يُ تاقًهشدُْوَ طؼتًًُناْذاقىتابِ  ًًُناِْثًَىيظتدووَّ:                                     
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 يُنإ ايبُت بُ ضاوديَشّ ئُصَىوُْ طؼتِت (7سيَُٓايِ رَاسَ ) -
  ثًَىيظتُ سَضاوّ ئَُاُّْ خىاسَوَ بهات يُطُس ضاوديَش -2. داْاِْ ضاوديَشٍ ٖؤىل ئُصَىوِْ - 1                               
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 بُْذَ ئُصَىوًُْنإتايبُت بُ بُسيَىَبُسّ َُيَ (8سيَُٓاّ رَاسَ ) -
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 تايبُت بُيًَزُْناِْ نؤْرتؤٍ و ثؼهٓني  ( 9سيَُٓايٌ رَاسَ ) -
 ئُسنُناِْ ئُْذاَاِْ نؤْرتؤٍَ -3بٓهُّ نىَْرتوٍَ     ئُسنُناِْ ياسيذَدَس بُسيَىَبُسّ-2 تايبُت بُ يًَزُْناِْ نؤْرتؤٍَ و ثؼهٓني-1                                 
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 73 ( تاقًهشدُْوَّ دَسَنِ يُ قىَْاغِ بُٓسَت13َاسَ )سيَُٓايِ ر -
    إــىتابًـاسوباسّ قـــن( تايبـــُت بُ 14سيَُٓايِ رَاسَ ) -

 رتْاػٓاٍَ       سيَُٓايِ تايبُت بُخىيَٓذِْ ئًُِٖ بُ طًظتَُِ  ئًٓ-3سيَُٓايِ تايبُت بُ ْابًٓا       -2قىتاخباُْ سهىًًَُنإ      -1                              
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 78 ُٖرَاس نشدِْ طايَِ خىيَٓذٕ بُطايَِ ُْنُوتٔتايبُت بُ   (15) سيَُٓايِ رَاسَ -
 79 تًَبًًُٓنِ طشْط -
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 ثيَشةكى
هةوةى حكومةتى يةزيَنى كوزدضتاى يةليَكى لةبازى زةخطاند بؤ بةضتهى كونطسةى يةكطست

دا وبةمةش ضةزةتايةكى نوىَ لة بوازى ثةزوةزدةيى  2002/ئايازى /22-22ثةزوةزدةيى لة زؤذانى 
  .زةخطا بؤ طؤزيهى ضيطتةمى كؤنى ثةزوةزدة كة ماوةى يةشتا ضالَى دزيَرةى كيَشابوو 

 

يةى دواييدا ثيَشكةوتهى طةوزة لة بوازى شانطت و تةكهةلوذيا ضةزتاضةزى ئاشكساية لة دوو دة
جيًانى طستوَتةوة ويةزيَنى كوزدضتانيش بة ثةزؤشةوة لة يةولَى ئةوةدا بوو كة بتوانى 
نةوةكانى لةو ثيَشكةوتهانة دانةبسِيَو وضوودياى ىلَ وةزبطرييَت بؤ ثيَشخطتهى ووالتةكةماى 

واياى كسد كة طوزيهى ضيطتةمى ثةزةوةزدةيى ببيَتة يةموو ئةمانة بةيةكةوة .
ثيَداويطتيةكى ضةزةكى ئةم قؤناغة.ضيطتةم وتاقيكسدنةوةكاى لة كؤنطسةكةدا 
طؤزانكازى طةوزةياى بةضةزدايات كة يةزدوو بسِطةى )بةوةزشكسدنى خؤيَهدى ودانانى زيَرةى 

شت ومسياى بةدواوة بوو كة منسة لة قؤناغى ئامادةييدا ( ديازتسيو طؤزانكازى وشؤزتسيو م
 زيَكخطتهياى يةولَ وماندوبوونيَكى شؤزى يةمووانى ثيَويطت بوو بؤ ضةقامطريكسدنياى. 

 

ماندوبوونى دلَطؤشاى لة شازةشايانى ثةزوةزدةيى وبةزيَوةبةزى قوتاخبانة /خويَهدنطاكاى كة 
طةوزة بؤ شياتس  ئةزكى جىَ بةجىَ كسدنياى زاضتةخؤ لةضةزشاى بووة بؤتة يازمةتيدةزيَكى

  .ضةضجاندى و زاضتةزىَ كسدنى ضيطتةمةكة 
ديازة مةبةضتى ضةزةكى لة يةموو طوزانطازيةك بةدةضتًيَهانى ئةجناميَكى باشرتة و 
بةييوايو كـــة لةدوا زؤذدا ببيَتة مـــــايةى بةييَصتسكسدنى ذيــــَسخانى ئــابووزى 

 . لةطةل ئةوثةزى زيَصماى ..……ووالتةكـــــةماى 
 
 

 باثري بكس باثري                                                           
 بةزيَوةبةزى طشتى ئةشموونةكاى                                                          
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.و ئُو طىساْهاسياُّْ يُ  11/2011/(16-15دواّ ثُطُْذ نشدِْ طًظتَُِ تاقًهشدُْوَنإ يُنؤْفشاْظِ ثُسوَسدَيِ,سؤراِْ )
ناسّ ثًَذَنشيَت يُ قؤْاغِ بُٓسَِتِ  ئُّ طًظتَُُتُ طُسّ,ُْٖاتىو 2013-2012خىيَٓذِْ طايَِ ئُدماَِ دَِ بُ دَِ نشدِْ تا 

 :   خىاسَوَتاقًهشدُْوَطؼتًًُناُْ وَ ُٖيُ بُّ دىَسٍَ و َُٖىو ئُو بىاساُّْ ثُيىَْذيإ بُتاقًهشدُْوَّ ثؤيُ ْانؤتايًُنإ و 

 :طُسَتا طؼتًًُنإ

 ( دَطشيَتُوَ.9  - 1قؤْاغِ بُٓسَتِ  ثؤيُناِْ ) .1
 قؤْاغِ بُٓسَتِ دابُؾ دَنشيَت بؤ طَِ باصُْ, بُّ ػًَىَيُ: .2

 ( ّ بُٓسَتِ 3, 2, 1باصُّْ يُنُّ, ثًَو ديَت يُ ثؤيُناِْ )  - أ

 ( ّ بُٓسَتِ 6, 5, 4باصُّْ دووَّ, ثًَو ديَت يُ ثؤيُناِْ )  - ب

 ( ّ بُٓسَتِ 9, 8, 7َِ يُّ, ثًَو ديَت يُ ثؤيُناِْ ) باصُّْ ط - ت

 (منشَي50ُ(منشَيُ وْضَرتئ منشَّ دَسضىوٕ )100يُ ُٖس طَِ باصُّْ قىَْاغٌ بُٓسَت بُسصتشئ منشَّ دَسضىوٕ ) .3

 طايَِ خىيَٓذٕ يُ دوو وَسص ثًَو ديَت. .4

ت, دواّ نؤنشدُْوَّ منشَّ ُٖسدوو وَسصّ طاالَُّْ ُٖس بابُتًَو يُ قؤْاغِ بُٓسَِتِ دَسدًََٖٓشيَنؤػؽ ئُدماَِ  .5
( ّ بُٓسَِتِ 9, دطُ يُ ثؤىل )و دَسضىوٕ و دَسُْضىوٕ بُثَِ ّ ئُو ئُدماَُيُ بابُت و دابُؾ نشدُْوَّ بُ طُس دوو دا

 .دَسضىوٕ دواٍ ئُدماَذاِْ تاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاِْ َُسدِ بشِيِٓ ئُو قؤْاغُيُ نُ

وَ تا طاٍَ تُواو دَنات  (16َافِ بُسدَواّ بىوِْ ُٖيُ يُ خىيَٓذٕ تا تَُُِْ )  خىيَٓذناسّ قؤْاغِ بُٓسَتِقىتابِ/ .6
طايَِ طَِ يُّ دَضًَتُ طُسدوو طاٍَ يُطُس يُنرت َايُوَ ئُو تَُُُْ ئُ( ئُو طايُ ُٖس ضُْذ طاٍَ َابًَتُوَ , دواّ 1/9)

واّ دَبًَت بُثَِ ّ سيَُٓايٌ دَسَنِ يُ قؤْاغِ بُسدَبُ سيَطاّ تاقًهشدُْوَّ دَسَنِ  يا ئُطُس ويظتِ خىيَٓذِْ ئًَىاسإ
 . بُٓسَِت

بُ تُواو نشدِْ ئُّ قؤْاغُ بشواْاَُّ تُواونشدِْ قىَْاغٌ بُٓسَتِ دَدسيَت بُ قىتابٌ/خىيَٓذناس دواّ بُػذاسّ نشدٕ  .7
 يُ تاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاِْ وبُدَطتًَٗٓاِْ دَسضىوٕ يُ ثىَيٌ ْىَيُّ .

ناساُّْ ذَدسيَت بُو قىتابِ/ خىيََٓادمِ بُسدَواّ بىوٕ يُ خىيَٓذٕ د( بُئاوثيقة النقلَ )ا بُيَطُْاَُّ طىاطتُٓوٗتُْ .8
 .خىيَٓذٕبُ ئاَادمِ بُسدَواّ بىوٕ يُ يُ قىتاخباُْيُنُوَ بؤ قىتاخباُْيُنِ تش نُٕداواّ طىاطتُٓوَ دَ

( 2008-2007)طايَِ خىيَٓذِْ دَدسيَت بُو فُسَاْبُساُّْ ثًؽ بشواْاَُّ ػُػَُِ طُسَتايِ نؤٕ تُْٗا ثؼتطريّ  .9
 داَُصساوٕ يُطُس داواّ اليُِْ ثُيىَْذيذاس.

 

 
 

تاقًهشدُْوَناِْ  سيَُٓايِ
 قــــــؤْـــــــاغِ بٓـــــــُسَِت
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 :   باصُّْ يُنَُِ قؤْاغِ بُٓسَتِيُنُّ
 ( ّ بُٓسَتِ.و دووَّ و طَِ يُّ يُنُّئُّ باصُْيُ ثًَو ديَت يُ ثؤيُناِْ ) .1

( منشَّ 25سيَت و ُٖس ُٖيَظُْطاْذًَْو  )يُ ُٖس وَسصيَهِ ئُو باصُْيُ ضىاس ُٖيَظُْطاْذٕ يُاليُٕ َاَؤطتاوَ ئُدماّ دَدَ .2
 يُطُس دَبًَت.

 . منشَّ نؤتايِ وَسص يُو بابُتُ دَسدًََٖٓشيَت ذايهوَسصُٖس بُ نؤنشدُْوَّ منشَّ ُٖيَظُْطاْذُْناِْ بابُت يُ  .3
بُتًَو نؤ دَنشيَتُوَ و دابُؾ دَنشيَت بُطُس دوو دا بَُُؾ نؤػؼِ طاآلُْ بؤ ُٖس باُٖسدوو وَسص  ئُدماَِ نؤتايِ .4

 دَسدًََٖٓشيَت.

بُ دَطتُوارَناِْ ) الواص, ثُطُْذ, ْاوَْذ, باؾ, صؤسباؾ و ْاياب(  ّ ُٖسبابُتًَوِ طاآلُْنىَػؼ ئُدماَِ .5
 .وَ بَُُٖإ دَطتُوارَ ئُدماَُناًْإ دَدسيَتُوَ دَخًًَََُٓشيَت

 ئاطتِ طؼتِ رَاسَّ بابُتُناْذا,و دابُؾ نشدُْوَّ بُطُس  ئُدماَُناِْ نؤػؼٌ طاآلُّْ بابُتُنإبُ نؤنشدُْوَّ   .6
 دياسّ دَنشيَت.

 منشَّ ئاطتِ بُّ دؤسَ دياسّ دَنشيَت: .7

 49 تا 0 يُ ًَْىإ  الواص

 59 تا 50 يُ ًَْىإ  ثُطُْذ

 69 تا 60 يُ ًَْىإ  ْاوَْذ

 79 تا 70 يُ ًَْىإ  باؾ

 89 تا 80 يُ ًَْىإ  صؤسباؾ

 100 تا 90 يُ ًَْىإ  ْاياب

 بُّ دؤسيُ: يُ باصُّْ يُنُّنُوتٔ -َاُْوَ –وٕ دَسضى .8

ثًَىيظتُ َاَؤطتاّ بابُت قىتابِ/ خىيَٓذناس فًَشّ خىيَٓذُْوَ و ْىوطني بهات بُ ًُ وًْ نُوتٔيُ ثؤىل يُنُّ  - أ
 َّ.َضًَتُ ثؤىل دووداْاْشيَت و د نُوتىوثؤيُدا بُ ػًَىاصيَهِ ثُسوَسدَيِ بُ ثًَِ ثشؤطشاَِ خىيَٓذٕ, ئاطتِ الواص يُو 

بهاتُوَ,  بُسصالواصئاطتِ قىتابِ/ خىيَٓذناسّ ابُت يُ ثؤيُناِْ باصُّْ يُنُّ, ثًَىيظتُ يُطُس َاَؤطتاّ ب - ب
َاَؤطتاّ ياسيذَدَس ئُطُس ثًَىيظتِ نشد  وبُسِيَىَبُسو سِابُسّ ثؤٍ ناسئاطاِْ ثًَىيظت بؤ بُسصنشدُْوٍَ ئاطتًإ بهُٕ 

 .َالواصاطتًإ ئضاسَطُسّ ئُواُّْ يُ ثؤيذا دابٓشيَت بؤ  

 نُوتىويُ خىىل دووََذا يُ يُنًَو يُ  بابُتُناِْ نىسدّ و بريناسّ, بُ  ئاطتِ الواصيُ ثؤيُناِْ دووَّ و طَِ يُّ,  - ت
 دائُْشيَت يُو طايَُدا.

يُ بابُتُناِْ تشّ ثؤيُناِْ دووَّ و طَِ يُّ يُ خىىل يُنَُذا بُ دَسضىو ُٖرَاسدَنشيَت يُ ُٖسضُْذ  ئاطتِ الواص - خ
 ُت ئاطتِ الواصّ ُٖبًَت.باب

 100يُاليُٕ َاَؤطتاّ بابُتُوَ يُطُس يُخىىل يُنَُذا َاوَ يُبابُتُناِْ نىسدّ و بريناسّ ثؤيُناِْ دووَّ و طَِ يُّ  - ز
ُٖيَظُْطاْذُْناِْ نؤػؼِ طاآلُْ نؤ دَنشيَتُوَ دابُػِ دوو ئُدماَِ منشَ ُٖيَظُْطاْذًْإ بؤ دَنشيَت دواتش يُطٍَُ 

 بُطتِ دَسضىوٕ يا دَسُْضىوٕ.دَنشيَت بؤ َُ

 

 



4 

 

ئُّ ٖاونًَؼُيُ سيَو دَخشيَت و  بؤ ُٖس بابُتًَو بُػًَىاصّ ُٖيَظُْطاْذٕ دَبًَت وبُ ثَِ ّالَُْ طا نؤػؼِ ئُدماَِ نؤتايِ .9
 ناتُ:َد

 وَ بُطىود وَسطشتٔ يُخؼتُّ دياسنشدِْ     

 ئاطتِ طؼتِ دَسضىوٕ دياسّ دَنشيَت.وٕ منشَّ ُٖيَظُْطاْذُْنا طُسَوَ(ّ 7ئاطتُنإ خايَِ)  
     خىيَٓذناسّ ٖاتىو بؤ ُٖسيَِ يا طُسِاوَ يُ ُْٖذَسإ يُ ُٖس ثؤيٌَ يُو ثؤالُْ,  وَى خىيَٓذناسّ ئاطايِ و  /قىتابِ  -أ .10

 .,دواّ بُسابُس نشدِْ بشواْاَُناًْإَْشيَتُوَئُو بشِواْاَُيُّ ًَٖٓاويُتِ داد بُ ثَِ ّ

  , بًَت خىيَٓذناسّ ٖاتىو بؤ ُٖسيَِ يا طُسِاوَّ ُْٖذَسإ بشِواْاَُّ ًَُْٖٓابىو يُبُس ُٖسٖؤيُىئُطُس قىتابِ / -ب
     ًَهذاًإ ويُثؤييَت بؤ دياسّ نشدِْ ئاطتَسدَيِ بؤ ثًَو دًََٖٓشسػتًاسّ ثُسوطُسثُيًَزُْيُنِ يُ طَِ 

 يُطُسَتاّ دَطت ثَِ نشدِْ  و داُْْشيَت تَُُِْ  يُ طُسووّ  تا ثؤىل ضىاسََِ بُٓسَت بُ َُسدًَودادَْشيَت  
 َاوَّ يُى َاْط سيَطاّ ثَِ دَدسيَت. تاو خىيَٓذٕ يُوطايَُدا 

 .ُٓايِ صَإ ًٖض نُطًَو   ْاطشيَتُوَوسيَ يُ باصُّْ يُنُّ بًُٖض ػًَىَيُى و يُ بُس ُٖس ٖؤيُى بُخؼني ًُْ يُ ًٖض بابُتًَو .11
                      , ئاطتِ طؼتِ وَ بُطىيَشَّ خؼتُّ ئاطتُنإ بُ منشَ تؤَاس دَنشيَت نإُيُ تؤَاسّ طؼتِ و تؤَاسّ ناسطًَشِّ ئُدماَ.12

 دَسدًََٖٓشيَت.     

  ( 9,  8,  7,  6,  5,  4باصُّْ دووَّ و طَِ يَُِ قؤْاغِ بُٓسَِتِ ثؤيُناِْ ) :دووَّ

 دَطشيَتُوَ  بُٓسَِتِ (6, 5, 4) ثؤيُناِْ باصُّْ دووَّ  .1
 دَطشيَتُوَ بُٓسَِتِ (9, 8, 7)  ثؤيُناِْ  ُّباصُّْ طَِ ي .2
 :دياس دَنشيَت طايَِ خىيَٓذٕ يُ دوو وَسص ثًَو ديَت, ئُدماَِ نؤتايِ طاالَُْ بُثَِ ّ ئُّ ٖاونًَؼُيُ .3

 

  طايَاُّْ بابُتنؤػؼِ ئُدماَِ      
 ُٖس وَسصيَو دابُؾ نشاوَ بُّ دؤسَّ خىاسَوَ: منشَّ .4

15  + 20    + 15    + 50  = 100 

 َّ
ًْى

 ِْ
اْذ

ُْط
ُيَظ

ٖ
    

  
َِ

ُنُ
ي

  
َسص

و
 

نِ 
ًُٓ

ىوط
ْ ّ

ُوَ
شدْ

قًه
تا

َسص
ّ و

ًىَ
ْ

 

 َِ
ووَ

ّ د
ًىَ

ْ ِ
ْذْ

ْطا
ظُ

ُٖيَ َسص
و

 

نِ 
ًُٓ

ىوط
ْ ّ

ُوَ
شدْ

قًه
تا

َسص
ِ و

تاي
نؤ

 

َسص
ّ و

منشَ
 َِ

دُ
طُس

 

/خىيَٓذْطا بُدوا و ثًَىيظتُ بُسيَىَبُسّ قىتاخباُْ  َدسيَت و بُّ دؤسَدُٖيَظُْطاْذٕ يُاليُٕ َاَؤطتاوَ  منشَناِْ .5
 :داضىوِْ ثًَىيظت بؤ دَِ بُ دَِ نشدِْ طُسدُّ خايُنإ

  بُػذاسّ يُ ضاالنِ ثؤٍ, ئُوَّ ثُيىَْذّ بُ بابُتُوَ ُٖيُ. - أ

 ئُدماّ داِْ ناسّ نشداسَنِ )عًُِ( بُ ثَِ ّ بابُت. - ب

 ظُْطاْذٌْ صاسَنٌ يُ ثىَيَذا .ُٖيَ - ت

 تاقًهشدُْوَّ نًىص بُ ثَِ ّ ثًَىيظتِ ثؤيُنإ . - خ

 صٍ دووَّنؤّ منشَناِْ بابُت يُ وَس  +  نؤّ منشَناِْ بابُت يُ وَسصٍ يُنُّ          
                                                    2    
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 خىيَٓذناس يُضُْذ بابُت َابًَتُوَ يُ خىىل دووَّ تاقًهشدُْوَ دَناتُوَ يُ طؼت ئُو بابُتاُْ. /ىتابِق .6

دَضًَتُ  ئُوا دًًََََٓتُوَتًايذا ئُدماَِ نؤػؼِ طاآلُّْ يُ  قىتابِ/خىيَٓذناسخىىل يُنُّ نُ َُٖىو ئُو بابُتاُّْ  .7
( منشَّ ئُو تاقًهشدُْوَيُ 70يُ )ُٖس بابُتًَو ئُوا  يُ ئُطُس يُ خىىل دووَّ ُْٖاتُ تاقًهشدُْوَ,خىىل دووَّ 

( منشَّ ُٖيَظُْطاْذٕ 30وَ ) دَسُْضىوٕبَُٓايُ سَفتاسّ يُ طٍَُ دَنشيَت بؤ دَسضىوٕ و يُ طُس ئُو َْشيَت وفشّ بؤ دادط
 .وَى خؤّ دًًََََٓتُوَ و بؤ دَسًَٖٓاِْ نؤػؼِ طاآلُْ دَخشيَتُوَ طُس ئُدماَُنُ

 .نشيَتُوَدَتاقًهشدُْوَيإ بؤ  ذايُ خىىل دووََصياتش و ى بابُت يُ يُ َاوَ -أ   .8
  ( منشَ و بُطُسَوَّ ُٖبىو  بُ دَسضىو ُٖرَاس 40طاالَُْ ئُطُس يُ )نؤػؼِ  ئُدماَِ َاوَ يُيُى بابُت يُ  -ب

 .دواتش تاقًهشدُْوَ ْاناتُوَ دَنشيَت      
   َطت ًَٖٓا دواّ خىىل دووَّ بُنُوتىو ُٖرَاسدَنشيَت يُو ( منشَ نَُرتّ بُد40َاوَ يُيُى بابُت ئُطُس يُ ) -ت

 طايُدا,ئُطُس ُْيتىاِْ طىود يُ منشَّ بشِياس وَسبطشيَت.    

 .دَناتُوَدووباسَ  يُ خىىل دووََذا تاقًهشدُْوَ ( بُٓسَت8ِ – 4َاوَ يُ تاقًهشدُْوَّ وَسصّ يُ ثؤيُناِْ )  -أ  .9
( 70ّ َابًَتُوَ يُ ُٖس بابُتًَو يُ خىىل دووََذا يُ ثشِؤطشاَِ ئُو وَسصَ يُ )ئُطُس قىتابِ/خىيَٓذناس يُ وَسصّ يُنُ - ب

 منشَ تاقًهشدُْوَ دووباسَ دَناتُوَ .

بابُتُ بهاتُوَ يُطُس  وُٖسدوو وَسص تاقًهشدُْوَ يُيُ يُ ُٖسدوو وَسص َابًَتُوَ ثًَىيظتُ َُٖإ بابُت ئُطُس يُ - ت
 . ( منشَ بؤ ُٖس وَسصيَو 70)

يُ وَسصّ ئُو بابُتُ ُْوَى ُٖسدوو  خؼتُّ تاقًهشدُْوَ بؤ ُٖس وَسصيَو يُ سؤريَهِ دًاواصدا دابٓشيَت وايُ باػرت  - خ
 .نُ ئَُُؾ بىَ طىودّ قىتابِ و خىيَٓذناسَ  َُٖإ سوَر

منشَّ ُٖيَظُْطاْذِْ ُٖس وَسصيو وَى خؤّ دًًََََٓٓتُوَ و يُ خىىل دووََذا دَخشيَتُوَ طُس ئُدماَِ ( 30) - ز
 . بابُتُّ تاقًهشدُْوَّ تًا دَنشيَتُوَ وَّ ئُو تاقًهشدُْ

  دا دياسّ نشاوَ:ٖاونًَؼُيُ ّدوو ُْٖطاو يُ خىىل دووَّ بؤ َاوَنإ بًَُو,يُبابُت ُٖسمنشَّ دَسضىوِْ وَسص يُ - ح

 
 َّمنشَّ وَسصّ يُ بابُتِ َاوَ =  منشَّ ُٖيَظُْطاْذٕ + منشَّ تاقًهشدُْوَّ خىىل دوو 

 

  ٕخىىل دووَّ دواٍئُدماَِ دَسضىو      

يُوَسصيَهذا  ابُتًَهًإب بؤ ُٖس يُى يُبابُتُناِْ َافِ َشؤظ و ثُسوَسدَّ َُدَِْ ثؤىل ثًَٓذَُِ بُٓسَِت نُ ُٖس .10
 -سيَت:ذدَخىيَٓذسيَت بُّ دؤسَ منشَيإ بؤ دادَْ

 دابُؾ نشدِْ منشَّ وَسصّ ( منشَ دَبًَت بُثَِ ّ طًظت100َُِيُطُس ) َنُيذاتاقًهشدُْوَّ ُٖسيُنُيإ يُوَسص - أ
 سَفتاسيإ يُطُيذا دَنشيَت يُخىىل يُنَُذا .

ُٖسدوو بابُتِ ثُسوَسدَّ َُدَِْ و َافِ َشوظ بُيُنُوَ نؤ دَنشيَُٓوَ دابُػِ دوو دَنشئَ بَُُؾ ئُدماَِ نؤػؼِ  - ب
 طاآلُْ دَسدًََٖٓشيَت و دَسضىوٕ و دَسُْضىوٕ دياسّ دَنشيَت.

 ياس وَسبطشيَت بُثَِ ّ سيَُٓايًُنإ.بؤّ ُٖيُ طىود يُمنشَّ بشِ - ت

 ثؤىل ْؤيَُِ بُٓسَِتِتُاِْ و دَسضىوٕ و دَسُْضىوٕ يُتاقًهشدُْوَّ ًْؼ طَِ يُّ:
بابُتُناِْ ثؤىل ْؤيُّ )نىسدّ , عُسَبٌ , ئًٓطًًضّ , صاْظتُنإ , بريناسّ , نؤَُآليُتِ ( يُطٍَُ صَاُْناِْ  -1

 ُْوَّ ًْؼتُاًْإ تًادا ئُدماّ دَدسيَت.ئُو ُْتُواُْ تاقًهشدطشياِْ و تىسنُاِْ بؤ 

 

 بابُت يُ وَسصٍ دووَّ ئُدماٌَ  +  بابُت يُ وَسصٍ يُنُّ ئُدماٌَ          
                                             2    
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    بُطرتاوَتُوَ بُ تاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاِْ بُ ثَِ ّ ٖاونًَؼُّ )أ, ب( ّ خىاسَوَ  ّ بُٓسَِتِ (9دَسضىوٕ يُ ثؤىل ) -2
 سيَو دَخشيَت. 

       طاآلُّْ بابُتنؤػؼِ ئُدماٌَ   - أ

   يُبابُت ئُدماٌَ دَسضىوٕ - ب

اُّْ دَضُٓ تاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاٌْ خىىل دووًََإ تُْٗا بُتاقًهشدُْوَّ بابُت نؤػؼِ طاآلُّْ ئُو - ت
 ًْؼتُاٌْ دَنشيَت .

  قىتابِ/خىيَٓذناسٍ ثىَيٌ ْىَيَُِ بُٓسَت دواّ ئُدماَِ نؤػؼِ طاآلُْ ئُطُس بُػذاسّ تاقًهشدُْوَّ  -أ -3
     )ضىْهُ ئُدماَُناِْ ئُو ثىَيُ  ثُطًَشدسيَت بؤ خىىل دووَُّْنات يُ خىىل يُنَُذا ئُدماَُنُّ ُٖيَذًَْؼتُاِْ                   

 ئُطُس يُخىىل دووًََؽ ُْٖاتُ تاقًهشدُْوَّ  % بىَ تاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاًًُْ ( 50% بىَ  تًَهشاّ ُٖسدوو وَسصَو +  50                
   .ُٖرَاس دَنشيَتًْؼتُاِْ بُ دَسُْضىو                  

 (  70تُْٗا بابُتُ الوَنًُناٌْ ثؤىل ْؤيُّ ) ئُواُّْ ْاضًَتُ تاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاٌْ( خىىل دووًََإ ُٖيُ يُ ) -ب               
 منشَ ئُدماّ دَدسيَت.                    

  دواّ ئُدماَذاِْ تاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاِْ يُ خىىل يُنَُذا بؤّ ُٖيُ طىود يُمنشَّ بشِياس وَسبطشيَت بؤ  -ت
 .دَسضىوٕ يُو طايَُدا  َُِبُطت                    

   يُطؼت بابُتُنإ يا يُضُْذ بابُتًَو بُػذاسّ ُْنشد ئُوَ  ُس يُ خىىل يُنُّ يُتاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاًْذائُط -ز            
 شيَت.بؤّ ُٖيُ  يُخىىل دووَّ بُػذاسّ بهاتُوَو طىوديؽ يُمنشَّ بشِياسّ َاوَ وَسبط                  

 سادَطُيَٓشيَت.يُخىىل دووََذا طاآلُْ ئُدماَُنإ و ئاَاسَنإ بُطًظتَُِ ئُيًهرتوِْ     -4
 

 ًْؼتُاِْتاقًهشدُْوَّ ومنشَّ  ِ طاآلُْسدنشدٕ يًَُْىإ منشَّ نؤػؼبُساو: ضىاسَّ
طتا ومنشَّ ًْؼتُاِْ ِ منشَّ َاَؤثًَىيظتُ يُطُس بُسيَىَبُسو يًَزُّْ تاقًهشدُْوَناِْ قىتاخباُْ بُساوسدّ ئُدماَ .1

 .ئُو ئُدماَُؾ بُسيَطاّ طًظتَُِ ئُيًهرتؤِْ ئاَاسَناِْ دَطاتُ دَطتتإ  ُٖسبابُتًَو بهات

بُدواداضىوٕ و بؤ بُساوسدنشدِْ منشَّ َاَؤطتا و منشَّ  ثًَىيظتُ بُسيَىَبُسايُتِ طؼتِ ثُسوَسدَ وثُسوَسدَّ قُصانإ .2
 .َى ثًَىَس بُساَبُس َاَؤطتا دابٓشيَت,بُدؤسيَو منشَّ ًْؼتُاِْ و ًْؼتُاِْ بهُٕ

 ُٖيَظُْطاْذُْنإ ووسدتشبًْٔؼتُاِْ نَُبًَتُوَ منشَّ ساوسدنشدُْ بؤ ئُوَيُ دًاواصّ منشَّ َاَؤطتا وُئاَادمِ ئُوب .3
 .,بَُُؾ ئاطتِ فًَشبىوٕ بُسصدَبًَتُوَ

نَُبًَتُوَ  يُئُدماَِ تاقًهشدُْوَداُ ئُو دوو منشَي ئُطُس دًاواصّ يًَُْىإ سصدَبًَتُوَُئاطتِ قىتابِ/خىيَٓذناس ب .4
ُٖوٍَ و تًَهؤػاِْ دَطتُّ َاَؤطتاياِْ ُٖس بُ)بُواتاّ ئُوَّ ُٖسدوو منشَّ قىتاخباُْ و ًْؼتُاِْ بُسص بهشيَُٓوَ( 

  .ديَتُ بشُّٖ قىتاخباُْيُى

دماّ و ئاَاسَنإ طاآلُْ بهُٕ دواّ ئُوَّ ئُىوٕ بؤ ئُدماَُنإ ضسّ وناسطًَشّ ثًَىيظتُ بُدواداسػتًاسّ ثظجىَُطُسث .5
 .سِادَطُيَٓشيَت

 بُ ثًَىيظتُ يُاليُٕ ثُسوَسدَوَ وَ بُسيَطاّ بُسيَىَبُسّ قىتاخباُْ/خىيَٓذْطا طاآلُْ تًَبًًُٓناِْ دًاواصّ منشَ  .6

  %( صياتش بىو. 10َاَؤطتاّ بابُت سابطُيَٓشيَت بُئاَادمِ ضاسَطُسنشدِْ ئُطُس دًاواصّ منشَ يُ )
 

 ئُدماٌَ بابُت يُ وَسصٍ دووَّ  +ئُدماٌَ بابُت يُ وَسصٍ يُنُّ  
                                       2    

 تاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاِْئُدماٌَ   +نؤػؼِ طاآلُْ   ئُدماٌَ      

2 
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 ُٖيَظُْطاْذِْ قىتابِ/ خىيَٓذناستِ ساثؤس:ثًَٓذُّ 
 ّ يُ اليُٕ َاَؤطتاّ بابُت و سابُس خىيَٓذناس /ِ قىتابِ بذسيَت بُ سِاثؤستِ ُٖيَظُْطاْذْ  تُواوثًَىيظتُ طشْطِ          

 بُدواداضىوِْ تُواوّ بؤ بهشيَت. ثؤٍ و يُ اليُٕ طُسثُسػتًاسٍ ناسطًَشّ و ثظجىَسّ بابُتُوَ           
 

 طشْطِ سِاثؤستِ ُٖيَظُْطاْذِْ قىتابِ/خىيَٓذناس       

ئُوبُػُّ خىيَٓذساوَ بُ ثًَِ قىتابِ و خىيَٓذناس دياس دَنات بؤ  ُٖيَظُْطاْذٕ يُاليُٕ َاَؤطتاّ بابُتُوَ بؤ -1
 بُػُناِْ ثشؤطشاَِ ئُو وَسصَ.

 .دَطتًإ إ وباونإ دَخشيَتُبُسنؤبىوُْوَّ دايهُ ئاطاداس دَنشئَ دواّ ئُوَّ يُُٖيَظُْطاْذْدايهإ وباونإ يُو -2

 يُناتِ طىاطتُٓوَّ َاَؤطتا يإ َؤيَُتِ دسيَزخايإ ئاطتِ قىتابِ وخىيَٓذناس بؤ َاَؤطتاّ ْىَّ ئاػهشا دَنات. -3

ِ ئُو قىتاخباُْيٍُ بؤّ َاَؤطتاّ بابُتطٍَُ دَطىيَضسيَتُوَ وثؤستُّ يُناس ئُو ساذخىيَٓيُ ناتِ طىاطتُٓوَّ قىتابِ/ -4
 بُ ئاطتِ ئاػٓا دَبًَت. ُوَدَطىيَضسيَت

 ساثىَستِ ُٖيَظُْطاْذٕ نشوَنٌ داخىاصيًُناِْ ثشوَطشاٌَ ئُو طايَُ دياسدَنات  -5

 وخىيَٓذناس  و ئاسَصوويإ يُ دواسوَردا . تىاْاّ ثًؼُيِ و بُٖشَّ قىتابٌ ٖاوناس دَبًَت بىَ دوَصيُٓوَّ  -6

 .و بُدواداضىوِْ بىَ دَنشيَت دَثاسيَضسيَت باسّ تُْذسوطتِ قىتابِ و خىيَٓذناس ّ تًَذا  -7

 بُدواداضىوًَْهِ طشْطُ بؤ بُسيَىَبُسايُتِ قىتاخباُْ و سابُسِّ ثؤٍ و طُسثُسػتًاسّ ثظجؤسّ بابُت. -8
 

  يُ قؤْاغِ بُٓسَِتمنشَّ بشِياس  ( منشَ يُدوابابُت و40دَسضىوٕ بُ ) : ػُػُّ
1- 
ٍ  منشَّ بشِياس يُ ثؤىل ْؤيُّ دَضًَتُ طُس ئُدماَِ نؤتايِ ْ - أ بـُسيَطاّ ئـاًََشّ    ُوَى نؤػؼِ طاآلُْ و بؤ ٖـُسدوو خـى

 .ئُيًهرتؤِْ

 ( ّ بُٓسَِتِ دَضًَتُ طُس ئُدماَِ نؤػؼِ طاآلُْ. 8تا  4منشَّ بشِياس يُ ثؤيُناِْ )  - ب

َ 40)و َابًَتُوَ يُ قؤْاغِ بُٓسَِت يُيُى بابُت قىتابِ/خىيَٓذناس - ت ُ  ّ( منشَ و بُطـُسَو بـُ دَسضـىو ٖـُرَاس     بًَتٖـ
 .دَنشيَت

ت( طـُسَوَئُطُس ثًَىيظـتِ   -1) وَى يُو بابُتُ(منشَ 40طُياْذِْ بُ )َافِ ُٖيُ طىود يُ منشَّ بشِياس وَسبطشيَت بؤ  - خ
  .ثَِ بىو

ٕ    يُ خىىل دووََذا  - ز يـُ و   بُدَسُْضىو ُٖرَاسدَنشيَت يُو طايَُدا ئُطُس بُثًَٓر منـشَّ بشِياسيؼـُوَ ْـُيتىاِْ دَسضـىو
 .بُدَطت بًًََٗٓتبابُتُ 

بؤ طُياْـذِْ  بشياس دَدسيَتُ ئُو قىتابِ /خىيَٓذناساِْ ٖاتىوُْتُ ُٖسيَِ وبىَ ُٖسدوو بابُتِ نىسدّ و عُسَبٌ منشَّ   - ح
  38وَيإ ) منشَ (30) بؤ طُياْذُْ( 29, 28)  ٕيا ,منشَ (20) بؤ طُياْذُْ (  19-18, بىَ منىوُْ)بُ منشَّ دَسضىوٕ 

 وَسبطشيَت.   َاوَّ منشَّ بشِياس ِ دَسضىوٕ ُٖسناتًَو بتىاِْ طىود يُبىَ َُبُطت منشَ (40) بؤ طُياْذُْ( 39,       
   وَ تُْٗا بؤ  ,دواّ ْضيههشدُْوَّ نُستُنإ,يُ بابُت  تُوَخىيَٓذناسّ َاوَ /ثًَٓر منشَّ بشِياس دَدسيَت بُ قىتابِ -2       

 : ئُّ منىوْاُّْ خىاسَوَ وَى قىْاغِ بُٓسَِت             
  ُٖس ناتًَو طىودّ ىلَ وَسبطرييَت ئُضًَتُ طُس  قؤْاغِ بُٓسَِتخىيَٓذناساِْ  /ٓر منشَّ بشِياس دَدسيَتُ قىتابِ تُْٗا ثًَ -أ

( ويُ ثؤىل ْؤيًَُؽ دَضًَتُ طـُس منـشَّ نؤتـايِ    8تا  4يُ ثؤيُناِْ )ى منشَّ وَسصّ وَُْ نؤػؼِ طاآلُْئُدماَِ     
بـىَ  ( منـشَ نـُ تـُواو دَبًَـت     5) ( ثُدما تاوَنى 50بؤ ْضيهرتئ منشَ يُ ), صياد دَنشيَت )دواّ تاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاِْ

 بؤ منىووُْ ئُطُس : َُبُطتِ دَسضىوٕ يُبابُتًَو وَيإ صياتش  
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 ( َّمنش5َ( بىو بًُٖض دؤسيَو )44يُيُى بابُت نُوتبىو منش )ّ . بؤ ْاخشيَتُ طُس 
 ( ُٖبًَت يُنُّ داس من49, 48قىتابًُى يُ دووبابُت ّ ) َّ(ب50 49و دَبًَتُ) 49شَّ ثًَىيظت دَضًَتُ طُس منش     

 (  .  ب50 48و دَبًَتُ )  48دواتش  دَضًَتُ طُس منشَّ 

 ( َّيُنُّ داس منشَّ 49, 48( بًَت ئُوا دَدسيَتُ )49, 48, 47قىتابًُى منشَناِْ يُ طَِ بابُت بُ ػًَى, ) 

 ( بُالّ  ب50 48)    وَ  دَبًَتُ  48ًَتُ طُس منشَّ دواتش دَض (ب50 49)وَ دَبًَتُ  49ثًَىيظت  دَضًَتُ طُس منشَّ     

 دًًَََٓتُوَ بؤ خىىل دووَّ. (  47بابُتِ)    

  ( و دَبًَتُ 49( بًَت ئُوا تُْٗا منشَّ ثًَىيظت دَضًَتُ طُس) 45,  49قىتابًُى منشَناِْ يُ دوو بابُت ) 

 ؤ خىىل دووَّ.دًًََٓتُوَ ب(  45و بابُتِ  ) (ب50 49)     

 ( 48,  47ئُطُس قىتابًُى  )(  دواتـش  ب50 48) وَ دَبًَتُ  48ىيظت دَضًَتُ طُس يُنُّ داس منشَّ ثًَ ُٖبىو    

 . (ب50  47دَبًَتُ   )و  47منشَّ  سُ طُدَضًَت      

 (ب50 45( ّ ُٖبىو  ئُوَ  دَبًَتُ  ) 45ًَو )ئُطُس قىتابًُى يُ بابُت    . 

  ػًَىَ.َُٖإ دووََذا طىودّ ىل وَسدَطشيَت بُ خىىلًَٓتُوَ يُ( منشَّ  بشياسدا د5ًََّ يُ خىىل يُنَُذا يُ)منشاُْئُو -ب

 . باسودؤخبؤ ضاسَطُس نشدِْ  سخىيَٓذناْادسيَت بُ قىتابِ/تش  ( منشَ يُ  صياتش ًٖض منشَّ 5يُو ) -ت

 تايبُت بُ قؤْاغِ بُٓسَِتِ تاقًهشدُْوَناِْ قىتابِ/خىيَٓذناسّ طُسِاوَ بؤ ُٖسيَِ: سُوتُّ

            إ ُْخىيَٓذبًَت و بُسَِطُص خُيَهِ ُٖسيَُِ سدوو بابُتِ صَاِْ عُسَبِ و نىسديخىيَٓذناسّ طُسِاوَ بؤ ُٖسيَِ نُ ُٖقىتابِ/         
 ٔ يُ بابُتُناِْ نىسدّ و عُسَبًذا منشَيإ وَى الٍ خىاسَوَ دَبًَت :ب نىسدطتإ        
 َِ ّ ئُو بشِواْاَُيُّ نُ يُ طٍَُ خؤيذا بُ ث ٓذٕ يُ ُٖسيَِ تًَجُسِيبًَت ثًَىيظتُ طُسِاوَ طَِ طاٍَ بُطُس دابشِاِْ يُ خىيَ - 1          

 .يًَِ طُساوَتُوَ يُو والتُّ ثؤىل بشِيبًَتطَِ و دَبًَت  دَيًًََٗٓتُوَ                 
  طُيؼتىوَ  ّ بُٓسَِتِ  ئُوا يُو ثؤيُ دادَْشيَت نُ ثَِ ّ ( 3, 2,  1و ) ثؤيُناِْ ئُطُس طُسِاوَ يُ باصُّْ يُنُّ دابى - 2        

 .  وسيَُٓايًُناِْ صَإ ْاياْطشيَتُوَ خىيَٓذناسيَهِ ئاطايِ/وَى ُٖس قىتابِ                 
 ( ّ بُٓسَِتذا بىو , بُّ دؤسَ منشَّ بؤ دادَْشيَت : 9تا  4ئُطُس طُسِاوَ يُ ثؤيُناِْ ) -3

 دَبًَـت ( منـشَ  100منـشَّ دَسضـىوٕ )  صتشئ و بُس( منشَ 20) ٕيُ طايَِ يُنَُِ طُساُْوَّ نَُرتئ منشَّ دَسضىو - أ
 ثىيَُناِْ خبىيًََٓت.بَُُسدًَو ثشؤطشاَِ ٖاو تُْٗا يُخىيَٓذُْوَ و ْىوطني تاقًهشدُْوَ دَنات

 ( منشَ دَبًَت. 100ًَت و  بُسصتشئ منشَّ دَسضىوٕ )دَب ( منش30َطايَِ دووََِ طُسِاُْوَيذا  نَُرتئ منشَّ دَسضىوٕ )يُ  - ب

دَبًَـت و بـُسصتشئ منـشَّ دَسضـىوٕ      ( منش40َمنشَّ  دَسضىوٕ )يُ طايَِ طَِ يُّ و ضىاسََِ طُسِاُْوَيذا نَُرتئ  - ت
 ( منشَ دَبًَت.100)

واصَ بُسيَىَبُسايُتِ طؼتِ ْىوطني و خىيَٓذُْوَيإ ال اُّْخىيَٓذناسّ طُسِاوَ بؤ ئُو/يُطُس داواّ طشوثًَو قىتابِ  - خ
ثُسوَسدَ بؤّ ُٖيُ ثؤىل بُسايِ )متًٗذّ( فًَشنشدِْ صَاِْ نـىسدّ و عـُسَبًإ بـؤ بهاتـُوَ, بـؤ يُنـُّ طـايَِ        

( منشَيُ, منشَّ دَسضىوًْإ يُ ثؤىل بُسايِ بُ منشَّ 50طُسِاُْوَيإ منشَّ الِْ نَُِ دَسضىوٕ بؤ ثؤىل بُسايِ )
 و بُ طايًََو يُو ضىاس طايَُ دائُْشيَت.ئُو طايَُ ُٖرَاسدَنشيَت 

 خ (ّ طُسَوَ دَطتًٓؼاْهشاوَ .-ت –ب  -بؤ َُبُطتِ دَسضىوٕ ثًَىيظتُ ئُو منشاُْ وَسبطشٕ نُ يُ خايَُناِْ )أ - ز
طـُسَوَ   ( ّ 3طُسِاوَّ ووالَتاِْ عُسَبِ بُ سَِطُص خُيَهِ ُٖسيَُِ نىسدطتإ بًَت تُْٗا يُ بابُتِ نىسديذا خـايَِ )  - ح

 .ئَُُؾ بُ ٖىَّ بشواْاَُّ ًَٖٓاويُتِ دياسدَنشيَت تُوَ دَيطشيَ
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ُ  بـُثَِ ّ  ئُطـُس  )يـُ ُْتـُوَّ عـُسَب(    ٖاتىاِْ والَتاِْ بًـاِْ   - خ صَـاِْ عـُسَبًإ    ناًْإ دَسنـُوت بشِواْاَـ
ٖـُس ناتًَـو قىتاخباُْيـُنِ عـُسَبًإ     طشيَتـُوَ  اْدَي و عُسَبًـذا نـىسدّ  َ يُ ,خايَِ دووََِ طُسَووَُْخىيَٓذ

 .ًَٖٓاويُتِ دياسدَنشيَت بشواْاَُيُّئُو ئَُُؾ بُ ٖىَّ , اسدُٖيَبز

دَنشيَت ويُ بُسابُس يُوَصاسَتِ ثُسوَسدَ بشواْاَُناًْإ ( 12تا  7يُثؤيُناِْ )  بًاِْ تاِْوآلطُساوَو ٖاتىاِْ و - د
ُ  ( بٓـُسَت  6تـا   1يُ ثؤيُناِْ ) َ    يـ ٓ     بُسيَىَبُسايـُتِ طؼـتِ ثـُسوَسد اوَتًـإ  بـُ ثـَِ ئـُو بشواْاَاْـُّ ًَٖ

بُسابُسدَنشيَت بؤ ئَُُؾ خؼتُّ بُسابُسنشدٕ يُ بُسيَىَبُسايُتِ طؼـتِ ئُصَىوُْناْـُوَ ئاَـادَ نـشاوَ و نـاسّ      
 يُطُسدَنُٕ.

ثًَىيظتُ ئُواُّْ يُدَسَوَّ ثاسيَضطاناِْ ُٖسيَُُوَ ) ثاسيَضطانـاِْ عـريام( ٖاتىوْـُوَ ٖـُسيَِ بشواْاَـُناًْإ       - ر
 ىدماْذِْ يُطٍَُ طًظتَُِ ُٖسيَِ.طاتًٓإ بؤ ُٖسيَِ تؤَاسنشابًَت بؤ َُبُطتِ سؤرّ ٖو يُ ساطتاْذِْ بؤ بهشيَت 

 ػاسَناِْ تشّ عريام و ووالتاِْ دَسَوَ ديَُٓ ُٖسيَِ يُ قؤْاغِ بُٓسَِت.يُ ُٖرَاسنشدِْ منشَ بؤ ئُواُّْ ضؤًُْتِ    -4
وَسصّ دووًََؽ يـُو قىتاخباْاْـُ    منشَّ وَسصّ يُنُّ و تاقًهشدُْوَناِْشَناِْ ًْىَّ طايًَإ بؤ بهشيَتُ من - أ

 نُ يُُٖسيَِ ىلَ ّ وَسطرياوٕ. دَنُٕ 

ٍَ منـشَّ وَسصّ دووََـِ وَى نؤػؼـِ طـاآلُْ بـؤ           - ب ٍَ خـؤّ ًَٖٓاويـُتِ يُطـُ منشَناِْ وَسصّ يُنُّ نُ يُطـُ
 ُٖرَاسدَنشيَت.

تُوَ بُ ثَِ ّ طًظتَُِ َُٖىو قىتابِ/خىيَٓذناسيَو خىيَٓذِْ )سؤر , ئًَىاسإ , دَسَنٌ( َُٖإ طًظتُّ دَياْطشيَ - ت
 تايبُت بُ قؤْاغِ بُٓسَتِ.

 خىيَٓذناسّ دَسَنِ بُ ًٖض ػًَىَيُى يُ ًٖض بابُتًَو ْابُخؼشيَت. /قىتابِ - 5        
 

  ئًُِٖ-ئًَىاسإ -سيَُٓايِ تَُُٕ بؤ خىيَٓذِْ سؤر ُٖػتُّ:
 ئًُِٖ بُّ دؤسَ:-إئًَىاس-قىتابِ/خىيَٓذناس َافِ بُسدَواّ بىوِْ ُٖيُ يُ خىيَٓذِْ سؤر    
ْاوَْذَّ  ْابًَت يُخىيَٓذِْ ئًُِٖ وبؤ َُٖىو ثؤيُنإ يُطٍَُ سَضاونشدِْ طًظتَُِ ئُوَُسدِ تَُُٕ سيَطش  .1

 . ُٖيَذَبزيَشيَت

بًُٖض وَ ( طاٍَ 16تا تَُُِْ )يُقؤْاغِ بُٓسَِت قىتابِ/خىيَٓذناسّ سؤر َافِ بُسدَواّ بىوِْ ُٖيُ يُخىيَٓذِْ سؤر  .2
ثًَىيظتُ طايَِ طٌَ يُّ بطًَتُ  سؤر دَسُْضىو ِئُطُس دوو طاٍَ يُطُس يُنرت يُخىيَٓذّْ ئُو تَُُُْ . دواشيَتدؤسيَو دَسْان

 خىيَٓذِْ ئًَىاسإ يا بُسيَطاّ دَسَنِ وبُثَِ ّ سيَُٓايًُناِْ دَسَنِ بُسدَواّ بًَت.

 ىيظتُ بطًَتُ خىيَٓذِْ دَسَنِ.ثًَطايَِ طًًَُّ دَسُْضىو يُ ئًَىاسإ  خىيَٓذِْ ئُطُس يُ قىتابِ/خىيَٓذناس .3

يُو سيَتُوَ خىيَٓذِْ سؤر ُبطبؤّ ُٖيُ  طايَِ طًًَُّ بُسيَطاّ دَسَنِ يا ئًىاسإ  دَسضىوِْ يُ دواٍ قىتابِ/خىيَٓذناس .4
 ئُطُس تَُُٕ سيَطشُْبًَت. قىتاخباُْيُّ يًَِ دابشِاوَ ياُٖس قىتاخباُْيُنِ تش 

ُ يُباصُّْ طَِ يَُِ قؤْاغِ بُٓسَِت يُ خىيَٓذِْ سؤردا تا تَُُِْ دَطاتُ قىتابٌ/خىيَٓذناس َافِ دَواّ نشدِْ ُٖي .5
 ( ّ طُسَوَ.2طاٍَ تُْٗا يُو باسَ ُْبًَت نُ دوو طاٍَ يُطُس يُنرت دَسُْضًَت يُطٍَُ سَضاونشدِْ خايَِ ) (19)
 

  قؤْاغِ بُٓسَتِباصُْناِْ )دووَّ و طَِ يُّ( ّ  طضّ نشدٕ يُ:ْؤيُّ
يُو تاقًهشدُْوَيُ ئُدماَذَسَنُّ يُ وَسصّ يُنُّ يا دووَّ يُُٖس بابُتًَو دُْوَّ ًْىَّ وَسص يُتاقًهشطضّ نشدٕ  .1

 . َدسيَتَِطفشّ د
طضّ بهات يُ خىىل دووَّ ئُو تاقًهشدُْوَيُ دوباسَ  (8تا  4يُ ثؤيُناِْ ) ئُطُس يُ تاقًهشدُْوَّ نؤتايِ وَسص .2

 ( منشَّ بؤ دادَْشيَت.50ُٖس ) ( منشَ ُٖسضُْذ منشَ وَسبطشيَت70دَناتُوَ يُطُس )
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يُ ُٖفتُّ يُنَُِ وَسصّ  طضّ بهات ئُوا يُتاقًهشدُْوَّ نؤتايِ وَسص يُُٖس بابُتًَو يُثؤىل ْؤيَُِ بُٓسَتِ ئُطُس  .3
( منشَّ ئُو تاقًهشدُْوَيُ طفشّ 70دووَّ ئُو تاقًهشدُْوَيُ دوباسَ دَناتُوَ ئُطُس يُويؽ طضّ بهات ئُوا يُ )

 ا منشَّ ُٖيَظُْطاْذِْ دًًَََٓتُوَ  وَ بؤ وَسصّ دووًََؽ بَُُٖإ ػًَىَ.دَدسيَتَِ وتُْٗ

 يُ ُٖس بابُتًَو طضّ بهات ئُو طايَُّ بُ دَسُْضىو بؤ ُٖرَاس دَنشيَت.( 9تا  4بؤ ثؤيُناِْ ) ذاخىىل دووََ يُ .4

دَسُْضىو يَُدا بُ دووَّ ئُدماَذَسَنُّ يُو طاخىىل يُنُّ يا يُتاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاِْ,طضّ يُيُى بابُت يُ .5
 ُٖرَاسدَنشيَت.

 ِ تايبُت بُ طضّ نشدٕ باصُّْ يُنُّ ْاطشيَتُوَ.يسِيَُٓا .6
 
 

 خىيَٓذْطُنإ تايبُت بُ قؤْاغِ بُٓسَتِ/يًَزُّْ تاقًهشدُْوَناِْ قىتاخباُْ:دَيُّ

 ًَزُّْ تاقًهشدُْوَنإ طاالَُْ ثًَو دًََٖٓشيَت و بُّ ػًَىَيُ:ي              
َؤطتايإ طاالَُْ يًَزُّْ تايبُت بُ تاقًهشدُْونإ بُطُسؤنايُتِ بُسِيَىَبُسو ئُْذاًَُتِ ئُدمىوَُِْ َا

ياسيذَدَسّ ناسوباسّ قىتابًإ و دوو تاطَِ َاَؤطتاّ تش دادًََْت َُٖىويإ بُيُنُوَ بُسثشطًاسٕ يُ طُسثُسػتِ 
اَُناِْ و تؤَاسنشدِْ منشَنإ يُ نشدِْ بُسِيَىَضىوِْ تاقًهشدُْوَنإ و سِيَهدظتِٓ و سِاطُياْذِْ ئُدم

دَِ بُدَِ نشدِْ تؤَاسطُناْذا, ئُطُس يُ قىتاخباُْ يُى يا دوو َاَؤطتا ُٖبىو ئُواُْ بُسثشطًاسٕ يُ 
 تاقًهشدُْوَنإ.

 
 سيَُٓايِ تايبُت بُ ساثؤستِ ثضيؼهِ:ياْضدَُّٖ

  ئاَادَ ُْبًَتًْىَ وَسصو نىَتايِ وَسصَنإ ٌْ سؤراُْ وبُ بٌَ ثاطاويَهٌ سَوا بؤٍ ًًُْ يُ تاقًهشدُْوَنا/خىيَٓذناس قىتابٌ    
  بُسَضاو نشدِْ ئَُاُّْ خىاسَوَ:     

 . ثُطُْذ نشدٌْ ئُو ثاطاواٍُْ ثُيىَْذيًإ بُ ُٖيَظُْطاْذٕ و تاقًهشدُْوَناٌْ سؤراُْوَ ُٖيُ يُ اليُٕ َاَؤطتاٍ أ
 بابُتُوَ بشِياسٍ يُ طُس دَدسيَت.     

 ًْىٍَ وَسصَوَ ُٖيُ يُ اليُٕ بُسِيَىَبُس و َاَؤطتاٍ ّ و ثاطاواٍُْ ثُيىَْذيًإ بُ تاقًهشدُْوَب. ثُطُْذ نشدٌْ ئُ
 .دواٍ ًَٖٓاِْ ساثؤستِ ثضيؼهِ وَ بابُت بشِياسٍ بؤ دَدسيَت      

 ناِْ دووَّ و ( ّ باص8ُْتا   4(ّ باصُّْ يُنُّ و) 3و  2بابُتُناِْ نىسدّ و بريناسّ يُ ثؤيُناِْ ) ت. تاقًهشدُْوَنإ يُ
 خىىل دووَّ. َُٖىويإ دَضُٓبًَذطُ يُ ساثؤستِ ثضيؼهِ باوَسثًَهشاو , طَِ يُّ        

  ثًَىيظتُ َىَيُتِ ( 8تا  1يُ ثؤيُناِْ )يُ ناتِ تاقًهشدُْوَناِْ نىَتايِ وَسصَنإ  ئُطُس ُْخؤؾ بىو/خىيَٓذناس . قىتابٌ خ
 ْذسوطتِ قىتاخباُْيِ وَيإ ُٖس بٓهُيُنِ تُْذسوطتِ سيَطُثًَذساو يُْاوضُنُ بُ تُتايبُت  ثضيؼهٌّ يًَزُُْْخىَػِ يُ     
 تاقًهشدُْوَّ بىَ وَسصّ يُنُّ ثاؾ تًجُسبىوِْ يُى ُٖفتُ يُ دَطتجًَهشدُْوَّ بؤ دووباسَ ثًَؼهُؾ بهات وَى ثاطاو     

 ئُطُس قىتابِ ,اقًهشدُْوَناِْ نىَتاٍ ئُو وَسصَ( سوَر يُ نىَتايٗاتِٓ ت3) دَواَِ وَسصّ دووَّ ,وبىَ وَسصّ دووَّ ثاؾ     
 ُْيتىاِْ تاقًهشدُْوَنإ بذاتُوَ ئُو تاقًهشدُْواُْ دَضًَتُ خىىل دووَّ . خىيَٓذناس يُناتِ دياسّ نشاودا/    

 ُنُّ يا  ز.قىتابِ/خىيَٓذناسّ ثؤىل ْؤيَُِ بُٓسَِتِ ئُطُس َىيَُتًإ وَسطشت بُٖؤّ ُْخؤػِ يا ُٖس باسيَهِ تش يُوَسصّ ي
  وَسصّ دووَّ وبؤ  دَطت ثًَهشدِْ بؤ وَسصّ يُنُّ يُ ُٖفتُّ يُنَُِ .دووَّ ,دواٍ َاوَيُى تاقًهشدُْوَ دووباسَ دَنُُْوَ   
 يُ ُٖفتُّ يُنٌَُ دواٍ تاقًهشدُْوَناِْ وَسصّ دووَّ ئَُُؾ ضىْهُ دَسضىوٕ يُو ثؤيُدا يُئُدماَِ  وَسصّ دووَّ    
 آلُْ و تاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاِْ يُ وَى يُ سيَُٓايًُناْذا ٖاتىوَ.نؤنشدُْوَّ نؤػؼِ طا  
 وَ ُْٖاتٔ يُ يَت طريْا وَس قىتابٌيُ  ٔساثؤستٌ ثضيؼهٌ و بُيَطٍُ ُْٖات ٌ دووٌََ تاقًهشدُْوَناْذا . يُ خىيح

 هشدُْوَناْذا ًًُْ.ئُصَىوُْناِْ خىىل دووَّ بُ دَسُْضىو ُٖرَاس دَنشيَت يُبُس ئُوَّ خىيٌ طَِ يُّ يُ تاقً      
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    تايبُت بُ يًَزُّْ يكِ ثاسيَضطا :سِيَُٓايِ تاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاِْ ثؤيٌ ْىَيٌَُ بُٓسَِتٌدواْضَُّٖ     
  طُسثُسػتِ ,بُاليُٕ يًَزُّْ يكٌ ثاسيَضطاناُْوَيُئُدماّ ئُدسيَت  طاالَُْ يُ ثؤىل ْؤيُّ تاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاِْ               

 سِيَُٓايًاُْ:  بُّ ّ باالَّ تاقًهشدُْوَ طؼتًُنإ ويًَزُْ              
اليُٕ بُسِيَىَبُسايُتِ طؼتِ ثُسوَسدَّ ثاسيَضطاناُْوَ و طاالَُْ يُ ًُتاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاِْ تاقًهشدُْوَيُنِ طؼتً .1

يإ ُٖيُ َافِ َُٖىو ئُو قىتابِ /خىيَٓذناساُّْ منشَّ نؤػؼِ طاآلُْ ئُدماّ ئُدسيَتيُطُس ئاطتِ ثاسيَضطا 
 .بُػذاسيإ ُٖيُ يُ تاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاًْذا

( ثُدما ثشطًاسَ و بُ  50 ش دَبًَت, رَاسَّ ثشطًاسَنإ )ُْوَيُ بُ ػًَىاصّ بابُتِ و طؼتطثشطًاسَناِْ ئُّ تاقًهشد .2
يَُٓايًاُّْ نُ بُدؤسيَو نُطُالَُتِ تاقًهشدُْوَنُ ثاسيَضساو بًَت بُثَِ ّ ئُو س ( سيَو دَخشيَت B,A ػًَىَّ ) 

 .بُ ئاًََشّ ئُيًهرتؤِْ ثؼهًِٓٓ بؤّ دَنشيَت ,وَبُسيَىَبُاسيُتِ طؼتِ ئُصَىوُْنإ دياسٍ دَنات

ثًَىيظتُ يُخىىل يُنُّ ٖؤىل ئُصَىوِْ سيَو   سِيَو دَخشيَت )وَيا يُداٖاتىودا صياتش(ٖؤيَِ تاقًهشدُْوَ بُ دوو سِيض  .3
دوو طُس ذا بُسيَىَبُسّ ٖؤٍ بُسثشطُ يُ دابُػهشدِْ ئُصَىوْذَسإ بُ ويُ خىىل دووََ ( A , Bخبشيَت بُػًَىَّ )

 . ياْذا دابُؾ بهاتبُطُسئ ( A , B)ثشطًاسَنإ نُ و  داسيض

ؼتِ ئُصَىوُْنإ ( بُسِيَىَبُسايُتِ طتاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاِْ طاالَُْيُاليُٕ وَصاسَتِ ثُسوَسدَ ) خؼتُّنات و .4
 –بريناسّ  –ئًٓطًًضّ  –نىسدّ  -) عُسَبِ   بابُتُناِْ ًهشدُْوَيُ ثًَو ديَت يُبابُتُناِْ ئُّ تاقدياسدَنشيَت ,
 (.تىسنُاِْ و طشياِْ بؤ ئُواُّْ دَياْطشيَتُوَ ُناِْصَاْ وَ صاْظتُنإ , –نؤَُالَيُتِ 

َُٖىويإ  و ئُسنِ يًَزُّْ يكِ تاقًهشدُْوَّ ثاسيَضطاناُْطتِٓ ًًَُْٗٓناِْ داْاِْ ثشطًاس و  بُسط نشدٕ و ثاسا -أ .5
 ثًَهُوَ بُ ٖاوبُػِ ىلَ ّ بُسثشطًاسٕ

ُٖيَبزاسدِْ يُطٍَُ ,بشدِْ ثشطًاسَنإ بؤ ثُسوَسدَّ قُصانإ يُئُسنِ بُسيَىَبُسايُتِ ثُسوَسدَّ قُصايُ -ب
 بُطُس ٖىىل ئُصَىوًْذا. ػًَىاصيَهِ طىدماو بؤ دابُػهشدًْإ

وديَشّ و دابُؾ نشدِْ قىتابًإ و بُسِيَىَبُس و ياسيذَدَس و ضاتاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاِْ يُ داْاِْ ٖؤٍ  بُسيَىَبشِدِْ .6
ئُسنِ بُسِيَىَبُسايُتِ طؼتِ ثُسوَسدَّ ثاسيَضطايُ بُ َُٖاُْٖطِ يُ طٍَُ اسإ بُطُس ٖؤيَِ تاقًهشدُْوَ يُخىيَٓذنو

 تاقًهشدُْوَّ قُصانإ. ناِْيًَزُْ

 تاقًهشدُْوَّتايبُمتُْذّ سيَُٓايًُناِْ سَِضاوّ زُّْ يكِ يًَثًَىيظتُ داْاِْ ٖؤيَِ تاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاِْ  ناتِيُ .7
 .نشدًْإ يُٖىيَُ ٖاوبُػُناْذا ٖؤٍَ و ضاوديَشّقىتابًاِْ يُ رَاسَّ  بهات( ّ ئاَادَيِ 12ثؤىل )طؼتِ 

و ّ ًْؼتُاِْ يُتاقًهشدُْوَ تُْٗا خىىل دووَّوبابُتاُّْ تاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاِْ تًا ئُدماّ دَدسيَت,يُيُ)َاوَ( .8
 بابُتاُْ دَنُُْوَ.

نُ تاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاِْ تًا ئُدماّ ْادسيَت, يُ خىىل دووََذا  )َاوَ ( يُ بابُتُناِْ )ئائ , وَسصؾ , ٖىُْس ( .9
يُ قىتاخباُْناًْإ  وَ يُ سوَرَناِْ يُنُّ و دووََِ تاقًهشدُْوَناِْ  َدَُْوَُ ئُدماّ دئُو بابُتاْ تاقًهشدُْوَّ

  .ئُدماَُناًْإ سَِواُّْ نؤْرتؤىل ًْؼتُاِْ دَنشيَت يُ نؤْرتؤىل ثاسيَضطاناْذائ َاوَ بُنىستش خىيٌ دووَّ 

نُ يُ اليُٕ  ثًىيظتُ ثًَؽ دابُؾ نشدِْ ئُدماَُنإ منشَنإ ووسدبًِٓ بهشيَت يُ اليُٕ يًَزُْناِْ ووسدبًِٓ .10
ؤٍ بهشيَت بؤ ضانهشدُْوَيإ, دواّ سَِواُّْ نؤْرت (CDيُطُس) وُٖيَُناًْؽ ثُسوَسدَناُْوَ دَطت ًْؼإ دَنشئَ 

 .دابُؾ نشدِْ منشَنإ فًَشخىاص َافِ ثُيَح طشتِٓ دَبًَت بُثَِ ّ سيَُٓايًُنإ
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  ًْؼتُاٌْ ّئُدماَذاِْ تاقًهشدُْوَسيَُٓايًُناِْ  :طٌَ ياْضَُّٖ
 ئاًََشّ ئُيُنرتوَِْ ثؼهٓني و وسدبًِٓ تًَٓىوطُ ئُصَىوًًُْناِْ تاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاِْ ) ثُساوّ طىََا ( بُ  -1

 ئُدماَذَدسيَت بُ ثًَِ ئُو سيَُٓايًاُّْ وَصاسَتِ ثُسوَسدَ دَسّ دَنات .            
 نىََجًىتُس ٍػاسَصا نُطاِْيًَزُْيُنِ نىَْرتوٍَ ثًَو ديَت يُ ضُْذ طُسثُسػتًاسيَهِ ثظجىَسّ و ثاسيَضطايُىيُُٖس  -2

 . َجًىتُس ُٖبًَتػاسَصايِ تُواويإ يُنىَ ,ثًَىيظتُ دوو يُواُْىَبُسَوَ ( نُغ تًَجُس ُْنات بُ بُسي6َرَاسَيإ يُ )نُ   
     ثُسِاُّْ ثًَىيظتُ ئُو و  ئُصَىوِْ بُسيَىَبُسّ ٖؤىلبُ دَدسيَتوَنى ضُى قىتابٌ رَاسَّ طىيَشَّ ثُساوّ طؤَا بُ -3

بُرَاسَ  صيادَنإبهشيَت و  نشاو يُطُس ػىيَِٓ دياسّيُ بُسيَىَبُسّ ٖؤىل وارووّنُدَدسيَت بُقىتابِ/خىيَٓذناس  طؤَايِ 
 بهات.يُطُس وَسطشتُٓوَّ  ووارو يُيًَزُّْ تاقًهشدُْوَنإتايبُت  ئُْذاَِو اتُوَيًَزُّْ تاقًهشدُْوَ به سِادَطتِ 

  يُ ناتِ وَسطشتُٓوَّ بُسثشطًاسٕ يُ بُساوسد نشدِْ ثُسَِّ طؤَا  ضاوديَشّ نُست يُٖؤيَِ ئُصَىوِْبُسيَىَبُسّ ٖؤٍ و  -4
نشدُْوَ  دووثاتٍَُ ( يُطA , Bنُ دابُؾ نشاوَ بُ ) ثشطًاسَّئُو ديًَٓابىوٕ  يُدؤسّ بؤخىيَٓذناس /يُ قىتابِوَآلَُنإ 

 (.نؤد ُٖسوَٖا نؤد و باصُْناِْْاو  باصُْناِْ و  )ْاو يُثشنشدُْوَّ

 .ىلَ ّ ًاسٕبُسثشط بُسيَىَبُس و ضاوديَشثشِدَنشيَتُوَ و قُيَُِ داس )سؿاص(  بُ  تُْٗاطؤَا  ثُسَِّ  -5

و ًَتُوَ بُيُنُوَ ببُطت)نُ بُطضّ داْشاوَ ( طؤَايِ  ثُسَِّثشطًاسَنإ و  ثُسَِّثًَىيظتُ ويذا سِئُطُس طضّ )غُؾ(   - أ
يُطُسَوَّ بهُٕ ويُطُس  وواروّ نُستُنُّ ضاوديَشو ٍَُ ياسيذَدَسطيُو نشدُْنُبهاتَّ طضبُئاَارَ بُسيَىَبُسّ ٖؤٍ 

  نُ دابٓشيَت.بُطتُ

 بُ ئاطاداسّ بُسيَىَبُسّ ٖؤٍ و   طؤَايِ ثُسَِّيُطُس  ٍ تايبُت بُ طضّدياسّ نشاو باصُّْ ضاوديَشّ نُست -ب 
 ناتُوَ بُ قُيََُِ داس )سؿاص(.دَثشِ ياسيذَدَسَنُّ        

       ؤٍ ثش ثًَىيظتُ يُناتِ ُْٖاتِٓ قىتابِ/خىيَٓذناس باصُّْ تايبُت بُُْٖاتٔ يُاليُٕ بُسيَىَبُس و ياسيذَدَسّ ٖ -6

 تايبُت بُ نؤد( بُقُيَُِ داس. ِنؤد+باصُْناْ-2 ,         تايبُت بُ ْاو ِْاو+باصُْناْ-1) بهشيَتُوَ بُ   

 ّ  دواَواُّْ نىَْرتوَىل ثاسيَضطا دَنشيَت دَنشيَت و سًَِِْٗٓ  شدُْوَّ ُٖس سوَريَو تُواو بىوِْ تاقًه دواّاوّ طىََا ثُسِ -7

 دَنشيَتذا طًَشيَت و سَفتاسّ يُطُيََبُ ثًَِ سيَُٓايًُنإ وَسد يُويَؽُس و ضاوديَش يُطُس بُطتُنُدا و واروو نشدِْ بُسيَىَب   
 شفتُنإ ضاسَطُس دَنشيَت بُطئاًََشّ ئُيُنرتوَِْ َُٖىو نًَؼُو  دَخشيَتُ ْاوطىََا  َّثُسِثاسيَضطادايُ نىَْرتوَيٌ   -8

 .دَسدَنشيَتيًَزُّْ باالَوَ  اليُٕثًَِ ئُو سيَُٓايًاُّْ يُ               
  سادَطُيَٓشيَت . وَ وَصاسَتِ ثُسوَسدَطٍَُ ئاَاسَنإ يُ نؤْرتؤىل ْاوَْذّ يُ يُبُطؼتِ ئُدماَُنإ  -9

 شفتُناِْ ئُو تاقًهشدُْوَيُ يُ ط و بُسثشطًاسٕ يُ ضاسَطُس نشدِْ َُٖىو نًَؼُ ثاسيَضطانإٌ يَئُْذاَاِْ نىَْرتوَ -10
 . دَبًَتشتٔ تُواو طح تا ناسَناِْ ثُيَ وَ ناسَناًْإ تُواو ْابًَتػاسَناًْإ              

 ( يُسيَطاّ    CDيَُِ بُٓسَتِ يُاليُٕ قىتاخباُْناُْوَ يُطُس )ثًَىيظتُ ْاوّ قىتابًإ وخىيَٓذناساِْ ثؤىل ْىَ  -11

   ؤَاسّ طُسَنِ يُبُسيَىَبُسايُتِ و يُويَؼُوَ بؤ طُْتُسّ تبهشيَت ثُسوَسدَّ طؼتِ  سَواُّْقُصاناُْوَ ثُسوَسدَّ          
 طؼتِ ئُصَىوُْنإ و ئُّ صاًْاسياُّْ تًَذابًَت.         

 ( وَ بُثشؤطشاَِ Unicode) }ْتِ بُ فىَ ساطتُخؤ يُ دواّ تاقًهشدُْوَّ ُٖس وَسصيَو  نؤػؼِ طاآلُْمنشَّ  ثًَىيظتُ -أ         

     (Excel) } َنشيَت دَنؤْرتؤىل ثاسيَضطا  َّواُْسِ يُ اليُٕ ثُسوَسدَّ قُصاو( ُبCD)  ّو بُساطًَؼشاو . 
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 يُ  طؤَايِ  ثُسَِّضىاسطىػُّ يُطُس ( 12و)اوَ )ويَُّٓ خىاسَوَ( دش( رَاسَ دا سيَه12خىيَٓذناس نُيُ)/نؤدّ قىتابِ-ب     
 -خؤطشتىوَ و بُّ دؤسَ :         

           
 
 
 
 
 

 ِطؤَايِ يُريَش ْاوّ )ثًَٓاطُّ نُط ثُسَِّب( طُسَوَ يُطُس -)أ 11 خايَِ خىيَٓذناس /ضىًُْتِ داْاِْ نؤدّ قىتابِ -12
ID ) ( خاُْيُ ّ تًا ويَُٓ نشاوَ . خاُْنإ بُّ ػًَىَيُ تُسخإ نشاوٕ :12تؤَاسنشاو َ ئُو ) 

اُّْ خ,ئُدماّ دَدسيَت ّ تًَذاُدَطتِ ضُثُوَ تُسخإ نشاوَ بؤ ئُو طايَُّ تاقًهشدُْوَيخاُّْ يُنُّ و دووََِ  - أ
 يُنإ و دَياِْ ئُو طايَُّ يُطُس دادَْشيَت.

بؤ  نؤدّ ثاسيَضطانإ,ا تؤَاس دَنشيَت يُطُس فؤسَُنُذ( ثاسيَضطا يُالّ ضُثُوَ تُْٗا رَاسَّ ثاسيَضطاّ ت3ًخاُّْ ) - ب
 .(4( ,طُسًَإ )3( ,دٖؤى )2( ,طًًُاِْ )1)ُٖويًَش ) قؤْاغِ بُٓسَِتِ

سدَّ قُصاّ ئُو ثاسيَضطايُ و بُثَِ ّ خؼتُّ ئاَادَنشاو يُاليُٕ ثاسيَضطاوَ  بؤ ( تُسخإ نشاوَ بؤ ثُسو5َ, 4خاُّْ ) - ت
 , ............تا رَاسَّ قُصاناِْ ئُو ثاسيَضطايُ تُواو دَبًَت(.03, 02, 01قُصاناِْ نُيُ )

    , 002, 001( تُسخإ نشاوَ بؤ رَاسَّ قىتاخباُْناِْ ئُو قُصايُ نُ بُثَِ ّ خؼتُيُى يُ )8, 7, 6خاُْناِْ )  - خ
 هشاوَ.تُسخاَْسدَ بؤ قىتاخباُْنُّثُسودَْىطشيَت نُ يُاليُٕ ْاوّ قىتاخباُْنُّ ئُو رَاسَيُ (ذ..ٖت,.004, 003     

   0001نُ يُ )قىتاخباُْنُّ  َ بؤ دًَطري نشدِْ رَاسَّ قىتابِ/خىيَٓذناسّ ( تُسخإ نشاو12, 11, 10, 9خاُْناِْ ) - ز
     دَطشيَت  دَيإ وطُدإ( و خاُّْ )يُنإ وقىتابِ صياتش بى (99ئُطُسيُ) دوا قىتابِ( ات...,. 0004, 0003, 0002,   
   وَ يَت بُ قىتابِ. يُاليُٕ قىتاخباُْنُيُوَ وَى رَاسَ دَدساُْ دَطشيَت. ئَُُؾ صياتش بى ُٖسضىاس خ 999وَ ئُطُس يُ     

  ( طُسَوَ يُالّ  ضُثُوَ بؤ الّ ساطت بُ رَاسَّ خ ,ز, ت)أ, ب,   بُو ثَِ يُ نؤدّ قىتابِ و خىيَٓذناس بُثَِ ّ خايَُناِْ   
   بؤ منىوُْ: ئًٓطًًضّ ثشدَنشيَتُوَ   

    (14( دَْىطشيَت نُ دَناتُ رَاسَ )2014يُ خاُّْ يُنُّ و دووَّ رَاسَّ يُنإ و دَياِْ طايَِ ) (2014-2013بؤ طايَِ خىيَٓذٕ )     
 بًَت.(  1)يَضطاّ ُٖويًَش نؤدّ ئُطُس ثاس وَ بُو ثَِ يُ      

 .بًَت( 0 1 ) قُصاّ َُسنُصّ ثاسيَضطا نىدَنُّ       
 .بًَت( 00 7 )قىتاخباُّْ رياسّ بُٓسَتِ نؤدَنُّ        
 بُّ و ( 0027( بًَت نؤدَنُّ دَبًَتُ )27صدمريَّ يُ ثؤيَُنُيذا )رَاسَّ ئُطُس ( ػًالٕ حمُذ عًِخىيَٓذناس )/قىتابِ     

 :ُدَبًَتنؤدَنُّ ًَىَ ػ     
 
 
 

7 2 0 0 7 0 0 1 0 1 4 1 

 
تؤَاس بهشيَت  ّ ًْؼتُاِْْاوّ طًاِْ بُ ئًٓطًًضّ يُطُس ناستِ بُػذاسبىوِْ تاقًهشدُْوَ / خىيَٓذناسثًَىيظتُ نؤدّ قىتابِ  -13

 ىََايِ ُٖيَُّ تًَذاُْنات.ثشنشدُْوَّ يُطُس  فؤسَِ ط ناتِبؤ ئُوَّ يُ يُاليُٕ بُسيَىَبُسايُتِ قىتاخباُْ/خىيَٓذْطُ

            

ضىاسخاُْ بؤ رَاسَّ قىتابًاِْ 
 قىتاخباُْيُوطُسبُ

طَِ خاُْ بؤ نؤدّ 
قىتاخباُّْ طُس بُو 

 قُصايُ

دوو خاُْ بؤ 
نؤدّ قُصاّ 

 بُ طُس
 ثاسيَضطا

يُى 
ُ بؤ خاْ

نؤدّ 
 ثاسيَضطا

دوو خاُْ بؤ ئُوَّ 
طايَُّ نُ 

تاقًهشدُْوَّ 
 تًذَنات

 



14 

 

 نؤدّ قىتابِ/خىيَٓذناس و طايَِ خىيَٓذٕ يُطُس ناستِ بُػذاسبىوإ و بُووسدّ تؤَاس بهشيَت.ثًَىيظتُ  -14

ًَهِ تايبُت بُ بُسيَىَضىوِْ تاقًهشدُْوَنإ ئاَادَ بهات و ئاَارَ بُ رَاسَّ قىتابًإ ثًَىيظتُ بُسيَىَبُسّ ٖؤٍ فؤسَ -15
 بهات. َواُّْ نؤْرتؤٍو يُطٍَُ بُطتُّ وَآلَُنإ سِإ ,طضيهاسإ( بهات وَ رَاسَّ تُيُفىُْنُّ خؤّ وئاَادَبىوإ ,ُْٖاتىيُ)

)بُثَِ ّ بُرَاسَ قىتابِ /خىيَٓذناس بهشيَتُ بُطتُو بُ يىَى نشاوّ  طؤَاٍ ثُسَّ وَآلَذاُْوَُّٖىو ثًَىيظتُ  -أ -16
ّ  تاقًهشدُْوَنإ يُثُسوَسدَّ قُصا  ويُويَىَ بؤ طُْتُسّ ًَٓشدسيَت بؤ يًَزُْب  سيَُٓايًُناِْ سَواُْ نشدِْ بُطتُ (

 ثؼهٓني )نؤْرتؤىل ثاسيَضطا(.

بُدَطتِ خؤّ ثُسَِيُنِ  تش بذات بُ قىتابِ بؤ ئُوَّ وَآلّ ئُطُس دسِا يا ػهًَٓذسايُوَ بُسيَىَبُسّ ٖؤٍ  ثُسًََِّىيظتُ ث -ب 
يًَزُّْ  بُ بذاتُوَ واروو  رَاسَ و بُ بَُاوَنإ ُوَّ يُطٍَُ ثُسَ و ثُسَ دساوَنُ يا ػهاوَنُ دواٍ بُتاٍَ نشدْثشيبهاتُوَ 

 .تاقًهشدُْوَنإ يُثُسوَسدَّ قُصا  

وَْابَِ  ئاًََشّ ئُيًهرتؤِْ ْاخيىيًََٓتُوَ دَبَِ  بُقُيََُِ داسبًَت )سؿاص( دَْا طؤَا ثُسَِّثشنشدُْوَّ وَآلَُنإ يُطُس  -17
و  ىيظتُ تًَبًِٓ رَاسَ ثُسَّ طؤَايُناتِ خظتُٓ ْاو ئاًََشّ ثؼهٓني ثًَ وَ ْىطًًَٓهِ صيادّ يُطُسبًَتًٖض دىَسَ 

 .خىيَٓذُْوَّ رَاسَّ طُس ئاًََشَنإ بهات بؤ دووسنُوتُٓوَ يُ ُٖيَُ
 ْاخيىيًََٓتُوَ.ئاًََشّ ئُيًهرتؤِْ بهشيَت دَْا ثُسَّ طؤَا )باسنىد(ّ طُس ِسَػُناْ الطًَؼُبُ ًٖض دؤسيَو دَطهاسّ   ْابًَت -18
يظتُ دواخؼتُّ نؤدّ قىتاخباُْو قُصا و ثاسيَضطا يُاليُٕ ثُسوَسدَ طؼتًًُناُْو سيَهبدشيَت و بذسيَت بُ بُسيَىَبُسّ ثًَى -19

 ٖؤٍ وقىتاخباُْنإ بؤ نؤْرتؤٍ نشدِْ ثشؤطُّ ئُدماّ داِْ تاقًهشدُْوَنإ بُ باػِ.

 
 بُٓسَِتِ قؤْاغِضُْذ ئُسهاًَهِ تايبُت بُ 

 
  بُ ئًٓتُسْاػٓاٍ  عًَشاقذا/ٌ خىيَٓذُْ يُ طؼت قىتاخباُْناٌْ ُٖسيٌَُ نىسدطتاٌْصَاٌْ نىسدٍ صَاٌْ فُسَ -1

 .بُسيَىَبُس بُسثشطُ ىلَ ّ ُٖسدوو بابُتٌ صَاٌْ عُسَبٌ و صَاٌْ ئًٓطًًضٍ يُ ثاٍَ صَاٌْ نىسديذا دَخىيَٓذسيَت,وئًًُُٖناًْؼُوَ      
 ىيَٓٔ طُسَساٍ ئُو صَاْاُْ َبٌ و ئًٓطًًضٍ دَخـنىسدٍ و عُس ٍُْ بــُ صَاٌْ ديهُ دطُ يُخىيَٓذناسائُو قىتابٌ و  -2

 ذات بابُتٌ ديهُ خباتُ طُس ببشِياس  بؤّ ُٖيُ تاقًهشدُْوَ يُو صَاُْػذا دَنُٕ ئُطُس خؤيإ بًاُْويَت و وَصيشٍ ثُسوَسدَ      
   بابُتُناٌْ تاقًهشدُْوَ طؼتًًُنإ.      

 َاُْوَ  بؤ دَسضىوٕ  تشبابُتُناٌْ  ُٖسوَى تىسنُاًْإ تًَذا دَخىيَٓذسيَت  ِ وطشياْ اْاٍُْ بابُتُناٌْ صَاٌْئُو قىتاخب-3
 .ُٖرَاس دَنشئَ ونُوتٔ     

   دَبًَت وَ بُ ثًٌَ شانتًهٌ ثو ُنِبُ ْىطًٓ)ٖىُْس و وَسصؾ (بابُت  يُ ُْٖذَّتاقًهشدُْوَ ثؤيُنًُناٌْ قؤْاغٌ بُٓسَِتٌ -4
 .ُسايُتٌ طؼيت ثشِؤطشاَُنإ نإ بُ ساويَز يُطٍَُ بُسِيَىَبئُصَىوُْسايُتٌ طؼيت بُسِيَىَبُِ سيَُٓايًُناْ     
     دَبًَت شانتًهٌث منشَ(20 ) طني ووبُ ْى منشَ( 30 )نىَتايِ وَسص  ّ (8,  7دَطيت يُ ثؤيُناٌْ )تاقًهشدُْوَناٌْ ناس -5

 .اِْ تش دَبًَت ظُْطاْذٕ و تاقًهشدُْوَّ ًْىَ وَسص وَنى بابُتُنُٖسدوو ُٖيَ     
  ئاَادَ ُْبًَتًْىَ وَسصو نىَتايِ وَسصَنإ بُ بٌَ ثاطاويَهٌ سَوا بؤٍ ًًُْ يُ تاقًهشدُْوَناٌْ سؤراُْ و /خىيَٓذناسقىتابٌ-6

  بُسَضاو نشدِْ ئَُاُّْ خىاسَوَ:     
 َ ُٖيُ يُ اليُٕ َاَؤطتاٍ . ثُطُْذ نشدٌْ ئُو ثاطاواٍُْ ثُيىَْذيًإ بُ ُٖيَظُْطاْذٕ و تاقًهشدُْوَناٌْ سؤراُْوأ
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 بابُتُوَ بشِياسٍ يُ طُس دَدسيَت.     

 ًْىٍَ وَسصَوَ ُٖيُ يُ اليُٕ بُسِيَىَبُس و َاَؤطتاٍ ّ ب. ثُطُْذ نشدٌْ ئُو ثاطاواٍُْ ثُيىَْذيًإ بُ تاقًهشدُْوَ
  .وَ ُْخىَػُنإ ثًَىيظتُ ساثىَستِ ثضيؼهًًإ ُٖبًَت  بابُت بشِياسٍ بؤ دَدسيَت      

 ٍُْ دوو طاٍَ يُ طُس يُى يُ ثؤيًَهذا دَسْاضٔ َايف دَواًَإ يُ قىتاخباٍُْ سؤر ْآًًَََت,دَتىأْ سااخىيَٓذن/ ئُو قىتابٌ -7
 ثَِ ّ سيَُٓايًُناِْ بذَٕ وَيإ بُ ػًَىٍَ دَسَنٌ بُ خىيَٓذٕيُخىيَٓذٌْ ئًَىاسإ دسيَزَ بُ طايٌَ طًًَُّ يُ َُٖإ ثؤيذا      
 .ِ ثُسوَسدَ بُػذاسّ يُ تاقًهشدُْوَناِْ َُٖإ ثىٍَ بهُٕوَصاسَت      

ناتِ دياسّ نشاو بؤ تاقًهشدُْوَّ نؤتايِ وَسص يُقىَْاغِ بُٓسَت بؤ صَاُْنإ دوو ناتزًََش بؤ بابُتُناِْ تش يُى و ًْى    -8
 ناتزًََش دَبًَت.

 ّ دَنشيَت.ناتِ دياسّ نشاو بؤ تاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاِْ يُطُس ثُسَّ ثشطًاس دياس-9
 
 
 

 :تًَبًًُٓنِ طشْط
سيَُٓايًاُْدا  ْاوَسؤنِ ئُّ  يُطٍَُ ُتاقًهشدُْوَناِْ قؤْاغِ بُٓسَِتِ نَُُٖىو ئُو ْىطشاواُّْ تايبُت ب

 ناسيإ ثَِ ْانشيَت .  ْانؤنٔ
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.و ئُو  11/2011(/16-15َيِ,سؤراِْ )دواّ ثُطُْذ نشدِْ طًظتَُِ تاقًهشدُْوَنإ يُنؤْفشاْظِ ثُسوَسد          

ناسّ ثًَذَنشيَت يُ  ئُّ طًظتَُُتُ طُسّ,ُْٖاتىو 2013-2012خىيَٓذِْ طايَِ طىساْهاسياُّْ يُ ئُدماَِ دَِ بُ دَِ نشدِْ تا 
َ ُٖيُ َُٖىو ئُو بىاساُّْ ثُيىَْذيإ بُتاقًهشدُْوَّ ثؤيُ ْانؤتايًُنإ و تاقًهشدُْوَطؼتًًُناُْ و و ئاَادَيِ قؤْاغِ

 بُّ دىَسٍَ خىاسَوَ :  

 يُنُّ: بَُٓا طُسَنًُناِْ قؤْاغِ ئاَادَيِ
  قؤْاغِ ئاَادَيِ )بُػُناِْ صاْظتِ و ويَزَيِ( .1

  (.12,  11, 10قؤْاغِ ئاَادَيِ ثًَو ديَت يُ ثؤيُناِْ ) - أ

 ُٖس ثؤيًَهِ ئُو قؤْاغُ يُ دوو وَسصّ خىيَٓذٕ ثًَو ديَت. - ب
 ( منشَيُ.100يُ و بُسصتشئ منشَّ دَسضىوٕ )( منش50َنَُرتئ منشَّ دَسضىوٕ ) - ت
بشواْاَُّ قؤْاغِ ئاَادَيِ دَدسيَت بُ قىتابِ/خىيَٓذناس دواٍ بشِيِٓ ئُو قؤْاغُ بُطُسنُوتىواُْ و بُثَِ ّ  - خ

 سيَُٓايًُنإ بؤ َُبُطتِ خىيَٓذٕ يا داَُصساْذٕ.

 دواٍ دابُؾ نشدُْوَ بُطُس دوو دا.نؤػؼِ طاآلُْ ثًَو ديَت يُ نؤّ ُٖسدوو وَسصّ ُٖسطايًَهِ ئُو قؤْاغُ  - ز
  - ح

 ُطًظتَُِ يُن (Unit)  ُْبُ ثَِ ّ خؼتُّ دابُػهشدِْ بُػُواُّْ ُٖفتاُْ و دواّ ئُدماَِ نؤػؼِ طاآل
 ّ ئاَادَيِ.( 11,  10ثؤىل ) يُ ُٖسدوو ُٖرَاسدَنشيَت 

    ( ُطًظتَُِ يُنUnit ُُّْٖرَاسْانشيَت بؤ ئُو بابُتا  )( ئاَادَيِ دَخىيَٓذسيَت 12يُ ُٖسدوو وَسصّ ثؤىل )
 )تاقًهشدُْوَّ بُنًىسّ( ُٖرَاسدَنشيَت.( 12تاقًهشدُْوَّ طؼتِ ثؤىل )دَضُٓ وتُْٗا بؤ ئُو بابُتاُّْ 

 ( ئاَادَيِ بابُتُناِْ عُسَبِ و ئائ بُُٖسدوونًإ 12يُبُس ئُوَّ يُتاقًهشدُْوَّ طؼتِ ثؤىل ّ )
 يُنُ دادَْشيَت.ثًَٓر  ( 5ا نؤّ يُنُناِْ ئُو دوو بابُتُ بُ )بؤيُ يُو تاقًهشدُْوَيُد,(منشَيإ يُطُسَ 100)

 ئاَادَيِ تُْٗا بؤ َُبُطتِ بُػذاسيهشدُْ يُ تاقًهشدُْوَّ طؼتًذا. ّ  (12ثؤىل ) ّنؤػؼِ طاآلُْ ئُدماَُناِْ  - خ
ضُٓ بابُتاُّْ دَ يُو%( ثؤىل دواْضَّ ئاَادَيِ 80%( ثؤىل ياْضَُّٖ و )10%( ثؤىل دَيُّ و )10سيَزَيِ ) - د

تاقًهشدُْوَّ طؼتِ وَسدَطرييَت بؤ َُبُطتِ دَسًَٖٓاِْ تًَهشاّ منشَّ قؤْاغِ ئاَادَيِ ,ئُو منشَيُؾ نًرَبنِ ّ 
 خىيَٓذِْ يُ صاْهى ثُمياْطاناْذا يُطُس دَنشيَت.

ىيٌ ا )يُ خضُْذ بابُت َابًَتُوَ يُ تاقًهشدُْوَ وَسصيُناْذ(ّ ئاَادَيِ يُ  11و  10ثؤيُناِْ ) ناس يُذخىيَٓقىتابٌ / - ر
منشَّ ُٖيَظُْطاْذٕ  (20) ( منشَ و80يُطُس )دَناتُوَ  يُو بابُتاُّْ  تًايذا َاوَتُوَ دووَّ( تاقًهشدُْوَ دووباسَ 

 دَخشيَتُوَ طُسّ.

 

 
 
 

تاقًهشدُْوَناِْ  سيَُٓايِ
 قــــؤْــــــاغِ ئـاَـــــــــادَيِ
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 ثًؼُيًُنإ بُػُ .2

(  ئًظالَِ -ثُسطتاسّ  -َاَاِْ -نؼتىناٍ  -باصسطاِْ  -بشواْاَُّ ئاَادَيِ ثًؼُيِ يُ بُػُناِْ ) ثًؼُطاصّ  - أ
 دَدسيَت بُو قىتابِ/خىيَٓذناسّ ُٖسطَِ طايَِ ئُو قؤْاغُيإ طُسنُوتىواُْ بشِيىَ.

 خىيَٓذِْ ثًؼُيِ بُ َُٖىو بُػُناًُْوَ ثًَو ديَت يُ دوو وَسصّ خىيَٓذٕ. - ب

طُس بُ (ثًؼُيِ ثًَو ديَت يُ نؤّ ُٖسدوو وَسصّ خىيَٓذٕ دواّ دابُؾ نشدِْ  3, 2,  1نؤػؼِ طاآلُْ يُ ثؤيُناِْ )  - ت
 دوو دا.

 ( منشَيُ.100( منشَيُ و بُسصتشئ منشَّ دَسضىوٕ )50نَُرتئ منشَّ دَسضىوٕ )  - خ

طًظتَُِ منشَ بُثَِ بُػُناِْ خىيَٓذِْ ثًؼُيِ بؤ ُٖسدوو ناساَُيٌ )ْىوطًُٓنِ و نشداسَنِ( يُ داٖاتىودا  - ز
 دادَسيَزيَت.

 ْظتِ و ويَزَيِ(يُقؤْاغِ ئاَادَيٌ بُػُناِْ )صا وَسصّمنشَّ دابُؾ بىوِْ  : دووَّ
 بابُت نشاوّدواّ ُٖرَاسنشدِْ يُنُّ دياسّ  وئاَادَيِ نؤ دَنشيَتُوَ (ّ 11,  10) ثؤيُناِْ يُمنشَّ ُٖسدوو وَسص  .1
 طايَُدا دياس دَنات.يُو  ودابُؾ نشدِْ بُطُس دوودا ئُدماَِ دَسضىوٕ يا دَسُْضىوٕ          

 ذا.تًا بؤ َُبُطتِ بُػذاسّ نشدٕ دَبًَت يُ تاقًهشدُْوَّ طؼ(ّ ئاَادَيِ ت12ُْٗمنشَّ نؤػؼِ طاآلُْ يُثؤىل ) .2

 منشٍَ تاقًهشدُْوٍَ وَسص  يُ قىَْاغٌ ئاَادَيٌ دابُؾ دَنشيَت بُّ دىَسٍَ خىاسَوَ  .3

          
 منش100َ =منشَ  60 منشَ + 10 منشَ  +   20 منشَ +     10   

ِْ
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 دسيَت و بُّ دىَسَ :ذٕ يُ اليُٕ َاَىَطتاٍ بابُتُوَ دَ. منشٍَ ُٖيَظُْطا4ْ
 .تاقًهشدُْوَ بُسِيَطاٍ نًىص   - أ

 .ُٖيُ  وٍَ  ثُيىَْذٍ بُبابُتُوَئُ ,بُػذاسٍ يُ ضاالنٌ ثىٍَ  - ب

 ئُدماّ داٌْ ناسٍ نشداسَنٌ )عًٌُ( بُ  ثًٌَ بابُت و قؤْاغ.  - ت

  ئُدماّ بذات( بُ قىتابًإ /خىيَٓذناساِْ حبحُٖس ناسطًَشيُتًُى يا َاَؤطتايُى بؤّ ُٖيُ يًَهؤيًُٓوَ ) - خ
  سخإ دَنشيَت. منشَّ بؤ تُ داوَسص ئُويُ وَسصّ يُنُّ يا دووَّ و يُ ُٖيَظُْطاْذِْ                            

 طَِ يُّ: وَسطشتِٓ َافِ بُػذاسّ يُ تاقًهشدُْوَّ طؼتِ ثؤىل )12( ّ ئاَادَيِ

  َافِ بُػذاسّ خىيَٓذِْ ئًُِٖ بُ طًظتَُِ وَصاسَتِ ثُسوَسدَ( -ئًَىاسإ-)سؤر (ّ ئاَادَيِ 12قىتابِ/خىيَٓذناسّ ثؤىل )  -1
 -2    يُنؤػؼِ طاآلُْدا َابًتُوَ.نَُرت  و طَِ بابُتيُ ئاَادَيِ ئُطُس (ّ 12يُتاقًهشدُْوَّ طؼتِ ثؤىل )ًَٓت بُدَطت ديَ    

          يُتاقًهشدُْوَ  بُسيَطاّ تاقًهشدُْوَّ بُسايِ َافِ بُػذاسيهشدٕ( ئاَادَيِ 12ثؤىل )دَسَنِ قىتابٌ/ خىيَٓذناسّ  -أ
.و نَُرتَابًَتُوَت نؤػؼِ طاآلُْ يُطَِ بابُئُدماَِ ئُطُس دواّ ًَٓت طؼتًًُناْذا بُدَطت ديَ  

( ّ 11,  10)و باسَدا بؤّ ُٖيُ بُػذاسّ تاقًهشدُْوَّ بُسايِ بهات ئُطُس ثؤيُناِْ ُتُْٗا يقىتابِ/خىيَٓذناسّ دَسَنِ  -ب
طُسنُوتىاُْ بشيبًَت و منشَّ نؤػؼٌ طاآلُّْ ُٖبًَت.ئاَادَيِ   
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وَ بُ ْىطشاوّ ُدا تؤَاس بهشيَت قىتابِ /خىيَٓذناسّ دَسَنِ ثًَىيظتُ ْاوّ يُ تؤَاسّ طؼتِ قىتاخباْ - ب
( ّ ئاَادَيِ بؤ ئُدماَذاِْ تاقًهشدُْوَّ بُسايِ ثًَؼهُؾ بهات 11و  10قىتاخباُْنُّ منشَناِْ ُٖسدوو ثؤىل )

 دواٍ بُدَطت ًَٖٓاِْ دَسضىوٕ يُو دوو ثؤيُدا.
 طًظتَُِ يُنُ يُ قىَْاغٌ ئاَادَيِ : ضىاسَّ 

ثُيشَِو  ئُدماَِ نؤػؼِ طاآلُْ ,دواٍَُِٖ ئاَادَيَِثؤىل دَيُّ و ياْضيُ ُٖسدوو (   unitطًظتٌَُ يُنُ )  -أ -1
خؼتُّ  َى يُسِيَو دَخشيَت و,بىَ ُٖس بابُتًَو  بُ ثًٌَ  بُػُواٍُْ ُٖفتاُْسصٍ و طاالَُْ  منشٍَ وَتؤَاسّ دَنشيَت و 

 : ٖاتىوَ خىاسَوَ (2, 1رَاسَ )

يشَو دَنشيَت تُْٗا بؤ ئُو بابُتاُّْ دَضُٓ تاقًهشدُْوَّ ئاَادَيِ ثُتاقًهشدُْوَّ طؼتِ طًظتَُِ يُنُ يُ  -ب
(ّ ئاَادَيِ يُ نؤْرتؤٍ يُنذَخشيَت بُثَِ 11,  10.ئُو ئُدماَُ يُطٍَُ ئُدماَُناِْ ُٖسدوو ثؤىل )طؼتِ )بُنُيىسيا(

 .طُيَٓشيَتّ ئُو سيَزاُّْ دياسّ نشاوٕ ئُدماَِ نؤتايِ سِادَ
 

                                      خؼتٍُ بُػُواُّْ ُٖفتاُْ /بُػٌ ويَزَيٌ                                 بُػٌ صاْظيت          خؼتٍُ بُػُواُّْ ُٖفتاُْ/          
 (unit)يُنٍُ ثًَىيظت   (unit)يُنٍُ ثًَىيظت  

 12ثؤٍ  11ثؤٍ  10ثؤٍ  بابُت              12ثؤٍ  11ثؤٍ 10ثؤٍ    بابُت

 2 2 2 ئائ 2 2 2 ئائ
 4 4 4 نىسدٍ 4 4 4 نىسدٍ
 4 4 4 عشبٌ 4 4 4 عشبٌ

 5 5 5 ئًٓطًًضٍ 5 5 5 ئًٓطًًضٍ
 3 3 3 بريناسٍ 6 6 6 بريناسٍ
 3 3 3 ًَزوو 4 4 4 فًضيا
 3 3 3 دىطشافًا 4 4 4 نًًُا

 3 3 2 ئابىسّ  4 4 4 صيٓذَوَسصاٌْ
 - 2  - فُيظُفُ  2 1 1 وَسصؾ

 2 2 2 وَسصؾ - 1 1 نىََجًىتُس
 - - 2 نىََُيَٓاطٌ - - 0.5 َايف َشوَظ/دميىنشاطٌ

 - 2 2 نىََجًىتُس - - 0.5 دًٓىَطايذ
 - - 0.5 َايف َشوَظ/دميىنشاطٌ 1 1 1 ٖىُْس

 - - 0.5 دًٓىَطايذ (1خؼتُّ رَاسَ )
 1 2 2 ٖىُْس

 (2خؼتُّ رَاسَ )                                                                                       
  ( ّ طُسَوَ  قىتاخباُْ/خىيَٓذْطُ ئًًُُٖناِْ طُس بُ وَصاسَتِ ثُسوَسدَ دَطشيَتُوَ , ئُواُّْ بُ  أ,ب -1خايَِ )-أ  -2

     ثشؤطشاَِ وَصاسَتِ ثُسوَسدَ دَخىيَٓٔ بُُٖس صَاًَْو بًَت.         
 َ  قىتابِ/خىيَٓذناسّ دَسَنًؽ دَطشيَتُوَ.أ,ب( ّ طُسَو -1خاىل ) -ب       

                                                
 طُسَوَ: ّ (2, 1سيَُٓايِ تايبُت بُخؼتُّ رَاسَ ) -3

 ( بُ ثٌَ ّ بُػُواُّْ ُٖفتاُْ يُ اليُٕ ب. ط. ثشِؤطشاَُناُْوَ ئاَادَنشاوَ.2, 1خؼتُّ رَاسَ )   - أ
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ُنإ طؤسِاْهاسّ يُ بُػُواُّْ بابُتًَو بهات,  يُنُّ ئُو بابُتُ بُ ثَِ ّ ئُو طؤسِاْهاسيُ ُٖس ناتًَو ب. ط. ثشِؤطشاَ - ب
 . ُٖرَاس دَنشيَت

 ( ّ قؤْاغِ ئاَادَيِ.11, 10سدَنشيَت يُ ثؤيُناِْ )( ُٖرَاUnitيُى يُنُ )( 1)بابُتُناِْ وَسصؾ و ٖىُْس بُ  - ت

 

بُسيَىَبُسايُتِ تُّ بُػُ واُْناِْ خىيَٓذِْ ئًَىاسإ دَبًَت نُ يُنُّ بُػُ واُْناِْ خىيَٓذِْ ئًَىاسإ بُ ثَِ ّ خؼ - خ
( طُسَوَ ئُطُس ئُو بُػُ واْاُْ تَضاونشدِْ خايَِ )دابُػًإ نشدووَ يُطٍَُ سِ  وضاثًًَُُُْنإ ثشوَطشاّ  طؼتِ

 خبىيَٓٔ .
 ُّ بُو          اُْو خىيَٓذْطُ/قىتاخباْتىسنُاِْ بُثَِ ّ بُػُ واُْناًْإ  يُنُيإ بؤ ُٖرَاس دَنشيَت  بؤ ئوصَاِْ طشياِْ  - ز
 .وَى يُسيَُٓايًُناْذا ٖاتىوَ صَاْاُْ دَخىيَٓٔ ,دَبَِ ُٖسطَِ طايَِ ئاَادَيِ ُٖرَاسبهشيَت            
خىيَٓذِْ بُٖشَداسإ بُثَِ ّ بُػُواُْناًْإ يُنُيإ ُٖرَاسدَنشيَت نُ بُفُسَِ يُآليُٕ وَصاسَتِ ثُسوَسدَوَ  - ح

 داسيَزساوَ.
 سيَُٓايِ تايبُت بُ بابُتُناِْ)َافِ َشوظ , دميىنشاطِ( + دًٓؤطايذ  -4

)َافِ َشوظ , دميىنشاطِ( بُيُنُوَ يُ وَسصيَهِ ثؤىل دَيَُذا دَخىيَٓذسيَت و بابُتِ دًٓؤطايذ يُ وَسصَنُّ تشٍ َُٖإ 
 يإ بؤ ُٖرَاسدَنشيَت. (Unit)ثؤيذا دَخىيَٓذسيَت و بؤ ُٖس وَسصيَو  ًْى يُنُ 

 

 بُ بُناسًَٖٓاِْ طًظتَُِ يُنُ ودَسُْضىوٕ ضؤًُْتِ دَسضىوٕسيَُٓايِ  : ًَٓذُّث
   ّيُنُ ×(ّ ئاَادَيِ = ئُدماَِ نؤػؼِ طاآلُّْ بابُت 11, 10ثؤيَِ ) دووُٖس  بابُتِ يُ ئُدماٌَ دَسضىوٕ  -1

(unit)   خىاسَوَ: ئُّ ُْٖطاواُّْ بُ ثًَِ  دياسّ نشاوّ بابُت 
 

 اُّْ بابُتطايَنؤػؼِ ئُدماَِ    - أ

ّ دياسيهشاوّ بابُت دَنشيَت بؤ َُبُطتِ دَسًَٖٓاِْ (unit)رَاسَّ يُنُّ  ×نؤػؼٌ طاآلُّْ بابُت ئُدماَِ  - ب
 .ئُدماَِ بابُت

نؤدَنشيَتُوَ بؤ َُبُطتِ دَسًَٖٓاِْ نؤ  ّ بابُت(unit)ئُدماَِ نؤػؼٌ طاآلُْ دوايِ يًَهذاِْ يُطٍَُ يُنُّ  - ت
 . ئُدماّ

 نىَ دَنشيَتُوَ . طاٍَ َِناٌْ طؼت بابُتُناْ (unit)رَاسٍَ يُنُناِْ   - خ

بَُُؾ تًَهشاّ و  بؤ دَسًَٖٓاِْ ئُدماَِ نؤتايِ ئُدماَِ )ت( ّ طُسَوَ دابُػِ ئُدماَِ  )خ( ّ طُسَوَ دَنشيَت - ز
 .طاأل دَسدًََٖٓشيَت ّمنشَّ تاقًهشدُْوَ

 .يَترَاسدَنش%( 10ًُٖهذا )( يُطاي11َ( و )10سيَزَّ دياسّ نشاو بؤ ثؤيُناِْ ) - ح

 

 %10  ×           =  ( 11 يإ 10)طايًَهِ  ئُدماٌَ نؤتايِ    - خ

     

%ئُو بابُتاُّْ 80% ثؤىل ياْضدَُّٖ+10% ثؤىل دَيُّ + 10دَسضىوٕ يُقؤْاغِ ئاَادَيِ = ئُدماَِ نؤتايِ - د
( طُسَوَ ,خ,زأ,ب,تنشدِْ بشِطُّ )(ّ ئاَادَيِ نُتاقًهشدُْوَّ طؼتًإ بؤ ئُدماّ ئُدسيَت بُسَضاو12ثؤىل)

 ئُوؾ دَبًَتُ منشَّ نَِ بشنَِ ّ وَسطشتٔ يُ صاْهؤ و ثُمياْطاناْذا.

يا يُ بابُتًَو  يُدوو بابُتيُنؤػؼِ طاآلُْ  ( يُدواّ تاقًهشدُْوَّ خىىل دووَّ 11و 10ئُطُس ُٖس طايًَو يُ ثؤيُناِْ ) - 2
 ُوَ بُ دَسُْضىو  ُٖرَاسدَنشيَت و ثًَىيظتُ ئُو طايَُ دوو باسَ بهاتُوَ.َاي )َاف ودميىنشاطِ يا دًٓىطايذ(  و وَسصيَو

 (ّ بابُتUNITنؤّ طؼتِ منشَّ بابُتُنإ دواّ ُٖرَاسنشدِْ )
 ( طؼت بابُتُناUNITٕنؤّ يُنُناِْ )

 

 نؤّ منشَناِْ بابُت يُ وَسصٍ دووَّ  +  نؤّ منشَناِْ بابُت يُ وَسصٍ يُنُّ          
                                                    2    
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بؤ ُٖسدوو دَسًَٖٓاِْ ئُدماَُنإ سووٕ دَناتُوَ  ُٖرَاسنشدِْ يُنُ و ضؤًُْتِ خىاسَوَ (6,  5, 4, 3خؼتُّ رَاسَ )  -3
 :بُثَِ ّ ئُّ ُْٖطاواُْ قؤْاغِ صاْظتِ و ويَزَيِ

 دَْىوطشيَت.) بُثَِ ّ وَسص ( وَسصّ ٓذناس بُ دَطتِ ًَٖٓاوَ يُ خاُّْ منشَّ منشَّ وَسصّ نُ قىتابِ/ خىيَ - أ

 يُنُّ ثًَىيظتِ بابُت دَنشيَت, نُ يُ خاُّْ )رَاسَّ يُنُ( بؤ ُٖس بابُتًَو تؤَاسنشاوَ.  × نؤػؼِ طاآلُْمنشَّ  - ب

اّ دَسضىوٕ و دَسًَٖٓاِْ نؤػؼٌ دوتاقًهشدُْوَ  ئُدماَِ خىىل دووََِ دَسُْضىبًَتيُخىىل يُنُّ ئُطُس يُ بابُتًَو  - ت
 .تؤَاسدَنشيَتيُنُّ بابُت دَنشيَت و ئُدماَُنُّ يُخاُّْ ئُدماَِ نؤتايِ  ×طاآلُْ 

 )رَاسَّ يُنُ( دَْىوطشيَت. ػىيَِٓ دياسّ نشاو ئُدماَُنُّ يُ  وُوَنؤدَنشيَٓ رَاسَّ يُنُّ بابُتُنإ - خ

دَسًَٖٓاِْ تًَهشا َّ يُنُّ دياسيهشاو نؤدَنشيَتُوَ يُ خاُّْ دواّ يًَهذاِْ يُ رَاس بابُتُنإمنشَّ نؤػؼٌ طاآلُّْ  - ز
 .و دابُػٌ نؤّ يُنُنإ دَنشيَت,بَُُؾ تًَهشاّ طاآلُْ دَسدًََٖٓشيَت تؤَاس دَنشيَت

(ّ ئاَادَيِ )تاقًهشدُْوَّ بُنًىسٍ( ْادسيَت بُ قىتابٌ/ خىيَٓذناس 12بشواْاَُّ دَسضىوٕ يُ دواّ تُواو نشدِْ ثؤىل ) -4
 ِئُطُس يُ تاقًهشدُْوَّ بُنًىسٍ دَسضىوًْؼ( ئاَادَيِ ثش ُْناتُوَ ,11,  10ثُسيُٓوَّ ُٖسدوو ثؤىل ) بابُتُناِْ ئُطُس

 بُدَطت ًَٖٓابَِ.
 

 منىُّْ ػًهاسّ
 أ ,ب( يُُْٖطاوّ دواتش تًَهشاّ طاآلُْ   -1وَ بُ طشاُْوَ بؤ ضىاسَّ ) ( ويَزَي3ِمنىُّْ يُنُّ تايبُت بُ خؼتُّ رَاسَ ). 1

 :وَى يُخىاسَوَ دَسدًََٖٓشيَت    
 

 

   

 

 

 
أ ,ب( يُُْٖطاوّ دواتش تًَهشاّ طاآلُْ  -1ساُْوَ بؤ ضىاسَّ )ُبُ ط صاْظتِ وَ( 5تايبُت بُ خؼتُّ رَاسَ ) دووَّمنىُّْ . 2

 وَى يُخىاسَوَ دَسدًََٖٓشيَت:
 

 

  

 

 
 
 

اّ دَسًَٖٓاِْ ئُدماَِ ُٖس طَِ طايَِ ئاَادَيِ بُيُنُوَ وَ بُ ٖؤّ ثشؤطشاّ تُْٗا طَِ رَاسَ دوايِ فاسصَ دَْىطشيَت ئُوَؾ دو -3
 طاصيًُوَ. 

 ( خىاسَوَ تؤَاسّ ْاوْىطهشدِْ طؼتني نُ بؤ ُٖس طَِ طايَِ قؤْاغٌ ئاَادَيِ بُيُنُوَ سيَهدشاوٕ. 8,  7ُٖسدوو خؼتُّ رَاسَ )
 
 

 2524                   نؤّ ئُدماَِ بابُتُنإ دواّ ُٖرَاسنشدِْ يُنُ                                   

  76.48 =                                  =                                                                                            =تًَهشاّ طاآلُْ 

  33                                   نؤّ يُنُناِْ بابُتُنإ                                                  

 

 7.648=  %10  ×  76.48%( = 10)سيَزٍَ 

 2802                   نؤّ ئُدماَِ بابُتُنإ دواّ ُٖرَاسنشدِْ يُنُ                                   

 75.75973 =                                  =                                                                                            =تًَهشاّ طاآلُْ 

  37                                   نؤّ يُنُناِْ بابُتُنإ                                                  
 

 7.575973=  %10  ×  75.75973%( = 10)سيَزٍَ 
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   خىيَٓذِْ سؤربؤ  ( ّ  ويَزَي10ِثؤىل ) (3خؼتُّ رَاسَ  )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 بؤخىيَٓذِْ سؤر ( ّ  ويَزَي11ِثؤىل ) (4خؼتُّ رَاسَ  )
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 ( ّ  صاْظتِ بؤ خىيَٓذِْ سؤر10(  ثؤىل )5خؼتُّ رَاسَ  )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ّ  صاْظتِ بؤ خىيَٓذِْ سؤر11(  ثؤىل )6خؼتُّ رَاسَ  )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صاْظتِ  ّ (11ثؤىل )(  6خؼتُّ رَاسَ  )
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 بؤ خىيَٓذِْ سؤر (  تؤَاسّ ْاوْىطهشدِْ طؼتِ بُػِ صاْظت7ِخؼتُّ رَاسَ  )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بؤ خىيَٓذِْ سؤر (  تؤَاسّ ْاوْىطهشدِْ طؼتِ بُػِ ويَزَي8ِخؼتُّ رَاسَ  )
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 ( ّ  صاْظتِ بؤ خىيَٓذِْ ئًَىاسا10ٕ(  ثؤىل )9خؼتُّ رَاسَ  )

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( ّ  صاْظتِ بؤ خىيَٓذِْ ئًَىاسا11ٕ(  ثؤىل )10خؼتُّ رَاسَ  )
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 بؤ خىيَٓذِْ ئًَىاسإ ويَزَيِ( ّ  10(  ثؤىل )11خؼتُّ رَاسَ  )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بؤ خىيَٓذِْ ئًَىاسإ ويَزَيِ( ّ  11(  ثؤىل )12خؼتُّ رَاسَ  )
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 خؼتُّ رَاسَ  )13(  تؤَاسّ ْاوْىطهشدِْ طؼتِ بُػِ صاْظتِ بؤ خىيَٓذِْ ئًَىاسإ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ئًَىاسإخىيَٓذِْ بؤ  ويَزَيِ(  تؤَاسّ ْاوْىطهشدِْ طؼتِ بُػِ 14خؼتُّ رَاسَ  )
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 تىسنُاٌْبؤ خىيَٓذِْ  صاْظتِ( ّ  10(  ثؤىل )15خؼتُّ رَاسَ  )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تىسنُاٌْبؤ خىيَٓذِْ  صاْظتِّ   (11(  ثؤىل )16خؼتُّ رَاسَ  )
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 تىسنُاٌْبؤ خىيَٓذِْ  ويَزَيِ( ّ  10(  ثؤىل )16خؼتُّ رَاسَ  )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 تىسنُاٌْبؤ خىيَٓذِْ  ويَزَيِ( ّ  11(  ثؤىل )16خؼتُّ رَاسَ  )
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 تىسنُاِْ يَٓذِْخى (  تؤَاسّ ْاوْىطهشدِْ طؼتِ بُػِ صاْظتِ بؤ17خؼتُّ رَاسَ  )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 تىسنُاِْخىيَٓذِْ بؤ  ويَزَيِ(  تؤَاسّ ْاوْىطهشدِْ طؼتِ بُػِ 18خؼتُّ رَاسَ  )
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 طشياِْبؤ خىيَٓذِْ  صاْظتِ( ّ  10(  ثؤىل )19خؼتُّ رَاسَ  )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 طشياِْبؤ خىيَٓذِْ  صاْظتِ( ّ  11(  ثؤىل )20خؼتُّ رَاسَ  )
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 طشياِْبؤ خىيَٓذِْ   ويَزَيِ ( 10ّ(  ثؤىل )21خؼتُّ رَاسَ  )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طشياِْبؤ خىيَٓذِْ   ويَزَيِ ( 11ّ(  ثؤىل )22خؼتُّ رَاسَ  )
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 طشياٌْخىيَٓذِْ بؤ  صاْظتِ(  تؤَاسّ ْاوْىطهشدِْ طؼتِ بُػِ 23خؼتُّ رَاسَ  )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طشياٌْخىيَٓذِْ بؤ  ويَزَيِْاوْىطهشدِْ طؼتِ بُػِ (  تؤَاسّ 24خؼتُّ رَاسَ  )
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 بُٖشَداسإبؤ خىيَٓذِْ   صاْظتِ ( 10ّ(  ثؤىل )25خؼتُّ رَاسَ  )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بُٖشَداسإبؤ خىيَٓذِْ   صاْظتِ ( 11ّ(  ثؤىل )26خؼتُّ رَاسَ  )
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 ُػِ صاْظتِ بؤ خىيَٓذِْ بُٖشَداسإ(  تؤَاسّ ْاوْىطهشدِْ طؼتِ ب27خؼتُّ رَاسَ  )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (11, 10)  منشٍَ بشِياس يُ قؤْاغِ ئاَادَيِ ثؤيُناِْ :ػُػُّ
 

ئُدماَِ نؤػؼٌ طاآلُّْ و دَخشيَتُ طُس )سشز(  تشاص( منشَّ بشِياس دَدسيَت بؤ ضاسَطُسّ منشَّ 5ثًَٓر )تُْٗا  -1
 .ثًَىيظتِ ثَِ ّ بًَت ُٖسناتًَوٖاتىوَ وَى يُ سيَُٓايًُناْذا  يُ خىىل يُنَُذا نإبابُتُ

 بؤ َُبُطتِ دَسضىوٕ . ( منشَّ بشياس وَسبطشيَت يُ خىىل يُنَُذا5قىتابٌ/ خىيَٓذناس َافِ ُٖيُ طىد يُ ) -2

 ( منشَيُ يُ خىىل دووََذا طىودّ ىلَ وَسدَطرييَت يُ َُٖإ طايَذا.5َاوَ يُو ) -3

ُٖسناتًَو ثًَىيظتِ ثَِ بًَت,ُٖسوَٖا بؤ ُٖسدوو بابُتِ ُطتِ ثُسيُٓوَ ( منشَّ بشِياس طىودّ ىلَ وَسدَطرييَت بؤ َُب5) -4
 نىسدّ و عُسَبًؽ بؤ طُساوَنإ و ٖاتىواِْ دَسَوَّ ُٖسيَِ بُ ثَِ ّ صدمريَّ طايَُنإ وَى يُ سيَُٓايًُناْذا ٖاتىوَ.

( و 40طُس يُيُى بابُت منشَ)دواّ بُدَطتًَٗٓاِْ منشَّ دَسضىوٕ يُطؼت بابُتُنإ َافِ ثُسيُٓوَّ ثَِ دَدسيَت ئُ -5
يُ خىىل يُنُّ يا دووَّ وًٖض منشَيُنِ َاوَّ بشِياس ْاضًَتُ  ( ئاَادَيِ 11,  10بُطُسَوَّ ُٖبًَت و تُْٗا بؤ ثؤيُناِْ )

 طُس  ئُو ئُدماَُ.

 وَسبطشيَت نُ    قىتابٌ/سىيَٓذناس ئُطُس بابُتِ ثُسيُٓوَّ ُٖبًَت َافِ خؤيُتِ طىود يُ َاوَّ منشَّ بشِياسّ ئُو طايَُ -6

 يُو بابُتُ تًايذا َاوَتُوَ .  

 بابُتِ ثُسيُٓوَ يُ قؤْاغِ ئاَادَيِ:سُوتُّ
( 40( ّ ئاَادَيِ بُ دَسضىو ُٖرَاسدَنشيَت ئُطُس يُ يُى بابُت َايُوَو  )11,   10يُ ثؤيُناِْ ) قىتابٌ/ خىيَٓذناس  .1

( 39) َابًَتُوَ ئُطُس يُ خىىل دووَّ يُ يُى بابُتبُآلّ ّ , يُ خىىل يُنُّ يا دووَ بُدَطتًَٗٓا بًَتمنشَ و صياتشّ 
بُثُسيُٓوَ  دَضًَتُ ثؤيًَهِ طُسوتش وَ ثًَىيظتُ طاآلِْ دواتش ئُو بابُتُ ثشِ بهاتُوَ  بًَت منشَ ونَُرتّ بُدَطتًَٗٓا

 بؤ ئُوَّ بُ دَسضىو ُٖرَاس بهشيَت. 
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( منشَ نَُرتّ ُٖيُ ئُطُس تُْٗا يُى 40ؤ ئُو بابُتُّ يُ )طىود يُ منشَّ بشِياس وَسبطشيَت ب يُو طايَُيذا بؤّ ُٖيُ .2
 .بؤ ئُوَّ بطاتُ منشَّ دَسضىوٕ بابُتِ َابىوَ

 ّ دؤسَ سَفتاس دَنشيَت.ُبؤ ُٖسدوو بابُتِ )َافِ َشؤظ و دميهشاطٌ + دًٓىطايذ( ب .3

ّ بُدَطت ًَٖٓابًَت ئُوَ بُ ( منشَو نَُرت39وَيُ ُٖسبابُتًَهًإ ) يُخىىل يُنُّ يا دووَّ ئُطُس يُُٖس ناّ وَسصدا - أ
 .ُْنُوتبًَت ثؤيًَهِ طُسوتش بُ َُسدًَو يُ بابُتُناِْ تشدا  ثُسيُٓوَ دَضًَتُ

 ُٖرَاسدَنشيَت.بؤ بُدَسُْضىو  ّدَسُْضىوٕ يُ يُى يُو دوو بابُتُ يُطٍَُ بابُتًَهِ تشدا ئُو طايَُ - ب

 .اسدَنشيَتبُيُى بابُت ُٖرَ بؤ َُبُطتِ ثُسيُٓوَبُيُنُوَ  بابُتُٖسدوو    - ت

 

  ضانهشدِْ تًَهشا: ُٖػتُّ
 :ضانهشدِْ تًَهشا  َُسدُناِْ      
 و دَضًَتُ طُس ئُدماَِ تاقًهشدُْوَّ   دًًَََٓتُوَ  وَنى خىَّ (ّ ئاَادَيِ 11, 10ُٖسدوو ثؤىل )منشَناِْ %( 20)سيَزَّ  -أ       

 .طؼتِ ُٖس طايًَهًإ نُ ُٖيًَذَبزيَشيَت            

 %( و صياتش واتُ نىَ منشَّ تاقًهشدُْوَّ طؼتِ 80دَسضىوّ طايَِ يُنُّ وخىيٌ يُنُّ بًَت وبُ تًَهشاّ )ثًَىيظتُ  -ب       
 (منشَ و بُطُسَوَ بًَت . 560يُ سُوت بابُتُنُ )           

 . و ْابًَت صاْهى الئ ثشبهاتُوَ  يُ صاْهىَ ثُمياْطاناْذا وَسُْطريابًَت-خ      
 بىَ يُى طاٍَ بُ ػًَىَّ دَسَنِ بُػذاسّ يُ ئُصَىوُْ طؼتًًُناِْ ئاَادَيِ دَنات . تُْٗا-ح       
 ئُطُس منشَناِْ طايٌَ و ،دوو طاالَُْيإ ويُنًَو يُُٖيَبزاسدِْ منشَناِْ خىيَٓذناس طُسثؼو دَبٔ يُ/قىتابِ -خ       

 ُصاْهىَ وثُمياْطاناْذا ْادسيَتِ .(منشَّ نًرَبِطَِ ّ بىَ وَسطشتٔ ي21دووََِ ُٖيَبزاسد ئُوا)         
 داواناسّ يُسيَطاٍ ثُسوَسدَنُيُوَ ثًَؼهُؾ بهات. خىيَٓذٕ ْىيَِ ِ طايَدَطتجًَهشدِْ  ( سؤر دوا15ٍىيظتُ يُ َاوَّ )ثًَ -ز       

  شَّ ُٖيَظُْطاْذِْ بهاتُوَ ومنإ ثًَىيظتُ ثشي,( ّ ئاَادَيِ بابُتِ ثُسيُٓوَّ ُٖبًَت 11,  10ئُطُس يُثؤيُناِْ )-ص        
 دوو ثؤيُ وَى خؤّ دًًََََٓتُوَ بؤ ئُو بابُتاُّْ ثشيإ دَناتُوَ.ئُو             

 ( ّ ئاَادَيِ بابُتِ ثُسيُٓوَّ ُٖبًَت.11 , 10ْابًَت يُثؤيُناِْ ) -س        

 يُ قؤْاغِ ئاَادَيِ ضٍ نشدٕــــط: ْؤيُّ
 ُنِ ًْىٍَ وَسصَناْذا طفشّ دَدسيَتَِ يُو بابُتُ.طضٍ يُ ُٖس بابُتًَو يُ تا قًهشدُْوٍَ ْىوطًٓ -1
 ( منشَ 80يُ طُس ) بابُتُ ذا يُو خىيٌ دووََ,يُ طضٍ  يُ تا قًهشدُْوٍَ ْىوطًُٓنِ نىَتايٌ وَسص طفشّ دَدَسيَتَِ -2

يَت بُ منشَّ ( ٍ بىَ ُٖرَاس دَنش50دَناتُوَ  و يُ ناتِ دَسضىوْذا ُٖسضُْذ منشَ وَسبطشيَت تُْٗا )دووباسَ تاقًهشدُْوَ 
 ُٖيَظُْطاْذًْؼُوَ.

 طضّ يُ يُى بابُت يُ تاقًهشدُْوَّ خىىل دووََذا ئُدماَذَسَنُّ بُ دَسُْضىو ُٖرَاسدَنشيَت يُو طايَُدا. -3

بُ دَسُْضىو ئُدماَذَسَنُّ يُو طايَُدا  يُخىىل يُنُّ يإ دووَّ تاقًهشدُْوٍَ طؼيت ئاَادَيٌيُطضٍ يُ يُى بابُت  -4
 بُ ثًَِ سيَُٓايًُنإ. دووباسَ بهاتُوَ نًَُىيظتُ طايَِ دواتش يُ َُٖىو بابُتُنإ تاقًهشدُْوَُٖرَاس دَنشيَت و ث

ُٖس يُو بابُتُ طفشّ دَدسيَتَِ  وَ طايَِ دواتش ُٖسضُْذ منشَ بُدَطت طضّ يُبابُتِ ثُسيُٓوَ سوو بذات و ًَطاييُُٖس  -5
 .ذًْؼُوَ( منشَ بؤ دادَْشيَت بُ منشَّ ُٖيَظُْطا50ْبًًََٗٓت ُٖس )

بُدَسُْضىو ُٖرَاس دَنشيَت  يُتاقًهشدُْوَّ طؼتًذاقىتابِ/خىيَٓذناسّ يُى بابُتِ و دوو بابُتِ ئُطُس طضّ بهات  -6
بُدَطت َافِ بُػذاسبىوٕ يُ َُٖىو بابُتُنإ دواتش بُسيَطاّ تاقًهشدُْوَّ بُسايِ  ِيُو طايَُدا و ثًَىيظتُ طايَ

 .ُوَبًًََٗٓت
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 ئاَادَيِخىيَٓذناسّ طُسِاوَ بؤ ُٖسيَِ/ تايبُت بُ قؤْاغِ  /قىتابِ  تاقًهشدُْوَناِْ / دَيُّ
  بؤ قىتاخباُْناِْ سهىَِ و ئًٌُٖ و ئًٓتُسْاػٓاٍ يُبابُتُناِْ نىسدّ و عُسَبِ            

بُ ثًَِ و ًَتخىيَٓذبًَت و ثؤىل بشٍِ ب ِطَِ طايَ ساوَتُوَُيُو ووآلتُّ ىلَ ّ ط بؤ طىود وَسطشتٔ يُّ سِيَُٓايًُ ثًَىيظتُ (1
 طَِ طاٍَ ئُو سيَُٓايًُ ْايطشيَتُوَ وَ نَُرت يُ, بؤ دياسّ دَنشيَت ثؤىل  ُوًَتَئُو بشِواْاَُيُّ يُطٍَُ خؤيذا ًَٖٓاو

ئاَارَ بُطايَِ طُساُْوَ  ثًَىيظتُ يُ بشواْاَُّ طىاطتُٓوَيذاطُساوَنإ بؤ ُٖس قىتاخباُْيُى  ّيُناتِ طىاطتُٓوَ (2
 َ بُسيَىَبُس بُسثشطُ ىلَ ّ.بهشيَت و بُ ثًَطُواُْو

ُوَو ْىوطني تُْٗا يُ خىيَٓذْ و(منشَ دَبًَت 20ٌ طُساُْوَّ قىتابٌ و خىيَٓذناس منشَّ دَسضىوٕ  )يُ طايَِ يُنَُ (3
 . منشَيُ 100وبُسصتشئ منشَّ دَسضىوٕ  ,تاقًهشدُْوَ دَنات 

 .يُ( منشَ 100) ًَت و  بُسصتشئ منشَّ دَسضىوٕ( منشَ دَب30نَُرتئ منشَّ دَسضىوٕ ) يذادووََِ طُسِاُْوَطايَِ يُ   (4

( منشَ دَبًَت و بُسصتشئ منشَّ دَسضىوٕ 40يُ طايَِ طَِ يُّ و ضىاسََِ طُسِاُْوَيذا نَُرتئ منشَّ  دَسضىوِْ ) (5
 .يُ( منشَ 100)

َِ ّ صدمريَّ طايَُ (ّ طُسَوَ َُسدِ بُػذاسبىوٕ دَبًَت يُ تاقًهشدُْوَ طؼتًًُناْذا بُث5,  4,  3, 2, 1خايَُناِْ ) (6
( منشَّ 20بىو ئُواثًَىيظتُ ) دياسيهشاوَنإ. واتُ بؤ بُػذاسّ يُ تاقًهشدُْوَّ طؼتِ ئُطُس طُسِاوَ طايَِ يُنُّ

( منشَ 30) ثًَىيظتُبُػذاسّ نشدٕ  وَسطشتِٓ َايف بىَ ُٖبًَت بىَ وَسطشتِٓ َايف بُػذاسّ  وَ ئُطُس دووَّ طايَِ بًَت
ئُطُس ُٖس طايَو يُو ضىاس طايَُ طُيؼتبًتُ ثؤىل بًَت ُٖ( منشَّ 40ثًَىيظتُ ) ضىاسَّويُّ طاالَِْ طَِ , ُبًَت ٖ
 . يُتاقًهشدُْوَّ طؼتِ دَبُخؼشيَت(ّ ئاَادَيِ 12)

ت بًًََٗٓت ئُطُس ُٖس طايًََو يُو دوو طايَُ ( بؤ دَسضىوٕ بُدَط50طُسِاُْوَيذا دَبًَت منشَّ ) يُ طايَِ ثًَٓذُّ و ػُػَُِ (7
بؤ نًرَبنًَِ وَسطشتٔ يُ صاْهؤو  ٍ بُدَطتِ دًًَََٖٓتئُو منشَيُ ( ّ ئاَادَيِ بهات12تاقًهشدُْوَّ ثؤىل ) بُػذاسّ

طاٍَ وَى قىتابِ/ خىيَٓذناسّ ئاطايِ منشَناِْ نىسدّ و عُسَبِ ذا ُٖرَاس ْانشيَت. دواّ ػُػُّ ثُمياْطُناْ
 .ُٖرَاس دَنشيَت بؤ نًرَبنًَِ وَسطشتٔ

بُ ثًَِ بشِطُناِْ  ئُّ سيَُٓايًُعًَشاقذا تُْٗا يُ بابُتِ نىسديذا عُسَبِ و دَسَوَّ ُٖسيَِ يُ تاِْطُسِاوَّ ووالَ (8
 . دَياْطشيَتُوَ  طُسَوَ (ّ 7تا  1) خايَُناِْ

قىتاخباُْ/خىيَٓذْطانإ بؤيإ ًُْ بُبَِ بُسابُس نشدِْ بشواْاَُ طُساوَنإ ياٖاتىوإ بؤ ُٖسيَِ وَسبطشٕ و  (9
 ُ ىلَ ّ.بُسيَىَبُس بُسثشط

بُسيَطاّ ثُسوَسدَناًْإ بؤيإ ُٖيُ قىتابٌ/خىيَٓذناسّ عريام وَسبطشٕ بُ ثَِ ّ بشواْاَُناًْإ وَ ثًَىيظتُ  (10
 وبُسيَىَبُس بُسثشطُ ىلَ ّ. ساطتاْذًْإ بؤ بهشيَت

( و 10ثؤىل ) ( ّ بؤ طُساوَنإ تُْٗا بؤ ئُواُْ ُٖرَاسدَنشيَت نُ يُ 11,  10%( ّ منشَّ ثؤيُناِْ ) 10سيَزَّ يُ ) (11
( 100( طُساوُْتُوَ تاقًهشدُْوناًْإ يُ ) 12,  11ثًَؼرت يُخىيَٓذْطاناِْ ُٖسيَِ بُسدَواّ بىوَ, ئُواُّْ يُ ثؤىل ) 

 منشَ دَنُُْوَ.

َ بابُتُناِْ نىسدّ و عُسَبِ و%( يُ 10بؤ َُبُطتِ ُٖرَاسنشدِْ سيَزَّ ) و ( يُّ طُساوُْتُو10َئُواُّْ يُ ثؤىل ) (12
بُدَطت ًَٖٓا ئُو منشَيُيإ بؤ  ًإمنشَّ دَسضىوْئُطُس طُساُْوَيإ بُثَِ ّ صدمريَّ طايَُناِْ  ّىسديا تُْٗا ن
 . ( طُسَو2َ, 1يُطٍَُ سَضاو نشدِْ خايَُناِْ )نُ ْضَرتئ منشَّ دَسضىوُْ  ( 50منشَّ )بطُيَٓشيَتُ 

بُ يُنًَو يُو ضىاس طايَُ ُٖرَاسدَنشيَت ٔ بُسايٌ )متًٗذٍ( يُقىتاخباُْناًْإ دَخىيَٓ يُى طايٌَئُو طُساواُّْ  (13
 ( طُسَوَ ْاياْطشيَتُوَ.12( منشَ دَبًَت خايَِ )50دَسضىًْإ يُطُس )
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  يًَزُّْ تاقًهشدُْوَناِْ قىتاخباُْو خىيَٓذْطانإ / تايبُت بُ قؤْاغِ ئاَادَيِ: َُّٖياْض
 تش  ياسيذَدَسّ ناسوباسّ قىتابًإ و ضىاس َاَؤطتاّ يًَزُْ ّ تاقًهشدُْوَنإ بُطُسؤنايُتِ بُسِيَىَبُسو ئُْذاًََتِ  (1

  طُسثُسػتِ نشدِْ تاقًهشدُْوَناِْ نؤتايِ ُٖسدوو وَسصّ طاٍَ بؤ دَطتًٓؼاًْإ دَناتدَطتُّ َاَؤطتايإ نُ   
     سِاطُياْذِْ و إنتؤَاسَدَسًَٖٓاِْ منشَناِْ نؤتايِ وتؤَاسنشدًْإ يُو وِْ بُباػرتئ ػًَىَخىىل دووَّ و بُسيَىَضىو         

    ئُو دَنات,ئُدماَُناِْ تاقًهشدُْوَ بُ ػًَىَّ ْىوطًُٓنِ تًادا ئاطتِ قىتابًإ و ثًَؽ نُوتًٓإ دَطتًٓؼإ          
 ُٖس ُٖيَُيُى يُ ئُدماَُناِْ.تِٓ ًًَُْٗٓناِْ تاقًهشدُْوَنإ وثاساطيًَزُْيُ ثًَهُوَ بُسثشطًاسٕ يُ         
 خىيَٓذناس وَُٖس /بُ قىتابٌّ قىتاخباُْ بذسيَتُوَ  نإ يُ قىَْاغِ ئاَادَيِ بُ ناست و َىَسثًَىيظتُ ئُدماَُ (2

 ثًَهُوَطُسَوَ  طىَساْهاسيًُى يُئُدماَذا بُبَِ بشياسّ يًَزُّْ يًَهىَيًُٓوَ ُْبًَت سيَطاّ ثًَٓادسيَت ويًَزُّْ       
 بُسثشطًاسٕ يُ ُٖيَُنإ.   

 ُو قىتاخباُْ ئًًُٖاُْؾ دَطشيَتُوَ نُ ثشؤطشاَِ ُٖسيَِ دَخىيَٓٔ.( ّ طُسَوَ ئ 2,  1خايَِ )  (3

  ئُسنُناِْ يًَزُّْ تاقًهشدُْوَ يُ ناتِ ئُدماَذاِْ تاقًهشدُْوَنإ :دواْضدَُّٖ
وَسطشتِٓ ثشطًاسَناِْ خىيَِ دووَّ يُطٍَُ ثشطًاسَناِْ خىىل يُنُّ بَُؤس نشاوّ بُداخشاوّ يَُاَؤطتاّ بابُت  (1

 ًُناًْإ و يًَزُّْ تاقًهشدُْوَنإ ثًَهُوَ بُسثشطًاسٕ ىلَ ّ. ثاساطتِٓ ًَْٗٓ

ِ بىََُٖىو بابُتُنإ ودابُػهشدِْ منشَ بُطُسثشطًاس منىوُْينشدِْ داْاِْ وَالََِ  وطُسثُسػتِبُدواداضىوٕ  (2
 .يكُناٌْ و

 ًَِْٗٓ نشدِْ تًَٓىوطُ ئُصَىوًًُْنإ يُ تاقًهشدُْوَناِْ نىَتايِ وَسصَنإ.  (3

 هشدٌْ وسدٍ ئُدماَذاٌْ ثؼهٓني و ُٖرَاسنشدٌْ منشَنإ بُثًٌَ وَالََُ منىوُْيًُنإ.طُسثُسػتً (4

 دابُػهشدِْ ئُدماَُنإ بُ ثَِ ّ سيَُٓايًُنإ .ساطُياْذٕ و  (5

خىيَٓذناسإ و ساطُياْذٌْ ئُدماَُنإ و  ُٖسدوو وَسص و نؤػؼِ طاآلُّْنؤتايٌ  تؤَاسنشدٌْ منشٍَ تاقًهشدُْوَناٌْ  (6
 ػًَىٍَ ْىوطشاو بؤ دايبابُنإ بُْاسدًْإ 

 خىيَٓذناسإ و قىتابًإ وايذا ئاطيت تاقًهشدُْوَنإ نُ تً ّ تايبُت بُشٍ طاالَُْئاَادَنشدٌْ ساثؤستًَهٌ طؼتط (7
 .نشابًَت بُساووسدإ بُ ثشؤطٍُ فًَشناسيًُوَ  بُئُدماَُنإ و ثُيىَْذيً تايبُت ئاَاسٍ           

 
   ئاَادَيِ ثىَيُ ْانىَتايًُناِْ قىَْاغٌبُتايبُت ِ سيَُٓايًُن ضُْذ: طًاْضَُّٖ

 تاقًهشدُْوَنإ بُ ثًٌَ تايبُمتُْذيَيت بابُتُنإ و سيَُٓايًُناٌْ وَصاسَتٌ ثُسوَسدَ  بُ ْىوطني و صاسَنٌ و  -1
 ثشِانتًهٌ ئُدماّ دَدسئَ.    

  تاقًهشدُْوَناٌْ  ُناُْوَ ئُدماّ دَدسئَ,بُالَّتيُاليُٕ َاَؤطتاٍ بابُ ًْىٍَ وَسصتاقًهشدُْوٍَ و ُٖيَظُْطاْذُْنإ -2
  سدبًِٓ وو و تاقًهشدُْوَ بىَ َُبُطتِنُ  طُسثُسػتِ دَنشئَبؤ ثؤيُ ْانؤتايًُنإ يُ اليُٕ ئُو يًَزْاُْوَ  وَسصنؤتايٌ      

 ُ بُ ثَِ ّ سيَُٓايِ دَسَنِ  (ّ ئاَادَيِ ن12اتىوٕ بُ ثَِ ّ طًظتَُِ ئاَادَيِ,بَِ دطُ يُو دَسَنًاُْ طًَؼتىوُْ )ثًَهٗ   
 . بُػذاسّ تاقًهشدُْوَ دَنُٕ     

 َوَ ثًَو رتيُ يُن ْٔضيهثظجىَسّ بابُت يا ئُو ثظجىَسيًاُّْ دَطتٍُ َاَؤطتايإ ضُْذ يًَزُْيُى يُ َاَؤطتاناٌْ  -3      
 بُ ٖاوناسّ ئُّ يًَزْاُْ  دَطتًٓؼإ دَنُٕ. ىيُ, وَ يًَُْى خىَياْذا يُنًَو بُ طُسثُسػتًاسّ ُٖس يًَزُْ دًًَََٖٓت           
 تًَٓىوطُنإ و دَسًَٖٓاِْ نىَ منشَناًْإ و ٖاوناسّ بىَ  ئُْذاَاِْ ُٖيَذَطنت بُ سيَهدظتِٓ تاقًهشدُْوَنإ و ثؼهًٓين           
 ستًَو ثًَؼهُؾ بُ دَطتُّ َاَىَطتايإ يًَزْاُْ يُ نىَتايِ طايَذا ساثىَ وَٖا ئُوُٖس ئاَادَنشدِْ ساثىَستِ طؼتِ طاالَُْ .          
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 دَنُٕ دَسباسَّ اليُُْ باؾ و خشاثُناِْ ئُّ تاقًهشدُْوَيُ.            
 ئُطُس يُ بابُتًَو يُى َاَؤطتاٍ ثظجؤسِ ُٖبىو ئُوا ئُويإ ثشطًاس دادًََْت و ئُطُس صياتش بىوٕ ئُوا ثًَهُوَ -4

 إ بُسثشطًاسٕ يُ ثاساطتين ئُو ًًًَُْٗٓدا.دادًََْٔ و َُٖىوي ُٖس وَسصيَوثشطًاسٍ       
 ْآًًَََت خىيَٓذْطٍُ سؤردا قىتاخباُْوُٖس خىيَٓذناسيَو دوو طاٍَ يُ طُس يُى يُ ثؤيًَهذا دَسُْضىو َايف دَواٌَ يُ   -5

 ًَىٍَ دَسَنٌ بُػذاسٍ يُ بُ ػ إ دسيَزَ بُ خىيَٓذٕ بذَٕ وَ ياخىيَٓذٌْ ئًَىاس  ئاصادٕ طايٌَ طًًَُّ يُ َُٖإ ثؤيذا يُوَ       
  ئُطُس طايَِ دواتش ئُو ثىيَُّ بشِّ  بؤّ ُٖيُ بطُسيَتُوَ خىيَٓذِْ  سؤر بُ َُسدًَو تَُُٕ سيَطش بهات ناْذا تاقًهشدُْوَ      
 .ُْبًَت      

  بؤ  دَنشيَت ُٖرَاسش تبابُتُناٌْ  تىسنُاًْإ تًَذا دَخىيَٓذسيَت يُطٍَُ ِ واْاٍُْ بابُتُناٌْ صَاٌْ طشياْئُو قىتاخب -6
 ُٖفتاُْ يُ دياسّ نشاوّ , بُثَِ ّ بُػُواُّْ  ُٖرَاسنشدِْ يُنُّ ثًَىيظتَُبُطتِ سيَزَّ دياسّ نشاو يُطٍَُ       
 .بُسيَىَبُسايُتِ طؼتِ ثشؤطشاَُنإ      

 
  ُٓ عًَشام ديَ خىيَٓذناساُّْ يُ ػاسَناِْ تشّ/بُو قىتابِ  ضُْذ ئُسهاًَهِ تايبُت :ضىاسدَُّٖ

 .ُٖسيَِ                   
منشَّ ُ َناِْ ًْىَّ طايًَإ بهشيَت بيُػاسَناِْ تشّ عريام ديَُٓ ُٖسيَِ منش خىيَٓذناساُّْ طُباسَت بُو قىتابِ / .1

ُ وَسصّ دووَّ ُطُس قىتابِ ييإ ئُدماّ بذَٕ ئخىَِ وَسصّ دووًََؽ يُقىتاخباُْناِْ وَسصّ يُنُّ وَ تاقًهشدُْوَناْ
 سيَِ.ٖاتُ ُٖ

( يُو ناتُدا بؤّ ُٖيُ حاالت طارئةئُطُس منشَّ ًْىَّ طاٍَ يا وَسصّ يُنٌَُ ُْبىو يُبُس ٖؤيُنِ يُْاناو )  .2
 .ثًَؽ دَطت ثَِ نشدِْ وَسصّ دووَّ بًَتتاقًهشدُْوَّ وَسصّ يُنُّ يُ خىىل دووَّ ئُدماّ بذاتُوَ بُ َُسدًَو 

دَياْطشيَتُوَ  ئُّ سيَُٓايًاُْ )سؤر , ئًَىاسإ , دَسَنِ(  ُِخىيَٓذَُْٖىو قىتابِ و خىيَٓذناسيَو نُ بُسدَواّ بًَت ي .3
 ئاَادَيِ.قىَْاغِ بُ ظتَُِ تايبُت ُٖسيُنُو بُ ثًَِ طًيُبىاسّ ثُسيُٓوَ و دَسضىوٕ و دَسُْضىوٕ 

( طاٍَ 16) قىَْاغِ بُٓسَت نُ تًَُُْإ يُ ئُو قىتابِ و خىيَٓذناساُّْ دوو طاٍَ يُطُس يُنرت دَسْاضٔ دطُ يُواُّْ .4
دَسْانشئَ ئُواُّْ تش ُٖس َُٖىويإ ئاصادٕ يُوَّ بؤ طايَِ طَِ يُّ دَضُٓ خىيَٓذِْ ئًىاسإ ويإ بُسيَطاّ و  نَُرتَ

  دَسَنِ و بُثَِ ّ سيَُٓايًُنإ بُػذاسّ ئُصَىوُْنإ دَنُٕ.
بؤ ئاطاْهاسٍ تِ ئُصَىوُْناُْوَ يُ اليُٕ بُسيَىَبُسايُتِ طؼدَنشٍَ ُْٖذٍَ سيَُٓايٌ و سووْهشدُْوَ   ثاْضدَُّٖ:
 يُ ناتِ ثًَىيظتذاو بُ ساويَز يُطٍَُ وَصيشّ ثُسوَسدَ. بُْذَناٌْ ئُّ طًظتَُُ دَسبهشئَ دًَبُدًَهشدٌْ 

 
 تًَبًًُٓنِ طشْط:

 ثىضٍَُثًَؼرت ناسيإ ثَِ نشاوَ نُ ئاَادَيِ بُتاقًهشدُْوَناِْ قؤْاغِ  ٔتايبُت َُٖىو ئُو ْىطشاو و سيَُٓايًاُّْ 
 يُطٍَُ ساطُياْذِْ ئُّ طًظتَُُدا ناسيإ ثَِ ْانشيَت.دَنشيَُٓوَ و 
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 (1سيَُٓايِ رَاسَ )
 

 يًَزُّْ باالَّ بُسدَواَِ  ئُصَىوُْ طؼتًًُنإيُنُّ: 
 

اَِ يًَزُّْ باآلّ بُسدَو 2009ضىاسَّ يُطًظتَُِ خىيَٓذْطُ ئاَادَيًُناِْ بشياسدساو يُطايَِ -49بُثَِ بُْذّ 
 ئُصَىوُْطؼتًُنإ بُّ ػًَىَيُّ خىاسَوَ ثًَهذًَٖٓشيَت:

 ثًَهذًََٖٓشيَت بُ طُسوَنايُتِ بشيهاسّ وَصاسَت نُ ثَِ ّ دَوتشيَت    بُ فُسَاِْ بُسيَض وَصيشّ ثُسوَسدَ يًَزُْيُى -1
 ىوُْطؼتًًُنإ( وبُسيَىَبُسّ  )يًَزُّْ باآلّ ئُصَىوُْطؼتًًُنإ(دواتش ثًَِ دَوتشيَت )يًَزُّْ باآلّ بُسدَواَِ ئُصَ      
 .ُيًَزُْي ئُوُ بشياسدَسّ ًَهِ ػاسَصاؾ يُ يًَزُْنُ دَبًَتنُططؼتِ ئُصَىوُْنإ دَبًَتُ دًَطشّ طُسؤنِ يًَزُّْ باآل و     

 ئُْذاَاِْ يًَزُّْ باالَّ ئُصَىوُْ طؼتًًُنإ يُ نُطٌَ ثظجىسّ ػاسَصايُ بىاسّ ئُصَىوُْنإ وطُسثُسػتًاساِْ  -2
  ثظجىَسّ ئُو بابُتاُّْ دَضُٓ تاقًهشدُْوَ طؼتًًُنإ ثًَهذيَت نُْاطشابٔ بُ نُطاِْ خاوَٕ  تىاْا و بُ  ئُصَىوٕ      

 طاٍ نَُرت ُْبًَت ,خاوَٕ سابشدوويُنِ ثاى 15ويًَٗاتىو وناساَُ ودَطتجاى يُ بىاسّ ثُسوَسدَدا وَ سارَّ خضَُتًإ يُ      
 بٔ يُبىاسّ ئُصَىوُْنإ .     

وثاساطتِٓ ُْذاَاِْ يًَزُْنُ ثًَهُوَ بُسثشطًاسٕ يُ بُسيَىَبشدِْ ئُو ئُصَىوُْ طؼتًًاُْ و داْاِْ ثشطًاسَناِْ ئ -3
ًًًَُْٗٓناِْ ودَسًَٖٓاِْ سيَُٓايًُناِْ  سيَهدظنت و بُسيَىَبشدِْ ئُصَىوُْطؼتًًُنإ يُطُساْظُسّ ُٖسيَِ , وساطُياْذِْ 

دادَْشيَت دًا  استجنائي( -,  وَناسَناٌْ ئُو يًَزُْيُ بُ ناسّ طُسَسايِ )بُدَسايِ ئُدماَُناِْ وودَسًَٖٓاِْ ئاَاسَناِْ
 يُناسّ فُسَاْبُسّ ئاطايِ.

يًَزُْيُنِ ثظجؤسّ و ٖىُْسّ بؤ بُسيَىَبشدِْ ناسَناِْ نؤْرتؤىل ثؤىل ْؤيَُِ بُٓسَِتِ بُبشِياسّ طُسؤنِ يًَزُّْ باآل  -4
ربدِْ ئًؽ و ناسَناِْ ئُو نؤْرتويُ يُ ُٖسدوو خىيذا يُطٍَُ ساطُياْذِْ طاآلُْ ثًَو دًََٖٓشيَت بُسثشطٔ يُ بُسيَ

 ئُدماَُنإ و ئاَاسّ ثًَىيظت. 

ًََٖٓشيَت يُ ضىاس ئُْذاّ بؤ ئًؽ و ناسّ تاقًهشدُْوَنإ يُ بُسيَىَبُسايُتِ طؼتِ ديًَزُّْ ناسا طاآلُْ ثًَو  -5
  ئُصَىوُْنإ. 

 
 
 

 سيَُٓايًُناِْ
 بُت بُضؤًُْتِ بُسيَىَضىوِْ تاقًهشدُْوَنإ تاي 
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 -:دووَّ 
 ُدماّ داِْ تاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاِْ و طُسثُسػتِ نشدِْ تاقًهشدُْوَطؼتًًُنإ.ضطا بؤ ئيًَزُّْ يكِ ثاسيَ 
طاآلُْ بُفُسَاِْ يًَزُّْ باآلّ ئُصَىوُْطؼتًًُنإ يًَزُّْ يكِ يُ ُٖس ثاسيَضطايُى ثًَهذًَٖٓشيَت بؤ بُ ئُدماّ طُياْذِْ  -1

 وَ.تاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاِْ ثؤىل ْؤيَُِ بُٓسَِت وَى يُسيَُٓايًُناْذا ٖاتى

ياسيذَدَسّ بُسيَىَبُسّ طؼتِ بؤ ناسوباسّ ئُو يًَزُْيُ ثًَهذيَت يُ بُسيَىَبُسّ طؼتِ ثُسوَسدَّ ثاسيَضطا طُسؤى و  -أ -2
بُسيَىَبُسّ طُسثُسػيت ثُسوَسدَيِ و ديًٓايِ دؤسّ و بُسيَىَبُسّ تُنًٓهِ بؤ ناسوباسّ تاقًهشدُْوَنإ تاقًهشدُْوَنإ و 

ئُْذاَاِْ ئُو  )نُ ْاطشاو بًَت بُ ديظؤصّ و دَطت ثانِ و طًاِْ بُسثشطًاسيُتِ( صَىوُْنإفُسَاْبُسيَهِ ػاسَصاّ ئُ و
يُطٍَُ سَضاو  ,ئُو يًَزُْيُ دَطت بُناس ْابٔ تا ئُو ناتُّ يًَزُّْ باآلّ ئُصَىوُْطؼتًًُنإ ثُطُْذّ دَناتيًَزُْيُ دَبٔ

 .  يُ تاقًهشدُْوَ طؼتًًُنإنيًٖض يُنًَو يُ ئُْذاَاِْ ئُو يًَزُْيُ بُػذاسْئُوَّ نشدِْ 

دوو طُسثُسػتًاسّ ثظجؤسّ دادَْشيَت بؤ وسدبًِٓ نشدِْ ثشطًاسَناِْ تاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاِْ و ضاخ و بُسط نشدِْ  -ب
 ثشطًاسَنإ و ئُواُْ ئُْذاّ ْابٔ يُ يًَزُّْ يكٌ.

اساطتِٓ ًًًَُْٗٓناًْإ و دَسًَٖٓاِْ َُٖىو ئُو ئُسناُّْ يُئُطتؤّ يًَزُّْ باآليُ بؤ َُبُطتِ داْاِْ ثشطًاس و ث -3
سيَُٓايًُناِْ سيَهدظنت و بُسيَىَبُسدِْ ئُصَىوًُْْؼتُاًُْناِْ يُطُس تاطُسّ ثاسيَضطانُّ دَنُويَتُ ئُطتىَ,ئُْذاَاِْ ئُو 

 يًَزُْيُ بُيُنُوَ بُسثشطًاسٕ وناسَناِْ يًَزُْ بُ ناسّ طُسَسايِ دًايُناسّ فُسَاْبُسّ ئاطايِ دادَْشيَت.

ًَزُّْ يكِ يُ ثاسيَضطا بُسثشطُ يُ داْاِْ ضاوديَشو ياسيذَدَسو بُسيَىَبُسّ ٖىيَُناِْ ئُصَىوُْطؼتًًُناِْ قؤْاغِ ي -4
ئاَادَيِ و بُ ٖاوناسّ يُطٍَُ يًَزُّْ تاقًهشدُْوَّ قُصانإ يُطٍَُ ثاساطتِٓ ًًًَُْٗٓناِْ ئُو ئُصَىوُْ و َُٖىو ئُو 

 ( دَطت ًْؼإ نشاوَ.10ًْإ ثَِ دَنشيَت وَى يُ سيَُٓايًُناِْ رَاسَ )ئُسناُّْ نُ يُ يًَزُّْ باآلوَ فُسَا

طاآلُْ بؤ ُٖس قُصايُى يًَزُْيُى بُ ْاوّ )يًَزُّْ طُسثُسػتِ تاقًهشدُْوَّ قُصانإ( ثًَو دًََٖٓشيَت بؤ َُبُطتِ  -5
 وَ.ساثُساْذِْ ناسوباسّ تاقًهشدُْوَنإ يُ طٓىسّ ئُو قُصايُ وَى يُ سيَُٓايًُناْذا ٖاتى

 يُ بُسيَىَبُسايُتِ   تاقًهشدُْوَنإ بؤ ياسَُتِ داِْ يًَزُّْ يكِ ثًَهذًََٖٓشيَت يُ ثًَٓر ئُْذاّ  ايًَزُّْ ناسطاآلُْ  -أ   -6

 ثُسوَسدَّ ثاسيَضطا. طؼتِ     

بُْذِْ يُ ا يُ ثًَٓر ئُْذاّ ثًَهذًََٖٓشيَت  بؤ ياسَُتِ داِْ يًَزُّْ تاقًهشدُْوَناِْ َُيَيًَزُّْ ناسطاآلُْ   -ب  
 ثُسوَسدَناِْ ْاو ثاسيَضطاناْذا.   

 ا يُ طَِ  ئُْذاّ ثًَهذًََٖٓشيَت  بؤ ياسَُتِ داِْ يًَزُّْ تاقًهشدُْوَناِْ ثُسوَسدَّ قُصا. يًَزُّْ ناسطاآلُْ  -ز

 زُْناِْ تاقًهشدُْوَنإ : يًَ طَِ يُّ:
طًظتَُِ قىتاخباُْ  ّ  بُ ثَِيَت ًََٖٓشثًَو دُْ طاالَيُ ُٖس قىتاخباُْ/خىيَٓذْطايُى نإ يًَزُْناِْ تاقًهشدُْوَ  

نىَتايِ طُسثُسػتِ نشدِْ ناسوباسّ تاقًهشدُْوَناِْ قىتاخباُْيِ و تاقًهشدُْوَناِْ   و ئاَادَيًُنإ بىًًَُنإ بُٓسَت
اسيذَدَسّ ناسوباسّ وئُْذاًًَُتِ يبُ طُسوَنايُتِ بُسيَىَبُس ودَسًَٖٓاِْ تًَهشانإ , ًُوَ ًبُ ُٖسدوو خىيوَسص ُٖسدوو 

تجًَهشدِْ نىَبىوُْوَّ يُنَُِ طُسَتاٍ دَطيُ دَطتًٓؼاْذَنشئَئُدمىوَُِْ َاَىَطتايإ يُاليُٕ ضىاس َاَىَطتا نُ قىتابًإ و
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ثًَهُوَ بُسثشطًاسٕ يُ ثاساطتِٓ ًًًَُْٗٓناِْ تاقًهشدُْوَنإ و ُٖس ُٖيَُيُى  ئُو يًَزُْيُقىتاخباُْنإ  دَواَِ
 : يُئُدماَُناِْ

 :ئُسنُناِْ يًَزُّْ تاقًهشدُْوَ ئَُإُْ -1
 وَسطشتِٓ ثشطًاسَناِْ خىىل يُنُّ و دووٌََ ُٖسدوو وَسص و ثاساطتِٓ ًًًَُْٗٓناًْإ. - أ

َـاسَّ  بـُسيطاّ داْـاِْ ر   خىيًُوَ ئـُوَؾ وَسص بُ ُٖسدوُٖسدوو نىَتايِ  ًَِِْٗٓ نشدِْ تًٓىطُناِْ تاقًهشدُْوَناْ - ب
ـ  ْ ًَْٗــِٓ و يإ بُ داخظتِٓ ـ  اوَنإ و بُطتِٓ بـُ ٖــ ُ     ؤّ نـُتريَ ي يًَزْـُّ   إ بـُ ُٖسٖؤيـُنِ تـش بًَـت نــــــ

 تاقًهشدُْوَنإ باوَسيإ ثَِ ُٖبًت . 
 منشَنإ .       ناستِ و  سَنإئُدماّ و تؤَاس نشدًْإ يُ تؤَا هشانإ ووسدبًِٓٓاِْ تًَنؤنشدُْوَّ منشَنإ و دَسًَٖ - ت
 يُ َاوَّ نَُرت يُ تُواوبىوِْ تاقًهشدُْوَنإ  دواّطُس قىتابًإ  دابُؾ نشدِْ ئُدماَِ ئُصَىوُْنإ بُ - خ

بُسيَىَبُس يُطٍَُ وارووّ خىيَٓذْطا وَىَس نشاو بَُؤسّ قىتاخباُْ و ناستِبُ ػًَىَّ ْىوطًُٓنِ ويُطُس ُٖفتُيُى 
ُْ ثًَهُوَ بُسثشطًاسٕ , و يًَزوخىيَٓذناسْىوطًُٓوَّ ئُو ئُدماَاُْ يُ تىََاسٍ تايبُت و وَسطشتِٓ ئًُضاّ قىتابِ 

 ُيُى سووبذات  يُو ساطُياْذُْ.يُُٖس ُٖيَ

 ثًَىيظتُ ئُدماَُنإ يُ قىَْاغِ ئاَادَيِ بُ ناست و َىَس ّ قىتاخباُْ بذسيَتُوَ بُ قىتابٌ/خىيَٓذناس وَُٖس  - ز
 طُسَوَ ثًَهُوَ ًَزُّْطىَساْهاسيًُى يُئُدماَذا بُبَِ بشياسّ يًَزُّْ يًَهىَيًُٓوَ ُْبًَت سيَطاّ ثًَٓادسيَت وي    

 بُسثشطًاسٕ يُ ُٖيَُنإ.

و  ُنإظُْطاْذَْايف ضاوديَشّ نشدِْ ضىًَُْتِ دَِ بُدَِ نشدِْ و تىََاسنشدِْ منشَناِْ ُٖيَ يُئُو يًَزُْ - ح
 بُ بَِ دوانُوتٔ ويُ ناتِ خىَيذا ُٖيُ  ِ ًْىَ وَسصو ونىَنشدُْوَياْ ّتاقًهشدُْوَ

نإ و ناستِ منشَنإ دا ُٖبًَت وئُطُس ٖـُس ُٖيَُيـُى سووّ دا ئـُوا دَبًَـت     َٔ يُ تؤَاسسيو طىَبُ ًٖض ػًَىَيُى سَػهاسّ  ْابًَت - خ
  بهات . ّروواوسيَىَبُسيؽ يُ تًُْؼت طىَسيُٓنُ ضاسَطُس بهشيَت بُ دووباسَ ْىوطًُٓوَّ منشَنُ بُ َُسَنُبٌ طىوسو بُ

 داف( تؤَاسبهشيَت.قًِ ويإ وػو ) ِبُ ثًَٓىوطِ سَْط  ْانشيَت دَبًَت بُ َُسَنُبِ ػني بًَت و َاسنشدِْ منشَنإتىَ  - د
دا دَْىوطشيَت)ئُطُس يبُت و ْاوّ بابُت و ثىَىل يُطُسذَطرييَت يُ تىسَطُيُنِ تاظىويُناِْ رَاسَ ًًُْٗٓنإ ُٖيَث  - ر

 ُٖبىو(.
ّ  يًَزُّْ تاقًهشدُْوَنإ ثًَهُوَ بُسثشطًاسٕ يُ سيَهِ بُسيَىَضـىوِْ تاقًهشدْـُوَنإ و بشيـاسد     - س طـضّ   إ يـُ نًَؼـُ

                      ثًُ( نشدٕ )ئُطُس ُٖبىو( وسيَهِ ئُدماَُناِْ. )قىَ
ذاضىوُْوَّ ُْٖـذيَو  وسدو دادوَساُْ ئُدماّ داوَ بُثًَئُسنُناِْ خىَيإ بُ ػًَىَيُنِ  ًٓا بىوٕ يُوَّ نُ ثؼهُٓسإديَ - ص

ُنإ و داْاِْ منشَنـإ  ُس ساطتِ دَطتًٓؼإ نشدِْ ُٖيَؽ ئاػهشا نشدِْ ْاوَناًْإ بىَ وَطتإ يُطتًَٓىوطاُْ ثًَيُو 
 نشدًْإ . واروويُطُس ثشطًاس و 

يُ ئُدماَـُناٌْ   بطشيَتح ثُيَ بىَّ ُٖيُ( سؤر بؤ خىىل دووَّ 7بؤ خىىل يُنُّ )( سوَر 10تا َاوَّ )خىيَٓذناس  قىتابٌ / - غ
 .ًإساطُياْذْ يُ سورّ دواّ

 خؼتُّ تاقًهشدُْوَنإ :  – 2
ـ ثـًَؽ دَطـتجًَ   (سوَر10طاالَُْ يُ اليُٕ يًَزُّْ تاقًهشدُْوَنإ يَُاوَّ )اقًهشدُْوَنإ خؼتُّ ت - أ ـ هشدِْ سيَ ت و و دَخشيَ

 ٕ و ئاػهشايِ دياسدَنشيَت . وٓشيَت وتًايذا بابُتُنإ بُسوسادَطُيَ
يـُ ئُصَىوْـُ   دْـُوَ بهـُٕ (  )ْانشيَت ثىَيًَو يُ بابُتًَو بُ دوو دىَسَ ثشطـًاس تاقًهش ثؤٍ يُى يُنُيُ و دابُؾ ْانشيَت   - ب

ِ  دابٓشيَـت  يُ خؼـتُناْذا  ًًُناْذا و ْابًت بؤ ُٖس ٖؤبُيُنٌ ثؤيًَو بابُتًَو نْىطًُٓ برينـاسّ   (أ)وَ: ) ثـىَيٌ ُٖػـتَُ
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ٍ   ثًَىيظتُ وثشطًاسَناِْ يُى ثىٍَ يُتِ ُٖبًَت ( نىََُالَ( ب)ُٖبًَت و  ٖـُس  ٕ سااقىتـابِ و خىيَٓـذن   ٖاوبـُؾ بًَـت رَـاسَ
دَواّ بهُٕ وَ يُ َُٖإ ناتـذا   يُ يُى دَواَذاُ سوَراِْ تاقًهشدُْوَناِْ نىَتايِ ُٖسدوو وَسصو خىيٌ دووَّ يبًَت وَ ضُْذ

 . تاقًهشدُْوَنإ ئُدماّ بذَٕ 
و ْانشيَـت ٖـُس ٖـَُىويإ يـُ سؤراْـِ يُنَُـذا بـٔ و         ُٔس َُٖىو سؤرَناْذا دابُؾ دَنشيَبابُتُ طُسَنٌ وطشْطُنإ بُط  - ت

يُطٍَُ سَضاو نشدِْ ُوَ ٓثشبهشيوطشودابُتُ الوَنًًُنإ دابٓشئَ بؤ منىوُْ بُ بابُتِ ًْطاس و وَسصؾ سؤرَناِْ نؤتايؽ ب
 . بًَت ّ دًاواص سوَر دووئُوَّ بابُتِ ُٖسدوو وَسص ثًَىيظتُ يُ 

يـُ   دووََـًؽ  وَسصّشّ ُٖػت و ًْىّ بُياِْ دَطت ثَِ دَنات و نؤتايِ يُ ناتزًََ نىَتايِ وَسصّ يُنُّتاقًهشدُْوَناِْ   - خ
ٕ ثُسوَسدَُسيَىَبُسايُتِ ًُناًْؽ بدَواًَِ وطَِ دَواَدوو  ُّوَ يُ قىتاخباًُُْٖػتِ بُياْ شناتزًََ بُساويَـز   ّ قـُصانا

 .ئاطاداسيإ دَنُُْوَ بُ ْىوطشاوّ فُسٌَ ُٕيَو دَخناتُنإ س يُطٍَُ طُسثُسػتًاسّ ناسطًَشّ 
 ٖؤيُناِْ تاقًهشدُْوَ :  – 3

ْـذَ  وَُئؼتِٓ نُ ثًَىيظـتُ  ًِٓ داْػىيَ قىتابِ دياس دَنشيَت بُ ْاو ْىوطني و رَاسَّ ئُصَىوِْ يُطُسِٓ داًْؼتِٓ ػىيَ - أ
 يُ يُنرت ْضيو ُْبٔ نُ بىاسّ قىثًُ وطىاطتُٓوَ بذات . 

ذا دَطـت ًْؼـإ دَنشيَـت بـُ ْىوطـًِٓ ْـاو و رَـاسَّ        ِٓ قىتابِ تًَت و ػىيَهذَخشيَسيَبُ سيَو و ثًَهٌ ُْخؼُّ ٖؤٍ   - ب
 . يُطُس ُْخؼُّ تايبُت بُ ٖىٍَ ىوِْ وبُػُنُّ و ثؤيُنُّ ئُصَ

دَثاسيَضسيَت بؤ بُناس ًَٖٓـاِْ يـُناتِ   ُٖيَذَواطشيَت يُ ثًَؽ دَسطاّ ٖىَيُنُ و ويَُٓيُنًؽ ويَُٓيُى يُ ُْخؼُّ ٖؤٍ  - ت
 .  بؤ ضاسَطُسنشدِْ طًَؼُنإ ثًَىيظت

 :  يُثؤيُ ْانؤتايًُنإ شّـــاوديَـض – 4
ٕ  /يُ اليُٕ يًَزُّْ تاقًهشدُْوَناِْ قىتاخباْـُ   ىَيُنِ سووٕ ودادوَساُْبُ ػًَشّ خؼتُّ ضاوديَ - أ وبـُ   خىيَٓـذْطانا

وَ ثًَؽ ُٖفتُيـُى  ىلَ ئاطاداسبهشيَتُوَ  ّّ ضاوديَشَاَؤطتاثًَىيظتُ وو دَخشيَت سيَئاَادمِ طُسخظتِٓ ئُصَىوُْنإ 
ٖـَُىو   ثًَىيظتُ , ُػبىوِْ  نُستُنإ بًَُِْٗٓ مبًًََٓتُوَو ثًَىيظتُ تا سؤرّ ئُصَىوُْنإ صاًْاسّ يُطُس داب بُ واروو

 . بىاساُّْ نُ بُسرَوَْذّ طؼتًًُ ودطُ يُ ِٓ ضاوديَش بطؤسدسيَت و يُ يُى ػىئَ ُْبًتسؤريَو ػىيَ
يـُ   وًٕٓا بىديَ ٕ ثاؾوَسدَطشيَت بُ رَاسدئُصَىوِْ  ّيًَزُْ يُٓىوطُ ئُصَىوًُْنإ و سؤريو تًَىضاوديَش َُٖ َاَىَطتاّ  - ب

تايبـُت نـُ ثًَىيظـتُ يُطـٍَُ تًَٓىوطـُ ئُصَىوًًْـُنإ        ٍتىََـاس  واروو يُ طُس تًَٓىوطُنإ وَ بُ َّؤسّ قىتاخباُْ
 . وَ بَُُٖإ ػًَىَ بىَ َُٖإ يًَزُْ ُوَ بُ رَاسدٕٓٓدَيطُسيَُٖسوَٖا وبجاسيَضسيَت 

و َـؤسّ قىتاخباُْنـُّ    ُوَ ئًُـضا دَنـات  يُطُس تًٓىوطُناِْ تاقًهشدْ طُسؤنِ يًَزُّْ ئُصَىوُْناِْ قىتاخباُْ  - ت
صَْطـِ  دواّ يًَـذاِْ  ضاوديَش بُ طُس قىتابًاِْ دابُؾ دَنات ,  ثًَؽ ئُوَّ بذسيَتُ ضاوديَش , ئًٓذا َاَؤطتاّ يًَذَدات

 ُٓوَيإ دَنشيَت. ْىوطًثشطًاسَنإ ويإ  دووََِ تاقًهشدُْوَنإ دَطت بُ دابُػهشدِْ
 بذات . ىَطتاّ ضاوديَش طشْطِ تُواوّ ثًًََهٌ ثريوَصَ ثًَىيظتُ َاَّ تاقًهشدُْوَنإ ئُسنضاوديَش  - خ
و ْابًَت رَاسَّ ضاوديَشإ يُ يُى ٖؤيذا  ًًُ( قىتاب20( ضاوديَش بؤ )1يَزَّ )بُ سبىَ ثىَيُ ْانىَتايًُنإ ش رَاسَّ ضاوديَ  - ز

 نَُرت بٔ .  يُ دوو ضاوديَش
 ز

  :يُناتِ ئُصَىوُْناْذا  ُْٖاتٔ –5
تايبُتِ تؤَاس دَنشيَـت و َاَؤطـتاّ    يَهَِاسيُ تىَْاويإ ئُصَىوُْنإ  سوَراِْ بُ دسيَزايِ ٓذناس ُْٖاتىوقىتابِ/خىيَ - أ

ِ  َدَنات و ئُو تؤَاس وواروضاوديَش بُساَبُس ْاوَنإ  تـش , ْـُٖاتىوَناًْؽ يـُ تؤَـاسّ      دَثاسيَضسيَت وَى تؤَاسَنـاْ
 سوَراُْدا تؤَاس دَنشئَ .  دَواَِ
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ٌَ ثاطـاويَهٌ سَوا بـؤٍ ًًْـُ يـُ تاقًهشدْـُوَناٌْ سؤراْـُ و         ًٖض خىيَٓـذناسيَ  - ب ٌ  و بـُ بـ  وَسص و ًْـىٍَ وَسص و نؤتـاي
  وَ بُّ ػًَىَيُ : ُٖيَظُْطاْذُْنإ  ئاَادَ ُْبًَت

  ُٕثُطُْذ نشدٌْ ئُو ثاطاواٍُْ ثُيىَْذيًإ بُ تاقًهشدُْوَناٌْ سؤراُْو ُٖيَظُْطاْذُْنإ ُٖيُ يُ الي 
 ؤسَِوَ بشِياسٍ يُ طُس دَدسيَت.َاَؤطتاٍ ثظج        
  ٍَوَسصَوَ  ُٖيُ يُ اليُٕ  و نؤتايٌ ًْىَّ وَسص ثُطُْذ نشدٌْ ئُو ثاطاواٍُْ ثُيىَْذيًإ بُ تاقًهشدُْو 

 بشِياسٍ بؤ دَدسيَت. يًَزُّْ تاقًهشدُْوَنإبُسِيَىَبُس و              

 
 يُناتِ تاقًهشدُْوَناْذا ساثؤستِ ثضيؼهِ -6 

ؼهِ يُقؤْاغِ ئاَادَيِ ناسّ ثٌَ ْانشيَت و قىتابِ َاوَ ثًَىيظتُ يُخىىل دووَّ ئُو تاقًهشدُْوَيُ دووباسَ ساثؤستِ ثضي - أ
 بهاتُوَ.

( ّ بُٓسَت ئُطُس َىَيُتًإ وَسطشت يُ تاقًهشدُْوَناِْ نىَتايِ وَسصّ يُنُّ يـإ  9خىيَٓذناساِْ ثىَيٌ )/**قىتابٌ  - ب
ُ ىَػؼـِ طـاالُْيإ   ثًَىيظتُ تًَهـشاّ ن  ئُوَّدووَّ , يُبُس  تاقًهشدْـُوَّ ًْؼـتُاِْ    بًَت ثـًَؽ دَطـتجًَهشدِْ   ٖـ

,          ّ َِ بىَيُثًَىيظتُ ساطتُوخَى  ثاؾ تُواوبىوِْ تاقًهشدْـُوَناِْ نىَتـايِ ٖـُس وَسصيَـو بـُ ضـُْذ سوَريَـو وبـُ ثـ
ًَـٓٔ وخبشيَتـُ   دَسبٗ نؤػؼِ طاآلُْيإ بـؤ  و ئُدماّ بذَُْوَ َيإ بؤخؼتُيُنِ تايبُتِ قىتاخباُْنإ تاقًهشدُْو

 طُس ئُدماَُناًْإ.

 و,بُ ساثؤستِ يًَزُّْ تايبُتِ ثضيؼـهِ َؤيَـُتِ ثًَـذسا    (8تا  1يُثؤيُناِْ ) قىتابِ /خىيَٓذناسّ قىْاغِ بُٓسَتِ - ت
تاقًهشدُْوَ بهاتـُوَ وَـافِ    ِ ًْىَّ وَسص يا نؤتاٍ وَسص داواًٍُناُْٖفتُّ دواّ تاقًهشدُْوَ ْىطًُٓنبؤّ ُٖيُ يُ
 ُس بؤ خىىل دووَّ دواّ خبات.خىَػًَتِ ئُط

ٌ يـُ   ٔساثؤستٌ ثضيؼهٌ و بُيَطـٍُ ْـُٖات   ٌ دووٌََ تاقًهشدُْوَناْذا يُ خىي - خ      وَ ْـُٖاتٔ يـُ   يَـت  طريْا وَس قىتـاب
 ئُصَىوُْناِْ خىىل دووَّ بُ دَسُْضىو ُٖرَاس دَنشيَت يُبُس ئُوَّ خىيٌ طَِ يُّ يُ تاقًهشدُْوَناْذا ًًُْ .

ئُواْـُ ْـُبًَت نُيـُ     تـُْٗا ظُْطاْذُْنإ و تاقًهشدُْوَناِْ ًْىَ وَسصَنـإ  بىَ ُٖيَْاطرييَت ساثؤستِ ثضيؼهِ وَس  - ز
ٕ بُْذّ تُْذسوطتِ قىتاخباُّْ ويإ دَصطا تُْذسوطتًًُ َُيَ بُْـذّ  دَسدَضـًَت يـُو ػـىيَٓاُّْ نـُ َُيَ     فُسًًَـُنا

 تُْذسوطتِ قىتاخباُْيِ تًادا ُْبًَت . 
ٕ  ُْخىؾ ثًَؽ دَطت ثًَهشدْـِ تاقًهشدْـُوَناْ  ثًَىيظتُ قىتابِ/ خىيَٓذناسّ   - ح ْىطـشاوّ فـُسَِ    ِ نؤتـايِ وَسصَنـا

شدسيَت و طفشّ بؤ دادَْشيَـت يـُو   بُ ُْٖاتىو دَرًََ بُ ثًَطُواُْوَيُبُسيَىَبُسايُتِ قىتاخباُْ/خىيَٓذْطُ وَسبطشيَت 
 تاقًهشدُْوَيُدا. 

 بُػذاسّ يُ تاقًهشدُْوَناْذا بهات .ُٖبًَت ( َِ فُسهِ ساثىَستِ ثضيؼ نُ)قىتابِ يُ سؤراِْ َؤيُتِ ُْخؤػِ  ْابًَت  - خ
ِ        - د يـُو سوَرَدا وَسطـشت ئـُوا     ئُطُس قىتابِ سوَريو بُػذاسّ يـُ تاقًهشدُْوَناْـذا نـشد و ئًٓذــا ساثـىَستِ ثضيؼـه

ُوَ ناسيطُس تاقًهشدُْوَّ ئُو سوَرَّ بؤ دَرَريدسيَت ودووباسَ ْانشيَتُوَ , وساثؤستُنُّ بؤسؤرَناِْ دواّ ئُو تاقًهشدْ
 دَبًَت وطىودّ ىلَ وَسدَطشيت. 

ـ نُغ وناسّ قىتابٌ يُنًَو يُ  طُسُئ - ر ـ ثً ٕ َٓـذاٍَ , ًََـشد   ,خىػـو , بشا,باوى, َُِ واتـُ)دايو ُّ يُن و  , رٕ ( َـشد
ـ يو دوو سوَر رسوَويإ  نىَتايِ وَسصَنإ بًَتتاقًهشدُْوَناِْ ناتِ ئُدماَذاِْ يُ  ؾَُشدُْن تاقًهشدْـُوَنإ   ؽ ًَث

 0بُ َىَيُت دادَْشيَت  ( سوَر بىَ قىتابٌ خىيَٓذناس4َاوَّ )ُوَ بًَت ئ
َ      بـىَ قىتابًًـُ ْابًٓانـإ    ّ دَنشيَت  ساثىَستِ ثضيؼهِ باوَسّ ثَِ - س ّ و دَبًَتـُ بٓطـًُٓ بـىَ بُخؼـني يـُ تاقًهشدْـُو

ّ  - دئَ بريناسيًاُّْ يُ بابُتُناِْ تشدا َثشطًاس ُوئ -بريناسّ )  بابُتُناِْ  -ُٓيـُ  اًْإ بـُ ويَ َـُن وَالَ ئُواْـُ
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ُ   ادابُػهشدِْ ئُيهرتوَُْنإ يُ نًًُاد  (تًـو يـُ صَـاِْ ئًٓطًًضيـذا     فىْىَ  -(  ٔبُخؼـشيَ نًًُـايِ ْا  )يـُ ٖاونًَؼـ
 %( و بُطُسَوَ نشابًَت.90( يُاليُٕ يًَزُّْ ثضيؼهِ تايبُت بُ )دردة العذز يف الرؤيةثًُّ ْابًًِٓٓ )بَُُسدًَو 

  ُٖيُ يُ يًَزٍُْ ثضيؼهٌ  ْاناويإ ساثؤستٌ ُْخؤػٌ( نُ 12,  11,  10ثؤيُناِْ ) خىيَٓذناساٍُْ قىتابِ /ئُو  - ص
و َُسدُناِْ طايَِ  بُ ثًٌَ سِيَُٓايًُنإ  ئُوَ ,بُػذاسّ بهُٕ  خىيٌ دووٌََ تاقًهشدُْوَنإو ُْياْتىاِْ يُ تايبُت 

 بؤ دَنشيَت بُ طايٌَ ُْنُوتٔ.يإ ئُو طايَُُْنُوتٔ  
 

  :بىَ ثىَيُ ْانىَتايًُنإ ىوًُْنإ )ايذفاتش االَتشاًُْ( تًَٓىوطُ ئُصَ – 7
طـُسؤنِ يًَزْـُّ   داخشاو دَثاسيَضسيَت نُغ بؤّ ًُْ بًهاتـُوَ تـُْٗا   (عَُباسيَهِ ديًََٓهٌ )تًَٓىوطُ ئُصَىوًُْنإ يُ  - أ

 .  ًَشدساوَطج ئُو نُطُّ بُفُسَِ ثَِ ّ  يا َتاقًهشدُْوَنإ ُْبًَت و
 خؼتُّ دابُؾ نشدْـِ ثشطـًاس بُطـُس يًَزْـُنإ و    منشَنإ وتايبُت بُ ًُنإ وخؼتُناِْ َىوْٓىوطُ ئُصَُٖىو تًَ  - ب

يـُ  دواتـش   اوَيُى نَُرت ُْبًَت يُ ػـُؾ َـاْط  ظىيُناِْ ْاو و رَاسَ ًًَُْٗٓناِْ تاقًهشدُْوَنإ دَثاسيَضسيَت بؤ َث
ِ  طاّو بُ سيَاسوباسّ تُنًٓهٌ / ن ّ قُصانإثُسوَسدَ بُسيَىَبُسايُتِْاودَبشيَت ثاؾ وَسطشتِٓ سَصاَُْذّ   يًَزُْيـُن

 تايبُت بؤ ئُو َُبُطتُ. 

 بًُٖض دؤسيَو سيَطُ ْادسيَت تًَٓىوطُ ئُصَىوُْنإ بربدسيَتُ دَسَوَّ قىتاخباُْ/خىيَٓذْطانإ. - ت
 

 :ِ ثؤيُْانؤتايًُنإداسػتِٓ ثشطًاسَناْ -8
    يُ  اليُٕ ئُويًَزْاْـُّٔ يُسيَزسيََدادَتايِ وَسصَنإ نىَ ِدووََيُنُّ و ـىىلُسدووخًاس بُيُى ئاطت بـىَٖىَسَ ثشطدوود  - أ

 ُ ئُْذاَاِْ يًَزُْنإ ب بَُُسدًَو َُٖـىو طًظتُّ و سيَُٓايًُنإ , ّ  ُ ثَِببىَ ئُو َُبُطتُ ثًَهٗاتـىوٕ خىيَٓذْطانإ       
  ُو يًَزْاُْ َافِ, وئـ نُوَ ُيوسو يَُُٖىو بهـُٕ  ظُْطاْذِْ وُٖيَسػنتيُ دا ذاسّبُػـ ػًَىَيُنِ ساطتُوخىَ      
 ُّ.خىىل يُن ئُدماَُناِْ تاقًهشدُْوَناِْ ّ ُٖيُ وبُثَِ دووًََإ  ىىلثشطًاسَناِْ خ ُوَّضاوثًَدؼاْذْ     
ُسيكُنإ بُط منشَنإدادًََْت تًايذا ثشطًاسَناُِْ ٖاوثًَطِ منىوْـُيِ بُّ خىَّ وَالََِ ُٖس يًَزُْيُى بىَبابُتُن  - ب

 .دَناتِ ػًهاس دابُؾ اْوُْٖطاوَن
يُ  نشدًْإ ًَِْٗٓ دواٍ ضاخ نشدٕ و نؤثِ نشدٕ و نىَتايِ وَسصَنإ و خىىل دووَّ بىََُ منىوُْيًُنإ الَوَ و ثشطًاسَنإ - ت

دَطتجًَهشدِْ ُٖفتُيُى ثًَؽ يُِْ نَُُوَ وَ بُال ,قىتاخباْـُ يًَزُّْ ئُصَىوِْ دَدسيَُٓ بُسطِ تايبُت 
ثشطًاسَنُ ثًَىيظت يُطُسبُسطُِ صاًْاسيُناْ َُٖىو  ْىوطًِٓ دواّ وَسصَنإ يُخىىل يُنَُذاِ نؤتايِ تاقًهشدُْوَناْ

 ًٓهِ قايِيََاَؤطتانإ و ئًُضاناًْإ ويُ ػىَ وَنىْاوّ قىتاخباُْ و بابُت و ثىٍَ وبُسواسّ ئُصَىوُْنُو ْاوّ
 ػُوَ.قىتاخباُْ بُسيَىَبُسٍ ـُنإ وبُ طُسثُسػتًاسَ ثظجىسيًـهاتُوَ ًنُغ بؤّ ًُْ بدَثاسيَـــضسيَت و ًٖض 

  0تبًَاشب فُساَىؾ ُْندَبًَت ثشطًاسَنإ يُ ثشؤطشاَِ خىيَٓذٕ دابٔ و طؼتطشبٔ ًٖض بُػًَهِ نتًَ - خ
ا ُٖٖسوَ وخىيَٓذناس قىتابُِس ُْبًَت بؤػًَىيَٓت وداسػتُٓنُّ طُست ثشطًاسَنإ سووٕ بَِ وًٖض ْادياسيُنِ تًا ُْبًَدَبًَ - ز

ويُ ثًؼإ بذات ذا صاْظتِ خىَّ تًََاَىَطتاّ داُْس بًُويَت تىاْاّ ويإ  برينشدُْوَ ُْداتنُ بىاسّ سَم ُْبًَت صوَس 
 بذات . ّ ِ اليئاَادمِ ثُسوَسدَ

ُ ٖىَناسّ ئُوَّ ئُو تدَبًَضىْهُ ئُوَيإ يُبابُتُناْذا فُساَؤؾ ُْنشيَت.فًَشنشدٕ  ٖؤناسَناِْو ُٓ وُْخؼُويَ ثًَىيظتُ - ح
 ت. سيَُْد ت و بايُخًإ ثَِيَذسُْخىيٓتابًًُوَ اليُٕ قىيُبُػاُْ 

و  بُ ػًَىاصّ بابُتِ  ثشطًاسَنإّ  (%50 )تًابًَت واتُ بُ اليُِْ نَُُوَ بزاسدِْثشطًاسَنإ ثًَىيظتُ اليُُْناِْ ُٖيَ - خ
ضيو بٔ بىَ ئُوَّ قىتابِ بزاسدٕ بًَت وَ رَاسَّ وَالَّ يُ ضىاس وَالَّ نَُرت ُْبًَت وَ وَالََُناًْؽ يُ يُنرت و يُساطتِ ُْٖيَ
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واتُ بُ ثًَِ ػًَىاصّ باْهٌ ثشطًاس دابشرسيَت وَ بُو بزيَشيَت و خىيَٓذناس بري بهاتُوَ ئًٓذا بتىاًَْت وَالََِ ساطت ُٖيَ
 .وَ بىَ َُٖىو بابُتُنإ ئاساطتُيُ بربدسيَت 

وبابُت و ثؤٍ و ْاوّ  بُسواسّ تاقًهشدُْوَوَى سؤر و  تُخؤت و صاًْاسيًُطشْطُنإ بطشيَثشطًاس سيَو بًَ الثُسَّدَبًَت  - د
 يكُناْذا . ثشطًاسو ٍَُ سَضاو نشدِْ دابُؾ نشدِْ منشَنإ بُطُس طو يُبىَ وَالََذاُْوَ َاَؤطتاّ داُْسو ناتِ ثًَىيظت 

ًت الطًو بو ػًَىَّ ن ًْىَ وَسصناْذاُ و سؤراُْو ْيُ تاقًهشدُْوَناِْ َاْطا ْابًَت ثشطًاسَنإ دووباسَ بىبُٓوَ - ر
ُْٖذيَو ثشطًاس قىتابِ و بُ تايبُتِ بريناسّ و فًضيا يُ بابُتُ صاْظتًًُنإ هى ثًَىيظتُ , بُيَُوَ ويُنظُسيُ نتًب

 .بزيَشيَتخىيَٓذناس ػًهاسيإ بهات ئًٓذا وَالََِ ساطت ُٖيَ

يإ طشْطُ و ئُوّ تشيإ طشْط َاَؤطتا بًًَت ئُوَ ْابًَت  ًُاسَنإ بهشئَ بؤ منىوْـْابًت بُ ًٖض ػًَىَيُى ًْؼاُْ بىَثشط - س
 وَ.ًَٓتُدا بًَُب وثشطًاسَنإ يُواْثشطًاسيَو دَطتًٓؼإ بهشئَ يُ نتًَ ًُْ وَيإ نىََُيَُ

يُبُسنشدِْ نىيَشاُْ وَيُنشوَنِ صاْظتِ بابُتُنإ بطُيًَُْت دَبًت َاَىَطتا ئاطتِ قىتابٌ و خىيَٓذناس بُسصبهاتُوَ  - ص
 شيَت.دابٓو ثُسوَسدَيًاُْ  ,منشَؾ يُطُس بَُٓاّ صاْظيتيُى دووسيإ خباتُوَ بُ َُٖىو ػًَىَ

 ونؼتطش بًَت يُ َُٖىو بُػُناْذا تًَجُس ُْنات ( % 10 )وَ يُ سيَزَّ يُثًَىيظتُ منىوُّْ ثشطًاس بىاسّ فُساَؤػِ تًابًَت  - غ

 ًَٓت و ُْ ُس يُقىتابِ بؼًَىيَىدمًَت ْابًَت ئُوَْذَ دسيَزبًَت طسَناًْإ دَبًَت يُطٍَُ نات بطرَاسَّ ثشطًاسَنإ و دؤ - ؾ
 .تبها يإنُ  تىػِ طُسطىسَإ وْائىًََذ نىست بًَت ؾذَئُوَْ         
و ًْى بؤ بابُتُناِْ تش دوو دوو ناتزًََش بؤ صَاُْنإ ناتِ دياسّ نشاو بؤ تاقًهشدُْوَّ نؤتايِ وَسص يُقىَْاغِ ئاَادَيِ  - ص

 .دَبًَت شناتزًََ

     هُئُدماَُنُّ قىتابِ تىوػِ ديَُساونَُِ بريناسّت وبُ تايبُتِ يدَسبطًَ (  منطقهٌ )يىَريْابًَت ثشطًاس يُ ػًَىَّ  - ض
 ا ُْبًَت يُ ساطتِ وَالََُنُّ . ًٓديَوبهات           

 طادَو بُ صَاًَْهِ و ُٕ قىتابًاْـُوَُْبًَت يُ اليتًا  يًَهذاُْوَّ ُسّئُطت ػًَىَيُى بًَُ بثشطًاس داسػتِٓ ثًَىيظتُ   - ط
 اساو بًَت .ث         
 و ُٖسوَٖا دًاواصّ  ظُْطًًَٓت بًُٖيَ دَسخبات بىَئُوَّ َاَىَطتا بتىاًْتبُ ابِ الواصّ قىت إ اليُِْثًَىيظتُ ثشطًاسَن - ظ

   بًَت َاّ ْاوَْذّ  %(40)بًَت و  ٕئاطا %( 30يُ) بُدؤسيَو نُسَضاو بهشيَت يُ ناتِ داْاِْ )ايفشوم ايفشديُ ( ِ نُط       
  قىتابِ صيشَى و ْاصيشَى يُ يُنرت دًا  و سّ دَضُطجًًََٓتثُسوَداد ئُوَؾخىيَٓذناسّ صيشَى بًَت وَ بىَ قىتابِ و %(30)و      
 دَناتُوَ .     
  بُسيَىَبُسايُتِيُطٍَُ  شدِْ ثشطًاسَنإ بُ َُٖاُْٖطِسيَىبُسيُتِ قىتاخباُْنإ بؤ ضاخ نٖاوناسّ بهشيَت يُ ًَْىإ بُ - ع

   دوونُوتُٓوَ  و ثاساطتِٓ ًًًَُْٗٓنإبىَئَُُؾ ػىيَٓاُّْ بىَيإ دَطتًٓؼاْهشاوَ يُو  و ثُسوَسدَّ قُصانإ وسوَسدَ ُثطؼتِ        
  .ُ ٖىَناسَناِْ ئاػهشا بىوًْإــي       
  سهىَُت فُسَاْطُناِْئًٌُٖ و بٓهُناِْ نىََجًىتُسّ و ُ باصسطاًًُْنإ داْوضاث فُسًًَُنإْا ُ ػىيَُْٓابًَت ثشطًاس ي - غ
 . ضاخ بهشئَ      

 

 : ثؼهًِٓٓ ثشطًاسَنإ – 9
وثشطـًاسَنإ دابـُؾ دَنـشئَ بُطـُس     دسيَت دَػًَىَيُنِ دادثُسوَساُْ ئُدماّ  بُ وَآلَذساوَنإ دَفتُسَ ووسدبًِٓ ثؼهٓني - أ

تـش دووبـاسَ    ت داسيَهِْانشيَو بُ ػًَىَيُنِ فُسَِ ئًٓذا دَطت بهشيَت بُ ثؼهٓني وئُْذاَاِْ يًَزُّْ ثؼهًِٓٓ بابُتُنإ 
 دَفتُس بجؼهٓشيَت و منشَنإ بطؤسيَت ثاؾ طُساْذُْوَّ تًَٓىوطُنإ بؤ يًَزُّْ ئُصَىوِْ .

( 70بؤ خىىل يُنُّ و) منشَيُ(50)يُقؤْاغِ بُٓسَِتذا  يُ ُٖسدوو وَسصدايُتاقًهشدُْوَناِْ نىَتايِ منشَّ تُواوّ بابُت   - ب
ثًَىيظتُ منـشَ  َ و( منشَيُ بؤ خىىل دووَّ 80( منشَيُ بؤ خىىل يُنُّ و )60َادَيِ )منشَيُ بؤ خىىل دووَّ وَ بؤ قؤْاغِ ئا
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بُطُس ثشطًاسَنإ دابُؾ بهشيَت يُطُس ناغُصّ ثشطًاس و ئُوَؾ بُدواداضىوِْ بىَ بهشيَـت يـُ اليـُٕ طُسثُسػـتًاساُْوَ     
 ثَِ بذسيَت يُ ناتِ ُٖيَظُْطاْذِْ ثشطًاسَنإ .تُواوّ بايُخٌ 

ت و بٓىوطًَشَّ نىَتايِ ُٖس ثشطًاسيَو منيُ ْاو دَفتُس بُرَاسَ و ْىوطني  ّ يكُنإ نىَبهاتُوَ ئًٓذاثؼهُٓس منشَثًَىيظتُ   - ت
, و وارووت بُ رَاسَ وْىوطـني  شيَدَن ّتىََاس ِ خىَِّٓ تايبُتمنشَنُ دَطىاطرتيَتُوَ بىَطُس بُسط يُ ػىيَ ثاػإت ابه ّئًُضا

 . ُوَُسيَهِ تش ووسدبًِٓ دَناتمنشَنإ نؤدَنشيُٓوَ و ثؼهٓئًٓذا 
و ْانشيَـت دَفتـُسَنإ ببُْـُ دَسَوَّ    بـُ يًَزْـُ   نشداسّ ثؼهٓني ووسدبًِٓ سؤراُْ يُ ْـاو قىتاخباْـُ ئـُدماّ دَدسيَـت      - خ

 .  ذاخىيَ ويُ ُٖسدووَسص قىتاخباُْ يُ ئُصَىوُْناِْ نؤتايِ 
 .  ُوَبهات ِٓ دَفتُسيَو يُ َاَؤطتاثؼهًُْٓ بُسيىَبُس و ُْ ًٖض َاَؤطتايُى بؤّ ًُْ داواّ دووباسَ   - ز
طُس يُ ْىَّ ثؼهًًٓٓإ بىَ ًُ و ْانشيَت ًبؤْ بىوُْوَّ, ثاػطُص بٓربَِ طُياْذِْ سا دواّئُدماَُناِْ ئُصَىوُْنإ   - ح

 ئُصَىوُْنإ  طًظتُّ وسيَُٓايًُناًُِْ يُ ًيُبُس ئُوَّ ئُوناسَ طُسثًَطُ,ًًو ًٖض اليًَُْو َافِ ئُوَّ ْ , بهشيَتُوَ 
بىَ ضاسَطُسنشدِْ ُٖس  دَنشيَتصوَس بُ سيَهِ سدبًِٓ دَفتُسّ قىتابِ ( طشتٔ  يُ ئُدماَذا  وو عرتاضاح )يُناتِ ثُيَو

 ٕ بُػًَهِ هِ ياوَيإ يكًَسووّ دابًَت بُسط َ ّ دَفتُس وَيإ يُ ّ منشَ يُ ْاوَوو نىَنشدُْوَيُ طىاطتُٓوَ ُٖيَُيُى
 ئُو ثُيَح طشتُٓؾ بُسيَطاّ بشِيِٓ ثظىويُ بؤ بابُتُنإ يُرًََشياسّ   ُوًَِٓٓ بىَ بهشيَتثؼهتاثشطًاسيَو يُبرينشابًَت       
 .  ثُسوَسدَّ قُصاوَ دَبًَت     

ُّ خىَّ بُطُس قىتابًإ دابُؾ نيُى دَفتُسَناِْ ئُصَىوِْ بابُتُُٖسَاَؤطتا وَسصّ يُنُّيُ يُنُّ واُّْ ثاؾ ثؼىوّ  - خ
و طفتىطؤّ يُطُس دَنات ضىْهُ يُ ئاَادمُناِْ ُٖس ئُصَىوًَْو دا ُٖيُ نُ قىتابًإ  دَنات و ثشطًاسَنإ ػًهاس دَنات

 ىاطتُٓوَطيُبُس َُتشطِ سووداِْ ُٖيَُ يُ  ُْ دووس نُوُْوَ , ُٖسوَٖاُناًْإ بضأْ بؤ ئُوَّ يُ داٖاتىودا يُو ُٖالَُٖيَ
 منشَنإ. ونىَنشدُْوَّ

 

 :  ثشانتًهٌئُصَىوُْناِْ  -10
    ناْذا واُْئُدماّ دَدسيَت و يُْاو  ِ وَسصّهشدِْ ئُصَىوُْناْؽ دَطتجًَثًَُ ُٖفتٍُ ي بشانتًهٌَناِْ تاقًهشدُْو

 هشدِْ تاقًهشدُْوَناِْ ْىوطًُٓنِ تُواو ّ تُواو دَبًَت و بَُُسدًَو يُطٍَُ دَطتجًَ شاُّْ نُ ثَِو بُ رَاسَّ ئُو ناتزًََ
  بشانتًهٌُدماّ دَدسيَت وَ يُ بُػُ واُْناِْ ئُو بابُتاُّْ نُ تاقًهشدُْوَّ ئُوَؾ يُ اليُٕ َاَىَطتاّ بابُتُوَ ئ,بًَت 

 ُٖيُ .
 
   ّ َاَىَطتا وسيَُٓايًُناِْ :منشَتىََاسّ  -11

 ا ُْنشيَت ذخاويَِٓ بهشيَت و سيَو و ثًَو سِابطرييَت . ًٖض دؤسَ نىراْذُْوَيُنِ تًَفُسًَُ دَبَِ ثاسيَضطاسّ يُثاى وئُّ تؤَاسطُيُ  - أ

 بُناس بًَت . ت قُيََُِ ساطت نشدُْوَّ طجِ تًَذاًٖض دؤسيَو ْابًَبُ  - ب

 دا .دائُْشيَت يُ ػىيَِٓ دياسّ نشاو ػني طىَفتِمنشَنإ بُ قُيََُِ  - ت

ِ   خىيَٓذناسإ بُ ثَِ ّ صدمريَّ ثًتُنإ دَْىطشيَت وَى ئُوَّ يُ ْاوّ ضىاسّ قىتابًإ/ - خ تؤَـاس   ثًَٓاطـُّ بـاسّ ػاسطـتاْ
 .ىستِنشاوَ بُبَِ نُّ و ن

 . منشَ تؤَاس ْانشيَتيَو بُ قُيََُِ داس )سؿاص( ْاو وبُ ًٖض دؤس - ز

 دَْىطشيَت, ُْى يُطُس خُتُنإ .) يُْاو النًَؼُناْذا ( يُ بؤػايِ ًَْىإ ًًَُٖنإ َنإمنشْاو و - ح

َاسطُيـُ ومنشَنـإ   دواتش دَيطىيَضيَتُوَ بؤ ئـُّ تؤ دَفتُسيَهِ الوَنِ دا دَْىطًَت وُٖيَظُْطاْذُْنإ يُ  ّ بابُتَاَؤطتا - خ
 ساطتُخىَ يُدواّ ُٖيَظُْطاْذٕ يا تاقًهشدُْوَّ ْىطًُٓنِ تؤَاس دَنشيَت .

ئُطُس بابُتِ خىيَٓذٕ يُ ضُْذ بُػًَو ثًَو ٖاتبىو . منشَناِْ بُػُناِْ بابُت يُطُس دَفتُسيَهِ الوَنِ دَْىطـشيَت و   - د
  )صَاُْنإ( وَ يُناتِ خىَيذا . وَى يُتؤَاس دَنشيَت ئًٓذا منشَناِْ بُػُنإ نؤدَنشيَُٓوَ و 
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ئُّ تؤَاس طُيُ الّ َاَؤطتا دًًََََٓتُوَ تا ئُدماَُناِْ نؤتايِ طايَِ خىيَٓذٕ بشِياسّ يُطُس ئُدسيَت , دواتش ئـُدسيَت بـُ    - ر
 نُ بؤ ًَٖؼتُٓوَيإ الِْ نُّ بؤ َاوَّ طَِ طاٍَ .  بُسيَىَبُسّ قىتاخباُْ /خىيَٓذْطُ

 ئُرَريدسيَت ئُدماَِ ئُو بابُتُ  ُٖس بابُتًَهِ ئُو وَسصَ بُدَطتِ دًًَََٖٓت بُٓذناس يُقىتابِ/خىيَئُو منشَيُّ نُ  - س

َى خؤّ دًًَََٓتُوَ يُطٍَُ منشَّ ويُ وَسصدا ُٖس بابُتًَو دَسُْضىو يُ ّذناسخىيَٓ /منشَّ ُٖيَظُْطاْذٕ بؤ قىتابِ  - ص
 سص.تاقًهشدُْوَّ ْىطًُٓنِ خىيَِ دووَّ ُٖرَاس دَنشيَت وَ بُثَِ ّ وَ

ثؤٍ نُ يُ اليُٕ َاَؤطتاوَ ثشِنشاوَتُوَ ئُطىيَضسيَتُوَ بؤ تؤَاس طُّ قىتاخباُْو خىيَٓـذْطا  منشَّ ّ ئُدماَُناِْ تؤَاس - غ
 وَ .ساشدطجًَ ُو نُطُّ ثًَِئيُاليُٕ بُسيَىَبُس يا 

 بًُٖض دؤسيَو سيَطا ْادسيَت تؤَاسّ منشَّ َاَؤطتا بربدسيَتُ دَسَوَّ قىتاخباُْ/خىيَٓذْطا. - ؾ

 
     %90بُ ٖىَّ وَسطشتِٓ منشَّ طُسوو ُٖيَىَػاْذُْوَّ ثشْظًبِ بُخؼني يُ قىَْاغُناِْ خىيَٓذٕ  -1   ُْذ تًَبًًًُٓىض

 ٓذٕ و يُ َُٖىو قؤْاغُناِْ خىيَ)بشدُْ ثًَؽ (ىَػاْذُْوَّ ثشْظًجِ خريانشدِْ قىتابًإ ُٖيَ -2                                 
 

 (2ُٓايِ رَاسَ )سيَ
 (احلردةالدردة ) تشاصيبُت بُ منشَناِْ تا

 : تايبُت بُ قىَْاغٌ بُٓسَتمنشَّ تشاص  يُنُّ/
  ْابًَت يُطُس ناستِ منشَنإ منشَ  بىَ رَاسَّ تُواو واتُ)درب ايهظىس ( نشيَُٓوَ دَ ْضيواُّْ نُستٔ منشئُوَُٖىو  -أ -1

 .ياس,ئَُُؾ يُثًَؽ ثًَذاِْ منشَّ بشِبُ نُست بذسيَت              
 .بُ ثَِ سيَُٓايًُنإصياد دَنشيَت بؤ منشَّ نؤػؼِ طاآلُْ و بؤ ُٖسدوو خىٍ منشَّ بشياس يُ قىَْاغِ بُٓسَت -ب     

 :بؤ صياتش سووْهشدُْوَ : يُو بىاساُْ منشَنإ صياد دَنشيَت بؤ طؤسيِٓ باسودؤخِ قىتابِ و بُػًَىَّ -ت    
  بابُتِ نَُرتيُ  بىَ َاوَ                     َاوَيُ  – 1               
 دَسضىوٕ                       َاوَ يُ  – 2              
 وَسدَطشٕ .ُس يُ دواّ صيادنشدٕ يُ خىيٌ يُنَُذا َاوَ ئُوا يُ خىيٌ دووَّ بىََاوَنإ طىودّ يٌ طمنشَّ بشياس ئُ-خ    

 وَ بؤ منشَّ  ( 50) منشَّ دَسضىوٕ واتُ نَُرتئيُ  ئَ نُ ْضيهرتيًٓاُْمنشَّ بشياس بىَ منشَّ ئُو بابُتاُْ صياد دَنش -ز     
 .( نَُرت بىو40( ئُطُس يُى بابُت َابىوَو يُ )40)          

  تايبُتِ  يَهِتؤَاس سيَُٓايِ و ّ َِثذَطتًَت بُ صياد نشدِْ ئُو منشاُْ  بُ يًَزُّْ تاقًهشدُْوَنإ يُ قىتاخباُْ ُٖيَ-ح    
  دَياْطشيتُوَ وبابُتُنإ و رَاسَّ منشَ صياد  نُ منشَّ بشياستًَذا تؤَاس دَنشيَت ْاوّ ئُو قىتابًاُّْ   دَنشيَتُوَبؤ          

 يُطُس بهُٕ ويُ بُسيَىَبُسايُتِ قىتاخباُْ بجاسيَضسيَت.  وارووّيًَزُّْ ئُصَىوُْنإ ِ وَُٖىوئُْذاَاْ نشاوَنإ          
   –ئًٓطًًضّ  –( يُنظإ بىوٕ منشَّ بشياس بُ ثًَِ صدمريَّ )بريناسّ 49.…45ابُت يًَُْىإ )ئُطُس منشَّ دوو ب-خ     

 بُٖؤّ طًظتَُِ ثؼهًِٓٓ  منشَّ بىَ صياد دَنشيَت ( بابُتُ الوَنًًُنإ  –نىسدّ  –عُسَبٌ  –نىََُاليُتِ  –صاْظتُنإ         
 بابُتًَهًإ ُٖيَبزيشيَت  يُناتِ ثُيح طشتٓذا . قىتابٌ بىَّ ُٖيُ بُ ويظتِ خىَّ ئُيًهرتؤِْ و       

  :يُ قىَْاغِ بُٓسَتذا يَُضُْذ منىوُْيُى بؤ سووْهشدُْوَّ ضؤًُْتِ صياد نشدِْ ئُو منش -2
 (. 50ت يُو بابُتُو دَبًَتُ )( منشَّ بؤ صياد دَنشي5َبىو ئُوا ) (45و )ئُطُس قىتابًُى منشَّ نؤتايِ يُ بابُتًَ - أ
( 3( ئًٓذـا ) 50( صياد دَنشيَـت و دَبًَتـُ )  48( منشَ بؤ )2بىو ئُو ) 47,  48منشَّ نؤتايِ يُ دووبابُت ئُطُس قىتابًُى   - ب

 (. 50صياد دَنشيَت و دَبًَتُ ) (47منشَ بؤ )
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( منشَ بؤ ُٖسيُنُ يـُ دوو بابُتُنـُ صيـاد    2( ُٖبًَت يُ منشَّ نؤتايِ ئُوا )48و) (48ئُطُس قىتابًُى يُ دوو بابُت ) - ت
 (. 50ىَ ئُوَّ ببُٓ )دَنشئَ ب

   ( صياد دَنشيَت 49(منشَ بؤ )1ُٖبىو ئُوا ) 46, 49ئُطُس قىتابًُى يُ منشَّ نؤتايِ يُ دووبابُت   - خ

 ( . 50(صياد دَنشيَت دَبًتُ )46(منشَ بؤ )4( ئًٓذا )50دَبًَتُ )          
( نُ صيـاد دَنشيَـت و   49بؤ ُٖسيُنُ يُ دوو ) ئُوا يُى منشَ 47, 49, 49ئُطُس قىتابًُى يُ طَِ بابُت منشَناِْ نؤتايِ   - ز

 (. 50(صياد دَنشيَت دَبًتُ )47(منشَ بؤ )3( و )50دَبُٓ )
صيـاد  نـُ  ( 49( منشَ بـؤ ُٖسيـُى يـُ دوو )   1بىو يُ منشَناِْ نؤتايِ ئُوا ) 48, 49, 49ئُطُس قىتابًُى يُ طَِ بابُت   - ح

 (. 50ّ ببًتُ )(بؤ ئُو48َ( منشَ بؤ )2( و )50دَنشيَت بؤ ئُوَّ ببتُ )
صيـاد   إ(ن49شَ بؤ ُٖسيُنُ يُ )( من1ُٖبىو ئُوا ) 48, 49, 49, 49ئُطُس قىتابًُى يُ منشَناِْ نؤتايِ يُ ضىاس بابُت   - خ

 (.50(صياد دَنشيَت بؤ ئُوَّ بًًتُ )48( منشَػِ بؤ )2و ) (50دَنشيَت بؤ ئُوَّ ببُٓ )
( وبـُ  50( بؤ ئـُوَّ ببًَتـُ )  45(منشَ دَدسيَتُ )5بىو ئُوا ) 42, 44, 45ئُطُس قىتابًُى منشَناِْ نؤتايِ يُ طَِ بابُت   - د

 يُ دووبابُت دًًَََٓتُوَ . َاوَ 
(وبـُ  50( بؤ ئـُوَّ ببًَتـُ )  46(منشَ دَدسيَتُ )4( بىو ئُو )46( و )45ئُطُس قىتابًُى يُ دووبابُت منشَناِْ نؤتايِ )  - ر

طىودّ ىلَ  بؤ ئُوَّوَ منشَيُنٌ بشياسّ بىَ خىيٌ دووَّ دًًَََٓتُوَ َ ُْيطشيَتُو ئُطُس ثُسيُٓوَ تش دًًَََٓتُوَ يُوَّ َاوَ
 .  وَسبطشيت يُويَذا 

 

 قىَْاغٌ ئاَادَيِ بُ  تايبُتمنشَّ تشاص  دووَّ : 
و رَاسَنـاِْ نـُست   قىَْاغٌ ئاَادَيِ سيَطاّ ثًَٓادسيَت  يُثؤيُناِْ ْضيو نشدُْوَّ منشَ )درب ايهظىس ( بىَ رَاسَّ تُواو  -1

 .رَاسَّ تُواو بؤ طَِ رَاسَ نىست دَنشيَتُوَ دواّ تًَهشاّ ُٖسطَِ طاٍَ وَ بُسيَطاّ داتابًعدواّ 

 دواٍ ئُدماَِ نؤػؼِ طاآلُْ دَدسيَت بؤ ضانهشدِْ منشَّ تشاص )سشز( بؤ ُٖسدوو   يُ قىَْاغِ ئاَادَيِ منشَّ بشياس -2
 ِ.ي(ّ ئاَادَ 11,  10ثؤىل )       

 (ّ ئاَادَيِ بؤ َُبُطتِ بُػذاسيهشدٕ يُ تاقًهشدُْوَّ  12دماَِ نؤػؼٌ طاآلُْ يُ ثؤىل )ئُطُس منشَّ بشِياس ْاضًَتُ  -3
 طؼتًذا ضىْهُ َاوَ تُْٗا يُطَِ بابُت و نَُرت دَسُْضىوبًَت َافِ بُػذاسبىوٕ بُدَطت دًًَََٖٓت.        

 يُنَُذاخىىل يُ ْذ منشَيُنِئُطُس ضُوَسدَطشيَت يُ ُٖسدوو خىٍ واتُ طىود يُو صياد نشدُْ خىيَٓذناس/قىتابِ -4
 بؤّ صياد دَنشيَت.وطشيَت دَوَس  ُٖبًَت طىودّ ىلَ يُ خىىل دووَّ ئُطُس ثًَىيظتِ ثَِ َابىَوَ يُ ناتِ َاُْوَيذا        

 :بؤ صياتش سووْهشدُْوَ : يُو بىاساُْ منشَنإ صياد دَنشيَت بؤ طؤسيِٓ باسودؤخِ قىتابِ و بُػًَىَّ -5
  بابُتِ نَُرتيُ  بىَ َاوَ                    َاوَيُ  – أ                   
 دَسضىوٕ                      َاوَ يُ  – ب                   

  ( .50رتئ منشَّ دَسضىوٕ واتُ )نَُيُ  منشَّ بشياس بىَ منشَّ ئُو بابُتاُْ صياد دَنشئَ نُ ْضيهرتيًٓاُْ -6

  نشيَتُوَدَبؤ  يَهِتؤَاس سيَُٓايِ ّ َِثبُ وبُ صياد نشدِْ ئُو منشاُْ ذَطتًَت ُٖيَ يًَزُّْ تاقًهشدُْوَنإ يُ قىتاخباُْ -7
َ  شَّ بشيـاس نُ مننشيَت تًَذا تؤَاس دَْاوّ ئُو قىتابًاُّْ  ُ  دَياْطشيتـُو ٕ    وبابُتـ  نإ و رَـاسَّ منـشَ صيـاد نشاوَنـا

 سايُتِ قىتاخباُْ بجاسيَضسيَت. طُس بهُٕ ويُ بُسيَىَبُيُ وارووّيًَزُّْ ئُصَىوُْنإ  ِوَُٖىوئُْذاَاْ
ئُو  ِدَطتًٓؼاْو خىيَٓذناس ّ بُسرَوَْذّ قىتابِ  زُْ بُ ثَِيُنظإ بىوٕ يًَيُقؤْاغِ ئاَادَيِ منشَّ دووبابُت ئُطُس -8

داتُ ئـُو بابُتـُّ   واتُ دَ يُطُس بَُٓاّ ثًَىيظتِ بىَ دَسضىوٕ يُ خىيٌ دووََذا تََِدسيَدبشياسّ  منشَّنُ بابُتُ دَنات
 .ثًَىيظتُ بىَ ثشِ نشدُْوَّ  ّصياتش منشَّ  نُ
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 (3سيَُٓايِ رَاسَ )
 تاقًهشدُْوَناِْ ثؤيُ ْانؤتايًُنإ ِوسدبًِٓ ئُدماَُناْيًَزُْناِْ  تايبُت بُيُنُّ:     

  بؤ َُبُطتِ ئُدماَُناِْ ثؤيُ ْانؤتايًُنإثًَؽ ساطُياْذِْ بؤ باػرت دٌَ بُ دِ َ نشدِْ طًظتُّ و سيَُٓايًُنإ , 
 نشدُْوَّ منشَ و دَسًَٖٓاِْ تًَهشانإ ثًَىيظتُ ئَُاُْ سَضاو بهشيَت :يُ ُٖيَُّ طىاطتُٓوَو نىَ دووسنُوتُٓوَ

بُاليـُِْ نَُـُوَ    وسدبًِٓيًَزُْيُنِ تايإ يُنُّ نىَبىوُْوَّ دَطتُّ َاَىَط يُ نإِ قىتاخباُْايُتىَبُسبُسيَطاالَُْ  -1
و ٖـًض  اياِْ قىتاخباُْ وبُطـُسوَنايُتِ يـُنًَو يـُ ياسيـذَدَسَناِْ بَُـُسدًَ     يَُاَؤطت ًَٓت يَدثًَو ئُْذاّ ضىاس يُ 

ِ   , هًإ يُ يًَزُّْ ئُصَىوُْنإ دا ئُْذاّ ُْبٔ يُنًَ ٖـُس   و,ئُدماَُناْـُ بـُ ووسدّ    ئُسنُناًْؼـًإ ووسدبًٓـِ نشدْـ
َ بؤئُوَّ  ت دَطُيًَٓسا يِقىتاخباُْ يًَزُّْ ئُصَىوِْنُوٕ بُ يَُيُى نُ يُ ئُدماَُناُْوَ دَسُٖ ثًَؽ ساطتًإ بهُْـُو

 0ئُدماَُنإ بُطُس قىتابًاْذا  ساطُياْذِْ
سّ ثظـجىَ ِ هطُسثُسػـتًاسيَ نايُتِ بُ طُسوَقُصانإ يُ بُسيَىَبُسايُتِ ثُسوَسدَّ  ِ وسدبًِٓهًَٗٓاِْ ضُْذ يًَزُْيُنثًَ -2

ٕ  ىَبـُسو َاَؤطـتايُنِ   ُتِ ضـُْذ بُسي ًو ئُْذاًَبُ طىيَشَّ دىَسّ قىتاخباُْو خىيَٓذْطُ ِ يثُسوَسدَ نـُ   بـُ ئـُصَىو
بُسثشطٔ يُ ساطتهشدُْوَّ  ِ و بىَسدّ منشَّ نىَتايًُ وَ ئُو يًَزْاُْؾيئُسنُناًْإ وسدبًًٓهشدِْ تىََاسطُّ قىتاخباُْ

وَ  .سابطـُيٓشيَت اس يذيىَْذُُ َُٖىو اليُُْناِْ ثَبُ صووتشئ نات ب بُ ثًَِ سيَُٓايًُنإ وُيُى يُو تىََاسطاُْ ُٖس ُٖيَ
 ُنُ بُساطتهشدُْوَّ ُٖيَُوَ ٓيًَِ ئاطاداسبهشيَُنُ طُوسَ بىو ثًَىيظتُ قىتابٌ و بُخًَىنُسَنُّ بُ ْىوطًُٓنِ ئُطُس ُٖيَ

ئُدماَُنإ ثًَؽ ساطُياْذِْ تىََاسَنإ وسدبًِٓ ثًَىيظتُ ناسَناِْ بىَ ئُوَّ ضاسَطُسّ َُٖىو نًَؼُو ُٖيَُنإ بهشيَت .  -3
  .تُواو بهشيَت

ِ اثًَىيظـتُ بُسيَىَبُس  ُ منـشَ وئـُدماّ ئُطـُس سويـذا    يُٖيَُ   -4 ُ  يـُت ,بُػـًَىَّ ْىطـًُٓنِ و بـُ واروو بـُ      قىتاخباْـ
ًَٗٓشيَـت بـؤ دَطـت ًْؼـإ نشدْـِ ئـُو       بقىتابِ/خىيَٓذناسّ سابطُيَٓشيَت,يُناتِ ثًَىيظتذا يًَهؤيًُٓوَّ تايبُت ثًَـو  

  .دانُطاُّْ بُسثشطًاسٕ يُو ُٖيَُيُ
ـ  ٖـُسدوو  دواّيَُيُى يُ ئُدماّ ُس ُٖيُناتِ دوَصيُٓوَّ ٖ -5 ئُْـذاَاِْ  ٖـَُىو   , ِ قىتاخباْـُيِ و ثـُسوَسدَيِ   وسدبًٓ

 .يًَِ بُسثشطًاسٕ  يًَزُّْ تاقًهشدُْوَ  ونإ يًُقىتاخباُْيِ و ثُسوَسدَِ وسدبًِٓ يًَزُْناْ
ٖـُبًَت   منشَنـاِْ قىتـابٌ    تِنـاس ُٖس ُٖيَُيُى يـُ   ئُطُس ثًَهُوَ بُسثشطًإو بُخًَىَنُسَنُّ /خىيَٓذناس قىتابِ   -6

ٕ  بهُٕ و ثُيىَْذّ بُ بُسيَ وئُوإ دسنِ ثَِ ّ    ىَبُسايُتِ قىتاخباْـُ ُْنـُ وَ ثًَىيظتًؼـُ   بـؤ َُبُطـتِ ساطـتهشدُْوَ
 . نؤبىوُْوَناْذا بُطتِٓ  يُناتِ بُ دايبابإ سابطًًَٓٔئُّ ئاطاداسيُ طاسنًَشّ قىتاخباُْ 

دسيَٓـُ  دَ سإاًنشاوَ ئُوا بُسثشط تًادا وسَػهاسٍ اْهاسٍسِطىَ ياسّ بُ منشَ ويإ َ ئاػهشا بىوهؤيًُٓوئُطُس يُ ئُدماَِ يًَ -7
ضـىْهُ ئـُو   دادطا ثُيىَْذاسَنإ يإ ( و انضباطى) سيَههاسّيًَزُْناِْ ئُطُس ثًَىيظتِ نشد بذسيَُٓ يًَزُّْ يًَهىَيًُٓوَ , 

 0 *  دادَْشئَ)ايتضويش(  ناساُْ بُ ناسّ طاختُناسّ
 

 خىاسَوَ بهُٕ :  ظٔ ثًَىيظتُ تًَبًِٓ ئَُاُّْئُوَّ ئُو يًَزْاُْ بُناسّ خؤيإ ُٖيَبؤ  :دووَّ 
بَُُبُطـتِ   دَنشيَـت دَطتهاسّ  (منشَّ بشياس5ُ ئُدماَِ ثًَذاِْ)هشدُْناِْ منشَ يبىََإ ئاػهشايُ نُصؤسبُّ ياسّ ثًَ .1

 بُس باسودوَخِ طىود وَسطشتٔ يُ منشَناِْ بشيـاس  بىَطُياْذِْ منشَّ قىتابِ بىَنإ ئُصَىوًًُْيُ اليُٕ يًَزُْ  إذُٖويَ
نـُ  يـُو طؤساْهاسيًاْـُ    يًَزُْناِْ تاقًهشدْـُوَ بُسثشطـًاسٕ   , بىَيُ  ًَٔنإ ْاطىدميًُُٓايُطٍَُ سيَ ئُواُْؾبُآلّ ,

ُو اليُْـُ  ئوَ بىَ ئُو َُبُطتُ ثًَىيظتُ طُسثُسػتًاساِْ ناسطًَشّ قىتاخباُْنإ ئُدماًَإ دَدَٕ دووسيُ سيَُٓايًُنإ 
 . نُُْوَ ئُطًٓا دَدسيَُٓ يًَزُْناِْ يًَهىَيًُٓوَُٖطتًاسَ ٖىَػًاس
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بُآلّ بُ طىيَشَّ صاًْاسيًـُنامنإ  ُ,تِ يًَزُّْ تاقًهشدُْوَناْصياد نشدِْ منشَناِْ بشياس يُ دَطُالَ يٌسيَُٓا بُثَِ ّ  .2
ِ وا دَسدَنُويَت نُ يُ صؤسبُّ قىتاخباُْنإ نؤبىوُْوَّ دَطتُّ َاَؤطتاي  إ ئُدماّ دَدَٕ بؤ ثًَذاِْ ضُْذ منشَيـُن

ئُوَْذَ منـشَّ   اٗبذسئَ , ثًَىيظتًؼُ تُْنؤبىوُْواُْ ئُدماّ  دىَسَ و ْابًَت ئُو ُناْيًُُٓاطُواُّْ سيَتش, ئُوَؾ ثًَ
بشياس تىََـاس  وَ ئُوَؾ ثًَىيظتُ يُ تىََاسّ تايبُت بُ منشَّ  نإئُصَىوُْيُ اليُٕ يًَزُّْ نُ دياسّ نشاوَ بشياس بذسيَت 

 يُو دؤسَ ناساُْ ئُطُس بهشيَت .  ٕبُسثشطًاس ثًَهُوَ يُ قىتاخباُْدا  ئُصَىوُْنإو يًَزُّْ  بهشيَت ,
    تايبُت بُ  ِناْيًُـُاسيَٓوبُ طًظتُّ  بايُخ َاَؤطتايإيُئُدماَِ يًَهىيًُٓوَنإ دَسنُوتىَ نُ ُْٖذيَو يُ  .3
   يُ ودابُؾ نشدِْ بُطُس  إئُصَىوُْن بُ تايبُت ناِْيًُسيَُٓاو طًظتُّ  ْاًًَهٍُ دظتِٓدواّ سيَه. ُصَىوُْنإ ْادَٕئ           

  َاَؤطتايإ ئُدماّ  نؤبىوُْوَّ دَطتُّخىيَٓذْطانإ  وقىتاخباُْ ِاْىَبُسُسيَب ُثًَىيظت, و قىتاخباُْناْذا َُٖى            
  وبرييإ  بهُُْوَ سووٕوئُو سيَُٓايًاُْ بىََاَىَطتايإ  , تايِ ُٖسدوو وَسصىَنئُصَىوُْناِْ  هشدِْدَطتجًَ ؽ ثًَبذَٕ            
  يـُ ناتِ وطُسثُسػتًاساِْ  ناسطًَشٍ  بهشيَتتىََاس نىَبىوُْوَناِْ دَطتُّ َاَىَطتاياًْؽ ّيُ تىََاسوُٓٓوَ بًَ           
  يُ داٖاتىػذا يًَهىَيًُٓوَناِْ  زووّ طشيَذاِْ,ًََ ُٖسوَٖا يُبهُُْوَ  يُواليُُْدُخت اُْنإ قىتاخبطُسداُْناًْإ بىَ           

  ُسثشطًاسَ يُ بُدوادا ضىوُْوَّبهات , وَاَؤطتا خؤػِ بئُو اليُُْ سَضاو  إتاقًهشدُْوَن تايبُت بُ نًَؼُناِْ           
 بُ دسيَزايِ طاٍَ .و خىيَٓذُْوَّ  ًهُنإ و وَسطشتِٓ ْاًَيًُُٓاسيَ          
 

 (4ُٓايِ رَاسَ )سيَ
 نإ و سيَهدظتِٓ يًظتِ ثؤيُنإ ساطُياْذِْ ئُدماَُناِْ ئُصَىوُْ تايبُت بُ

وَى ىٍَ ثًَُٓداِْ يًَزُْ بُسثشطُناِْ قىتاخباُْ سووياْذاوَ طضُْذئ داس بُ ٖىَّ نُ  ُ ُْٖذيَو ُٖيَُبىَ دووسنُوتُٓوَ ي
ش يُ ثىَيُناًْإ بُ بًاْىوّ ئُوَّ نُ بُصاسَنِ دَسضىوِْ ثٌَ دَواَهشدِْ ُْٖذّ قىتابِ و خىيَٓذناس يُ ثىَيًَهِ بُسصت

بُسيَىَبُسّ قىتاخباُْو  ئُو دىَسَ باسودوَخاُْمنشَّ بُُٖيَُ ثًَذساوَتُوَ ّ يُساطتًذا دَسُْضىوَ وَيإ ناستِ آلبُساطُيٓشاوَ 
 بهشيَت : ئُّ خاالَُْ ّثًَىيظتُ سَضاوىَيُ بو سووبُ سووّ طضاّ سيَههاسّ)ئًٓضباتِ( دَبٔ يًَزُّْ ئُصَىوِْ يًَِ بُسثشطًاسٕ 

بـىَ قىَْـاغِ    يَـو ٖـُس وَسص نؤتـايِ  بىَ قىَْاغِ بُٓسَت و  (وَسصتًَهشاّ ُٖسدوو )ثًَىيظتُ ئُدماَُناِْ تاقًهشدُْوَناِْ  -1
ـ يُ َُٖإ , بُ واروو ت وٓشيَُيَطًُوَ بُ ػًَىَّ ْىوطًُٓنِ سابًبُ ُٖسدوو خىي ئُصَىوُْ طؼتًًُنإ وئاَادَيِ  يـُ   ذاناتًؼ

 .يَت ٓشسابطُيَ( لوحة االعالنات)تابًؤّ ئاطاداسّ 
   خؤّ بُسثشطًاس دَبَِدَْا بًَتًَُْهِ تًاذْْنشاوًٖض سَػهاسّ و تِ منشَنإ الّ خىَّ بجاسيَضيت ناسثًَىيظتُ قىتابِ  -2

 دا . يُو ناساُْ يًُٓوَيُناتِ يًَهىَ
هشيَت يُطُأل ب بُساووسدشيَت و خبُ دَطتجًَهشدِْ دَواَُوَ سيَو فتُ ييًظتِ ثؤيُنإ و ٖؤبُنإ يُ بُسواسّ يُى ُٖثًَىيظتُ  -3

 بهات .تًَجُس  َاوَيُ بُ ًٖض ػًَىَيُى يُو و ْابَِ بىوًٕٓاديَبُ َُبُطتِ ّ طؼتِ تؤَاسّ منشَناِْ قىتاخباُْو وتؤَاس
ِ  يُوَ واَهشدِْ قىتابِ و خىيَٓذناس بُ بَِ بُيَطُْاَُّ طىاطتَُٓسيَطا بذسيَت بُ د ْابًَت -4  دَطىيَضسيَتـُوَ   و قىتاخباْـُّ يًَـ

 .يُ تىََاسّ طؼتًذا تىََاس بهشيَتئَُُؾ يَُاوَّ يُى ُٖفتُدا وثًَىيظتُ 
يـُ   ىاطتُٓوَّ ُٖس بُسيَىَبـُسَيو بـُ ٖـُس ٖىَيـُى بًَـت ٖـُسدوو بُسيَىَبـُس ثًَهـُوَ بُسثشطـًاسٕ          طيُناتِ طىَسيِٓ يإ  -5

 بُناسبىوٕ و يُناستشاصاًْإ . دَطت ناتِطُسثًَطًًُنإ ُٖسيُنُو بُ ثًَِ 
يـُ فـُسَاِْ    دسايـُ ياسيـذَدَس دَبًَـت   ئُطـُس  هدظتِٓ يًظـتِ ْاوَنـاِْ ثؤيـُنإ و ٖؤبـُنإ     ساطُياْذِْ ئُدماّ يا سيَ -6

 . بهشيَتئاَارَّ ثَِ يُ طُسَتاّ طايَُوَ يُ ًَْىإ بُسيَىَبُسو ياسيذَدَسَنإ دابُػهشدِْ ناسَنإ 
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 (5سيَُٓايِ رَاسَ )
 َّ يًَهؤيًُٓوَ يُ نًَؼُناِْ ئُصَىوُْنإ و بشواْاَُنإدَسباس

هشدِْ منشَنإ و دَفتـُسَناِْ تاقًهشدْـُوَو دصيٓـِ ثشطـًاس و طـؤسيِٓ بشواْاَـُو       ينًَؼُناِْ تايبُت بُ دَطتهاس بؤ -1
ًٓـُوٍَ بـىَ   يًَزْـُّ يًَهىَي ىَبُسايـُتِ طؼـتِ ثـُسوَسدَ    يـُ اليـُٕ بُسيَ  يُ ثىًََيُ ْانىَتايًُناْذا )تضويش( طُختُناسّ 

ئُدماَذاِْ  و بؤ يًَهىيًُٓوَُٖس يُنُو بُ ثَِ ّ ثظجىَسّ خىَّ ِ يؤسّ و ثُسوَسدَِ ثظجاْطُسثُسػتًاس يُ  ثًَهذًََٖٓشيَت
ُ تايبُت بُو نًَو وبايُخذاِْ طشْطثًَىيظت ودَطتًٓؼاْهشدِْ بشياسَناًْإ بُ ساػهاوّ  وَ ثًَىيظـتُ ئـُو دـىَسَ     ,ؼـاْ

ٕ و ثَِ ّ  طشْهٌ وَ طـضاناًْإ يُئاطـت ئـُودؤسَ نًَؼـُيُ بًَـت,     شئَ بُ يًَهىَيًُٓواُْ ثىَيني به ويَٓـُّ بٓـُسَِتِ    ثاػـا
وَ يإ طًَشاُْوَّ دـاسيَهِ تـش بـىَ    بىَ ثُطٓذ نشدًْإ بُسيَىَبُسيتِ طؼتِ ئُصَىوُْنإ بىَ  بُسصدَنشيَتُوَيًُٓوَنُ يًَهىَ

ئُطُس ثًَىيظتِ نشد بُسثشطًاسإ بذسيَُٓ و بُثَِ ّ ثًَىيظت, ويًَزُْنُ ئُطُس َُٖىو اليُُْناِْ نًَؼُنُ ضاسَطُسُْنشابى
 . دادطا ثًَىَْذاسَنإ يإوَصاسَت و اسّ هيًَزُّْ سيَه

يًَهؤيًُٓوَناِْ تايبُت بُ ساطُياْذِْ ئُدماّ و  ئُواُّْ دَبُٓ ٖؤّ صيإ بُخؼـني بـُ داٖـاتىوّ قىتـابِ ثًَىيظـتُ       -2
ُّْ بُثشطًاسٕ يُو ُٖآلُْ طضاّ وايإ ثَِ بذسيَت يُئاطت نًَؼُنُ بًَت يُطـٍَُ  طشْهِ تايبُتِ ثَِ ّ بذسيَت و ئُو الياْا

 البشدًْإ يُػىيَِٓ ناسطًَشّ.
ـ يًُٓوَ و َُٖىو بُسايًـُناِْ دَد ئُدماَُناِْ يًَهىَثُسوَسدَ ديًَٓايِ دؤسّ يُنُناِْ طُسثُسػتًاسّ   -3 ُ بُسيَىَبـُسيَتِ طؼـتِ   َْ

 ثُسوَسدَ . 
ـ  طُسَنِ سوَسدَ ويٍَُٓىَبُسيَتِ طؼتِ ثُبُسيَ  -4 ُو يًَهؤيًٓـُوَ يُطـٍَُ بُسايًـُناِْ سَواْـُّ بُسيَىَبُسايـُتِ طؼـتِ       ئ

ػـهاوّ ساّ  ساوبـُ   ثاؾ ئُوَّ بُسيَىَبُسّ طؼتِ ثُسوَسدَ  بُ ساثىَست وَيإ بـُ ْىوطـشاوّ فـُسَِ    ئُصَىوُْنإ دَنات 
ـ يًَهىَيًٓـُوَ  يُ اليُٕ يًَزْـُّ   هشاوَنإَسباسَّ نًَؼُنُ و طضا دَطتًٓؼاْخؤيإ د ذات وَى اليـُْطريّ بهـات يـُناتِ    ب

طـُ بـؤ   طىدماًْإ ويإ ثؼتطرييإ ىلَ ُْنات ئُطُس ٖاتىو طضانإ صؤس بىوٕ ويإ نُّ بىوٕ يُطٍُ دياسّ نشدِْ ٖـؤو بُيَ 
 .  يُ ناتِ ثُطٓذنشدِْ يًَهىَيًُٓوَنُدا رييَت بُ ُْٖذ وَسبطئُوَّ 

سيًُى يُ منشَناِْ قىتابًإ وُٖيَُ يُثًَذاُْوَّ ئُدماَُنإ و ساطُياْذيإ يُبُس ئُوَّ َُٖىو طؤساْهاسيًُى وسَػها  -5
بُطُس ثشوَطُّ يُاليُٕ بُسيَىَبُسايُتِ قىتاخباُْنإ ويإ ُْٖذيو يُ َاَؤطتايإ ئُدماًََهِ خشاخ و تاٍَ يإ ُٖيُ 

ـ , وَصاسَتِ ثُسوَسدَ ئُواُّْ بُو ناساُْ ُٖيَ ثُسوَسدَو ئايٓذَّ قىتابٌ ُ ُ ئُدماَـذَسّ  ذَطنت ب ناسّ )تضويـش(  طـُخت
  .يا دادطاناِْ طضايِ ) احملانِ اجلضائًُ ( ( ئينزباتى)  يًَزُْناِْ سيَههاسًّاْذاتُ بىَّ ُٖيُ بدَدات و  ًإَُيُقُيَ

 

 ئاَادَيِ تاقًهشدُْوَ طؼتًًُناِْضُْذ ئُسهاًََهِ تايبُت بُ 

    يشٍ ُٓايٌ يُاليُٕ وَصيََبُ َُٖىو بُػُناًًُْوَ بُ سبابُتُناٌْ تاقًهشدُْوَ طؼتًًُناٌْ خىيَٓذٌْ ئاَادَيٌ  -1
 .ثاؾ خظتُٓسووّ يُاليُٕ بُسيَىَبُسايُتِ طؼتِ ئُصَىوُْنإ  دَنشئَ ثُطٓذثُسوَسدَوَ          

 صَاٌْ نىسدٍ صَاٌْ فُسٌَ خىيَٓذُْ يُ طؼت  خىيَٓذْطُناٌْ ُٖسيٌَُ نىسدطتاٌْ عًَشاقذا, ُٖسدوو بابُتٌ  صَاٌْ  -2
 دَخىيَٓذسيَت.بُ فُسٌَ عُسَبٌ و صَاٌْ ئًٓطًًضٍ يُ ثاٍَ صَاٌْ نىسديذا           
 خىيَٓذْطُياٍُْ بــُ صَاٌْ تش دطُ يُ نىسدٍ و عُسَبٌ و ئًٓطًًضٍ  /قىتاخباُْخىيَٓذناساٌْ ئـُو قىتابٌ و -3

 ثاؾ خظتُٓ سووّ يُاليُٕ ًاُْويَت و ىيَٓٔ طُسَسِاٍ ئُو صَاْاُْ تاقًهشدُْوَ يُو صَاُْػذا دَنُٕ ئُطُس خؤيإ بدَخ         
 . وَصيشٍ ثُسوَسدَبُسيَىَبُسيُتِ طؼتِ ئُصَىوُْنإ و ثُطٓذنشدِْ         

 وَصاسَتٌ ثُسوَسدَ بُ َُٖاُْٖطٌ يُطٍَُ وَصاسَتٌ خىيَٓذٌْ باالَ بشِياس دَدات منشٍَ ثًَىيظت خبشيَتُ طُس ئُدماٌَ  -4
 نًٌَ وَسطشتٔ يُ نؤيًَز و ثُمياْطاناْذا.خىيَٓذناس بؤ نًرَبِقىتابٌ ومنشٍَ          
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  ا ئُوإُْ نُخىيَٓذناساٍُْ َايف بُػذاسبىوًْإ ُٖيُ يُ تاقًهشدُْوَ طؼتًًُناٌْ قؤْاغٌ ئاَادَيًذ/قىتابٌ ئُو  -5
 .بُ ثًَِ طًظتَُِ ْىيَِ خىيَٓذٕ تُواو نشدوَ َيإ دواْضدَ و ياصدَ و ثؤيٌ          

 .شيَتدَن ٌ طؼيت تاقًهشدُْوَنإ دَطتًٓؼإبُسِيَىَبُسايُت يُاليُٕ ًًُنإ طاالَُْ. ناتُناٌْ تاقًهشدُْوَ طؼتأ -6
 يَت.دسب.  وَصيشٍ ثُسوَسدَ يُ ناتٌ ثًَىيظتذا بشِياس دَدات ناتُناٌْ تاقًهشدُْوَ طؼتًًُنإ بطؤسِ

 يشَِو دَنشيَت .ُٖس ػُؾ وَسصٍ قؤْاغٌ ئاَادَيٌ ثُ طؼتًًُنإ و طًظتٌَُ دووباسَ بىوُْوَ يُ تاقًهشدُْوَ -7

 ُطُس سؤريَهٌ تاقًهشدُْوَنإ بُس ثؼىوٍ فُسٌَ نُوت ئُوا تاقًهشدُْوٍَ ئُو سِؤرَ دَضًَتُ سؤرٍ دواتش بُ ئ -8
 َُٖإ صدمريٍَ خؼتٍُ تاقًهشدُْوَنإ.

 طُسوَنِ يًَزُّْ باالَ بىَّ ُٖيُ يُ َاوَّ ػُؾ َاْط يُ سوَرّ ساطُياْذِْ ئُدماَُناِْ ئُصَىوُْ طؼتًًُنإ  -9
 َُاُْ ئُدماّ بذات : ئ

  يًَهىيًُٓوَو يًَزُّْ بذاتُ  تًَذايُو طىساْطاسّ ْاياطايِ  طاختُناسّ )تُصويش(ت نُ ُٖس تًَٓىوطًو طىَاِْ تًابًَ-أ

 ُٖيَىَػًًََٓتُوَ بُ دَسُْضىوّ ُٖرَاس بهات , وَ ئُو نُطاُّْ ٖىَناسّ ئُّ ناسَٕ طضا بذات .ئُصَىوُْنُّ    
 بُػذاس ثًَهشدِْ يُ ئُصَىوُْ يُ ًهشدُْوَّ ُٖس قىتابِ و خىيَٓذناسيَو نُ طىََإ ُٖبًَت ُٖيَىَػاْذُْوَّ تاق-ب

 .يُطٍَُ طضا داِْ اليُِْ نُّ تُسخُّ بًًُنُ خىَّ ٖىَناس بىو يُّ ناسَطؼتًًُنإ بُ ثًَِ سيَُٓايًُنإ ًًُْ ئُطُس قىتا     
 ئُصَىوُْ طؼتًًُنإ بُ ناسّ تشطٓاى دادَْشيَت ئُواُّْ بُ ُٖس ػًَىَى بًَت يُ ناسَناِْ  ُٖس ياسّ ثًَهشدًَْو-ت

 .ئُو ناسَيإ نشدووَ طضاّ ياطايًإ دَدسيَتِ     
  تشّ طؼتِ يُ بُػٌ ُيُ تاقًهشدُْوَبىَّ ٖيا ويَزَيِ  ئاَادَيِ بُػِ صاْظتِخىيَٓذناسّ دَسضىوّ قىَْاغِ /قىتابِ-أ -10

  . قًهشدُْوَّ بُسايِبُ ػًَىَّ دَسَنِ وَ بُسيَطاّ تا بذات ئُدماّ    
 ًٖض يُنًَو يُ دَسضىواِْ بُػُناِْ صاْظتِ و ويَزَيِ بؤيإ ًُْ تاقًهشدُْوَّ بُػِ ثًؼُيِ بهُُْوَ,ُٖسناتًَو ئُو  -ب  

 ئاسَصووَيإ ُٖبىو ثًَىيظتُ وَنى قىتابِ يُ ثؤىل دَيَُُوَ دَطت بُ خىيَٓذٕ بهُُْوَ بؤ بُدَطت ًَٖٓاِْ بشواْاَُ        
 ادَيِ ثًؼُيِ.ئاَ    

 خىيَٓذناس بُدَسُْضىو دَرًََشدسيَت يُ تاقًهشدُْوَ طؼتًًُناِْ قىَْاغِ ئاَادَيِ ئُطُس :  /قىتابِ  -11
 يُبابُتًَو وَيإ صياتش دَسُْضىو يُ خىيٌ دووَّ .-أ   

 ئُطُس يُ بابُتًَو وَيإ صياتش ئاَادَ ُْبىو يُ تاقًهشدُْوَناِْ خىيٌ دووَّ .-ب 
 . خىىل يُنُّ يا دووَّ يُئُصَىوُْطؼتًًُناْذائُدماَذا يُ ّىثًُ (ئُطُس طضّ )ق -ز 
 ئاَادَيِ دواّ ئُدماَذاِْ تاقًهشدُْوَّ وَصاسّ ئُطُس يُيُى بابُت وَيإ دوو  (12ّثؤىل)خىيَٓذناسّ  /قىتابِ  -12

  نُ تاقًهشدُْوَ ئُدماّ يُى يإ دوو بابُتُ ويُتا دَسضىوٕ بُدَطت دًًَََٖٓت بابُت دَسُْضىو بؤّ ُٖيُ طايَِ دواتش    
 ,وَ ئُطُس ُٖس طايًََو دابربيَت يُ تاقًهشدُْوَ ثًَىيظتُ بُ سيَطاّ بُسايِ يُطؼت بابُتُنإ تاقًهشدُْوَ  بذاتُوَ   

  ئُدماّ بذاتُوَ.   
 شدُْوَ تاقًه خىىل يُنُّ يا دووٌََيُ يُى بابُت و دوو بابُت ئُطُس طضّ )قىثًُ (ّ ئُدماَذا خىيَٓذناسّ  /قىتابٌ  -13

 وَسبطشيَت بُ َّايف بُػذاس  و بهاتُوَبابُتُنإ تاقًهشدُْوَّ طؼتِ ئُوا طايَِ دواتش ثًَىيظتُ يُ َُٖىو طؼتًًُنإ     
 سيَطاّ تاقًهشدُْوَ بُسايًُنإ .    
 َسدَ دَضُٓ بُ سيَُٓايِ وَصاسَتِ ثُسوتىسنُاًْإ تًَذا دَخىيَٓذسيَت  ِ واْاٍُْ بابُتُناٌْ صَاٌْ طشياْئُو قىتاخب -14
 . ئُصَىوُْ طؼتًًُنإ وبشياسّ طىدماويإ بىَ دَدسيَت           
 يُطٍَُ سِاطُياْذٌْ ٕ و ثًَطُواٍُْ ئُّ طًظتَُُ يُ ئُصَىوُْ طؼتًًُنإ هشاوَسِيَُٓايًاٍُْ ثًَؼرت ناسيإ ثًََُٖىوئُو -15

 ُٖيَذَوَػًَتُوَ و ناسيإ ثٌَ ْانشيَت.ئُّ طًظتَُُ ْىيًَُ          
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 ( 6 ِ رَاسَ )يُٓاسيَ
 ئُصَىوُْ طؼتًًُنإ اِْبُػذاسبىو بُ تايبُتِ يسيَُٓا

 ا ئُسنُناًْإ ناسّ ناسطريّ و تُواو نشدِْ ٗتُْو دَطتُّ َاَىَطتايإ و خىيَٓذْطانإ بُسيَىَبُسايُتِ قىتاخباُْ  
 خىيَٓذٕ ػىيَِٓ  َُِٖىو قىَْاغُناْثشوَطشاَِ خىيَٓذٕ ًًُْ ضىْهُ قىتاخباُْو خىيَٓذْطا ثًَؽ َُٖىو ػتًَو وَ يُ     
 نُ ًًًَُت ثًَؽ  ػُُٖس ئُوَ وَفًَشنشدِْ خىَ وسَوػت و سيَههاسّ و فًَشنشدِْ دَِ بُ دَِ نشدِْ ياطاو سيَُٓايًُ      
 يُ ثًَٓاو خضَُتهشدِْ اليًَُْهِ طشْطِ ُْوَناِْ دَخات يُسووّ ػاسطتاًًُْت و بىاسَناِْ تشّ ريإ , بىَيُ      
 ٕ سووٕ اسبىوَنإ بُدسيَزاّ طاٍَ بىَياثًَىيظتُ ئُو سيَُٓايًاُّْ تايبُتٔ بُ قىتابٌ وخىيَٓذناسَ  بُػذدواسوَرَإ      

 إ ئَُإُْ :هًَبهشيَتُوَ نُ ُْٖذيَ      
  ٖؤىل تاقًهشدُْوَ: ّضىوُْ رووسَوَ ٓشيَت يُناتِبُ قىتابِ سابطُيَ ئُّ سيَُٓايًاُْيُنُّ /

 ىيَٓذُْوَّ ثشطًاسَنإ صؤس بًَُُِٖٓ و بُوسدّ ثًَؽ وَآلَذاُْوَيإ .بُخبهات دَطت  - 1
  ػىيَِٓ ٖؤىل ئُصَىوِْ و يُطٍَُ  ٔبضاْيإ رَاسَّ ئُصَىوِْ خؤْاطٓاَُناًْإ يُ قىتاخباُْو خىيَٓذْطاناًْإ وَسبطشُْوَ  -2

 ثًَؽ دَطتجًهشدِْ ئُصَىوُْنإ بُ سؤريَو .بُ اليُِْ نَُُوَ داًْؼتِٓ       
 ُ َؤسّ وَصاسَتِ ثُسوَسدَ يإ بهات ئُطُس َؤس ُْنشابًَت ب داواّ طىسيَِٓ ثًَؽ ْاو ْىوطني ويُ وَسطشتِٓ تًَٓىوغ  دواّ-3

 ٖىىل يُطُس ُْبًَت.  بُسيَىَبُسّضاّ ئًُ    
 نُّ بٓىوطًت دَفتُسَ ْاو و رَاسَّ ئُصَىوِْ خؤّ وَى يُ ْاطٓاَُّ بُػذاسيذا ٖاتىوَ يُ ػىيَِٓ تايبُت يُطُس بُسطِ-4

 ضىْهُ بُ طضّ)قىثًُ( دادَْشيَت .  شيَتْابًَت يُ ًٖض ػىيًََٓهِ تش بٓىوطوشَنُب و يإ نىَثًا , بُ ثًَٓىوطِ َ     
 . ئاساَِ ثَِ دَبُخؼًت  داسضىْهُ ثًَٓىوطٌ بؤ وَآلّ داُْوَ بُناس بًًَٓت  )قًِ سؿاص(  سَؾداس تًُْا ثًَٓىطِ  -5
 بٓىوطًت . تًَٓىوغ  ُص يُ ُٖسدوو سووّ ناغ –6
 بًَت يُ طُسخؤ َِ دَداتُوَ ويُآلـُّ تشباػرت وَدَطت بُ وَآلَذاُْوَّ ئُو ثشطًاسَ بهات نُ باوَسّ ُٖيُ يُواْـ-7

  ّ ُٖيُ ضىْهُ ئُوَيإ ناسيطُس تًايذا ِ ْىوطنيسيَه ٍَُدَفتُسَنُّ بًَت ويُط ثاى و خاويَِٓ ـىوطني و ئاطاداسّْ      
 . تّ دَدسيَ ثَِ َيُّْذِْ ئُو منشآلخَُ يُطُس      

 وَآلَذاُْوَ يُ تًَٓىوغ دا.  بُ طىيَشَّ صدمريَ ىوَُصّ ثشطًاس دا ٖاتىوَ دابَِٓ ُْرَاسَّ ثشطًاسَنإ وَى يُ ناغ -8
 َُنإ آلثؼهًِٓٓ وَ ىْهُ يًَزَُّْ ضُوتًُْا رَاسَّ داوا نشاو يُ ثشطًاس وَآلّ بذاتٓذناس ثًَىيظتُ قىتابِ و خىي-9
  ُ نىَتايِصياداُّْ ي َُآلُو وَتاقًهشدُْوَدا  ٖاتىوَ سَضاو دَنات و ئ ُ يُ دَفتُسّنبُطىيَشَّ ئُو صدمريَّ       

 ىَ فُساَىَؾ بهشيَت )تشى(,بْىوطشاوَ  يُطُسيإ ُ ئاػهشايِواُّْ بيُُدط ٖاتىوَ فُساَىَؾ دَنشئَ ذاتًَٓىوط      
 ئُوا يًَزُْ ذابًَتُوَ وَ بُآلّ ػُؾ ثشطًاسّ وَآلَٓر ثشطًاس وَآلّ بذاتُقىتابًُى ثًَ ثًَىيظت بىومنىوُْئُطُس      
 ثشطًاسَّ يُ نىَتايِ وَالَّ  ئُوثًَؼُوَ وَالَّ دساوَتُوَ وَ نُيُ ئُدماّ دَدات َّ بىَثًَٓر ثشطًاس ئُو ثؼهًِٓٓ      
 دَنات )تشى دَنات( تُْٗا يُو باسَ ُْبًَت ؾ فُساَىَ ّدساوَتُوَ ُٖس ناًَإ بًَت وَ ُٖس ضُْذّ ىلَ وَسطشتبًَت بىَ      
 .)تشى(نًَو يُ ثشطًاسَناْذا ْىوطشابًَت يُ طُسيُنُ      

 ٍَُطُيو ْاطٓاَُّ بُػذاسّ  ئاَادَ بًَت َاوَيُى ثًَؽ دَطتجًَهشدِْ تاقًهشدُْوَنإ ًًُناْذاطؼت ُيُ ٖؤىل ئُصَىوْ-10
 شيَت. بًُى يُ ٖؤىل تاقًهشدُْوَ وَسْاطًٖض قىتايَىَبُسّ ٖىٍَ بُس ثاؾ نشدُْوَّ ثشطًاس ت ,ابًَذا ًَٖٓيخؤ      

 دابًَٓت.  ػىيَِٓ داًْؼتِٓ  يُ ثًَؽ خؤّ إ يًُُنًْاطٓاَُّ بُػذاسّ يُ تاقًهشدُْوَ طؼت سوَراُْ- 11
 

   :يُ تاقًهشدُْوَ طؼتًًُناْذاخىيَٓذناس  /قىتابِ  ًُناًِْثًَىيظت-دووَّ
    و َُٖىو ثًَذاويظتًًُناِْ ْىوطني يُطٍَُ خىَيذا بًًَٗٓت وداواّ ًٖر  ًهِ سَؾ نشدُْوَالطتسِ و َقُيُّ و قُيُّ داد-أ  -1

 ِْ ُْنات آلاظػتًَو يُ ُٖ    
 . يُطٍَُ خىَيذا ًًَُْٖٓتُ ْاو ٖىَىل ئُصَىوُْ طؼتًًُنإ ثُيىَْذ بُ ثشوَطشاَِ خىيَٓذٕ ًٖض ػتًَهِ  دَفتُس و ثُساونتًَب و  -ب               

 يُ ْاو ٖؤىل تاقًهشدُْوَ طؼتًًُنإ  .  ًَُِٖٓ بجاسيَضّ-ت              
 نات .ِ و خىيَٓذناسيَهِ تش ُْطُيشّ دَفتُسّ قىتاب  –خ              
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 ًَْت. ُْو يإ يُ دَسَوَّ دَفتُسّ تاقًهشدُْوَ دا ّوََوَ يُ ْاوَُسًْؼإ و يإ عُالَُتِ دًا ن –ز              
 قُدَغُيُ . تاقًهشدُْوَ دَفتُسّ تش دطُ يُ بُناسًَٖٓاِْ ُٖسناغُصيَهِ -ح              

 طُسثًَطًًُ يُ ضىْهُ ئُوَيإ  و ػىيَِٓ نىسطًُنُّ بُدسيَزايِ سؤرَناِْ تاقًهشدُْوَ بطؤسيَت ِ خؤّػىيَٓ ْابًَت-خ              
 شيَت. ُ دادَْقىَثً بُ )طضّ( و سيَُٓايًُناِْ ئُصَىوُْنإ                  

ـ  َيإ قؤثًُ و -2 ًَو بـؤ قؤثًـُ طُسثًَطـًًُ و طـضا دَنشيَـت بـُ ثىضـٍُ نشدْـُوَّ َـافِ تـُواو نشدْـِ            ٖـُس ُٖويَ ذاْ
 . و طايَُدادَسُْضىو دَرًََشدسيَت يُتاقًهشدُْوَنإ بؤ َُٖإ طاٍ و بُ

 و يإ يًَو بذاتُوَ. ساظُ بهات خبىيًََٓتُوَ يا بؤّ  يُ داوا يُ ضاوديَش بها ثشطًاسَناِْ بؤ  قىتابِ بؤّ ِْ  -3
َ   داواّ دَفتُسّ دووَّ بهات تاوَنى دَفتُسّ يُنُّ تُوا ًًُقىتابِ بؤّ ْ  -4 ّ ئـُصَىوِْ  و دَبًَت و ثًَىيظـتُ ْـاو و رَـاس

بٓىوطًت و ثًَىيظتُ يُْاو دَفتُسّ يُنَُِ دابًَٓت ناتِ ثًَذاُْوَيإ  ؽيُطُس دَفتُسّ دووَََُٖىو صاًْاسيًُناِْ تش 
 بُ ضاوديَش .

داُْوَّ دَفتُسَناًْإ , و ْابًَت نؤببُٓوَ يُ ْضيو  دوأّ ًَبًَٗ ٖؤىل تاقًهشدُْوَ دَِ /خىيَٓذناسإىيظتُ قىتابًإثًَ  -5
 سيو بهُٕ . ُدَسضىوًْإ , و خىَ بُقظُنشدٕ و طفتىطؤ يُطُسوَآلَُناْذا خ دواّٖؤٍ 

نىَطـجًَو دسوطـت بهـات ببًتـُ ٖـؤّ  بـاؾ       ُسٖيُ ْاو ٖؤىل تاقًهشدْـُوَ يـإ   بهات ُٖسنُطًَو بًُويَت طًَشَ ػًَىيِٓ  -6
بـُؾ   يُ تاقًهشدُْوَنإ بـَِ بُ )طضّ( ُٖرَاس دَنشيَت ويإ تًَهذاِْ ئاساَِ ٖؤٍ ئُوا وَبُسيَىَُْضىوِْ ئُصَىوُْنإ 

 . دطُ يُ طضا ياطايًُناِْ تش دَنشيَت و بُدَسُْضىو دَرًََشدسيَت يُ و طايَُدا
يُ ئُْذاًََو يُ  ُٖسَػُ وَيإدَطتذسيَزّ  و بُدَسُْضىو دَرًََشدسيَت ُٖس يُنًَو يُ تاقًهشدُْوَنإ بَِ بُؾ دَنشيَت   -7

 دواّيُ نـاتِ ئُدماَـذاِْ ئُسنـُناًْإ ويـإ      بهاتِ نؤْرتوٍ بٓهُناْٖؤىل ئُصَىوِْ ويإ بُسيَىَبشدِْ ئُْذاَاِْ 
 . , طُسَساّ طضاّ ياطايًؽ دَواَِ فُسٌَ 

ُى يُ ًِ تًابًَت نُ بُدًَٓى يإ ئابشو بشدٕ )اٖاُْ( دابٓذسيَت ويإ ُٖس طُسثًَطًيُن ئُطُس دَفتُسّ قىتابِ داواناسّ  -8
 .ذَوػًَتُوَ و بُ دَسُْضىو دادَْذسيَت و طضاّ ياطايؼِ دَدسيَتَِ سَوػت ئُوا تاقًهشدُْوَنُّ ُٖيَوطًظتُّ يإ خى

 خىىل دووًََؽ بُناس ديَت .  ئُو رَاسَ ئُصَىوًْاُّْ نُ دَدسيَتُ قىتابِ يُ خؤىل يُنُّ ُٖسَُٖاًْإ بؤ  -9
ت و دَفتُسَنـُّ  يُناتِ تُواو بىوِْ ناتِ تُسخإ نشاو بؤ تاقًهشدُْوَنإ ثًَىيظـتُ قىتـابِ يـُ ْىوطـني بىَطـتًَ       -10

 وَسطشيَتُوَ.  ِ ضاوديَشَنُّ بهات بىَئُوَّ دَفتُسو ناغُصّ ثشطًاسّ ىلَداخبات ويُ ػىيَِٓ خؤّ بُئاساَِ ضاوَسيَ
ٕ  بىَيُ بُ ثًَِ سيَ سهىٌَ يُهِ طؼتًًُ وفُسَاْطُيُطِ يًََٖٓىَىل ئُصَىوِْ ػى  -11 يـُ ْـاو ٖؤيـذا     ُٓايًُنإ دطـُسَ نًَؼـا

 ْاو ٖؤىل تاقًهشدُْوَنإ.   بًَُٓ طُسباصّقُدَغُيُ ئُواُّْ يُ ًَٖضّ ضهذاسٕ بُ دٌ وبُسطِ  وَ ُٖسوَٖا, قُدَغُيُ 
 ُْذ و ٖؤيُ ئُصَىوًُْنإ . بضُى ُٖيَطشتٔ بُ َُٖىو دؤسَناًًُْوَ قُدَغُيُ يُْاو َُيَ  -12
    بُْذَّ نُ بىَّ َُيَ ويُ دطُبهات يُ ٖؤيًَهِ تش  ًًُنإبُػذاسّ تاقًهشدُْوَ طؼت ًٖض قىتابِ/خىيَٓذناسيَو ْابًَت  -13

 , وثًَىيظتُ بُسيَىَبُسّ ٖىٍَ ئُطُس ئُّ ذَوَػًَتُوَ تاقًهشدُْوَّ قىتابًًُنُ ُٖيَبُ ثًَطُواُْوَ,و  َتُسخإ نشاو        
 َّ قىتابًًُنُ بىَ ٖىَيُنُّ ناسَ سووّ دا ئاطاداسّ يًَزُّْ ئُصَىوِْ قُصا بهات بىَ ئُدماَذاِْ ثًَىيظت و طىاطتُٓو        
 . خىَّ        

 يُ  سيَطاّ ثَِ ْادسيَت تًَذايُبُناسًَٖٓاِْ بزًََشَ )احلاطبات( بُ َُٖىو دؤسيهًُوَ يُطٍَُ ئُو ناتزًََشاُّْ بزًََشَّ  -14
 سيَطاّ ثَِ دساوَ و اِْ وَصاسَتِ ثُسوَسدَ بُ ثَِ ّ سيَُٓايًُن تُْٗا ئُو بزًََشاُْ ُْبًَت نُ,  تاقًهشدُْوَناْذا              

 تًابًَت.ًًَٖهاسّ ْاطشاوَ وْابًَت ًَُىسّ  (Scientific Calculationبُبزًََشَّ صاْظتِ )              

  
 
 
 
 
 



55 

 

 (7سيَُٓايِ رَاسَ )
 يُنإ شّ ئُصَىوُْ طؼتِتايبُت بُ ضاوديَ

 :داْاِْ ضاوديَشٍ ٖؤىل ئُصَىوِْ : يُنُّ
 وَيإ يًَزُّْ ئُصَىوُْنإ يُ طؼتِ ثُسوَسدَ  يُنإ يُ ُٖس بُسيَىَبُسيُتًًُنِ يًَزُّْ يكِ ئُصَىوُْ طؼتِ

 ئُّ سيَُٓايًاُّْ   َُٓاياُّْ ب ّّ ئُ بُثَِٕ ضاوديَشَنا ذَطتًَت بُدَطت ًْؼإ نشدُِْٖيَثُسوَسدَّ قُصاناْذا                
 : خىاسَوَ               

)ئاَـادَيِ + بٓـُسَت   ًَالنِ ثًَىيظتُ َاَىَطـتاّ طـُس  ئاَادَيِ  (12ّ) وُٓسَت ب(  9) َُٖىو ضاوديَشاِْ ُٖسدوو قؤْاغِ  -1
قًهشدْـُوَنإ  ٔ وًٖض َاََىطـتايُى ْابُخؼـشيَت يـُ ضـاوديَشّ , تـاوَنى ٖـَُىو ٖىَيـُناِْ تا       ب ( 9 – 8- 7ثىَيُناِْ  

ٍَ سَضاو نشدِْ يُنظاِْ ودادثـُسوَسّ يـُ دابُػـهشدِْ نـاس , وْابًَـت ٖـًض َاََىطـتايُى         ثًَىيظتًإ تُواو دَبًَت ,يُطُ
)بىَ بٓـُسَت و  ببُخؼشيَت يُطُس سًظابِ داْاِْ يُنًَهِ تش يُ دوو خىىل تاقًهشدُْوَناْذا وَيإ يُ صياتش يـُ قىَْاغًَهـذا  

 .( دابٓشيَت ئاَادَيِ

 اَؤطتاّ ضاوديَش ْابًَت دابٓشيَت يُ و ٖؤيُ ئُصَىوًُّْ نُغ و ناسّ ثًُ يُنِ خؤّ تًَذابًَت.َ -2
ٕ بُسيَىَبُسايُتِ طؼتِ ثُسوَسدَّ ثاسيَضطا بُٖاوناسّ يُطٍَُ بُسيَىَبُسايُتِ ثُسوَسد -3 و  َّ قُصا بُسثشطًاسَ يُ دابًٓهـشد

  .دسيَزايِ سؤراِْ تاقًهشدُْوَنإبُْذَناًْإ وَ بُ يُ َُيَثشِ نشدُْوَّ ػىيَِٓ ئُو ضاوديَشاُّْ نُ دَطت بُناسْابٔ 
 ْابًت ًَالنِ قىتاخباُْيُى بُ تُواوّ بهشيَُٓ ضاوديَش يُ يُى ٖؤيٌَ  ئُصَىوِْ .  -4
 .  يإخؤ ِاْقىتاخباُْنو خىيَٓذناساِْ  يُ ٖؤىل ئُصَىوِْ قىتابًإ ٔشيَبُ ضاوديَش دابٓ إيَاَؤطتا ْابًت -5
قىتابِ دادَْذسئَ, بُ َُسدًَو رَاسَّ َاَؤطتايإ يُ ٖؤيًو دا يُ دوو  (15ضاوديَش بؤ ُٖس) بُ سيَزَّ يُىرَاسَّ ضاوديَشإ    -6

                                                          .نَُرت ُْبٔ ضاوديَش 

 ُوَ بُ تِ مبًًََٓئُصَىوْ بُْذّ يَُُيَبُ َُسدًَو يُدَطُنإ  6: 1بُ سيَزَّ يُدَى دادَْذسئَ  بىَ ُٖس ٖىَيًَو ضاوديَشّ -7
 تش.  وَنى ضاوديَشاِْبىَ ئُصَىوُْ طؼتًًُنإ تُسخاو نشاو  ناتِدسيَزايِ       

 دَبُخؼشئَ:  يُ ثاسيَضطادا ئَُاُْثًَىيظت ضاوديَشإ يُ بىوِْ رَاسَّصياديُناتِ  -8
 ( طاٍ . 50بًَتُ )ُٖس َاَؤطتايُى تَُُِْ طُيؼت-أ         

 يُ طَِ َاْط صياتش َؤيُتِ ُْخؤػِ وَسطشتبًَت يُ طايَِ خىيَٓذْذا . َاَىَطتايُى ُٖس-ب         
 ِ خىيٓذٕ . َؤيُتِ دايهايُتًإ ُٖبىوَ يُ وَسصّ دووََِ طايََاَىَطتاياُّْ ئُو-ت         

 . ػُػُّ)احلاٌَ( ثاؾ َاْطِ  طًإرِْ دوو -خ         
 :  ئَُاُّْ خىاسَوَ بهات  سَضاوّ ثًَىيظتُ: يُطُس ضاوديَشدووَّ 

 ثًَؽ دَطتجًَهشدِْ تاقًهشدُْوَنإ بــُ ًْىطُعات بُاليُِْ نَُُوَ. ّ تاقًهشدُْوَ بُْذادَ بىوٕ يُ َُيَئاَ -أ  -1   
  .ئاَىَرناسّ نشدًْإ و نإايبُت بُقىتابًُ بُػذاسبىوَسيَُٓايًُناِْ ت بُدواضىوُْوَّ-ب         

 َؤسّ وَصاسَت  داًْؼتًٓإ ودووثات نشدْـُوَّ ُٖبىوِْ دواّفتُس بُطُس قىتابًاْـذا يُنظُس دابُؾ نشدِْ دَ–ت         
 دَفتُسَناْذا  .  َُبُطتُ يُ تُسخاْهشاوَ بىَ ئُّػىيَِٓ يُ ٖىٍَ بُسيَىَبُسّ ووارووّ               

 ضىْهُ ئُّ دىَسَ يُ ناتِ وَالََذاُْوَدا  ًَٔٓبٗ بُناس داس ثًَٓىوطٌا ٗت نُثًَىيظتُ تُْبُ قىتابًإ سابطُيًَٓ -خ         
 .ُ ناتِ ُٖيَُ نشدْذات و قىتابِ / خىيَٓذناس دَتىاًَْت اليبُسيَت يُِٓ و ئاساَِ دَبُخؼًَثًَٓىوطُ ًَٖ              

 ئُصَىوِْ و  ْاو و رَاسَّْىوطًِٓ ُٖسوَٖا بٓىوطًَت, الثُسَّ سووّ يُ ُٖسدوو ثًَىيظتُ قىتابِ /خىيَٓذناس  -ز        
 تايبُت  ِٓداٖاتـىوَ يُ ػىيَ ذاًُناًْئُصَىوُْ طؼتيُ ْاطٓاَُّ بُػذاسّ ُتش ُٖس وَى ي صاًْاسيًُناِْ               
 . وَسطشتين دواّ ْاو يُطُسناغُصّ ثشطًاس  يُطٍَُ ْىوطًِٓطىَفت ًَٓىوطِ ثُب َفتُسيُطُس بُسطِ د               
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 ثشطًاس  هُ تًَطُيؼتِٓبىَ قىتابًإ ضىْبهاتُوَ سووٕ  ثشطًاسيُى وارَيُدَطتُ ُى و يإػُيًَت ًٖض وبْا -ح        
 بهات. /خىيَٓذناسِ يُطٍَُ قىتاب قظُ  تاقًهشدُْوَ ناتِبُػًَهُيُ وَآلّ . ُٖسوَٖا ْابًَت يُ              

     ًإبُساووسد نشدْبُ نُ ضاوديَشيإ دَنات  ُّْساآذنوخىيَ ئُو قىتابٌ و رَاسَّ ئُصَىوِْ ووسدبًِٓ نشدُْوَّ ْاو-خ        
  ساطتِ ُٖيَطشّ ُ يًٓا بًت ديَبؤ ئُوَّ  يُطٍَُ خىدّ قىتابًُنُ ُوَ تًو بُ ويَُٓناًْإ دا بطَبُػذاسّ ناستِ يُطٍَُ           

 . بًَتتش ٖات  دًاتِ يُنًهِيُ  ٓذناسئُطُس قىتابٌ /خىيَبُسثشطًاسَ  شضاوديَبُ دسيَزايِ سوَراِْ ئُصَىوُْنإ , و  ْاطٓاَُ      
 ت , و َبًَدت نُ ثًَىيظتِ بُ دَفتُسّ دووَّ ا يُو ناتُ ُْبًَٗش يُيُى دَفتُس بذاتُ قىتابِ تُْْانشيَت صيات –أ  -2

 بىَ وَسطشتىوَ ُسيإ وَيإ تؤَاس بهات نُ دوو دَفتقىتابًاُْ ورَاسَّ تاقًهشدُْ ثًَىيظتُ ضاوديَش ْاوّ ئُو           
 تُوَ )ُْى يُى دَفتُس(ثاؾ نؤتايِ ٖاتِٓ ئُصَىوُْنإ و دَبًَت يًظتِ ئًُضا نشاو يَطشبوَس دوو دَفتُسيإ ىلَ ئُوَّ           

 يُ طٍَُ تًبًِٓ ئُوَّ ئُّ  ,بذاتُ بُسيَىَبُسُّ نُ صياتش يُ يُى دَفتُسيإ بُناس ًَٖٓاوَ بُ ْاوّ ئُو قىتابًاْ            
 يُناتِ ثًَذاُْوَ بهات  ضُطجًإ َ بُيُنُوَدابًَٓت و يإيُ ْاو يُنرت بُناسًَٖٓشاوَقىتابِ  يُاليُّٕ و دَفتُسَدو           
 يُ ناتِ سَواُْ نشدٌْ بىَ نىَْرتوٍَ .ئُّ دوو دَفتُسَ بُ يُى دَفتُس ُٖرَاس دَنشيَت ,  ٖىٍَبُ بُسيَىَبُسّ            

 تاقًهشدُْوَناْذا.  يُ ناتِ ئُدماّ داِْ ٕوَسبطشرت نثًَذاويظتِ يُ يُ يَواسنخىيَٓذ / ًٖض قىتابٌبُ داتُبىاس ْ –ب      
 اسيَهِ د ضىوُْتُدَسَوَيُٖؤيذا نات  ثًَؽ تُواو بىوِْودووَ نشُواوتيإ ُوَْتاقًهشد ُّ اْو خىيَٓذناس قىتابٌ ئُو -3

 بًَت .  ئُصَىوِْ  بُُٖس ٖؤيُى ٖؤىلسيَُٓوَ ُبط داسيَهِ تش بؤيإ ًُْ      
 تابه تًَٓىوغيُ ْىوطني و داخظتِٓ  ضاوديَش داواّ وَطتإئُصَىوُْنإ ثًَىيظتُ ُسخإ نشاو بؤثاؾ تُواو بىوِْ ناتِ ت-4
 ًإًَات ويدَنناًْإ ووسدبًِٓ ًَٓىوطُتٕ سيَُٓايًُنا ّثَِ يُ ػىيَِٓ خؤيإ ,تاوَنى بُوَاُْوَيإ  نُستُنُُّ قىتابًاِْ ي    

 ئًٓذا دَضُٓ دَسَوَ.  َُوتيَوَسدَطش     
 يُ ْىوطًِٓ ْاو و رَاسَّ ئُصَىوِْ  دووثاتذَطتًَت بُ نؤنشدُْوَّ دَفتُسَنإ ويُناتِ وَسطشتًٓإ ضاوديَش ُٖيَ  -5

 و ئًُضاّ بُسيَىَبُس ئًٓذا دَفتُسَنإ  َؤسّ وَصاسَت ُٖبىوِْ يُطٍَُسَؾ يا ػني ِ طىَفتثًَٓىوطِ ُسط دَنات بُيُطُس ب       
 .يُى  يُ دواّ  يُى و بُطىيَشَّ صدمريَّ رَاسَّ ئُصَىوِْرَاسدٕ  دَدسيَُٓ بُسيَىَبُسّ ٖىٍََ بُ       
 /  ًإدَبًَت ثؼهٓني بىَ قىتاب ِ قؤثًُ نشدٕ دَدَُٕٖويَ يُو نُطاُّْ بطرييَت سيَطاوسووُْدات ُ()قىثًطضّ بىَ ئُوَّ -6

 ىَىل ئُصَىوِْ .خىيَٓذناسإ بهشيَت ثًَؽ ضىوًْإ بىَ ْاو ٖ      
  ئُوَؾ ٕ بًاِ قىتاُْ نشدِ بَِ يُ َاَُيَيثُسوَسدَئاساّ بًَت وضاوديَشيؽ  صَىوِْنُؾ وُٖواّ ٖؤىل ئُصؤس ثًَىيظتُ -7

 بُسيَىَبُسّ ٖىٍَ و َاَىَطتاّ ضاوديَشو ياسيذَدَسّ  ضاوثؤػِ يُطُسثًَطِ طًظتُّ و سيَُٓا بهات ئُوَ ْاطُيًَٓت نُ      
 . دَدَٕ و يُطُس تًَٓىوغ واروو دَنُٕ طضٍس ثًَهُوَ بشياس بىَ نًَؼُناِْ بُسيَىَبُ      

 ويا ٖاتىضىَنشدٕ يُ سيَشَوّ ٖىٍَ تُْٗا  ويا بُ خىيَٓذُْوَرتخؤيإ بُ قظُنشدٕ خُسيو بهُٕ ْانشيَت ضاوديَشَنإ يُطٍَُ يُن-8
 قىتابًإ و برينشدُْوَيإ.  َِيُطُس وَآل دَبًَتُسّ وَ ناسيطضىْهُ ئُيُ ناتِ ثًَىيظت ُْبًَت        

 واروو  داخشاوُسطِ ثشطًاسّ يُطُس بإ ئُصَىوْذَس قىتابِ يُ ٍُ طَِطيُطَِ ضاوديَش ثًَؽ نشدُْوَّ بُسطُ ثشطًاس  -9
  ئًٓذا بُسطُنُ دَنشيَتُوَ.  يًَبًَُنإطُسدّ ًٓابىوٕ يُ بًَدَنُٕ ثاؾ طُيشنشدِْ بُسطُنُو ديَ         

 دَفتُسَنإ دَسبطٔ , ئُوَػًإ بىَ صآَِ ثاساطتِٓ  شَنإ ثًَؽ بُسطهشدٕ وبُطنت و َىَّ نشدِْْانشيَت ضاوديَ-10
 دَفتُسَناُْ وثًَىيظتًؼُ بُسيَىَبُسو ياسيذَدَس ودووضاوديَش يُطُس بُطرتاوَنُ ئًُضا بهُٕ .      

 ضاوديَشيإ بىواِْ نُستُنُّ خىٍَ نُ ئاَادَيِ ْاطٓاَُّ بُػذاسوبُٓسَت ٖؤىل ئُصَىوِْ قؤْاغِ  ُٖسضاوديَشيَو يُ-11
 خىدّ قىتابِ. دَنات سوَراُْ يُ بُسيَىَبُسّ ٖىٍََ وَسدَطشيت بؤ ئُوَّ ئُو ْاطٓاَاُْ بُساووسد بهات يُطٍُ     
 بُسيَىَبُسّ ٖؤٍ ثًَىيظتُ سيَطا ُْدات يُاليُٕ َاَؤطتاّ ضاوديَشَوَ طُيشّ ْاوسؤنِ وَآلَِ قىتابِ/خىيَٓذناس بهات.-12
 ضاوديَشّ ٖؤىل ئُصَىوِْ ئُسنًَهِ فُسًًَُ و ثًَىيظتُ طُسدُّ َاَؤطتايإ ثابُْذبٔ ثًَىَّ بُثًَطُواُْوَ بُسثشطًاسدَبٔ  -13

  بُثَِ ّ ياطاّ سيَههاسّ قىتاخباُْ/خىيَٓذْطانإ.      
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 (8ِ رَاسَ )يسيَُٓا
  بُْذَ ئُصَىوًُْنإتايبُت بُ بُسيَىَبُسّ َُيَ

 ىَبُسّ ٖؤىل ئُصَىوِْنُطايُتِ بُسيَ : يُنُّ
    ظؤصّديَتىاْا وو ِ نثا بُسيىَبُسو ياسيذَدَسو َاَؤطتاياِْ ْاطشاو بُ يُ بُسيَىَبُسّ ٖؤيُ ئُصَىوًُْنإ  - 1        

   انإبُٖاوناسّ يًَزُّْ ئُصَىوِْ قُص  نإئُصَىوُْنإ يُ بُسيَىَبُسايُتِ طؼتِ ثُسوَسدَ ٌنُ يًَزُْ يك يِويًَٗاتىو              
   نُ  ىيَشَّ ئُوَّ طُْوَى بُ ,دَطتًإ دايُ بُسظُْطاْذًْإ و ئُو صاًْاسياُّْ نُ يُُٖيَ  بُطىيَشَّ ٕشدَبزيَُٖيًَإ              
 وَ يُناتِ ثًَىيظتذا دَنشٍَ ئُو ئُسنُ بُطُسثُسػتًاسإ   ىَبشدووَبَُْذَناًْإ طُسنُوتىواُْ بُسيَثًَؼرت َُيَ            

 . بظجًَشدسيَت              
  ىَيُثًَىيظتُ يُنُّ داس خىيَٓذناس بقىتابِ و ّئُوَّ قىَْاغِ ئاَادَيِ قىَْاغًَهِ ُٖطتًاسَ بىَ ئايٓذَيُبُس-2       

 ., ئًٓذا بىَ قىَْاغٌ بُٓسَت دابٓشيَت ياسيذَدَسّ ٖىَيُناِْ ئاَادَيِ دابٓشيَت بُسيَىَبُسو            
 سيَىَبُسّ ٖؤىل ئُصَىوِْ :ئُسنُناِْ بُ: دووَّ

 :  ئَُاُْ بهات ثُيشَو بُْذّ ئُصَىوِْ ثًَىيظتُ يُطُس بُسيَىَبُسّ َُيَ -1
   بُدَِ نشدِْ َُٖىو ثًَذاويظتًُناِْ  داْشاوَ ثًَؽ ناتِ ئُصَىوُْنإ بُ دووسؤر بؤ دَِ ّبُْذَّ بىَئاَادَ بىوٕ يُو َُيَ - أ

 . طضٍىيظتُ بهشيَت بؤ ًَُْٖؼتِٓ بُسيَىَضىوِْ ئُصَىوُْنإ يُواُْؾ ئُوَّ ثًَ   
    تايبُت بُ  و ُٖسوَٖا داْاِْ ُْخؼُّؼتًٓإ ًػىيَِٓ داْ يُرَاسَّ ئُصَىوِْ ْاو و شدِْ ثًَىيظت و يًَذاِْ بؤ دَِ بُدَِ ن -ب    
 ُّ دَطتًٓؼإ بهات بُْذَنداًْؼتِٓ قىتابًإ نُتًايذا نُستُنإ ورَاسَ بىَٖىَيُناِْ تاقًهشدُْوَيُ َُيَ ِضىًَُْت          

 ىوُْ رووسَوَّ ضِ ُى بىوٕ يُ ناتنُيَ باسودوَخِ ػىيَِٓ خؤيإ بٓاطٔ بُبَِ سووداِْ ُوَّ  قىتابًإ بُ ٖىَيُوَبؤئ         
 ى يُ ًَْىاًْاْذا ُٖبًَت تاوَن طىدماو بُ ػًَىَيُى بًَت نُدووسيُنِ سوَٖا داْاِْ ػىيَُٓنإ ثًَىيظتُٖىَيُنُ , وُٖ          
  ئُدماَِ  ُٖىَيَذات نُ قىتابِ يَُٖىو ػتًَو ببًًَٓوضاوديَشخبىيًََٓتُوَ, تشيإ ًّٖض يُنًَهًإ ُْتىاًَْت تًَٓىوطِ ئُوَ          
 .يُطُس ُْبًَت طضّبُتايَِ ػىيَِٓ داًْؼتًٓإ و ديىاسَنـــإ ْىوطني وٖــــىَناسَناِْ يُا بًَت ًٓدَدات وديَ         
     رَاسَّ ئُصَىوِْ تًَذابًَت ُٖسوَٖا بذاتــُوَ نُ سيَضبُْذّ  قىتابًإ وْاو و ؤّ طًُ ُْخؼُّ ٖؤٍ بؤ خيُى يُويَٓ –ت    

   ويَُٓيُى يُو  ثًَىيظتُُٖسوَٖا.بُخًَشايِ ىوإ ذا , بؤ تًَبًِٓ نشدِْ ُْٖاتضاوديَشإ بُطُسياْ دابُؾ نشدِْ ِضىًَُْت          
   ؼُناِْ ىيظت و ووسدبًِٓ نشدِْ نًَبؤ بُناسًَٖٓاِْ يُناتِ ثًَّ نؤْرتوىل قىَْاغُنُ سَواُْ بهات بُْذُْخؼــُيُ بؤ َُيَ          

 ئُصَىوُْنإ.  بُدسيَزايِ سوَراِْ بطؤسيَت , وْانشيَت ػىيَِٓ قىتابِ)طضّ(قؤثًُ           
   ثًَؽ دَطت ثًَهشدِْ  دابُػًإ دَنات ُساُّْدَفتؤسّ وَصاسَتِ ثُسوَسدَ يُطُس ئُو ووثات نشدُْوَّ ُٖبىوِْ َد -خ     

 يُو ػىيَُٓ دَسبطًَت .  ئُوَّ ئًُضانُ طـُسَوَّ ػىيَِٓ ْاوْىوطني بَِ طىَػُّواروونشدِْ يُ  وُٖسوَٖا         
  يُنإ بهُٕ بـؤ ٖـَُىو    يُطُس بُسيَىَبُسّ ٖؤٍ و ضاوديَشَنإ ثًَىيظتُ ثؼهًِٓٓ ْاطٓاَُّ بُػذاسّ يُ ئُصَىوُْ طؼتِ -أ -2

قىتابًإ يُطٍَُ بُساووسد نشدِْ ويَُٓنُ بُ قىتابٌ بىَ ئُوَّ ديًَٓا بًَت نُ قىتابًُنُ خىدّ خىَيُتِ  و دووثات نشدْـُوَّ  
ـ تش نُ  اوَ بُ يُنًَهِدسنُ ويَُٓنُ ُْطؤس ئُوَّ ٍَ ووسدبًٓـِ نشدْـِ دـاسيَهِ تـش يـُناتِ         ٖ ِ خاوَُْنـُّ ْـُبًَت يُطـُ

 وَسطشتُٓوَّ دَفتُسّ ئُصَىوِْ . 
    ٕبُػذاس ُّ َُٖىو ئُو قىتابِ /خىيَٓذناساُّْ ْاطٓاَو ئاَادَيِ  بُٓسَتبُسيَىَبُسّ ٖؤىل ئُصَىوِْ ُٖس دوو قىْاغِ  –ب       

 ت. بُسيَىَبُسايُتِ طؼتِ ثُسوَسدَ وَسدَطشيَ يُيُو ٖىَيُدا               
 ئُصَىوُْنإ  تُواوبىوِْ دواُّسايُتِ طؼتِ ثُسوَسدَ ُسيَىَبؤبُوَ بشيَتدَطًَ نإُ وَسطرياوَبُسيَىَبُسّ ٖىٍََ ْاطٓاَ –ت       

 وضاوديَشاِْ نُ  ًُنإًبُػذاس بىوَنإ يُ ئُصَىوُْ طؼت دطُ يُ قىتابًُ ًُِ بًَتُ ٖؤىل ئُصَىوًًْٖض نُطًَو بؤّ ْ -3
 داْشاوَ دَواّ بهُٕ  يُنُّ ىلَنُ ٖىَ ئُو قىتاخباُّْ داْشاوٕ , و ْانشيَت ناسطًَشو ودَطتُّ َاَؤطتاياِْ ّبىَ فُسَِبُ       
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 يُناتِ ئُدماّ داِْ ئُصَىوُْنإ .      
 بُؾ دَنشيَت ديَُٓ رووسَوَو دَفتُسَناًْإ بُطُسدا دا خىيُى( 15)قىتابًإ ثًَؽ دَطتجًَهشدِْ ئُصَىوُْنإ بُ  -4

 ٔ و ُْٖاتىوَنإ تؤَاس دَنشئَ , ا ْاطٓاَُناٌْ بُػذاسّ نشدًْإ يُ تاقًهشدُْوَ طؼتًًُنإ ووسدبًِٓ دَنشيَُٖسوَٖ       
 ِ ئُصَىوِْ . ًُ بًَتُ ْاو ٖؤيًًَٖض قىتابًُى بؤّ ْ,ئُصَىوُْنإ دَطتجًَهشدِْ نشدُْوَّ ثشطًاس وَ وثاؾ        
 ذٕ خىيَٓ ودؤسّيُ بابُت  ًٓابىوٕديَدووباسَ  ُب دَنات ِ ئُصَىوِْ دَطتَبُسّ ٖؤيَ( ّ بُياِْ بُسيَى8: 30يُناتزًََشّ ) -5
 يُثًَؽ قىتابًإ وضاوديَشإ ثاؾ ,و ثشطًاسُٖسوَٖا يُ َىَسَناِْ بُسطُثشطًاس  ئُصَىوٕ ثًَؽ نشدُْوَّ بُسطُ سوَرّو     

 يتُوَ .ثشطًاس دَنشَبُسطُئًٓذا  دَنُٕ ّضائًُخىيَٓذناس /قىتابِ ( 3طَِ )( طَِ ضاوديَش و3)ياسيذَدَسَنُّ وئُوَّ خىَّ و     
 يَِ ئُصَىوِْ بُ ًٖض دىَسيَو سيَطاّ ثًَٓادسيَت .يُ ٖىَ خىيَٓذُْوَّ ثشطًاس -6
 يُطٍَُ تًَٓىوطِ ئُصَىوِْ . يُ قىتابِ وَسدَطرييَتُوَو تاقًهشدُْوَ بربدسيَتُ دَسَوَّ ٖؤىل  ّ ثشطًاسثُسِسيَطا ْادسيَت  -7

 ( ناتـزًََش 1س30)  جُسبىوِْتًَ  تادَنُٕ سيَطايإ ثًَٓادسيَت ( شطب يُ قىَْاغٌ ئاَادَيِ ئُواُّْ تًَٓىوطُناًْإ فُساَىَؾ ) -8
( شططب يُ طُسَتاّ دَطتجًَهشدِْ تاقًهشدُْوَناْذا يُ ٖىٍَ دَسبطٔ  وَ ثًَىيظتُ بُ ساػهاوّ َُٖىو ثشطًاسَنإ فـُساَىَؾ) 

 .ُْنشاوٕ ثؼهًًٓٓإ بىَ دَنشيَت   شطبًٓا ئُواُّْ طيًًَإ ئُ)×( بهُٕ بُ يًَذاِْ ًَُٖاّ 
يًَزْـُّ   وَ يُ اليُٕ بؤ بٓهُّ ئُصَىوِْ نإ يُآليُٕ بُسيَىَبُسّ ٖؤٍ دَطُسيَٓذسيَتُوَبُسطِ ثشطًاس يُطٍَُ بُطتُّ وَآلَُ -9

 يكِ تاقًهشدُْوَنإ ثؼهًِٓٓ تُواوّ بؤ دَنشيَت بُ ئاَادَ بىوِْ ئُْذاَِ يًَزُّْ باآلّ تاقًهشدُْوَطؼتًًُنإ.
 ُٖس نُستًَو دإ )ُْخؼُّ نُست (     ُّ نُيُ ـْسااخىيَٓذن/ُسّ ٖؤىل ئُصَىوِْ يًظتًَو بُ ْاوّ ئُو قىتابٌـبُسيَىَب -أ -10
 وُٖس ًَٖٓاوَ بُناسصياتش  يَهًإيُ دَفتُسُصَىوِْ ئُو قىتابًاُّْ نُْاوو رَاسَّ ئبُ ِ تش يًظتًَهَٖاُٖسو,سيَهذَخات      
 ُسَنإ .يُطٍَُ بُطتُّ دَفتدَنات ًإ بُْذّ نؤْرتوَيَسَواُّْ َُيَضًًُنِ تشثًَىيظت بًَت       

 يُطُس بُسيَىَبُسّ ٖؤٍ ثًَىيظتُ نُ ويَُٓيُى يُ يًظتِ ئُصَىوْذَسإ و ُْخؼُ وْاوّ ضاوديَشَنإ  بُ ثَِ ّ نُستُنإ   -ب
 ئاَادَبهات ويُ نؤتايِ ئُصَىوُْناْذا بًَٓشدسيَت بؤ ثُسوَسدَّ قُصانُّ     
ـ قىَثًًـُ )طـضّ(   ِ بؤ نًَؼُناْوبٓربِ وَ بُساػهاوّ بشياسّ نؤتايِ ىَبُسّ ٖؤٍ ثًَىيظتُ بُسيَ -11 بُْذَنـُّ  ذات نـُ يـُ َُيَ  ب

نُستُنإ ئُوَؾ يُطـُس  اسيذَدَسو ضاوديشّ ييُطٍَُ وبُٖاوناسّ  بًًًََٗتُوَضاسَطُس  بُبَِ ض نًَؼُيُىوْابًَت ًٖ سوودَدات
 .ثاػطُصّ بىَ ًًُْ نشيَت دَفتُسَنُ بُ واروو دياس دَ

 : تاقًهشدُْوَيُى قىتابًاِْ بهات يُ ُٖس  َّ ئاساطتُىاسَوخ اًًَُّْىيظتُ بُسيَىَبُسّ ٖؤٍ ئُو ئاَىَرطاسيث -12
 هشاو يُ طُسبُسطِ يُ ػىيَِٓ تُسخاْ طىَفتوَ بُ ثًَٓىوطِ يُ ْاطٓاَُّ بُػذاسّ دا ٖاتى وَىْاو و رَاسَّ ئُصَىوًْإ -أ     
 ت ثًَؽ دَطتجًَهشدٕ بُ وَالََذاُْوَ. دَفتُس بٓىوطًَ        

 ّ داُْوَّ ثشطًاسَنإ . يُ وَالَداس َُِ قُيَبُناس ًَٖٓاِْ -ب     
 ُبًَت ثًَؽ س ُْيُ ط ئًُضاّ بُسيَىَبُسٍ ٖىَيًَإو َثُسوَسد داوا ّ طؤسيِٓ دَفتُسَناًْإ بهُٕ ئُطُس َؤسّ وَصاسَتِ -ت     

 دَطتهشدٕ بُ وَالََذاُْوَ . ْاو ْىوطني و          
 .   ثشطًاسدا ٖاتىوَ ثُسَُِّْوَ دابًَٓٔ وَى ضىَٕ يَُِ دَدوَالَ طًاسَّيُناتِ وَالَّ داُْوَدا ثًَىيظتُ رَاسَّ ئُوثش –خ    
 ذا بهُٕ. ٖىَي وُٖسوَٖا ْابًَت طفتىطىَّ وَالََُنإ يُ ْضيهِ ئُصَىوِْ ُٓوَ يُٖؤىلشيَخبثاؾ دَسضىوًْإ ثًَىيظتُ دووس - ز     

 يُنُّ ودووَّ و ثًَؽ  ناتزًََشٍنات يُ نؤتايِ  يُ بُطُسضىوَِْ سّ ٖؤٍ ئاطاداسّ قىتابًإ بهاتُوثًَىيظتُ بُسيَىَبُ -13
 ًٖض ػًَىَيُى ُبو ْابًَت , يؼتىوَوَبؤ ئُوَّ بضأْ ضُْذ يُنات س خىيُى ( 15)نؤتايِ ٖاتِٓ ئُصَىوُْنإ بُ         
 . طُٓ دَسَوَبتايِ ٖاتِٓ نات بهات  بؤ ئُوَّ ثًَؽ نىَ ساخىيَٓذن / داواّ ثُيُ نشدٕ يُ قىتابٌبُسيَىَبُسّ ٖىٍَ        

 نؤتايِ ٖاتِٓ نات , وَاُْوَيإ يُ ػىيَِٓ  دواّبُسيَىَبُسّ ٖؤٍ داوا يُ قىتابًإ دَنات بُ وَطتإ يُ ْىوطني دا ** -14
 بطشُْوَ و بًاْزًََشٕ )دوو دَفتُسّ بُناس  خؤيإ بؤ ئُوَّ ضاوديَشإ بتىأْ دَفتُسَناًْإ ووسدبًِٓ بهُٕ ووَسيإ      
  يُناتِ  ُٔى دَفتُس دادَْذسيَيبُو وَ بُيُنُوَ ضُطح بهشئيُْاو يُنرت دادَْشئَ اتش يُاليُٕ قىتابًُى ٖاتىو يإ صي      
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   وَ  قىتابًُ ئاَادَبىوَنإ يُ ٖؤيذادَفتُسَ طُساوَنإ يُنظاُْ بُ رَاسَّ  رَاسدْذا(,وبىَ ئُوَّ ديًَٓا بٔ يُوَّ رَاسَّ      
     دَفتُسَنإ يُ اليُٕ بُسيَىَبُّ ٖىَىل تاقًهشدُْوَ يُ ضاوديَشإ وَسدَطرييَُٓوَ )يُ  ّنًَؼُيُ بىَ دووسنُوتُٓوَ       

 بُْذّ ئُصَىوِْ بُ ئاَادَ بىوِْ  ياسيذَدَسإ و َُٖىوضاوديَشإ( بُ طىيَشَّ صدمريَ و رَاسَّ ئُصَىوِْ قىتابًإ َُيَ      
 , ويُ طٍَُ ئُو دَفتُساُْؾ  بىَ دَنشيَت  رَاسدًْإدَفتُسَنإ بُ بَِ نَُِ َُٖىو  , ُوَّذْساُْبىَ ديًَٓا بىوٕ يُ طئًٓذا        
 تايبُت بُ ْاسدِْ بُطرتاو ثاؾ ثشنشدُْوَّ بُ ْاوّ بابُت و ٖؤىل ئُصَىوِْ و رَاسَّ دَفتُسَنإ و ْاوّ  فىَسَِ      
 ُنإ) ئُطُس ُٖبًَت ( دادَْذسيَت و ئاساطتُّ ّ رَاسَّ ئُصَىوِْ وٖؤّ ُْٖاتًٓإ و ساثؤستُ ثضيؼهً ُْٖاتىوإ بُ ثَِ      
 ٍ دَنشيَت و ثًَىيظتُ بُطرتاوّ دَفتُسَنإ بُ ثؤطتُّ تؤَاس نشاو يُ َُٖإ سؤرّ ئُصَىوُْناْذا ْرتوَبُْذّ نىََُيَ      

 َ بىَ بٓهُناِْ نىَْرتوٍَ ُناُْووَيإ بُو سيَطايُّ نُ وَصاسَتِ ثُسوَسدَ بُ باػِ دَصاًَْت يُ يًَزُْ يكًًسَواُْ بهشيَت       
 . بُ ئىَتىَبًًِ تايبُت  هشئَسَواُْ ب      

 (ّ تايبُت بُ قىتابًُ بُػذاسبىوَنإ 6ثًَىيظتُ بُسيَىَبُسّ ٖؤىل ئُصَىوِْ رَاسَيُنِ طىدماو يُ سيَُٓايِ رَاسَ )  -15
 شاًْؽ ئُو بضأْ و دَبًَت ضاوديَ ّ يُ تُختُّ ساطُياْذٕ و دَسطاّ قىتاخباُْنُ بذات بؤ ئُوَّ قىتابًإ ثَِ        
 بهُٕ .  ِبهُٕ بىَ ئُوَّ ئُواًْؽ يُ اليُٕ خىَياُْوَ ئاساطتُّ قىتابًاْ سيَُٓايًُ بضأْ و ئًُضا يُطُس ويَُٓيُنِ       

 يٌَ ناتًَو ٖاتُ ٖىَبابُت  يُ ُْٖذَّ َاُْوَّدَنشيَت ئُو قىتابًُّ ْاوّ يُ يًظت دا ُْٖاتبًَت ويإ طىَإ ُٖبًَت يُ  -16
  بُْذّ َُيَ  بُسيَىَبُسّؤست بؤ ساث بُ َُسدًَو بُسيَىَبُسّ ٖؤٍَ  ِ ئُو سوَرَدائُصَىوْيُ  ثَِ بهشيَتبُػذاسّ ئُصَىوِْ        
 ئُطُس دَسنُوت ْاوٍ يُ   ئُصَىوُْ وبُؾ ُْبًَت يُ ت  بؤ ئُوَّ ئُو قىتابًُ بًََِٓسابطُيَوبُيًَزُّْ يكٌ ت بٓىوطًٍَ ْرتوَنىَ      

 . ٖؤيًَهِ تش ُٖيُ ثًَىيظتُ بهىيَضسيَتُوَ بؤ ػىيَِٓ خؤّ      
 ويَُٓيُ يُ بُ بريناسيًاُْيُ يا وَالَُناًْإوئُو ثشطًاساُّْ )بريناسّ ْابًٓايإ دَبُخؼشئَ يُئُصَىوُْناِْ -17

  (نإ بُطُس خىيُناْذاُٖس وَٖا يُفؤْؤتًهِ صَاِْ ئًٓطًًضّ وَ يُُْخؼُنإ و دابُؾ نشدِْ ئُيهرتؤُْ تش بابُتُناِْ       
    .خؤّ وطًُٓوَ بؤيإ ويُ ريَش ضاوديَشّبؤ ْى بُسيَىَبُسّ ٖؤٍ سؤراُْ ضاوديَشيَهِ بىَ دابًَٓت نُ ثظجؤسّ بابُت ُْبَِ بُ َُسدٌَ      

ًََٖٓذسيَت و بُناس د ثًؼُيِبُػُناِْ صاْظتِ و ويَزَيِ و  ىَئاَادَيِ بقىْاغِ ًِ بُياِْ بؤ بابُتِ بريناسّ يُ دَفتُسّ ًَٖ -18
 يُو بابُتُدا . ت ئاطايِ بُناس بًَ ّْابًَت دؤس

 ئُطُس ٖؤيًَهِ تاقًهشدُْوَناِْ قؤْاغِ ئاَادَيِ ُٖسدوو بُػِ صاْظتِ و ويَزَيِ ُٖبًَت ئُوا ثًَىيظتُ بُطرتاوّ   -19
 ت دَفتُسَناِْ ُٖس دوو يل يُيُى و ْابًَ بُْذّ نىَْرتوٍَت بىَ َُيَشيَطُسبُخؤ سَواُْ به طتُيُنِ)سصَُ( ُٖس يكًَو بُ بُ       
 , ُٖسوَٖا ثًَىيظتُ بُ ووسدّ دَفتُسَناِْ ُٖس يكًَو يُ يُى دًا بهشيَُٓوَ.  بٓشيَتدا ُدا بُطت        
 صَىوُْنإ وئُواُّْ ُْخؼُّ ئُ ريَّ رَاسَّ ئُصَىوِْ ويُطٍَُّ صدم خشيَت بُ ثًَََِو بُ ْاوّ ُْٖاتىوَنإ سيَو ديًظت -20

  .بهشئَ  تؤَاس ىوإبًٖض ػًَىَيُى ئاَادَ ْانشيَت بُ (ّ طُسَوَ ٖاتىوَ و11)طُّبش يُ         
  ثًَىيظتُ ُٖسَُٖىويإ ئاَادَبٔوثاػإ , تُواو بىوِْ تاقًهشدُْوَ ت ثًؽ ْابَِ ضاوديَش يُ ٖؤىل ئُصَىوِْ دَسبطًَ -21

  ناُْتًَٓىوطُ ؾ يُبُس ثاساطتِٓ ًًًَُْٗٓناِْنإ ئُوَتًَٓىوطُ َؤسنشدِْبُطتإ ويُناتِ ثًَذاُْوَّ تًَٓىوطُنإ يُ      
 ياسيذَدَسَنُّ و دوو ضاوديَش يُطُس بُطرتاونُ ئًُضا بهُٕ . تُ ُٖسيُنُ يُ بُسيَىَبُسّ ٖؤٍ وثًَىيظو       

 ثًَىيظتُ بُسيَىَبُسّ ٖؤٍ َُٖىو سيَُٓايًُناِْ تايبُت بُ قىتابًُ بُػذاسبىوَنإ و سيَُٓايًُناِْ تايبُت بُ  -22
 ًَت وئُو ػتاُّْ نُ ْايضاًَْت ًُناْذا ٖاتىوَ بضاًْئُصَىوُْ طؼت ْاًًََهُّيُُٓايًاُّْ ضاوديَشَنإ طُسَساّ ئُو سيَ       

 . ّ ئُصَىوُْناِْ ثُسوصَسدَّ قُصانإ ثشطًاس بهات يًَزُْاِْ بؤ ثُيذا دَنات يُطىَو       
 ئُصَىوُْنإ نشدِْ  َِثؽ دَطت وديَشَنإ نؤبهاتُوَ ثًَضاثًَىيظتُ يُطُس بُسيَىَبُسّ ٖؤىل تاقًهشدُْوَ طؼتًًُنإ  -23

 ثًًَإ واروو بهات بىَ دابُؾ بهات  اداو بُطُسياْ اًْإ بىَ سووٕ بهاتُوََنطىدماو و سيَُٓايًُناِْ ضاوديَش ناتًَهِبُ         
 ئُو و دسوطت  ًٓاِْ و بُ ػًَىَيُنِ ساطتُؾ و ُٖوايُنِ ثشيُ ٖاوناسّ و ديَنيُ ُٖوٍَ بذَٕ  ,وثابُْذ بٔ  ٍ وثَِ ئُوَّ        

 . ئُدماّ بذَٕ  ّ طًظتُّ و سيَُٓانإ بُ ثَِتاقًهشدُْوَيُ          
 :ئُصَىوِْ ؤ ثاساطتِٓ َافِ ناسَُْذاِْ ٖؤىلُٖسوَٖا بو بؤ سيَطشتٔ يُ ٖاتِٓ قىتابًُى يُ دًَطاّ يُنِ تش  -24
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 ضّ ُٖرَاس دَنشئَ طئُدماّ بذات ئُوا ُٖسدوونًإ بُ ئُدماَذَسّ  ُٖس قىتابًًُى يُ دًاتِ يُنًَهٌ تش تاقًهشدُْوَ-أ    
 ادَْشيَت د)ايتضويش()احملانِ اجلضائًُ(ضىْهُ ئُو ناسَ بُطاختُناسّ ىَْذاسّ طضايِداُْ دادطاّ ثُيطُسَساّ طضاّ ياطايِ و       

 ٖىٍَوَيإ يُدَسَوَّ  وديَشاِْ يُ ْاو ٖىٍَٖؤٍ و ضا ت دسيَزّ بهاتُ طُس بُسيَىَبُسُّٖسنُطًَو بُُٖس ػًَىَيُى دَط-ب   
 .   داناسيُناتِ  سهىَُتبُ تىوَُتِ دَطتذسيَزنشدُْ طُس فُسَاْبُسإ  ثُيىَْذاس ُٓ دادطاّدَدسيَ      

يُ نؤبىوُْوَناِْ يًَزُّْ ئُصَىوُْناِْ ثُسوَسدَّ قُصانإ ئاَادَبٔ نـُ  ٖؤيُ ئُصَىوًُْنإ ثًَىيظتُ طاآلُْ بُسيَىبُسّ  -25
ُْ ثًَؽ دَطتجًَهشدِْ ئُصَىوُْنإ ئُدماَِ دَدَٕ بُ َُبُطتِ طُياْذِْ سيَُٓـايِ و سووْهشدْـُوَ يُطـُس ضـؤًُْتِ     طاآل

 بُسيَىَبشدِْ ٖؤيُ ئُصَىوًُْنإ.
 (9سيَُٓايٌ رَاسَ )

 تايبُت بُ يًَزُْناِْ نؤْرتؤٍَ و ثؼهٓني -يُنُّ
 زُّْ باآل ثُسوَسدَنإ دَطتًٓؼاْذَنشئَ ثاؾ ئُوَّ يًَ .ئُْذاَاِْ نؤْرتؤيَُنإ يُ اليُٕ بُسيَىَبُسايُتِ طؼت1ِ

 وَ يًَزُّْ باالَ يُ , دَطتًٓؼإ دَنشيَت نِ طؼيتداوايإ يًَذَنات , وَ بُ ثًٌَ ئُو سيَزَّ بؤ ُٖس بُسيَىَبُسايُتًًُ    
 ُٖيُ خىَّ ئُْذاَاِْ نىَْرتوٍَ دابًَٓت :  ّناتِ ثًَىيظت بىَ    

 .ُٖس َُٖىويإ طُسثُسػتًاسّ ثظجىَسّ بٔ  نىَْرتوَيُناِْ ئاَادَيِ ِثًَىيظتُ ئُْذاَاْ-أ  
  اُْ دَنات بىَ ئُْذاًًَُتِ نىَْرتوَيُنإ : يطاالَُْ داواّ ئُّ ثظجىَسباالَّ ئُصَىوُْ طؼتًًُنإ  يًَزُّْ-ب  

   نىَْرتوَيٌ وَ بىَ  ( ثًؼُيِ- نىسدّ – عشبٌ –ئًٓطًًضّ  –فًضيا  –نًًُا  –صيٓذَصاِْ  -بىَ نىَْرتوَىل صاْظتِ ) بريناسّ         
 .نىسدّ (  –عشبٌ  –ئًٓطًًضّ  -بريناسٍ  –سّ ئابىو –دىطشافًا  –ويَزَيِ ) ًََزوو        

 يُ   يُ طُسَوَ دَطتًٓؼاْهشاوٕ ُّ يُواُْطبًَذ داوانشاو بىَ ُٖس ثاسيَضطايُى )ئُطُس ُٖبىو( ِرَاسَ صيادَناْ-ت      
 يُ يُطُسثُسػتًاساِْدَطُالتِ بُسيَىَبُسايُتِ طؼتِ ثُسوَسدَ  بىاسّ ئُصَىوُْنإ يُيُ صاو يًَٗاتىو طُسثُسػتًاساِْ ػاسَ

 .يُ بىاسّ ئُصَىوُْنإ سَواُْ بهشئَ  يًَٗاتىو
 ىساوإ تىاْاّ دُطتُيًإ تُواو بًَت .يُبُس طشاِْ ئُسنِ نىَْرتوٍَ ثًَىيظتُثايًَ-خ   
 .يُ طُسثُسػتًاسإ ( سَواُْ بهات  ITثظجىَسيهِ )  س ُٖبًَت ُٖس ثاسيَضطايُىيُ ًَْىإ ثايًَىساوإ ئُطُ-ز   
      طؼتًًُناُْوَ دَطتًٓؼإ دَنشئَ,وَ بُسثشطٔيُاليُٕ يًَزُّْ باآلّ ئُصَىوُْوياسيذَدَسَناِْ .بُسيَىَبُسّ نؤْرتؤٍَ 2
 سادَطُيُْشيَت.يُيُنُّ سؤرّ دَطت بُناسبىوُْوَ  يُنظإ دٌََ وَبُ دووذا ثًَهُوَ يُسيَهدظتِٓ دَواّ يُنؤْرتؤيَُناْ    

 دَنشئَ. تًًُ طؼتًًُنإ دَطتًٓؼإُبُسيَىَبُسيَاليُٕ يًَزُّْ باآلوَ يُثايًََىساواِْ َساِْ بُسيَىَبُسّ نىَْرتوٍَ يُ.  ياسيذَد3
 .ثاسيَضطا بٔ ْابًَت بُسيَىَبُسو ياسيذَدَس يَُُٖإ ( دوو ياسيذَدَسّ دَبًَت , 2. ُٖس نؤْرتؤيًََو )4
 .بؤ خىيَٓذِْ ثًؼُيٌ ياسيذَدَسيَو دادَْشيَت يُو نؤْرتؤيَُّ نُ ثؼهًِٓٓ ئُو بُػُّ تًَذا دَنشيَت.5 
 ( ُٖصاس قىتابٌ و خىيَٓذناس تُْٗا يُى ئُْذاَِ نؤْرتؤٍَ دَطتًٓؼإ دَنشيَت.2000-1500.بؤ )6 
    ٌَ بُ دٌَ نشدِْ ئُسنُناِْ نؤْرتؤٍَ بُطؼتِ وَى )ثاساطتِٓ .بُسيَىَبُسّ نؤْرتؤٍَ بُسثشطُ بُساَبُس يًَزُّْ باآل يُد7 

 ٖتذ( .جطشتٔ.....ئُسنُناِْ ثُيَ  -ئاَاسَنإ  -دًَطرينشدِْ ئُدماّ   –ثؼهٓني  ئُدماَذاِْ نشداسّ  –ًًَُْٗٓنإ  
 ( 200ًَهِ ناس )دََبىَ ُٖس  ُٖس يًَزُْيُنِ بابُت سوَراُْناسّ ثؼهٓني و وسدبًِٓ سوَراُْ بُ دوو دَّ ئُدماَذَدسيَت ,-أ.8

 .ْابًَت نات بُ فريوَ بذسيَتبَُُسدًَو تًَٓىوغ ثؼهٓني و وسدبًِٓ دَنات       
 بُسيَىَبُسّ نؤْرتؤٍَ بؤٍ ُٖيُثؼهُٓس ببُخؼًَت ئُطُس َُسدِ طؼتِ ثاآلوتِٓ تًَذا ُْبًَت وَيإ طُسثًَطِ -ب

 يُدًَبُدٌَ نشدِْ ئُسنُناًْذا بهات.
    ْرتؤٍَ بؤٍ ُٖيُ ئُْذاَاِْ يًَزُّْ نىَْرتوٍَ  ببُخؼًَت ئُطُس طُسثًَطِ سيَُٓايًإ نشد ثاؾ بُسيَىَبُسّ نؤ-ت

 وَسطشتِٓ سَصاَُْذّ يًَزُّْ باآل.             
 نُ بىَ ئُْذاَاِْ نىَْرتوٍَ ثًَىيظتُ بُسيَىَبُسّ نؤْرتؤٍَ ثًَؽ دَطتجًَهشدِْ ناسَناِْ , نؤبىُْوَيُى ئُدماّ بذات .9
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 سِووٕ بهاتُوَ.          بىَيإ تاقًهشدُْوَنإ ئُواُّْ ثُيىَطنت بُ ناسَناًْإ  ًَايذا سيَُٓايًُناِْت    
 . بُسيَىَبُسّ نؤْرتؤٍَ يُ طٍَُ دَطتبُناسبىوِْ ثؼهُٓسَناِْ ُٖس بابُتًَو نؤبىوُْوَيُى ئُدماَذَدات بؤ سِووٕ 10

 .بُ ػًَىَيُنٌ صوَس وسد تًَٓىوطُنإ  نشدُْوَّ سيَُٓايًُناِْ تايبُت بُ ثؼهًِٓٓ         
 .ثًَىيظتُ بؤ ُٖس بابُتًَو طُسثُسػتًاسيَهِ ثظجؤسٍ بابُتُنُ نُ ئُْذاَِ نؤْرتؤيَُ طُسثُسػتِ يًَزُْنُ بهات ,11  

 اًْؽيًَزُْن ِطرينشدِْ ئُطُسَنإ وثًَهًَٗٓاْمنشَ ودًَاِْ وَآلَِ منىوُْيٌ ودابُػهشدِْ ُٖسوَٖا بُػذاسٍ يُداْ         
 بهات بُػًَىَيُنِ سيَو وثًَو و بُسثشطُ يُ طُالَُتِ ئُدماَذاِْ ثؼهًٓين بابُتُنُّ.          

 ًَو  ئُدماّ بذَٕ نُ .ثًَؽ دَطتجًَهشدٕ بُ ناسّ ثؼهٓني بؤ ُٖس بابُتًَو ثًَىيظتُ ثؼهًِٓٓ ضُْذ تًَٓىوط12     
 ُ ٖاوبُػٌ.( بًظت تًَٓىوغ  تًَجُس ُْنات ب20)رَاسَيإ يُ           

 نُ ثًَِ دَطىتشيَت  ػني( دوو داس ثؼهٓني ئُدماّ بذسيَت ,يُنًَهًإ بُ ثًَٓىوطًِ 2ثًَىيظتُ بؤ ُٖس تًَٓىوطًَو ).13    
 وَ ُٖسدوو ثؼهُٓس بُ ثًَٓىوطِ نُ ثًٌَ دَطىتشيَت ثؼهًٓين دووَّ  طىسيُنُّ ئُوّ تشيإ بُ ثًَٓىوطٌ  ثؼهًٓين        
   ثؼهُٓسضاسطُسنشدًْإ ثًَهُوَ )ُٖسدوو ثؼهٓني بىًََْىإ ُٖسدو يُ,ُٖسناتًَو دًاواصّ دَسنُوت دَنُٕ خىَيإ واروو        

     ثؼهًِٓٓثاؾ وتًَٓىوطُناِْ يًَزُْواروو يُطُس ئُدماَُنُ دَنُٕ  و ( بشياسّ بؤ دَدَُٕٖسدوو بُسثشطٌ يًَزُْنإ و       
 . ْانشيت ئُْذاَاِْ َُٖإ يًَزُْ ثؼهٓني و وسدبًِٓ ئُدماّ بذَٕ ًِٓٓ دووَّثؼهيُنُّ دَدسيَتُ يًَزُْيُنِ تش بىَ       

 .ثًَىيظتُ طُسدُّ تًَٓىوطُناِْ ٖاتىو يُاليُٕ بُسيَىَبُسايُتًًُطؼتًًُناُْوَ تًَهٍَُ بهشئَ ودواتش بهشيَُٓ 14   
  ( ثُدما تًَٓىوغ تًَجُس ُْنات.50يُ ) وبُطتُنًبُطتُ  و ُٖس          

 ش   ُناتِ ُْٖاتِٓ ُٖس ثؼهُٓسيَو بُسيَىَبُسّ نؤْرتؤٍَ , يًَزُّْ باآل ئاطاداسدَناتُوَ بؤ داْاِْ ثؼهُٓسيَهِ ت.ي15  
 دابٓشيَت(.يُ َُٖإ ػىيَِٓ ُْٖاتىو ثؼهُٓس بُسيَىَبُسيَُتًًُ طؼتًًُّ ُْٖاتىوّ تًَذايُ )ئُطُس ُٖبىونُ يُو        

 ُداْاِْ ثؼهًُٓس.ئُطًٓا يًَزُّْ باآل ُٖيَذَطتًَت ب     

 ئُسنُناِْ ياسيذَدَس بُسيَىَبُسّ بٓهُّ نىَْرتوٍَ-دووَّ
 نُ (ػًفت  دََِ ناس ) ( دوو2دَنُٕ سؤراُْ بُ ) ياسيذَدَس يُ طٍَُ بُسيَىَبُسّ نؤْرتؤٍَ ناتُناِْ ئًؼهشدٕ دَطتًٓؼإ -1

 ( ضىاس ناتزًََش نَُرت ُْبًَت.4ُٖس ػًفتًَهًإ يُ ) 
 بابُتُنإ.ُسػتِ يًَزُْناِْ ثؼهٓني دَنات بُطؼتِ بُ ٖاوناسّ طُسثُسػتًاساِْ يًَزُْناِْ ياسيذَدَسّ تُنًٓهِ طُسث -2
 داسايِ ناسَناِْ  بُػٌ خؤيُتِ و داسايٌ يُ ئُطتؤدا دَبًَت وثًَىيظتُ بُ ثَِ ّ سيَُٓايًُناِْ بُسيَىَبُسياسيذَدَسّ  -3

  ُٖسوَٖا  ئُْذاَاِْ يًَزُْناِْ ثؼهٓني و وسدبًِٓو ٍِ نىَْرتوَخُسدهشدِْ نشيًَُناِْ ئُْذاَاْبىاسّ ئُدماّ بذات يُ 
 نات .خىَّ دَ وثانتاوّ رًََشياسّخُسدهشدِْ ووسدَ خُسدِ 

 ُٖسدوو ياسيذَس ثًَهُوَ طُسثُسػتِ سيَهدظتِٓ ناسوباسٍ سؤراُّْ ثؼهُٓسإ دَنُٕ يُطٍُ ضاوديَشيهشدِْ  دَواًَإ. -4
 .يًَزُْنإناْذا بُٖاوناسّ طُسثُسػتًاساِْ طُنإ يُ يًَزُْٖاتُٓوَّ َُٖىو تًَٓىوياسيذَدَسَنإ بُسثشطٔ يُ

 ٓني و ُٖس دوو ياسيذَدَس بُسثشطٔ يُ وسدبًِٓ نشدِْ تًَٓىوطُنإ يُ ْاو ٖؤيَِ نؤْرتؤيَذا بؤ وَطتاًْإ يُ طُس ساطتِ ثؼه  -5
 ؤٍَ....ٖتذ.بُ ٖاوناسٍ َُٖىو ئُْذاَاِْ نؤْرتمنشَّ يكُنإ و منشَّ طُسَنٌ ثشطًاسو نؤمنشَ  

 ياسيذَدَسَنإ بُ ٖاوناسٍ يُ طٍَُ بُسيَىَبُسّ نؤْرتؤٍَ سؤراُْ ناسَناِْ خؤيُتِ نؤْرتؤٍَ وسدبًِٓ دَنُٕ يُ سِووّ رَاسَّ  -6
ُوَّ نُ رَاسَّ دووثاتهشدُْوَ ي تًَٓىوطٌ ٖاتىو ودًَطرينشدِْ ُْٖاتىوإ و بُخؼشاوإ يُ طُس فؤسَِ تؤَاسنشدِْ منشَ

شدَّ بُطتُناِْ ٖىَيُناْذا ٖاتىوَ وَ ْرتوٍَ دىوتُ يُطٍَُ ئُو رَاساُّْ يُطُس يًظتُناِْ ًَْدَفتُسَناِْ ٖاتىو بىَ نىَ
 ًَطري بهشيَت بُ بَِ نُّ و نىستِ.سوَراُْ رَاسَّ تًَٓىوطٌ ٖاتىو د

 .بُسيَىَبُسو ياسيذَدَسَنإ ثًَهُوَ بُسثشطًاسٕ يُ سيَهِ ئُدماَذاِْ ناسَنإ و دَِ بُ دَِ نشدِْ سيَُٓايًُنإ -7
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بُسيَىَبُس و ياسيذَدَسَناِْ بُيَهُوَ بُسثشطًاسًُْ ثانى خاويَِٓ )ئاو و ئاوَسؤ وئاودَطت و ٖىيُناِْ ثؼهٓني و وسدبني(ّ  -8
 .نؤْرتؤيُناًْإ و دَِ بُدَِ نشدِْ اليُِْ تُْذسوطتِ و َُسدُناِْ فًَٓهِ و سؤْانِ يُبًٓاّ نؤْرتويُنُيذا

يُدابني نشدِْ ثًَذاويظتًُناِْ ناس وَنى )ًََض و نىسطِ و ثًَٓىغ و ....ٖتذ( بُسيَىَبُس و ياسيذَدَسَنإ بُسثشطًاسٕ  -9
 .بُرَاسَّ ثًَىيظت و ثًؽ دَطت ثًَهشدِْ ناسَنإ ئاَادَ بهشئَ

بُسيَىَبُس و ياسيذَدَسّ نؤْرتؤٍ بُسثشطًاسٕ يُ نؤْرتؤٍ نشدِْ دَواَِ يًَزُْناِْ ثؼهٓني و وسدبًِٓ و دَسُْضىوِْ  -10
 ُواو بىوِْ دََِ ناس.ثؼهُٓسإ ثًَؽ ت

 ئُسنُناِْ ئُْذاَاِْ نؤْرتؤٍَ-طَِ يُّ
 نُ  ثًَىيظت ثًَو دًََٖٓٔ بُ دىَسيَو ناِْ  يًَزُْ ذانىَبىوُْوَيُنيُ  دَطت بُناسبىوًْإ دواّئُْذاَاِْ نؤْرتؤٍَ         
 : باؾ بذاتُ بُسيَىَضىوِْ ناسَنإ نُ ئَُإُْ  ًَهاًْضًَهٌ        
تًَٓــىوغ ُٖيَذَطتًَت بُناسّ نشدُْوَّ بُطتُناِْ ٖاتىو يُ ثاسيَضطاناْذا وتؤَاسنشدِْ رَاسَّ  يًَزُّْ خؤيُتِ: -1

بىوِْ يُ,ُّٖٕ دَطتًٓؼاْهشدِْ ئُو نُّ و نىستًًاُْ وَودًَطرينشدِْ رَاسَّ ُْٖاتىوَنإ يُ تؤَاسطُيُنِ تايبُتذا 
 ئُصَىوْذَس دىوت بٔ دواّ /خىيَٓهاسّرَاسَّ قىتابٍَِ ىوطُنإ يُطُودَبًَت رَاسَّ تًَضّ ( وُٖس طُسثًَطًًُنِ تش,)ط

 سَضاونشدِْ ئُواُّْ صياتش يُ دَفتُسيَهًإ بُناس ًَٖٓاوَ 
 ٕ ُسيَىَبُسيَتًُطؼتًًُناُْوَ ٖاتىويُ بثشطًاسٕ يُ وَسطشتِٓ بُطتُنإ نُيًَزُّْ وَسطشتِٓ بُطتُنإ : بُس -2
 يُّ وَسطشتٔ بُ ًَُٖٓسّ بُطتُنإ.وبُ وَسطشتُٓنُوثًَذاِْ ثظىهِ تايبُت يَتىََاسنشدًْإ يُ تؤَاسو             
    يًَزُّْ داخظتِٓ تًَٓىوطُنإ: َُٖىو ئُْذاَاِْ نؤْرتؤٍَ ثًَهُوَ بُسثشطًاسٕ يُ ًَِْٗٓ نشدِْ تًَٓىوطُنإ بُ  -3

 .خىيَٓذناس ُْطُيًَٓت /ئُصَىوِْ قىتابِ ػًَىَيُى نُ صيإ بُ ْاو ورَاسَّ      
 ِٓ نشدِْ تًَٓىوطُنإ: َُٖىو ئُْذاَاِْ نؤْرتؤٍَ بُسثشطًاسٕ يُ وسدبًِٓ نشدِْ َُٖىو يًَزُّْ وسدبً -4
 .ذاثًَؽ نشدُْوَياْ ثؼهٓني و وسدبني نشدًْإ يُ تًَٓىوطُناِْ بابُتُنإ دواّ             

 ٓىوطُناِْ يًَزُّْ نشدُْوَّ تًَٓىوطُنإ: َُٖىو ئُْذاَاِْ نؤْرتؤٍَ بُسثشطًاسٕ يُ نشدُْوَّ َُٖىو تًَ -5
 .ًإبابُتُنإ وثاساطتِٓ ًًَُْٗٓناْ 
 يًَزُْناِْ تؤَاسنشدِْ منشَ : ئُْذاَاِْ نؤْرتؤٍَ بُثًٌَ تايبُمتُْذّ وباسودؤخًإ دابُػذَنشئَ بؤ ضُْذ  -6
 َنإ يُ ُٖيَذَطنت بُ تىََاسنشدِْ منش ِ يًَزُّْ باالَبُثًٌَ سيَُٓايًُناْويًَزُْيُى بؤ تؤَاسنشدِْ منشَنإ             
 ثُسوَسدَوَ ٖاتىوَ يُّ ئُو بُسْاَُيٍُ نُ يُ وَصاسَتِ  بُثٌَ  بُ نىََجًىتُس دَْىوطشيَتبىَسدّ تايبُت ومنشَنإ            

 بَُُسدًَو ُٖس يًَزُْيُنِ تىََاس ًٓؼاْذَنشئَ يُ نىَْرتوَيُناْذادَطتاليُٕ ئُو ئُْذاَاُّْ تايبُت بؤ ئُو ناسَ            
 ًىتُسّ ُٖبًَت.جضاوديَشّ خىيَُٓسو  ضاوديَشّ نىََ            
 .اليُُْىبذاتُ ُٖس و صاًْاسّ ًٖض اليًَُْو َايف ئُوَّ ًُْ ئاَاسيَو بُبٌَ سَصاَُْذّ يًَزُّْ باآل  -7
 نشدُْوَّ  ثؼهٓني و وسدبًِٓ ََُنِ بُسثشطُ يُ دووباسَيًَزُّْ نىَْرتوٍَ بُ ػًَىَيُنِ سِ,بُ فُسَاِْ يًَزُّْ باالَ -8

 .ؽ نشدُْوَو ئاػهشانشدِْ ْاوَنإبابُتًًََو ثًَتًَٓىوطُناِْ ُٖس (  1%)
 ًَزُّْ باالَ دَطتًٓؼاًْإ دَنات.ئاَاسَناِْ ئُدماَُنإ بُو ػًَىَيُ سيَهذَخشيَت نُ ي -9

 ثًَىيظتُ وسدبًِٓ قىتابِ و خىيَٓذناساِْ يُى بابُت و دوو بابُت بهشيَت ُْوَى طايَِ ثًَؼرت يُواُْ بٔ نُ  -10
      ُنإ بُ دَسُْضىو دادَْشئَ .ئُدماّ دَدَٕ يُ َُٖىو بابُت طضًّإ ئُدماّ دابًَت ضىْهُ ئُواُّْ ضيط   
 صاًْاسيًُنإ بطشَ يُ ُْٖاتىوَنإ و تىََاس دَنشئَ ئُْذاَاِْ نىَْرتوٍَ بُسثشطٔ يُ ساطت و دسوطتِ ئُدماَُنإ و  -11
    ِْ ئُو صاًْاسيًاُّْ ثُيىَطتُ بُ طاالَابُتِ نىسدّ وعُسَبٌ ويُ ب% بًَٗٓني 50وئُواُّْ ثًَىيظتُ بُخؼشاوَنإ   
 . ئاَاسَنإ سًَٖٓاَِْود َنُصدَسُْضىوٕ وسِ  



63 

 

 ًِٓٓ تًَٓىوطُنإثؼه-ضىاسَّ
     يُبُس ئُوَّ داٖاتىوّ قىتابِ و خىيَٓذناس ثُيىَطتُ بُو تاقًهشدُْوَيُ بىَيُ ثًَىيظتُ َُٖىو ئُْذاَاِْ يًَزُْناِْ      
 ثؼهٓني و وسدبًِٓ بُناساَُيٌ و ديَظؤصٍ و داد ثُسوَساُْ ناسَناًْإ ئُدماّ بذَٕ يُطٍَُ سَضاونشدِْ ئَُاُْ:    

 بابُت يُ  ّوطُسثُسػتًاسثًَىيظتُ ثًَؽ دَطتجًَهشدِْ ثؼهٓني وَآلَِ منىوُْيٌ دابٓشيَت بُ ئاَادَبىوِْ َُٖىو ثؼهُٓسإ .1
            تُختُّ سَؾ يُطُسَتاّ يُنُّ داْؼتٓذا ئُدماّ ئُوَؾ يُطُس , سَناِْ وَآلَذاُْوَ ُ وَسطشتِٓ َُٖىو ئُطُب ذانىَْرتوَي    

 ثُسَِ و بذسيَت بُ ثؼهُٓسإ.دواتشخبشيَتُ طُس و بٔ ثشطًاسَنإ  ئُوَّ َُٖىو ثؼهُٓسَنإ ػاسَصاّ بىَ دَدسيَت    
 بُ ٖاوناسّ َُٖىو  َنإ دابُؾ بهشيَتثشطًاس ّػًهاس ِْمنشَنإ بُ ػًَىَيُنِ طىدماو ودادثُسوَساُْ بُ طُس ُْٖطاوَنا.2
 .زُْناِْ بابُتئُْذاَاِْ يًَ   
 ضُْذ نؤَُيَُيُنُوَ نُ ُٖس يُنُيإ يًَزُْيُى  ص دابُػذَنشيَت بىَ 2ثشطًاسَنإ + رَاسَّ ثؼهُٓسإ بُ ثًٌَ ] رَاسَّ .3
 ُٖيَبزيَشٕ. ُسػتًاسّ طُسثثًَو دًًَََٖٓت ئًَٓذا خىَيإ طُسثُسػتًاسو ياسيذَدَس  
     وبؤيإ ُٖيُ  بُطتُنإ  وسدبًِٓ وَآلَِ َُٖىو دَفتُسَناِْ ثؼهٓني  بشيتًًُ يُ يُ يًَزُّْ ئُسنِ طُسثُسػتًاس وياسيذَدَس.4 

        و ئاساطتُنشدِْ ثؼهُٓسَنإ بُئُطُس دىوت ُْبىو يُطٍَُ وَالََِ منىوُْيِ  ًاسثُيَح بطشٕ يُطُس ضؤًَْتِ ثؼهًِٓٓ ثشط   
       اداسّ بُسيَىَبُسّ وئُطُس ثؼهُٓسيَو نَُتُسخُّ بىو يُ ناسَنُّ ئُواثًَىيظتُ ئاطناسَناًْإ بىَ ئُدماَذاِْ  باػرتئ ػًَىَ   
 .َّنُنىَتايِ ًَٖٓإ بُ ناسُوَ بىَ نىَْرتوٍَ بهُْ   
 وَ تًَٓىوطِ يًَزُْيُى يُ يًَزُْيُنِ تش بُ ػًَىَّ تريوثؼو ثشطًاسَنإ دابُؾ دَنشئَ بُطُس ثؼهُٓسإ و وسدبًٓإ ,.5

  .ئُّ نشداسَؾ ثًَىيظتُ بُ نىَْىوغ بٓىوطشيَتُوَ .وسدبًِٓ بىَ دَنشيَت     
 ثؼهُٓسإ بُطؼتِ بُسثشطًاسٕ يُ ُٖس ُٖيَُيُى ,ثًَىيظتُ ناتُناِْ ناسنشدًْإ تُسخإ بهُٕ بؤ ثؼهٓني وَْابًَت ًٖض .6
 .و بىوِْ ناتِ دَواّ ثؼهُٓسيَو دَسبطًَت ثًَؽ تُوا    

 وَ ثًَىيظتُ ناتِ دياسيهشاو َُٖىوّ طىودّ يًَِ ( ضىاس بُطتُ تًَٓىوغ دَدسيَت بُ ُٖس ) يًَزُْيُى (  4ًَهِ ناس)دََيُ ُٖس .7
 وَسبطرييَت بىَ ناسّ ثؼهٓني.    

  وَيإ بُ رَاسدٕ . طُسثُسػتًاسٍ ُٖس يًَزُْيُى بُسثشطًاسَ يُ وَسطشتِٓ تًَٓىوطُنإ بُ رَاسدٕ و طُساْذُْ.8
 -َُسدُناِْ داْاِْ ثؼهًُٓس:   .9
 ُْبًَت.   نَُرت طاٍَ (5يُ ) ٌيئاَادَّ خضَُتِ َاَىَطتاّ ثايًَىساو بىَ قىْاغِ َسار -أ  
 . ًؼُوَثاآلوتٓبُطايَِ  ( ّ ئاَادَيِ واُّْ وتبًَتُو12َيُ ثؤىل ) طاٍَثًَىيظتُ بُاليُِْ نَُُوَ دوو -ب 
 وَ ْابًَت طضا , ىَػايُوَيًَِوي ظىَصّدَطت ثانِ و ديَوويُنِ ثُسوَسدَيِ باػِ ُٖبًَت وْاطشاو بًَت بـــُ ثًَىيظتُ سابشد– ت 

  دسابًَت يُ بىاسّ ئُصَىوُْنإ .      
 يُ ناتِ ثاالَوتًٓذا .يُ طاالَِْ سابشدوو  ّ ثؼهُٓسَاَىَطتا( َعًاسّثًَىاُْيِ )ومنشَّ  سَضاو نشدِْ سيَزَّ دَسضىوٕ-خ

 ساطُياْذِْ ئُدماَُنإ -ذُّثًَٓ
 ئاَادَنشدٌْ ئُو ساثىَستاُْ :  -1
   بىَ  داتانإ  َيِ دَسضىوٕ يُ بابُتُنإ بُ ثَِ ّزئاَادَنشدٕ َُٖىو ئُو دىَسَ ئاَاساُّْ نُ داوا دَنشيَت وَى دَسًَٖٓاِْ سيَ-أ 

  ثاسيَضطانإ و ُٖسيَِ .ثُسوَسدَنإ و قىتاخباُْنإ       
  منشَناًْإ  وَى ئُواُّْ تًَهشاّ داتاّ َاسَّ ئُو قىتابًاُّْ دَسضىوئ يُ َُٖىو بابُتُناْذا ئُويؽ بُ ثَِ دَسًَٖٓاِْ ر-ب

  ئًذاسَ  ثاسيَضطا قُصاو يُطُس ئاطتِ (9-0)ٖتذ .....(   89  -  80يًَُْىإ )وَ ئُواُّْ تًَهشايإ ( 100 – 90يُ ًَْىإ )        
 ُٖسيَِ .  دواتشو و يُ ئاطتِ بُسيَىَبُسايُتِ طؼتِ ثُسوَسدَبىوٕ طُسبُخىَنإ ُٖس ناتًَ       

  ظُْطاْذِْ ثشطًاسَنإ .ئاَادَنشدِْ ساثىَستِ ُٖيَ-ت
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 ظُْطاْذًْإ بُ ساػهاوّ بُ ثَِ ّ فىسَِ  تايبُت.ًُْتِ ناسنشدِْ ُٖسيُى يُ ثؼهُٓسإ وُٖيَئاَادَنشدِْ ساثىَست يُطُس ضىَ -خ
  ظىَصيإ يُ ناسَناًْإ شو تُطٍُ دَسباسَّ ئُْذاَاِْ نىَْرتوٍَ و سادَّ ُٖطت بُ يًَجشطًُٓوَيإ ديَهِ تًَئاَادَنشدِْ ساثىَستًَ -ز

 وبُ ثَِ ّ فىسَِ تايبُت .      
 ناِْ سيَزَّ دَسضىوٕ يُ ُٖس ثاسيَضطايُى بُ طىيَشَّ بُػذاسبىوإ و ئُصَىوْذَسإ و ئاَادَنشدِْ نىستُّ ئاَاسَ-ح
  .بىَ ثاسيَضطانإ و يُطُس ئاطتِ ُٖسيًَُؽ  طؼت بابُتِْ ئُصَىوْذَسا     

 طُسَوَ دَداتُ يًَزُّْ باالَّ ئُصَىوُْ طؼتًًُنإ بىَ  و ساثىَستاُّْئُو ئاَاس نىَْرتوٍَبُسيَىَبُسّ ُٖس بٓهُيُنِ -2
 وَسطشتِٓ سَصاَُْذّ ساطُياْذِْ ئُدماَُنإ .   
 َُٖىو ئُو ئاَاساُْ ُْداتُ يًَزُّْ باالَّ ئُصَىوُْ طؼتًًُنإ . ناسَناِْ بٓهُّ نىَْرتوٍَ تُواو ْابًَت تا-3
 ت .يًَزُّْ باالَّ ئُصَىوُْ طؼتًًُنإ تُْٗا اليُُْ نُ ئُدماَُنإ سادَطُيًَٓ-4
  نىَْرتوٍَ بُّ ػًَىَيُ ئُدماَُنإ دابُؾ دَنات :بٓهُّ , ئُدماَُنإ ساطُياْذِْ سَصاَُْذّ وَسطشتٔ بىَ ثاؾ -5

 يُطٍَُ ئاَاسَنإ . ّ ثُسوَسدَوَصيش ىَ بُسيَضويَُٓيُى ب - أ

 يُطٍَُ ئاَاسَنإ . ّ ئُصَىوُْ طؼتًًُنإويَُٓيُى بىَ طُسوَنِ يًَزُّْ باالَ - ب

 ( ْظدُ يُ ئاَاسَنإ  .2ويَُٓيُى بىَ يًَزُّْ باالَّ ئُصَىوُْ طؼتًًُنإ يُطٍَُ ) دوو فالؾ ًَُىسّ ( و) - ت

 إ .بشواْاَُن .بىَ بيُ ئُدماَُنإ ويَُٓى  - خ

 .ظُْطاْذٕ يُطٍَُ ئاَاسَنإ ( بىَ بُػِ ُٖيَ CDئُدماّ بُ )  - ز

يُ ئاَاسَناِْ ( ئُدماّ يُطٍَُ ويَُٓيُى  CD2طؼتِ ُٖس ثاسيَضطايُى يُطٍَُ )  .)دوو( ويَُٓ يُ ئُدماَُنإ بىَ ب  - ح
 .تُْٗا يُطُس ئاطتِ ثاسيَضطانُّ

 .ذَدسيَتثًَوئاَاسّ تايبُتِ قُصانُّ  (CDيُى ) خىَّ و ُس قُصايُى ويَُٓيُى يُ ئُدماَُناِْ تايبُت بُثُسوَسدَّ ٖ - خ
و  ثُسوَسدَيِو ب.طؼتِ طُسثُسػتِ  وئاَاسَنإ  دسيَت بُُٖسيُنُ يُ ب.طؼتِ ُْخؼُ( ئُدماَُنإ دCDَتُْٗا يُى ) - د

  .ديًَٓايِ دىَسّ
 ( . CDْاوَْذّ وَسطشتِٓ قىتابًإ /خىيَٓذناسإ يُطٍُ يُى ) )دوو( ويَُٓ يُ ئُدماَُنإ بىَ  - ر

 

 ًُناْذاً( يُ تاقًهشدُْوَ طؼت االعرتاضح طشتٔ )ثُيَ-ػُػُّ
 ثُيَح طشتٔ يُئُدماَِ تاقًهشدُْوَّ طؼتًًذا -1

 بهشيَت يُثؼهٓني ووسدبًِٓ  ّ بىًَُنإ بٓربَِ, ْانشيَت دووباسَ ضاوثًَدؼاْذُْوًَئُدماَُناِْ تاقًهشدُْوَ طؼت - أ
 .تًٓىوطُنإ      
ّ  يَُيَت يُطُس ئُدماَُنُّ ح بطشقىتابِ بؤّ ُٖيُ ثُيَ - ب ِ  دواّ ّسؤريـُ  دَ سوَر   (10)  َـاوَ ِ ئُدماَـُناْ  ساطُياْـذْ

( ديٓاس بـؤ 3000 )بُساَبُس,ئُدماَُناِْ خىيٌ دووَّ  ِساطُياْذْ دواّيُى ُٖفتُ يُ سوَرّ  ّوبىَ َاوَ يُنَُُوَىل خى
ُ  (9000يُ )نُ دَيذات  طُسدَُِ ئُوثاسَّ ثُيح طشتٔ يُ ُٖس بابُتًَو بَُُسدًَو   ضـُْذ  ُسٖ ديٓاس تًَجُس ُْنات يـ

 , ئُو بشَِ ثاسَيُؾ بُ سيَطاّ بُسيَىَبُسايُتِ رًََشياسّ ثُسوَسدَنُّ بُ ثظىيُ ئُدسيَت.ح بطشيت بابُت ثُيَ
 يُ فُساَىػُٓنشدِْ ٖـًر  بُضاوثًَدؼاْذُْوَ  ذَطتًَتُٖيَ ئُْذاَاًًُْوََُىو بُ ٖ يًَزُْ ثظجىَسيًُناِْ نىَْرتوَيَُنإ  - ت

طىاطـتُٓوَ يـإ يـُ    ِ يكُنإ ومنشَّ طـُسَنِ ثشطـًاسو   منشَناْ ّنىَنشدُْوَدسوطتِ بُ ووَالََُناِْ ْاو تًَٓىوغ يُ 
ُ    تًَٓىوغْاوَوَّ  تًَٓـىوغ  طـُسدَُِ منشَنـاِْ   بىَ بُسطُنُّ وَى ثًَىيظتُ ودووبـاسَ نىَنشدْـُوَيإ و ديًَٓـابىوٕ ي

 ْاودَفتُس.  َُِناَُْٖىو وَالَ يُثؼهًِٓٓو
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ُ   جُنُّ تُواوَجِ طشتىوَ ثُيَثُيَ ئُونُطُّس ئاػهشابىو ئُطُ - خ ّ    يُبُس ئـُوَّ ثاسَنـُّ ب  ثظـىويُ يًَـِ وَسطـرياوَ بـىَ
 .ْاطُسيَتُوَ

َ ( ّ ٖـُسدوو خـىٍ   ئُدماَُناِْ ضانهشاوَ )سَػـٓىوغ  ووَّ ويَُّٓجِ خىيٌ دُواوبىوِْ ناسَناِْ ثُيَثاؾ ت - ز  دَدسيَتـُو
 .يُ داٖاتىودااساطتِٓ وناسثًَهشدِْ وَى طُسضاوَ بىَ ضاسَطُسّ نًَؼُنإ ث باالَّ ئُصَىوُْ طؼتًًُنإ بىَ يًَزُّْ 

اًْــإ بُطــُس داٖــاتىوَ بــُ سيَطــاّ بُسيَىَبُسايــُتِ ثــُسوَسدَ طؼــتًًُناُْوَ بىَيــإ طىَسِ ئُوثُيَجاْــُّ ئــُدماَِ  - ح
  .سَواُْدَنشيَتُوَ

 

 ٕ(ّ ئاَادَيِ نؤتايِ وَسصَنا 11,  10ئُدماَِ ثُيَح بؤ ثؤيُناِْ  ) -2
يُ بُساَبُس َُٖإ بشِّ دياسّ نشاو يُ  قىتابِ/خىيَٓذناس بؤّ ُٖيُ ثُيَح يُئُدماَِ تاقًهشدُْوَّ نؤتايِ وَسص بطشيَت      

 ( طُسَوَ  وَ بُ َُٖإ سيَُٓايِ.2خايَِ )

 ِ نىَْرتوٍََناسَ طؼتًًُناْ-سُوتُّ
 .وٍَ وَتاوَنى ثؼهُٓسإ و فُسَاْبُسإثابُْذبىوِْ َُٖىإ بُ دَواَِ سؤراُْوَ بطشَ يُ ئُْذاَاِْ نىَْرت.1
 ....ٖتذص.توخبًىو  –ًَٖذ فؤٕ   –َُٖىودؤسَ ئاًََشيَهِ طُياْذٕ وَى ]  َؤبايٌ   سيَطشتٔ يُ بُناسًَٖٓاِْ .2
 ويًَزُْناِْ  دطُسَنًَؼإ يُ ْاو نؤْرتؤٍَيُبُس ئُوَّ بٓهُناِْ نىَْرتوٍَ دًطُّ طؼتني وفُسَاْطُّ فُسٌَ َريئ بىَيُ .3
 .قُدَغُيُثؼهٓني و وسدبًِٓ    
 يذَدساِْ وطُسدُّ  سنُغ بؤٍ ًُْ يًَذوإ بذات يُطُس ناسوباسٍ طؼتِ نؤْرتؤٍَ بُ تايبُتِ بُسيَىَبُسّ نؤْرتؤٍَ و يا.4

 .ئُْذاَاِْ  نؤْرتؤٍَ   
  بُبشياسّ يًَزُّْ باآلذساوٕ جًَنُ سي دطُ يُواُّْتُ ْاو بٓهُنإ ثاسيَضطاسّ ًَُِٖٓ و ئاطايؼِ نىَْرتوٍَ ونُغ بىَّ ًًُْ بًَ.5

 .طشتِٓ ضُى يُ ْاو بٓهُناْذا قُدَغُيُ بُ َىَيُت و بَِ َىَيُتُٖسوَٖا ُٖيَ    
 بُسيَىَبُسٍ نؤْرتؤٍَ و ياسيذَدَسَناِْ بُسثشطًاسٕ يُطٍَُ طُسثُسػتًاساِْ يًَزُْناِْ بابُت يُ بُسصنشدُْوَّ ساثؤستًَهِ .6

 ناسَناِْ ديهُّ ئاَادَنشدِْ ئاَاسَناِْ ثًَىيظت وَُٖىوُٓسإ و ُٖيَظُْطاْذِْ ثشطًاسَنإ و تًَشو تُطٍُ دَسباسَّ ثؼه      
 .ناسطًَشٍ و تُنًٓهِ      
       زُْنُ بُػذاسّ يُ َبًَت,ثًَىيظتُ َُٖىو ئُْذاَاِْ يًَت تا ناسَناِْ ثُيَح طشتٔ تُواو دئًؼىناسَناِْ نؤْرتؤٍَ نؤتايٌ ْايُ.7
 .ناسَ بهُٕ ئُدماَذاِْ ئُّ   
        َدسيَتُ يًَزُّْ باآلّ ئُصَىوُْ ٖاتىوَ دػُػَُذا  خايَِ ئُدماَُنإ سِاْاطُيُْشيَت تا ئاَاسٍ تايبُت و ئُو سِاثىَستُّ يُ.8

 . ًًُنإ وئُوإ سَِصاَُْذّ يُطُس دَدسيَتطؼت    
 (10سيَُٓايِ رَاسَ )

 نإًُناِْ ثُسوَسدًَطؼت ًُبُسيَىَبُسايُت تايبُت بُ
 دا .  ًُنإ يُ ثاسيَضطاًيُ بُسيَىَبشدِْ تاقًهشدُْوَ طؼتبُسيَىَبُسّ طؼتِ ثُسوَسدَ بُسثشطِ يُنَُُ  -1
  :ُاْئُّ ناس يُ ئُدماَذاٌْبُسثشطًإ ُوَ يًَزُّْ يكِ ثًَه -2
 .سيَُٓايًُنإ ثَِ ّوَسطشتًٓإ بُ  شياسداِْقىتابًًُ دَسَنًًُنإ و ب ووسدبًِٓ نشدِْ داواناسيًُناِْ-أ     
 .  طؼتًًُنإ   سيَهدظنت وئاَادَ نشدِْ ثًَذاويظتًُناِْ ئُصَىوُْ-ب    

 ُ . ًًْ ئُصَىوُْ طؼتًًُنإ ّضاسَطُسنشدِْ ئُو نًَؼاُّْ نُ ثًَىيظتًإ بُ بشياسّ يًَزُّْ باالَ–ت   
 ّ يُطٍَُ ئاَادَيِ بُٖاوناس ْاغِقؤ ثاالَوتٔ بىَ ٌَُسدُناْ داوانشاو وبُطـىيَشَّ بُرَاسَّ ثؼهُٓسإ)ايفاسـني( وتِٓثاالَ-خ  

 . ثًَىيظتبىَ ئُدماَذاِْ ( )بُسدَواّزُّْ باالَوْاسدِْ ْاوَناًْإ بؤ يًَ ضطاثاسييُ وديًَٓايِ دىَسّطُسثُسػتًاسّ  ّيُنُ       
 .ْاًْإ ودَسنشدِْ فُسَاِْ ثًَىيظت بُ دإ ُناُناِْ ئُصَىوُْطؼتًًىَ ٖؤيَبزاسدِْ بُسيَىَبُسو ضاوديَش بُٖيَ – ز  
 .  سيَُٓايًُنإ  ّ بُْذَ ئُصَىوًُْنإ وبُثََُِيَ ئاَادَ نشدِْ –ح  
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 وئُدماَذاِْ نىَسِو  ىَبُسَناِْ ٖىَيَُ ئُصَىوًُْنإبُسيَ ؼتًًُنإ بىَ َُٖىوطئُصَىوُْ سيَُٓايًُناِْ تايبُت بُ سًَٖٓاَِْد –خ  
 .ُ و ناسَناٌْ ئُو بُسيَىَبُساُْ ّ ئُو سيَُٓايًاُْوَهشدْػًَنىَبىوُْوَّ تايبُت بُ         

 يُ ثىَيًع و ناسَُْذّ  وئاَادَ نشدِْ ثاطُواِْ ثًَىيظت و نُيىثٍُفىَسَِ تايبُت ثًَذاِْ َُٖىو ثًَذاويظتًُنإ يُ ثُسِاو -ر 
 بُْذَناِْ نؤْرتؤٍ . بُْذَ ئُصَىوًُْنإ و َُيََُيَ بؤ ئاطايؽ     

 .اناْذطؼتًًُ ئُصَىوُْ قىتابًإ يُناتِ بىَ َنُسَو ٓوسووْانِ وفًَ دابني نشدِْ ٖىَناسَناِْ –ر 
 فُسَإ دَداتُ بُسيَىَبُسايُتِ بُ سيَطاّ بُسيَىَبُسايُتِ ثُسوَسدَّ قُصاناُْوَ بُسيَىَبُسّ طؼتِ ثُسوَسدَ  -أ -3

 يُ ئُصَىوُْطؼتًًُنإ () ٖىيُ االػرتاىبُػذاسّ نشدٕ  ناستِ و ئاَادَيِ بؤ ثشنشدُْوَّ بُٓسَتقىتاخباُْناِْ              
 ُّْ َافِ بىَ ئُو قىتابًاَُبُطتُ  بؤ ئُو ًإيُطٍَُ طشْطًذإ بُ ْىوطًِٓ نىَدّ قىتابِ وخىيَٓذناس و سآًَٖاْ            
 يذَٕ نُ ئُواًْؽ دَ ُْ بىَ بُػِ ئُصَىوُْنإناستا  وْاسدِْ بُػِ يُنَُِ ئَُّ سيَُٓايِ و ثِبُػذاسيإ وَسطشتىوَ بُ            
 دَدسيَتُ قىتابِ و ناِْ بُػذاسّ ناستُِ ًْىَّ دووََوئُصَىوُْ طؼتًًُنإ,ثًَؽ دَطتجًَهشدِْ بُ بُسيَىَبُسّ ٖىٍَ             
 .خىيَٓذناس             

  .بُناس ديَت  طايٌَ خىيَٓذٕ بىَ خىيٌ دووًََؽ ِناستُناِْ خىيٌ يُنَُُٖس َُٖإ -ب   
  ثًَؽ تًًَُِثًَىيظتًإ ثتُسو ثُساواُّْ نُئاَادَ نشدِْ ئُو رَاسَ دَف يُبُسثشطًاسٕ  نُنُّطُسوَيًَزُْ يكٌ و-4

 ًُنإ بُناتًَهِ طىدماو . ًئُصَىوُْ طؼت دَطتجًَهشدِْ      
 ّ نُ يًَزُْ ّ ئُو َُسداُّْ و ئاَادَيِ و بُ رَاسَّ داوا نشاو وبُ ثَِ ًْؼتُاِْيًَزُْناِْ نؤْرتؤىل  ِثاآلوتِٓ ئُْذاَاْ-5

                                          يُ ناتِ ثًَىيظت . ًُنإ ًئُصَىوُْ طؼتّ باآل سَواُْ نشدًْإ بؤ يًَزُِّْ نىَْرتوٍَ وباالَ دايذًََْت بىَ ئُْذاَ     
 بُ ٖاوناسّ شاو وبُ رَاسَّ داوان بزاسدِْ ئُْذاَاِْ ثؼهٓني و ووسدبًِٓ )ايفاسـىٕ واملذقكىٕ(بىَ قىَْاغِ ئاَادَيُِٖيَ-6

 ُٖس طايًََو ّ  20/4ثًَؽ بىَ يًَزُّْ باالَ ِ ثايًَىساواِْ ئاَادَيِ وْاسدِْ ْاوَناْ ديًَٓاّ دىَسّيُطٍَُ يُنُّ طُسثُسػتًاسّ     
 ّ ئُو بَُٓاياُّْ خىاسَوَ : , وبُ ثَِ بىَ دَسًَٖٓاِْ فُسَاِْ ثًَىيظت        

 ُْبًَت.   نَُرت طاٍَ (5يُ ) ٌيئاَادَبىَ قىْاغِ  ّ خضَُتِ َاَىَطتاّ ثايًَىساوَسار -أ  
 . ؼُوًَثاآلوتٓبُطايَِ  ( ّ ئاَادَيِ واُّْ وتبًَتُو12َيُ ثؤىل ) طاٍَ ثًَىيظتُ بُاليُِْ نَُُوَ دوو-ب 
  طضاْابًَت وَ , ىَػايُوَيًَِوي ظىَصّدَطت ثانِ و ديَثًَىيظتُ سابشدوويُنِ ثُسوَسدَيِ باػِ ُٖبًَت وْاطشاو بًَت بـــُ – ت 

  دسابًَت يُ بىاسّ ئُصَىوُْنإ .      
 يُ ناتِ ثاالَوتًٓذا .يُ طاالَِْ سابشدوو  ّ ثؼهُٓسَاَىَطتا (َعًاسّثًَىاُْيِ )ومنشَّ  سَضاو نشدِْ سيَزَّ دَسضىوٕ-خ
 ىساوإ بىَ ًَثايَبزاسدِْ ُيَت بىَ ٖذاب ثُسوَسدَيِ قىَْاغِ ئاَادَيِ ثًَىيظتُ بُ دسيَزايِ طاٍَ ُٖوٍَثظجىَسّ طُسثُسػتًاسّ -7

 وُٖوٍ بذات نُناسَناِْ ثؼهٓني و وسدبًِٓ وَ دَطتًٓؼاْهشدًْإ يُناتِ طُسداُْناًْإ بىَقىتاخباُْ وخىيَٓذْطانإ      
 َاَىَطتايإ طىَّ سايُيَِ فُسَاُْناِْ وَصاسَت بٔ يُ دٌَ بُ دَِ نشدِْ ئُسنُناِْ ئُصَىوُْ طؼتًًُنإ.     

 ئُْذاّ   َبُسيتِ طؼتِ ثُسوَسدَ طُسؤى يإوَصاسَت ويإ بُسيَى ػًَىَيُى فُسَاْبُس يُطُس ًَالنِ ناسطًَشّ ضًٖ ْابًَت بُ-8
 بُْذّ نؤْرتؤٍ.  يإ ثؼهًُٓس بًَت يُ َُيَ    
 يًَزُّْ باالَّ بىَ قىَْاغُناِْ خىيَٓذٕ  ِبُسيَىَبُسايُتِ طؼتِ ثُسوَسدَّ ُٖس ثاسيَضطايُى طاالََُُْيبُْذَ ئُصَىوًًُْناْ-10

 ئُصَىوُْ طؼتًًُنإ سَواُْ دَنات تًايذا  بُ ساػهاوّ رَاسَّ قىتابًاِْ ُٖس َُيبُْذيَو و دىَسّ خىيَٓذِْ وصَاِْ        
 ناس دَبًَت َُيَبُْذَنإ تُْٗا يُى دىَسَ خىيَٓذٕ يُ خىَ بطشٕ و بُ ػًَىَيُى سيضبهشئَ  دَناتُوَ ,خىيَٓذِْ تًادا سووٕ        

 و بطاتُ يًَزُّْ باالّ ُٖس طايًَ 20/3ئُو صاًْاسيًاُْ ثًَؽ  ونإ بهات طؼتًًُئاطاِْ بىَ دًَبُدَِ نشدِْ تاقًهشدُْوَ       
  سوَٖا ئُو ئاَاساُْؾ سَواُْ بهات :ُطؼتًًُنإ ٖ ئُصَىوُْ        
 ّ يكُناِْ ثَِ وبُ  ئاَادَيِ (ّ 12)ىَىل وَسطشتىوَ يُث ئــُوقىتابًاُّْ نـَُافِ بُػذاسيًإ  تًايذا رَاسَّئاَاسيَو -أ 

 خىيَٓذٕ دَطتًٓؼإ دَنشيَت .      
  ّ بُٓسَت. (9)قىَْاغِ ُّ َافِ بُػـذاسّ وَسدَطــشٕ يُئُو قىتابًاْ طُسدُّ ئاَاسيَو بُ رَاسَّ-ب      
 بىَُٖسدوو  و ئاَادَيِ بُٓسَتُٕ يُ ُٖس يُنُيُ قىَْاغِ بُ ػًَىَّ دَسَنِ بُػذاسّ دَنرَاسَّ ئُو قىتابًاُّْ -ت      
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 ب ( صيادَنشئَ . -يًظتُناِْ بشطُطاِْ )أ             
 سيًإ وَسطشتىوَ يُ ئُصَىوُْ ُّْ َافِ بُػذاوخىيَٓذناسا ئُوقىتابٌ ّبُسيَىَبُسايُتِ قىتاخباُْ يًظتًَو بُْاو-11

 ِْ ْاوَنإ يُطٍَُ ْاطٓاَُّ باسّ ػاسطتاِْ سَواُّْ بُساووسد نشددواّ ًُنإ ثاؾ دًَطرينشدِْ رَاسَّ ئُصَىوِْ و ًطؼت     
 ئُيف و  (ًٖذائِ)بُسيَىَبُسايُتِ طؼتِ ثُسوَسدَ دَنات يُطٍَُ تًَبًِٓ نشدِْ ئُوَّ نُ دَبًَت ْاوَنإ بُ طىيَشَّ ثًتِ      
 بُْذَناِْ نىْرتؤٍ طُ سَواُّْ َُيَسيَضبهشئَ يُ ئاطتِ قىتاخباُْدا ُْى يُ ئاطتِ ثؤٍ, و ويَُٓيُى يُو يًظتُ دَطتٓىوبَِ      
 بهشئَ ُٖسيُنُ بُ طىيَشَّ قؤْاغِ خىَّ.      
 ًُنإ ثاؾ ووسدبًِٓ نشدِْ ًىيظتُ ئُدماَُناِْ ئُصَىوُْ طؼتنُ ثًَ وَبُسيَىَبُسايُتِ قىتاخباُْنإ ئاطاداس بهشيَُٓ-12
 نشابًَت ّ منشَنإ ثؼتطري تِناسثًَىيظتُ ٓٔ وسابطُيَإ بُطُس قىتابً( بُػًَىَّ ْىوطًُٓنِ )منشَنإ وطُسدُّ وئُدماّ       

  خىيَٓذناس/كىتابٌاسَ تىََاس بهشيَت ئًُضاّتايبُت بُو ن تىََاسّ ئُدماَُنُؾ يُ,ُْبُسيَىَبُس و َىَسّ قىتاخبا ّبُ ئًُضا       
 وَسبطرييَت.        

  بُاليُِْ دابُػهشدًْإ بُطُس ٖىَيُ ئُصَىوًًُْنإ  إ وبُثَِ ّ سيَُٓايًُن دَسنشدِْ فُسَاِْ تايبُت بُ ئُصَىوُْنإ-13
 ى يُ دَطتجًَهشدِْ ئُصَىوُْنإنَُُوَ ثًَؽ ُٖفتُيُ     
  .يُناتٌ ثًَىيظتذابُْذَ ئُصَىوًُْنإ داوا نشدٕ يُ بُسيَىَبُسيَتِ ثؤيًظِ ػاس بؤ دابني نشدِْ ثاطُواِْ ثًَىيظت بؤ َُيَ -14
 بُسطُ ثشطًاسَناِْ تاقًهشدُْوَطؼتًًُناِْ وَ بُثَِ   سيَضطُنإ بؤ بٓهُّ دابُؾ نشدِْ دابُؾ نشدِْ َُيَبُْذّ ثا-15

 ( بَُُسدًَو يُُٖػت بٓهُ تًَجُس ُْنات .12-9ثًَىيظت بؤ  ثؤيُناِْ )     
  وَسدَّ قُصانإطُسؤى و ئُْذاَاِْ يًَزُّْ ثُسذَطتًَت بُ طشيَذاِْ نؤبىوُْوَّ تايبُت بؤ بُسيَىَبُسّ طؼتِ ثُسوَسدَ ُٖيَ-16
   دَطتجًَهشدِْ تاقًهشدُْوَنإ بُ ناتًَهِ طىدماو بؤ ئُوَّ سيَُٓايًإ بهات وطشْطِ ثشوَطُّ ئُصَىوُْناًْإ بىَ سووٕ ثًَؽ      
  ئُواًْؽ بُدَوسّ خؤيإ نؤبىُْوَ بُسيَىَبُسّ بهاتُوَ , ُٖسوَٖا بىَوَالَّ داُْوَّ ئُو ثشطًاساُّْ ئاساطتُيإ دَنشيَت     
 .  ئُصَىوُْنإ دَنُٕ بؤ طُياْذِْ سيَُٓايِ و سووْهشدُْوَنإ    
 

 (11سيَُٓايِ رَاسَ )
 ًُنإًبُْذَناِْ ئُصَىوُْ طؼتدظتِٓ َُيَسيَه تايبُت بُ

 طىاطتُٓوَ  ُ دَْط و ْآًَُِٖ وَى باصاس و طُسادُناِْس بًَت يُ ػىيَُٓناِْ دَْطبُْذّ ئُصَىوِْ طؼتِ دووثًَىيظتُ َُيَ-1
 ناسنشدِْ ًَهاًْهِ .  ُناِْو ػىيَٓ     
  ُؾ ثؼت َبىَ ئُ,هات بتًَجُس ( 100نَُرتبًَت و ) وخىيَٓذناس قىتابِ  (60يُ ) ْابًَتذيَو بُْسَّ قىتابًإ يُ ُٖس َُيَرَا-أ-2
  دَنشيَت بُ دوو  د( صياتشّ نش80وَ ئُطُس رَاسَنُ يُ ) ْذٕبَُٓاّ خَُالَس ت بُ ئاَاسيَهِ ووسدو ُْوَى يُطُببُطرتيَ       

  .ياسيذَدَس       
 ( قىتابِ/خىيَٓذناسّ بُطُسَوَ تًذايُ و بُسيَىَبُسايُتِ  45السميإ ًُْ ٖؤىل ئُصَىوِْ يُو ػىيَٓاُْ بهشيَتُوَ نُ ) -ب   

 ساَِ  طؼتِ ثُسوَسدَّ ثاسيَضطا بؤّ ُٖيُ ٖؤىل ئُصَىوِْ يُو ػىيَٓاُْ بهاتُوَ بَُُسدًَو طُآلَُتِ و ئا          
 بًَت.تاقًهشدُْوَنإ ثاسيَضساو          

 ْابًَت ٖؤىل ئُصَىوِْ تاقًهشدُْوَّ طؼيت يُو ػىيَٓاُْ دابٓشيَت  نُ ُْتىاْشيَت نؤْرتؤٍ بهشيَت وبُسيَىَبُسايُتِ   -ت
 ثُسوَسدَّ قُصا بُسثشطُ ىلَ ٍ.        

  بُْذّوْابًَت َُيَبُْذَنإ وبُسيَزَ,َُيَطُس َنشئَ بُد بُػذاسيًإ وَسطشتىوَ دابُؾ ّ َافِاُْقىتابًُ دَسَنًئُو -3
 .بؤدابٓشَّتايبُتإ        

 ُّْ َافِ بُػذاسّ وَسدَطشٕ ًاًرَاسَّ ئُوقىتابًُ دَسَنئُطُس تاقًهشدُْوَ بُسايًُنإ دوانُوت بُ ُٖس ٖىَيُى بًت ئُوا -4
 0بىَ يًَزُّْ باالَ بُْذّ ئُصَىوٌْ % بىَ َُبُطتِ سَواُْنشدِْ َُي5َ+ ٓذسيَت رَاسَيإ يُ طايَِ ثًَؼىودا دَخًًََُ َّىيَشبُ ط    

 ُْذَناِْ بَُيَئاَادَ نشدٕ وسيَهدظتِٓ  ِبؤ َُبُطتًُنأْ بُ بُػذاسبىو دادَْشئَ َُٖىو ئُو قىتابًاُّْ يُ ثؤيُ نؤتاي -5
 تاقًهشدُْوَ طؼتًًُنإ .      

 سدوو ُٖ( دَنشئَ بُ دوو ويَُٓ ,وبىَ سدَواّ)بُ ّيًَزُّْ باآل تابًاًْإ سَواُّْقى بُْذَ ئُصَىوًُْنإ ورَاسَّيًظتُناِْ َُيَ-6
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 بطات.  ( ُٖس طايًََو 10/3 )ثًَىيظتُ ثًَؽ, وو ئاَادَيِ  بُٓسَت قؤْاغِ    
  بٔتُّ ئُوَػايظ بهُٕ نُدَطتًٓؼإ  ئُو ػىيَٓاًُُْنإ ًطؼت ثُسوَسدَ و يًَزُّْ يكِ ئُصَىوُْثًَىيظتُ بُسيَىَبُسّ طؼتِ -7

 َُبُطتُؾ وَ بىَ ئُو ٓهِ و سووْانًإ بىَ ئاَادَبهُٕ ىو ثًَذاويظتُيُناِْ فًَُْذّ تاقًهشدُْوَ و َُٖبشئَ بُ َُيَهب     
 و  يُ ثُسوَسدَّ قُصانإ بىَ دَطتًٓؼاْهشدِْ ٖىَىل ئُصَىوِْ وتُواو نشدِْ نُّ و نىستًًُناًْإ وَ ئُ ثًَهبًَٗٓشيَتيًَزُْ     
 بُسثشطًاسيؼٔ يُُٖس نُّ ونىستًًُى.دَبٔ و بُسّ ثُسوَسدَّ قُصانإيًَزْاُْ بُطُسوَنايُتِ بُسيَىَ     

 دُْوَ طؼتًًُنإ .ٖىَيَِ تاقًهشبُْذّ نؤْرتؤٍ بهشيَُٓوٕ بؤ  َُيَئُو ػىيَٓاُّْ تُسخإ نشا بًُٖض ػًَىَيُى ْانشيَت-8
 ٖىَيَِ ئُصَىوِْ طؼتِ يُ ْىوطني و ٖىَناسَناِْ طضّ وئُطُس صاْشا ئُو قىتاخباْاُّْ دَنشيَُٓ  ثانهشدُْوَّ ديىاسَناِْ-9

  دَطت ْادات ْابًَت بهشيَُٓ ٖىَيٌ ئُصَىوِْ .       
 يُ ناتِ صوَس و,  َُيبُْذّ ئُصَىوُْ طؼتًًُنإ نىسطٌ داًْؼتًٓإ بطىونُ ْابًَت بهشيَُٓ اُّْئُو قىتاخباُْ بُٓسَتً-10

 ُوسَيإ بىَ دابني بهشيَت .طثًَىيظت دَبًَت نىسطِ         
 ئاًََشّ طاسد ( و دئَدَطت دَنُويَت وَى عَُباس )ثًَذاويظتًُناِْ اليإ  و خىيَٓذْطانإ َُٖىوِ قىتاخباُْبُسيَىَبُسايُت-11

 وِْ بىَ ئُصَى نُ يُ قىتاخباُْنُيإ دَطت دَنُويَت خبُُْ بُسدَطت بُسيَىَبُسّ ٖىَىلو ٖتذ  ..…… ٓهِ فًَنُسَوَّ ئاو و     
 . تاوَنى ئُصَىوُْ طؼتًًُنإ نىَتايِ ديَت بُناسًَٖٓاًْإ و     
 بٔ نُ  َاَؤطتاياِْ ئُو قىتاخباُْيُ,  بُْذّ تاقًهشدُْوَّ طؼتِبُباؾ دَصاْذسيَت نُ ُْٖذيَو يُ ضاوديَشاِْ َُيَ-12

 س ويا َاَؤطتاياِْ بُٓسَِت ئُطُس قىتاخباُْنُ يُ )َاَؤطتاياِْ ٖىُْس و وَسصؾ و نؤَبًىتُ ّ ئُصَىوِْ بُْذنشاوَتُ َُيَ      
 )قىتابًاِْ خؤيإ تًا تاقًهشدُْوَ ُْنُٕ (.  بَُُسدٌَ بُٓسَتِ بىو(      

 .بُسيَىَدَبٔ ٖىَيَُنُ ناسَ خضَُتطىصاسيًُناِْ  ّ نشاوَتُ ٖىَيَِ ئُصَىوِْ اخباُْقىتئُو ناسطىصاسَناِْ -13
 ئاًََشّ يُ دابًٓهشدِْ  سيَىَبُسّ ثُسوَسدَّ قُصا بُسثشطًُٔنإ يُ ثاسيَضطا و بَُىوُْ طؼتًصطُسوَنِ يًَزُّْ يكٌ ئُ -14

 وبُسيَىَبُسّ ٖىٍَ  ٖاوػًَىَ بىَ ٖىَيَُ ئُصَىوًًُْنإُٖس ئاًََشيَهِ تُواو يإ َىَبايٌ وَ بُ رَاسَّ  وَطتاْذِْ ثُسػِ         
 و ناسَبايإ ُْخشابًَتُ طُسوصَّ  يُناس نُوتنب وياُصا ئُطُس ئاًََشَنإ ثشطُ يُ ئاطاداسنشدُْوَّ يًَزُّْ ثُسوَسدَّ قبُس        
 ئَ تاقًهشدُْوَ طؼتًًُنإ و نىَتاّ وَسصَنإ  بُناس د ئُو ئاًََشاُْ تُْٗا يُناتُناِْ و,  وَنى ثًَىيظت ئاساطتُ ُْنشابٔ        

 . ًَاسَّ بُناسّ دًًَََٖٓت خؤّ بُسثشطوُٖس دؤسَ بُناسًَٖٓاًَْهِ تش سيَطاّ ثًَٓادسيَت و ئُو         
    ثًَىيظتُ يُطُس يًَزُّْ يكِ ثاسيَضطا و يًَزُّْ يكِ قُصايُنإ ئاًََشّ بزًََشّ ئُيًهرتؤِْ يُدؤسّ بزًََشَّ صاْظتِ -15

     (Scientific Calculation)  ٕهاسّ تًابًَت نُ ْابًَت ًَُىسّ ًًَٖدابني بهُٕ بؤ ٖؤيُنإ بُ ثَِ ّ رَاسَّ ئُصَىوْذَسا. 
 

 (12سيَُٓايِ رَاسَ )
 ِ ئاَادَيًُِناًْطؼت تاقًهشدُْوَدَسَنِ يُ  تاقًهشدُْوَّدَسباسَّ 

 (ّ ئاَادَيِ بُسيَطاّ دَسَن12ِ) تايبُت بُ بُػذاسّ يُثؤىل: يُنُّ 
ُوَّ خىيَٓذٕ تُواو بهات ئُوا ئاصادَ ي  (ّ ئاَادَيِ دَسُْضًت12) دوو طاٍَ يُطُس يُنرت يُ ثىيٌَ وخىيَٓذناس ئُطُس قىتابِ -1

طؼتًًُنإ يُ قىتاخباُْناِْ ئًَىاسإ ويإ وَى قىتابًًُنِ دَسَنِ بُػذاسّ بهات يُئُصَىوُْ بُ دَواَهشدِْ طايًَهِ تش 
 يًُنإ. بُ سيَطاّ ئُصَىوُْ بُسا

َُٖإ سيَُٓايًُناِْ قىتـابِ  ( ّ ئاَادَيِ دَبشِٕ 12قىتابِ/خىيَٓذناسّ ئًَىاسإ و دَسَنًُنإ ئُواُّْ بُ يُى طاٍَ ثؤىل ) -2
خىيَٓذناسّ سؤر دَياْطشيَتُوَ بُآلّ ئُواُّْ يُقىتاخباُْناِْ سؤر َايف دَواًَإ ْآًًَََت و دوو طاٍَ يُطُس يُنرت دَسْاضـٔ  

ـ   12يُثؤىل ) ُ ( ئاَادَيِ و ئًٓذا دَضُٓ قىتاخباُّْ ئًَىاسإ يإ سيَطاّ دَسَنِ دَطشُْ بُس و طايَِ يُنـُّ دَسدَضـٔ ئُواْ
 بُيُى طايَُ ُٖرَاسْانشيَت.
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تًَُٓإ سيَطشَ بؤ بـُسدَواّ بـىوٕ يـُ سؤر يـا      دَسضىواِْ ثؤىل ْؤيَُِ بُٓسَِتِ )ئُواُّْ بُسيَطاّ دَسَنِ تُواويإ نشدووَ -3
ِ 12ثًَىيظـتُ يـُثؤىل )   بربيَت بؤ ئَُُؾبُسيَطاّ دَسَنِ ئاَادَيًؽ ( ّ 11,  10ثؤيُناِْ ) ( ثًَىيظتُئًَىاسإ  ( ّ ئاَـادَي

(ّ ئاَـادَيِ ًْـُ   12بُدَطت بًًََٗٓت ثًَىيظتِ بُمنشَّ وَسصَناِْ ثؤىل )َافِ بُػذاسّ بُسيَطاّ تاقًهشدُْوَ بُسايًُنإ 
 هات.وَّ وَسصَنإ ب,يُبُس ئُوَؾ ثًَىيظت ْانات يُو ثؤيُدا تاقًهشدُْ

 اسإ بُسدَواًَإ بُ خىيَٓذٕ داوَٓذِْ ئًَىئُو قىتابِ/خىيَٓذناساُّْ دوو طاٍَ يُطُس يُنرت دَسُْضىوٕ و دواتش بُسيَطاّ خىيَ -4
ئاَادَيِ  بؤيإ ُٖيُ بُػًَىَّ دَسَنِ وبُ سيَطاّ تاقًهشدُْوَّ بُسايِ ,خىيَٓذٕ  ّ (12ثؤىل ) و ثؤيًإ بشيىَ طُيَؼتىُْتُ

داوا  طايَُّ ُسدًَو ئُوتُواو بهُٕ ئُطُس بُيًََٓٓاَُياْذا بُوَّ نُ داسيَهِ تش ُْطُسيَُٓوَ خىيَٓذِْ سؤر وَيإ ئًَىاسإ بُ َ
 ثًَؼهُؾ دَنات تؤَاس ُْنشابًَت يُ قىتاخباُْنُّ.

 ( ّ ئاَادَيِ ئُطُس يُ طايَِ يُنَُِ خىيَٓذِْ يُو ثىَيَُدا َايف بُػذاسّ وَسطشت يُ  12قىتابِ و خىيَٓذناسٍَ ثىَىل ) -أ  -5
 ّ ُٖيُ طايَِ دواتش  بُ سيَطاّ دَسَنِ تُْٗا بىَ تاقًهشدُْوَناِْ طؼتِ)وَصاسّ ( و دَسضىوِْ بُدَطت ًَُْٖٓا, ئُوا بىَ     

  بُ بَِ بُػذاسّ نشدٕ يُ ئُصَىوِْ  يُطٓىسّ ثُسوَسدَّ قُصانإطايًََو ساطتُوخىَ بُػذاسّ ئُصَىوُْ طؼتًًُنإ بهات      
  بُسايِ وْابًَت داسيَهِ تش     
 ( .بُسيَطاّ بُسايِهات وَ بَادَيِ دَبًَت بُ دَسَنِ تُواو داواّ   طُساُْوَ بهات بؤ خىيَٓذِْ سؤر  ) واتُ خىيَٓذِْ ئا    

 ( ّ ئاَادَيِ يُ ناتِ 12و خىيَٓذناساُّْ دوو طاٍَ و صياتش يُطُس يُنرت دَسُْضىوئ  يُ ثىَىل ) قىتابٌئُوَُٖىو  -ب  
 ُ ئُصَىوُْ طؼتًًُنإ وَسبطشٕ بُ داوانشدِْ بُسدَواّ بىوًْإ يُ خىيَٓذٕ بُ سيَطُّ  دَسَنِ ثًَىيظتُ َايف بُػذاسّ ي        

 سيَطاّ ئُصَىوُْ بُسايًُنإ .        
 ئُو قىتابٌ و خىيَٓذناساُّْ بُ ػًَىَّ دَسَنِ َايف بُػذاسيإ وَسطشتىوَ بُ سيَطاّ ئُصَىوُْ بُسايًُنإ بُالَّ يُ  -ت

 بُػذاسّ  َايفاسيإ ثًَؼهُؾ نشد داسيَهِ تش ئُصَىوُْ طؼتًًُنإ دَسُْضىوٕ ثًَىيظتُ طايَِ دواتشئُطُس داواّ بُػذ        
 وَسبطشُْوَ بُ سيَطاّ ئُصَىوُْ بُسايًُنإ .       

  قىتابِ /خىيَٓذناسّ دَسَنِ بًُٖض ػًَىَيُى و يًُٖض بابُتًَو ْابُخؼشيَت خُيَهِ ُٖسيَِ بًَت يا دَسَوَّ ُٖسيَِ.  -6
   بُٖؤّ دَسنشدٕ و يا  َايف بُسدَواَبىوًْإ َُْاوَ إ وثاػإ ُّْ تؤَاس نشاوٕ يُ ثؤيُ نؤتايًُنسااوخىيَٓذن ئُو قىتابٌ -7

   ًُ وَى قىتابِ دَسَنِ ًتش, يإ طايَِ خىيَٓذًْإ بؤ نشابًَتُ طايَِ ُْنُوتٔ ئـُوا بؤيإ ْ ْـــُٖاتٔ وياُٖسٖؤيُنِ     
 .  ذا بهُٕيُ ئُصَىوِْ دَسَنِ ثىَيُ ْانىَتايًُناْ ُٖسوَٖا بؤيإ ًُْ بُػذاسّ ًُناِْ ئُو طايَُدا بهًُٕبُػذاسّ يُ ئُصَىوُْ طؼت    
ئُو قىتابٌ/خىيَٓذناساُّْ بُػًإ طؤسيىَ ضىُْتُ دَسَنِ بُآلّ تُواويإ ُْنشدوَ بؤيإ ُٖيـُ بـُثَِ ّ دوا بشواْاَـُيإ     -8

 دسيَزَ بُ خىيَٓذٕ بذَٕ يَُُٖإ بُؾ بُػًَىَّ دَسَنِ ئُطُس دابشاْؼًإ ُٖبًَت.
ُْوَ ثًَىيظتُ يُ ثـؤىل دَيـَُِ ئـُو    واُخىيَٓذِْ ) صاْظتِ يإ ويَزَيِ ( بؤ ثًؼُيِ وَ يإ بُ ثًَطيُناتِ طؤسيِٓ بُؾ يُ -9

خىيَٓذُْ دَطت ثَِ بهاتُوَ و طاآلِْ نُوتِٓ ثًَؽ طؤسيِٓ بُػُنُّ بؤ ُٖرَاسْانشيَت, ئَُُؾ تـُْٗا  يـُى دـاس سيطـاّ     
 بًَت.ثًَذَدسيَت يُ خىيَٓذِْ ئاَادَيِ بَُُسدًَو تَُُِْ سيَطش ُْ

  داواّ ُ قىتاخباُْ بىاس ْادسيَتُ ئُو قىتابًاُّْ يُ ثؤيًَهِ ْضَرت يُ ثؤيُ نؤتايًُنإ تؤَاسنشابٔ ودَواًَإ نشدبًَت ي -10
 .بًَت  ناّ ثىٍَوَ يُ ُٖس  بهُٕ وَى قىتابِ دَسَنِ يُو طايَُدادَسَنًًُنإ دا بُػذاسّ يُ ئُصَىوُْ     
  طؼتِ ثُسوَسدَ  ُ بُسيَىَبُسيتِبُْذاُّْ نِ يُوَُيَنوَى قىتابِ دَسَ ئُصَىوُٕ بُػذاسّ بهُٕ ي بُْذنشاوَنإدَنشيَت  -11

   بَُُسدًَو داَُصساوَناِْ طُس بُ وَصاسَتِ ْاوخىَ بُسثشطًاسيُتِ بُػذاسّ ثًَهشدًْإ يُ ئُطتىَ بطشٕ  دياسيهشدووٕ      
 ًَت. بذاًَاٌْ ئُو ئُصَىوُْيإ تَُسدُن وثًَىيظتُ ئُو بُْذنشاواُْ      

قىتابِ/ خىيَٓذناسّ دَسَنِ قؤْاغِ ئاَادَيِ بًُٖض دؤسيَو سيَطاّ ثَِ ّ ْادسيَت يُ قىتاخباُّْ طىْذَنإ تؤَـاس بهـشئَ    -12
 ئُطُس يُ ئًظتادا داًْؼتىوّ ئُو طىْذَ ُْبٔ بُسيَىَبُسّ قىتاخباُْ بُسثشطُ يُو وَسطشتُٓ.
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ــ   -13 ًَىَيُى سيَطايــإ ثـَِ ْادسيَــت يــُ قىتاخباْــُناِْ ئًَــىاسإ  قىتابِ/خىيَٓـذناسّ دَسَنــِ يــُ قؤْــاغِ ئاَـادَيِ بــًُٖض ػ
 تاقًهشدُْوَناِْ نؤتايِ وَسصَنإ ئُدماّ بذَٕ.

 ذّبُُْسيَِ ويُ َُيَٖيُْاو ( ّ ئاَادَيِ ) بُسايًُنإ و طؼتًًُنإ (12ِ ثىَيٌ )ُناًْئُصَىوْـُناِْ قىتابًُ دَسَنً -14
 اًْإ يُ وَصاسَتِ ثُسوَسدَ ئاَادَ دَنشيَت .وَ ثشطًاسَنثاسيَضطانإ ئُدماّ دَدسيَت ,       
بشواْاَُّ ثىَيٌ ْىَيٌَُ  تاقًهشدُْوَّ نؤػؼِ طاآلُْ و تاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاِْ ُْبًَت َافِ ثًَذاِْ  خىيَٓذناسقىتابِ/ -أ 

 يِ .ئاَادَ  دَسَنًًُناِْ قىَْاغٌئُصَىوُْ يُ َايف بُػذاسّ ًًُْبُبَِ ّ ئُو بشواْاَُيُؾ بًَت اَتِ ْبُٓس
ُٖيُ بؤ بُػذاسّ  )ًْؼتُاٌْ( يإ  ثؤىل ْؤيَُِ بُٓسَِتٌطَِ يَُِ ْاوَْذّ )بُنُيؤسياّ نؤٕ( وَُٖىو ئُواُّْ بشواْاَُّ  -ب

ئُصَىوِْ بُسايٌ ثؤىل و  ( 11و  10يُئُصَىوُْطؼتًُناِْ ئاَادَيِ بُسيَطاّ دَسَنِ ثًَىيظتُ طاٍَ بُ طاٍَ يُوَسصَناِْ ثؤىل )
 .ئُو قؤْاغُ تُواو نشدِْ  ػذاسّ بهات بَُُبُطتِ بُ ئاَادَيِ  (12ّ)

(ّ ئاَادَيِ )نؤػؼٌ طاآلُْ( بؤ قىتابِ دَسَنًؽ بُثَِ ّ يُنُّ دياسّ نشاو 11و  10ئُدماَِ تاقًهشدُْوَّ ثؤيُناِْ ) -ت
ُطتِ بُدَطت ًَٖٓاِْ ُٖرَاسدَنشيَت ,ُٖسوَٖا يُ تاقًهشدُْوَّ طؼتِ ئاَادَيِ بَُُٖإ ػًَىَ و بُثَِ ّ سيَُٓايًُنإ و بُ َُب

 بشواْاَُّ ئاَادَيِ.
 ُٖيـُ  ( بىَيـإ    ًإ تُواو نشدبًَتبُٓسَت(ّ 9ثىَيٌ )دَسضىواِْ قىتاخباُْ ثًؼُيًُنإ و ئاَادَيًُ ئًظالًَُنإ )ئُطُس  -15

  اَادَيًـُوَ  ّ( ئ10نى قىتابِ دَسَنِ وَ ثًَىيظتُ تاقًهشدُْوَنإ يُ ثـىَيٌ )  ئاَادَيِ ئُنادميِ وَ ِيُ خىيَٓذْ ُسدَواّ ب
     بهُُْوَ . دَطت ثَِ 

نُ يُثؤىل ْؤيَُـُوَ ثـُمياْطا ثًَـٓض طـايًَُناًْإ     وثُمياْطاناِْ تش دَسضىواِْ ثُمياْطُّ ئاَادَ نشدِْ َاَؤطتايإ  -16
يـا   سيَُٓوَ بؤ خىيَٓذِْ ئاَادَيِ بُسيَطاّ دَسَنِ )ئُطُس ُٖيَطشّ بشواْاَُّ ْؤيـَُِ بٓـُسَِت  ُتُواو نشدوَ بؤ يإ ُٖيُ بط

 ( يَُِ ئاَادَيُوَ دَطت ثٌَ بهُٕ. 10طًَِ ْاوَْذّ نؤٕ بٔ ( بَُُسدًَو يُ ثؤىل )
  دَياُْويَت بُسدَواَِ خىيَٓذٕ دَنُٕ يا ئُواُّْاِْ دَسَنِ ئُواُّْ ئاسَصووّ وَسطشتِٓ داواناسيًُناِْ قىتابً -17

 ّ ئُو قُصايُّ    تِ ثُسوَسدَُيَاُبُسيَىَبُسي َىوُْنإثًَىيظتُ طاالَُْ يُ بُػِ ئُصهُٕ ببُػذاسّ يُ ئُصَىوُْ طؼتًًُنإ        
 بُو ػًَىَّ خىاسَوَ ْاويإ تىََاس دَنُٕ : نُ قىتاخباُْو خىيَٓذْطُنُّ ئُو نُطُّ تًابىوَ        

 بىَ ئُواُّْ يُ ثىَيى ْانىَتايًُنإ بُػذاسّ دَنُٕ 201/...20/10تاوَنى  201/....25/9يُ -أ 
 بىَ ئُواُّْ بُػذاسّ يُ ثىَيُ نىَتايًُنإ دَنُٕ  201/... 30/11تاوَنى 201/...21/10يُ-ب              

 ّ بُسيَىَبُس بُ طُسؤنايُتِ ياسيذَدَسّ ّ ثاسيَضطا ِ طؼتِ ثُسوَسدَيُ بُسيَىَبُسايُت ثًَهذًََٖٓذسيَتيًَزُْيُى طاالَُْ  -18
 جشطشاوّ ٖؤبُّ ئُصَىوْــُنإ بؤ ووسدبًِٓ نشدِْ ًٓهِ و يًَئُْذاًََتِ بُسيَىَبُسّ تُنطؼتِ بىَ ناسوباسّ تُنًٓهــِ و      
  ؾ يُبهُٕ , ئُويًَزُْ ( ّ ئاَادَيِ 12ِ ثؤىل )ًُناْبُسايئُصَىوُْ ئُواُّْ دَياُْويَت بـُػذاسّ يُ بُيَطُْاَُناِْ      
 .    تبُدياس بهُويَاْذا ًوَسطشتٓ يُى وطُسثًَطًًُى يُُٖيَُ  ُ ُٖسثشطًاسٕ يبُس ثًَهُوَ     
 قىتابٌ يُى بابُتِ و دوو بابُتِ بُ ػًَىَّ دَسَنِ ساطتُو خىَ دَضُٓ ئُصَىوُْ طؼتًًُنإ , ئُطُس طضّ)غؼٌ( يإ  -19

 طايَِ دواتش ثًَىيظتُ يُ َُٖىو بابُتُنإ ئُصَىوِْ طؼتِ بُ دَسَنِ بذاتُوَ و ,ئُدماّ دا يُ ئُصَىوُْ طؼتًًُنإ       
 .ُوَُسايًُنإ َايف بُػذاسٍ وَسبطشيتبُ سيَطاّ تاقًهشدُْوَ ب      
 ئَُإُْ :  تاقًهشدُْوَ دَسَنًًُنإ ؤ بُػذاسّ نشدٕ يُ ىيظتُ قىتابِ ثًؼهُػِ بهات بئُو بُيَـطُْاَاُّْ نُ ثًَ -20
 . دَسَنِ بُػذاسنشدٕ يُئُصَىوِْفىسَِ صاًْاسّ تايبُتِ -أ         

   ٍبُػذاسدَيُويَت يُوطايَُّ نُ و دَسضـىو بًَت  نُّاُْقىتاخب ثىَىل يُدوا بشواْاَُّ ثًَىيظت  بُ فُسٌَ -ب        
  دَسَنِ بهات . تاقًهشدُْوَّ              
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 .  و سَْطاوسَْط بُثَِ ّ ثًَىيظت ويَُّٓ ْىَّ -ت        
 ُٖس صاًْاسيًُنِ تش نُ ثًَىيظت بًَت و ثُسوَسدَنُّ داواّ ىلَ بهات .-خ        

 ّ ( ئاَادَيِ بُ سَصاَُْذّ يًَزُّْ باالَّ ئُصَىوُْ طؼتًًُنإ 12َّ قىتابِ دَسَنِ ثىَيٌ )َُيَبُْذّ تاقًهشدُْو-أ -21
 ىاصتشيَتُوَ. طدَ           
   تش دَطىاطترييَتُوَ بُ  يُ ثاسيَضطايُى بؤ ثاسيَضطايُنِبُٓسَت قىتابِ دَسَنِ قؤْاغِ َُيَبُْذّ تاقًهشدُْوَّ   -ب    

 ناِْ نىَتايِ وَسصَنإ بًَت.ؽ دَطتجًهشدِْ ئُصَىوُْ وو بُسيَىَبُسّ طؼتِ و ثًَىيظتُ ئُوَؾ ثًَُٖسد سَصاَُْذّ            

 دووَّ:سيَُٓايِ تايبُت بُ خىيَٓذِْ ثًؼُيِ
1- 

( ّ ئاَادَيِ ثًؼُيِ 3تُْٗا ئُواُّْ يُ ئُصَىوِْ طؼتِ ثؤىل )بُ َُٖىو بُػُناًُْوَ ثًؼُيِ  ّقىتابٌ/خىيَٓذناس - أ
َافِ ثًَؼُنُؾ نشدِْ داواناسّ شَّ ُٖسدوو وَسصّ ُٖيُ بُآلّ َافِ بُػذاسّ بُدَطت ًَُْٖٓاوَ وَيا مندَسُْضىوَ 

تاقًهشدُْوَّ بُسايِ َافِ بُسيَطاّ قىتابِ دَسَنِ وثًَىيظتُ  ىُٖيُ بؤ دسيَزَ دإ و تُواو نشدِْ خىيَٓذٕ وَ
يُ قىتاخباُْ ثًؼُيًُنإ بُثَِ ّ منشَّ نشداسَنِ  %(30)يُ ثًَىيظتُ  ئَُُؾبؤ بُػذاسّ بُدَطت بًًََٗٓت 

 ثظجؤسَناًْإ ئُدماّ بذَٕ.
قىتابِ/خىيَٓذناسّ ثًؼُيِ تُْٗا يُو يكُّ  ىلَ ّ خىيَٓذوَ َافِ ئُدماَـذاِْ تاقًهشدْـُوَّ طؼـتِ ُٖيـُ وَى قىتـابِ      -ب

 أ(. - 1دَسَنِ يُطٍَُ سَضاونشدِْ ) 
و دَصطاناِْ سهىَُتِ ُٖسيَِ سيَطاّ ثًَٓادسيَت يُ خىيَٓذِْ قىتابِ/خىيًَٓذناسّ ثًؼُيِ ئُطُس فُسَاْبُس بًَت يُداّ -2

ثًؼُيِ و ئُنادميِ سؤر بُسدَواّ بًَت ئُطُس َىَيُتِ فُسَِ خىيَٓذِْ  يُ وَصاسَتُنُّ ُْبًَت ضىْهُ بُثَِ ياطا ْانشيَت يُ 
 َُٖإ ناتزًََشَناِْ سؤريَهذا خىيَٓذٕ و فُسَاْبُسيُتِ نؤ بهشيَتُوَ.

قىتاخباُْ ثًؼـُيًُنإ بـًُٖض دؤسيَـو سيَطـا ثـَِ       يُ ثؤيُناِْ يُنُّ و دووَّ يُ َُٖىو بُػُناِْ َسَنِ تاقًهشدُْوَّ د-3
 ْادسيَت ضىْهُ ئُو قىتاخباْاُْ خىيَٓذِْ ثشانتًهًإ ُٖيُ .

طـُسَوَ دَسضـىوئ   بُ دَيَُِ ئاَادَيِ بُػُناِْ ) صاْظتِ و  ويَـزَيِ( و  يُ ثىَيَِ/خىيَٓذناساُْ نُ ِبُو قىتابدَدسيَت  يَطاس -4
بـؤ ئَُـُؾ   بَُُسدًَو بطُسيَُٓوَ ثىَيٌ يُنَُِ ثًؼُيِ و تًَُُْؼـًإ سيَطـش ْـُبًَت     ئاَادَيًُ ثًؼُيًُنإ  بطُسيُٓوَ بىَ

 . ئُدماّ بذسيَت  ( ُٖس طايًََو10/10ثًَىيظتُ ثًَؽ سؤرّ )
بُ ثًَطُواُْوَ ثًَىيظـتُ يـُ ثـىَيٌ دَيـٌَُ ئـُو       يُ ناتِ طىَسيِٓ بُؾ يُ خىيَٓذِْ )صاْظتِ يإ ويَزَيِ( بىَ ثًؼُيِ وَيإ -5

 خىيَٓذُْ دَطت ثًَبهاتُوَ وَ طاالَِْ نُوتين ثًَؽ طىَسيِٓ بُػُنُّ بىَ ُٖرَاس ْانشيَت ئَُُؾ تُْٗا يُى داس سيَطاّ 
 ثًَذَدسيَت يُ خىيَٓذِْ ئاَادَيِ بَُُسدًَو تَُُٕ سيَطش ُْبًَت .      

 
 

 :  بُسايًُنإ ُتاقًهشدُْوَ تايبُت بسيَُٓاناِْ :  طَِ يُّ
 ئُو ئُصَىوُْؾ يُ اليُٕ طاالَُْ ئُصَىوُْ بُسايًُنإ يُ ًْىَّ دووٌََ َاْطٌ ػىبات ئُدماّ دَدسيَت وخؼتٍُ تايبُتِ -1

 طؼتِ ثُسوَسدَّ قُصانإ .ُسيَىَبُسايُتِ يًَزُّْ باالَّ ئُصَىوُْ طؼتًًُناُْوَ سَواُْ دَنشيَت بىَ ب     
 ؼتِ ثُسوَسدَ فُسَاِْ داْاِْ ضاوديَش و بُسيَىَبُسّ ٖؤيُ ئُصَىوًُْناِْ ئُو ئُصَىوُْ دَسدَنات. بُسيَىبُسّ ط-2
 ئُو ئُصَىوُْ ثًَو ديًَٓت  بىَ و ووسدبًِٓ )نؤْرتوٍَ ( بُْذيَهِ بُسيَىَبشدِْ ثؼهٓنيَُيَِ طؼتِ ثُسوَسدَ ايُتبُسيَىَبُس-3
 ذ ئُْذاًََو نُ ًْىَيإ طُسثُسػتًاسّ ثظجىَسّ بٔ و ًْىَنُّ تشيإ وَ ضُْبُطُسؤنايُتِ طُسثُسػتًاسيَهِ ثظجؤسّ    
 نُطُسوَى وئُْذاَاِْ ثًَهُوَ بُسثشطًاسٕ يُ وَسطشتِٓ تًَٓىوطُنإ يُ بُسيَىَبُسّ قىتاخباُْناِْ ئاَادَيِ بٔ    
 و تؤَاسنشدِْ منشَنإ  ٓىوطُنإتًَبُسيَىَبُساِْ ٖىَيُنإ و ًَِْٗٓ نشدِْ ْاوّ قىتابًاِْ وطُسثُسػتِ نشدِْ ثؼهًِٓٓ    
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    , وئُسنُناًْؼًإ وَى ئُسنِ وئاَادَنشدِْ ئاَاسو ساثىَستُ ثًَىيظتُنإيًظتِ تايبُت ودًَطرينشدِْ ئُدماَُنإ يُطُس   
 يُناْذا .  نؤْرتؤىل ئاَادَيِ دَبًَت يُ ئُصَىوُْ طؼتِ   
 .ناِْ ثؼهًِٓٓ ووسدبًِٓ تًَٓىوطُ ئُصَىوًُْنإ دَسدَنات بُسيَىَبُسّ طؼتِ ثُسوَسدَ فُسَاِْ ثًَهًٗٓاِْ يًَزُْ-4
 .  منشَي100ُ منشَّ دَسضىوٕ  وبُسصتشئ منشَي50ُِ بُسايْضَرتئ منشَّ دَسضىوٕ يُ ئُصَىوِْ -5
 ّ يُ َايف بُػذاسئُوا ( بابُت  3) يُ ًَتب َاوَ دَسضىو ويايُ تاقًهشدُْوَ بُسايًُنإ دَسَنِ / خىيَٓذناسّ ئُطُس قىتابِ-6

 ئُصَىوُْ طؼتًًُنإ وَسدَطشيَت .    
 ثًَهذًََٖٓشيَت بُ طُسؤنايُتِ طُسثُسػتًاسيَهِ ثظجؤسّ بؤ ووسدبًِٓ نشدِْ ئُدماَُناِْ منشَنإ يًَزُْيُنِ ووسدبًِٓ -7

 ُيُى ُوَ يُ ُٖس ُٖيَبُْذّ نىَْرتوٍَ وبُسيَىَبُسايُتِ طؼتِ ثُسوَسدَ ئاطاداسبهاتئُو ئُصَىوُْ وثًَىيظتُ يًَزُْنُؾ  َُيَ     
 ُٖفتُيُى يُ ساطُياْذِْ ئُدماَُناْذا .  ئُطُس يُ ئُدماَُناْذا دؤصسايُوَ ويُ بُسواسّ     

  دَبًَت يُ ػًَىَو ناتح طشتِٓ ئُصَىوُْ طؼتًًُنإ ( يُو ئُصَىوُْدا وَنـىثُيَاالعرتاضات)تٔشطح َُٖىو سيَُٓايًُناِْ ثُيَ-8
 َسدَطرييَت .      يإ و ئُو بشَ ثاسَّ ىلَو     

 قىتابِ و خىيَٓذناسّ دَسَنِ يُ بابُتُناِْ ئُو ثىَيُ تاقًهشدُْوَ دَنات نُ تًًَذا وَسدَطرييَت ويُ دوا ثُستىونِ -9
 .           الطبعة االخرية من الكتاب املقرر( خىيَٓذِْ ناس ثًَهشاوّ ثىَيُنُ )    

 دَسَنًُنإ سيَهدظتِٓ بشواْاَُ و تؤَاسطُّ قىتابًُ: ضىاسَّ
ًُ , ْانشيَـت  ًٕ تـًُْا بـؤ َُبُطـتِ ئـُصَىوِْ طؼـت     َ دَسَنًـُنا وخىيَٓذناس ًُنإ قىتابٌبُسايئُدماَُناِْ ئُصَىوُْ  -1

 بشواْاَُ يإ ْىوطشاو يُطُس ئُو ئُصَىوُْ بذسَّ بؤ ُٖس َُبُطتًَو بًَت . 
 .  سيَو دَخاتٕ بؤ قىتابًُ دَسَنًُنإ ًُناًاطٓاَُّ بُػذاسّ يُ ئُصَىوُْ طؼتْ ّ قُصابُسيَىَبُسيَتِ ثُسوَسدَ  -2
اُّْ نُ بُػذاسّ يُ ئُصَىوْـُ  خىيَٓذناس ئُو قىتابٌ ْاوّ تىََاسنشدِْدَناتُوَ بؤ  يَو تؤَاسقُصا ثُسوَسدَ  بُسيَىَبُسيَتِ  -3

 ومنشَناًْإ تًادا تىََاس دَنشيَت .دَنُٕ طؼتًًُنإ 

َِ دَدسيَـت يـُ        قىتابِ و خىيَٓذناسّ دَسَنِ دَسضىو يُ ئُصَىوُْ طؼتً -4 ًُنإ يـُ ثـُسوَسدَّ قـُصانإ بشواْاَـُناًْإ ثـ
 بُسيَىَبُسايُتِ طؼتِ ثُسوَسدَ ساطتاْذِْ بىَ دَنشيَت .

اْـُّ نـُ َـافِ بُػـذاسيإ     وخىيَٓذناس ذَطتًَت بُ طُساْذُْوَّ بشواْاَُّ ئُو قىتابٌبُسيَىَبُسيتِ طؼتِ ثُسوَسدَ ُٖيَ  -5
 دَطتًٓؼإ بهشيَت .  يإبؤ ئُوَّ يُ تؤَاسُْناِْ خؤيإ وَسُْطشتىوَ بؤ قىتاخبا

 ضُْذ طاٍَ بًُويَت  بُ ػًَىَّ دَسَنِ بُػذاسّ يُ تاقًهشدُْوَ طؼتًًُناْذا بهات .قىتابِ بؤّ ُٖيُ   -6

ٕ بُساي( ديٓاس يُ قىتـابٌ وَسدَطرييَـت يـُ دًـاتِ بُػـذاسّ نشدْـِ يـُ ئُصَىوْـُ         25000سَمسِ بُػذاسّ بُ بشّ ) -7  ًـُنا
يُ بُسيَىَبُسيَتِ رًََشياسّ  ِ فُسَِ وَصاسَتِ داسايِيُنُظىيبُساَبُس ث ( ديٓاس بؤ ثؤيُ ْانؤتايًُنا25000ٕوطؼتًًُنإ و )

 ثُسوَسدَ . 
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 (13سيَُٓايِ رَاسَ )

 تاقًهشدُْوَّ دَسَنِ يُ قىَْاغِ بُٓسَتذا
 يُطٍَُ سَِضاونشدِْ ىتابٌ دَسَنِ َٕ وَى ققىَْاغِ بُٓسَت َايف ئُوَيإ ُٖيُ دسيَزَ بُخىيَٓذٕ بذ ّقىتابٌ /خىيَٓذناس     
 ئَُاُّْ خىاسَوَ :     

 . قىتابِ/خىيَٓذناسّ دَسَنِ يًُٖض بابُتًَو ْابُخؼشيَت يُ تاقًهشدُْوَناْذا.1   
 قىتابِ/خىيَٓذناسٍ ثىَيٌ ْىَيَُِ بُٓسَت دواّ ئُدماَِ نؤػؼِ طاآلُْ ئُطُس بُػذاسّ تاقًهشدُْوَّ  ًْؼتُاِْ -أ -2   

 )ضىْهُ ئُدماَُناِْ ئُو ثىَيُ      ُْنات يُ خىىل يُنَُذا ئُدماَُنُّ ُٖيَذَثُطًَشدسيَت بؤ خىىل دووَّ             
 % بىَ تاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاًًُْ ( بُ ثًَطُواُْوَ بُدَسُْضىو ُٖرَاس دَنشيَت  50% بىَ  تًَهشاّ ُٖسدوو وَسصَو +  50            
 يُو  طايَُدا.           
 دواّ ئُدماَذاِْ تاقًهشدُْوَّ ًْؼتُاِْ يُ خىىل يُنَُذا بؤّ ُٖيُ طىود يُمنشَّ بشِياس و بابُتِ ثُسيُٓوَ  -ب          

  وَسبطشيَت بؤ َُبُطتِ دَسضىوٕ يُو طايَُدا .                
  بُسيىَبُسايُتِ ثُسوَسدٍَ  ِثًَؼهُػ داواناسّ يُ تاقًهشدُْوَّ دَسَنُِٖيُ  ئاسَصووّ بُػذاسٍ َّخىيَٓذناس/قىتابٌ  ئُو. 3

 .ذايُ و بُّ دؤسَنُ قىتاخباُْو خىيَٓذْطاناًْإ تًَ دَنُٕ ئُو قُصايُ      
 ئُواُّْ خىيَٓذًْإ يُ ػىيَِٓ ًْؼتُدَِ بىوٌْ خؤيإ بىَ بؤيإ ُٖيُ يَُُٖإ خىيَٓذْطُ دسيَزَ بُ خىيَٓذٕ بذَٕ ,ئُطُس   -أ    

 او ُْبىو ئُوَ بُسيَىَبُسايُتِ ثُسوَسدَّ قُصا قىتاخباُْيإ بؤ دَطت ًْؼإ دَنات.ئُو  ػىيَُٓ طىدم         
 ئُواُّْ ػىيَِٓ ًْؼتُدَِ بىوًْإ طىَساوَ بُطىيَشَّ بشواْاَُّ دوايني ثؤٍ نُ ىلَ ٍ  دابشِاوٕ دسيَزَ بُخىيَٓذٕ دَدَٕ    -ب    

 سايُتِ ثُسوَسدَ قىتاخباُْيإ بؤ دياسّ دَنات بؤ َُبُطتِ خىيَٓذٕ.  يُػىيَِٓ ًْؼتُدَِ بىوِْ ئًَظتايإ و بُسيَىَبُ         
   سوَر  بُسيَىَبُسايُتِ ثُسوَسدَّ قُصانإ ئُو قىتابٌ وخىيَٓذناساُْ دابُؾ دَنات بُطُس قىتاخباُْ وخىيَٓذْطاطاِْ. 4

   تابِ وخىيَٓذناساِْ خىَيإ وبَُُٖإبُػذاسّ ثًَهشدٕ يُتاقًهشدُْوَناِْ نىَتايِ ُٖسدوو وَسص يُطٍَُ قىبَُُبُطتِ     
  بىَ دَدسيَت يُُٖسدووخىىل  دَسُْضىوًْإ َاُْوَ ووبُثًَِ طًظتُّ وسيَُٓايِ بشياسّ دَسضىوٕ و ( منش100َطُس ) ثشطًاس وَيُ     
 . ثًَىيظتُ يَُُٖىو بابُتُناِْ ئُو ثؤيُ تاقًهشدُْوَ ئُدماّ بذَٕتاقًهشدُْوَيُ و  ئُّ     

  وَيإ ًَُْٖؼتِٓ خريا  خىيَٓذناسّ دَسَنِ سَواُّْ قىتاخباُْو خىيَٓذْطاناِْ ئًَىاسإ وَيإ خىيَٓذِْ /قىتابِ ْادسيَت. سيَطا 5
 دَسَنِ . ئُدماّ داِْ ئُصَىوِْبىَ بهشئَ  و ْائاطايِ  ُْخىيَٓذَواسّ   
  تاقًهشدُْوَّ  يُو قىتاخباْاُّْ( َسَنًًُنإايبُت بُ)قىتابًًُ دهِ ت. ئُدماَِ ئُو منشاُّْ بُدَطتِ دًََٖٓٔ يُتىََاسي6َ

 َواُّْ ب.ثُسوَسدَّ قُصا دَنشيَت. ئُدماَذاوَ تىََاس دَنشيَت و ويَُٓيُى يُو منشاُّْ بُدَطتًإ ًَٖٓاوَ س تًَذا     
 ىاسإ يُ قؤْاغِ  . قىتابِ /خىيَٓذناس دواّ تُواو نشدِْ قىْاغِ بُٓسَتِ َافِ بُسدَواّ بىوِْ ُٖيُ يُخىيَٓذِْ سؤر يا ئ7ًَ 

 ئاَادَيِ ئُطُس َُسدِ تَُُٕ سيَطش ُْبَِ.      
( طاٍَ ئُطُس دوو طاٍَ يُطُس يُنرت دَسُْضـىو يـُ ثؤيًَهـذا طـايَِ طـَِ يـُّ       16.قىتابِ/خىيَٓذناسّ بُٓسَِتِ دواٍ تَُُِْ  )8

سيَتـُوَ خىيَٓـذِْ سؤر ئُطـُس تَُـُِْ سيَطـش      ُثًَىيظتُ بطًَتُ خىيَٓذِْ دَسَنِ يا ئًَىاسإ,دواٍ بشِيِٓ ئُو ثؤيُ بؤّ ُٖيـُ بط 
 ُْبًَت.

 قىتايِ/خىيَٓذناسّ دَسَنٌ يُُٖس قىتاخباُْيُى بُسدَواّ بًَت ثًَىيظتُ :.9
   نشابًَتُوََُسدُناِْ وَسطشتِٓ وَى قىتابٌ دَسَنِ تًَذا بًَت و ئُو َُسداُْؾ يُسيَطاّ ثُسوَسدَّ قُصاوَ ثؼت ساطت  -أ   

 ئُو قىتاخباُْيُ. ثًَؽ ْاسدِْ بؤ      
 َ  و. اِْ ُٖبًَت ئُطُس ُٖس يُ قىتاخباُْنُّ خؤّ بُسدَواّ بىو ّ دابشِضىوِْ دوا طايَِ خىيَٓذٌْ يُ دواثًَىيظتُ منشَّ دَس -ب 

 و بُسيَطاّ ثُسوَسدَّ قُصاوَ بشِياسّ    ثؼتطريّيُ ناتِ طىاطتُٓوَّ بؤ قىتاخباُْيُنِ تش ثًَىيظتُ بُ بُيطُْاَُّ        
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 بؤ بذسيَت.يُ ػىيَِٓ ًْؼتُدَِ بىوِْ وَسطشتِٓ        
 ناستِ بُػذاسبىوٕ يُو قىتاخباُْيُ سيَو دَخشيَت نُتاقًهشدُْوَّ ُٖسدوو وَسصّ ئُدماّ داوَ. -ت
ْاوّ دَسَنًًُنإ ثؤىل ْؤيَُِ بُٓسَت يُطٍَُ قىتابًاِْ ئُو قىتاخباُْيُ تؤَاس دَنشيَت يُناتِ ْاسدًْـإ بـؤ نـؤْرتؤىل     -خ
 ًؼتُاِْ.ْ

 

 (14) سيَُٓايِ رَاسَ
 إــىتابًـاسوباسّ قـــنُت بُ ـــتايب

 ًًُنإُتسهىَ يُنُّ:قىتاخباُْ/خىيَٓذْطُ
, وَ ئُواُْ   ًُناِْ سؤربُٓسَتًُ يُ قىتاخباْىوَ دَواّ بهُٕ ( طاأل تًجُس ب19ًإ يُ )قىتابًاُّْ تَُُْبُو ْادسيَت  طاسيَ -1

 . دَضُٓ خىيَٓذِْ ئًَىاسإ وَ يا بُسيَطاّ قىتابٌ دَسَنِ بُسدَواّ دَبٔ يُ خىيَٓذٕ  بُ ثًَِ سيَُٓايًُنإ ئاصادٕ يُوَّ

يُطُس   طاٍَ ُٖس ضُْذ طاٍَ 16طاتُ َقىتابِ /خىيَٓذناس بُ ًٖض ػًَىَيُى يُ قىَْاغِ بُٓسَت دَس ْانشيَت تا تَُُِْ د -2
 بًَت .تيُنرت نُو

( طاٍَ صياتش بىو َايف دَواَِ يُ 16َسُْضىو يُ ثىَيًَهذا وَ تَُُِْ يُ )خىيَٓذناس دوو طاٍَ يُطُس يُنرت د /ئُطُس قىتابِ  -3
َافِ ُٖيُ  بطًَتُ خىيَٓذِْ ئًَىاسإ ويا بُ سيَطاّ دَسَنِ يُو ثؤيُدا   ,قىتاخباُْ/خىيَٓذْطاناِْ سوَردا ْآًًَََت
 0يَطش ُْبًَتسيَتُوَ خىيَٓذِْ سؤر بَُُسدًَو تَُُٕ سُوُٖسناتًَو ئُو ثؤيُّ بشِّ بؤّ ُٖيُ بط

قىتاخباُْ  يُ دَواّ بهُٕ بؤ نطإ( طاأل 25) بؤ نىسإُسبىوَ ( طاأل تًج24إ يُ )قىتابًاُّْ تًَُُْبُو   ْادسيَت يَطاس -4
,وَ ئُواُْ بُ ثًَِ سيَُٓايًُنإ ئاصادٕ يُوَّ دَضُٓ خىيَٓذِْ ئًَىاسإ وَ يإ بُسيَطاّ قىتابٌ دَسَنِ  ئاَادَيًُناِْ سؤر

 . يُ خىيَٓذٕ  بُسدَواّ دَبٔ

( سوَرّ ُْٖاتِٓ ُٖبًَت  بُبَِ بُيَطُ و ٖىَ  ئُوا َايف دَواَِ بىَ ئُو طايَُ ْآًًَََت 25خىيَٓذناساُّْ صياتش يُ )  /ئُو قىتابِ -5
 وبُ دَسُْضىو ُٖرَاس دَنشيَت بُٖىَّ تًَجُسبىوِْ َاوَّ ُْٖاتِٓ.

 ( سوَر تًَجُس بهات  بُ بُيَطُو بَِ بُيَطُ 45اُْو خىيَٓذْطا يُ)اِْ ُْٖاتًٓإ بىَ قىتاخبئُو قىتابِ / خىيَٓذناساُّْ سوَر -6

 طايَُّ بىَ بُ طايَِ ُْنُوتٔ ُٖرَاس دَنشيَت . و) بُ ُٖس ٖىَيُى بًَت ( َايف دَواَِ ْآًًَََت وئُ      

 طىاطتُٓوَّ قىتابِ و خىيَٓذناس يُ قىتاخباُْيُى بىَ قىتاخباُْيُنِ تش يُو ناتاُْ دَبًَت :  -7

 وثاؾ ئُّ بُسواسَ   ,ُٖس طايًَو ئُدماّ دَدسيَت طُباسَت بُ وَسصّ يُنُّ  30/11يُطُسَتاٍ طايَِ خىيَٓذٕ وَ تاوَنىَ -أ  
 طىاطتُٓوَ سادَطًَشيَت.      

ثاؾ ئُّ بُسواسَ طىاطتُٓوَ ,و ُٖسطايًَو ( ّ 31/3)يُطُسَتاٍ دَطت ثًَهشدُْوَّ دَواَِ وَسصّ دووَّ وَ تاوَنى -ب
 . سادَطرييَت

خىيَٓذناسيَو ثىَىل دَيٌَُ ئاَادَيِ تُواو نشدبًَت و بًُويَت يكٌ خىيَٓذِْ بطىَسيت ثًَىيظتُ بطُسيَتُوَ ثـىَيٌ  /ُٖس قىتابِ  -8
دَيَُِ ئاَادَيِ ئُو يكُّ ُٖيَِ دَبزيَشيَت ثاؾ ثًَؼهُػهشدِْ بُيًَٓٓاَـُّ دادْىوطـٌ ثًَىيظـت نـُ بـُ ئـاسَصووّ خـَىّ        

َافًهِ ياطايِ و داسايِ و قُسَبىوّ ْانُويَت, يُطٍَُ سَصاَُْذّ بُخًَىنُسَنـُّ بـُ ػـًىَّ     طُساوَتُوَ وَ يُ ئايٓذَ ًٖض
 ُٖس طايًََو تًَجُسُْنات . (10/10ّ)ْىوطًُٓنٌ و دابُصيِٓ يُ َُٖىو َافًَهٌ ياطايِ وداسايِ وَ ئُوَؾ ثًَىيظتُ يُ 

طايًُ  بؤيإ ُٖيُ دَواّ بهُُْوَ يُ قىتاخباُْناًْإ تًَُُْإ ياو يُ بُْذخياُْنإ بُسدَبٔ  خىيَٓهاساُّْ /ئُو قىتابٌ -9
% 100ئُطُس منشَّ ُٖيَظُْطاْذًْإ ْـُبىو ئـُوا يـُ     ,نىَتايِ وَسصّ يُنُّ بىوئُطُس بُسبىوًْإ ثًَؽ تاقًهشدُْوَناِْ 

ئـُوا دَواًَـإ دوا    نىَتـايِ وَسصّ يُنـُّ بـىو   , بُالَّ ئُطُس بُسبىوًْإ ثاؾ تاقًهشدُْوَ بهشئَ يُ نىَتايِ ئُو وَسصَدا 
 دَخشيَت بؤ طايَِ ثاػرت يُطٍَُ ُٖرَاس نشدِْ ئُو طايَُ بىَيإ بُ طايَِ ُْنُوتٔ . 
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 ُس :ئُط ىاسإ ئًَو خىيَٓذْطاناِْ ُ قىتاخباُْبطًَت بىَّ ُٖيُ يُ قىتاخباُّْ سؤرقىتابِ  -10
 .و طشَّ بُْذّ رٕ ًَٖٓإ ْىوغاَُّ دادبُيًَٓٓثاؾ ثًَؼهُؾ نشدِْ ضإ بًَت وبُخًَىيإ بهات خًَ خاوَٕ-أ           

 .   خبىيًََٓت قىتاخباُّْ سؤريُ  ُنُّ سيَطشبىو دَواَبىو  سهىٌَ ّ فُسَاْبُسئُطُس -ب         
 ُو خًَضاُْ نُ ي ُ نُغ بًَتوئُو قىتابًًُؾ تان خًَضاُْنُّ ُْخىَؾ بىو  ئُطُسيُنًَو يُ ئُْذاَاِْ ثًُّ يُنَُِ-ز         

  خمتاسّوثؼتطريّ نُطُنُثضيؼهِ سَمسِ  ىَستِساث يُو باسَدا ثًَىيظتُ قىتابِطُسثُسػت وبُخًَىنُسّ بًَت               
 يُطٍَُ بُيًَٓٓاَُّ داد ْىوغ. ثًَؼهُؾ بهات طُسَى              

 ُ ثًَطُواُْوَ باسإ و ئًى و خىيَٓذْطاناِْسؤر بؤقىتاخباُْو خىيَٓذْطاّ قىتابِ طىاطرتاوَ يُقىتاخباُْ بًَتْا-د          
 ُ َُٖإ طايَِ خىيَٓذٕ داسيَهِ تش بطُسيَُٓوَ . ي              

 بؤّ ُٖيُ يُ قىتاخباُْناِْ ئًَىاسإ بطُسيَتُوَ قىتاخباُْناِْ سؤر يُّ باساُْدا:خىيَٓذناس /قىتابِ -11
 . سيَطش ُْبًَتِ ػَُُُُْنوت بشِّ طايًََهِ خىيَٓذِْ بُدَسَنِ يا ئًَىاسإئُطُس -أ              

 ئُوا  يُ خىيَٓذِْ ئًَىاساْذا ُْبىو ئُو يكُ ذاَادَيٌ ئًَىاساْئا ُّْيُ قىتاخبا يَبزاسدٓذِْ ُِٖ خىيًََهيكئُطُس -ب             
 ُ  َُسدًَو تَُُِْ سيَطش ُْبًَت.وَ ئُطُس فُسَاْبُسّ سهىَُت بىو ثًَىيظتدَتىاٌْ بطًَتُ خىيَٓذِْ سوَر بُ                  
 .ثَِ بذات  َؤيُتِفُسَاْطُنُّ بُ ْىطشاوّ فُسَِ                  

 ُخًَضإ ي ُ نُغ بًَتوئُو قىتابًًُؾ تان خًَضاُْنُّ ُْخىَؾ بىو  يُنًَو يُ ئُْذاَاِْ ثًُّ يُنَُِ ئُطُس-ز             
  يُو باسَدا ثًَىيظتُ قىتابِيُ دَواَِ ئُو قىتابًًُ  بُ ػُوإ ئُّ ناسَؾ سيَطش بًَت بهات طُسثُسػتِ و بُخًَىّنُ                 
  ِ ُٖبًَت نُيُ قاميكاًًَُتِ قُصا ثُطٓذ نشابًَت طُسَن خمتاسّوثؼتطريّ نُطُنُثضيؼهِ سَمسِ  ىَستِساث                
  ,وثًَؼهُػِ بهات و تَُُِْ سيَطش ُْبًَت               

 طشياِْ ئُواُّْ دوو طاٍَ يُطُس يُنرت دَسْاضٔ ئُطُس يُ خىيَٓذِْ وو تىسنُاِْ قىتابِ /خىيَٓذناسّ خىيَٓذِْ ئًٓطًًضّ  -12
 دَواّ دَنُٕ, ئُطُس ئُو ثؤيُيإ بشِّ   دَسَنٌبُ خىَيإ  ِئًَىاسإ دىَسّ خىيَٓذًْإ ُْبىو طايَِ طَِ يُّ يُ قىتاخباُْناْ       
 . بؤيإ ُٖيُ بطُسيَُٓوَ خىيَٓذِْ سؤر     
  وئاَادَيُناِْبُٓسَتًًُنإ بؤ قىتاخباُْ ُٕ داواّ طىاطتُٓوَ به ًُٕ ْايِْ ئًظالَِ بىَِْ خىيَٓذقىتابًا -أ     -13

 .نادميُِئ        

   ئُطُس داوايإ نشد بطُسيَُٓوَ ئُواُّْ ثًَؼرت يُ خىيَٓذِْ بُٓسَِتِ ئُنادميِ يُوَ ضىوُْتُ خىيَٓذِْ ئًظالَِ   -ب
   يٌَ ّ بىيُٓ. نُ ثًَؽ ضىوًْإ بىَ ئاَادَيًُ ئًظالًًَُنُ وَ دَواّ بهُُْ ثًَىيظتُ يُو ثىَيُ    

 قىتابًاِْ نُّ ئُْذاّ )ثُنهُوتُ( وبُواُْػُوَ نُتًَُُْإ ياطايِ ًًُْ,وَسدَطريئَ يُ قىتاخباُْناِْ سؤر ,  -14
 ئُو قىتابًُ  ّثؼتطريتُْذسوطتِ قىتاخباُْنإ تًايذا يًَزُّْ يُ تايبُتثضيؼهِ  هشدِْ ساثىستِثًَؼهُػ دواّ      

 وَ ساثىَستُنُؾ ثُطٓذ نشابًت يُ يًَزُّْ تىاْاّ دَواَِ ًًُْ يُ قىتاخباُْناِْ ئًَىاسإ ) ثُنهُوتُيُ (وبهات نُ       
 بىَ ساثىَستُنُ بهات سَواُّْ يًَزُّْ بُسدَواَِ ثضيؼهِ بهات  )اطتئٓاف( ُوَُٗيطىوْوَصاسَت بىَّ ُٖيُ تًَ, ػاس و ثضيؼهِ       
  بُ َُبُطتِ ديًَٓابىوٕ .      
 بُ  ٕٓذاٍَ بىوٕ وَسبطشَ يُ َُٖىو قىْاغُناِْ خىيَٓذْذا بؤّ ُٖيُ َىَيُتِ ووَنشد ناسَ نطُّ ػىّذخىيَٓ/ ئُو قىتابٌ -15

  بَُُسدًَو َاوَّ دابشاِْ ثاؾ داْإ و ئُو َاوَيُؾ ْابًَتُ دابشإ يُ دَواّ نشدِْ طايَِ خىيٓذٕ( ُٖفتُ ثًَؽ و6دسيَزايِ )     
 ئُطُس يُو َاوَيُ تًَجُسّ نشد َافِ دَواَِ ْآًًََت  يُو طايَُدا وَ بؤّ  ( سوَر45بُ ًٖض ػًَىَيُى يُ قىتاخباُْدا ُْطاتُ )      
 . دَنشيَتُ طايَِ ُْنُوتٔ     
 ُنإ ىيُ وَسصػًًو ئاَادَيًُنإ يُبُس بُػذاسّ نشدًْإ  يُ خ بُٓسَتًًُنإَاوَّ ثطشاِْ قىتابًاِْ قىتاخباُْ  -16

 ُٖسيَِ ْبرييُنإ و ٖىُْسيًُنإ يُْاو ُٖسيَِ ودَسَوَّ ُوُٖسوَٖا يُئىَسدوطاناِْ ديذَواِْ و ضاالنًًُ سَوػ هإًَنوثًَؼرب      
 . بَُُسدًَو يَُاوَّ ياطايِ تًَجُس ُْناتْانشيَت ُٖرَاسبُ دَواّ يُ قىتاخباُْناًْإ دَرًََشدسيَت و بُ ُْٖاتٔ       
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  يُ دَواَذا  ( سوَر15)بُتىََاسنشاو دَرًََشدسيَت يُ ثىَيَُنُّ وئُواُّْ طُسَتاّ طايَِ خىيَٓذٕ صياتش يُ  ىَساطتُوخقىتابِ  -17
  وئُو طايَُػِ بُ طايَِ ُْنُوتٔ بىَ  تىََاسّ طؼتِ دَطتًٓؼإ دَنشٍَدادَْشئَ ئُوَؾ يُ  )تاسى( دوادَنُوٕ بُ دابشاو     
 .ّ نُ ثُيىَْذّ بُ بشواْاَُ ُٖيُدطُ يُو بىاساُُْٖرَاسدَنشيَت      

 ( َاْط دَواّ 1داواّ طؤسيِٓ تًَُُْإ تىََاسنشدووَ بؤيإ ُٖيُ بؤ َاوَّ )تًَُُْإ طُوسَيُو اُّْ خىيَٓذناس ئُو قىتابٌ -18
 ؾ دسيَز ّ قىتاخباُْوَ , ودَنشيَت ئُو َاوَيُسؤَائُوَّ ْاويإ بطًَتُ ت هشدِْ خىيَٓذْذا بَِبهُٕ يُ بُسواسّ دَطت ثًَ      
 خىَّ و  ِ طؼتِ ثُسوَسدَ و بُ ثًَطُواُّْ ئُوَ َافِ دَواَِ ْآًًََتايُتبهشيَتُوَ بؤ َاْطًَهِ تش بُ بشياسّ بُسيَىَبُس      
 .   بُسثشطًاس دَبًَت يُ ًَُْٖٓاِْ بشياسّ دادطا ثاؾ تًَجُس بىوِْ ئُو دووَاْطُ      

 ( ّ بُٓسَتِ 7ثىَىل )يُ دَسضىواِْ قىَْاغٌ طَِ يُّ  خىيَٓذِْ خًَشا و دَنشٍَ دَسضىواِْ قىتاخباُْناِْ ُْودُواْإ -19
 . وصَاِْ عُسَبٌ وئًٓطًًضيإ خىيَٓذبًَت ومنشَيإ ُٖبًَت  سيَطش ُْبًَت تَُُٕ ئُطُس بُٓسَتقىتاخباُْناِْ  يُ وَسبطريئَ       

 و ئُو يكُّ نُ تًايذا خىيَٓذويُتِ يُ خىيَٓذِْ   قىتابِ و خىيَٓذناس ئُطُس دوو طاٍَ يُطُس يُنرت دَسُْضىو يُ ثىَيًَهذا -20
 ئًَىاسإ ُْبىو ئُو دَبًَت طايَِ طًًَُّ بُ دَسَنٌ بُسدَواّ بًَت يُ خىيَٓذٕ و ئُطُس دَسضىوِْ بُدَطتًَٗٓا ئُوا بىَّ ُٖيُ        
 بطُسيَتُوَ خىيَٓذِْ سوَر يُ قىتاخباُْنُّ خىَّ ئُطُس تَُُٕ سيَطش ُْبًَت.       

 طايَِ طًًَُّ بُسدَواّ بٔ يُ بىَيإ ُٖيُ  دَسُْضىوبًَت دوو طاٍَ يُطُس يُنرت ئُطُس بُٓسَت ( 9)ابٌ /خىيَٓذناساِْ ثىَيٌ قىت -21
 خىيَٓذِْ ئًَىاسإ يإ دَسَنِ وَيإ ئًٌُٖ وَ ئُطُس دَسضىوٕ ) واتُ قىَْاغًإ بشِّ ( بىَيإ ُٖيُ بطُسيَُٓوَ خىيَٓذِْ سوَر       

 خباُْسهىًًَُنإ ئُطُس تَُُٕ سيَطش ُْبًَت .يُقىتا       
يُ ناتِ طىَسيِٓ بُؾ يُ خىيَٓذِْ )صاْظتِ يإ ويَزَيِ( بىَ ثًؼُيِ وَيإ بُ ثًَطُواُْوَ ثًَىيظتُ يُ ثـىَيٌ دَيـٌَُ ئـُو     -22

 داس سيَطاّ خىيَٓذُْ دَطت ثًَبهاتُوَ وَ طاالَِْ نُوتين ثًَؽ طىَسيِٓ بُػُنُّ بىَ ُٖرَاس ْانشيَت ئَُُؾ تُْٗا يُى 
 .ثًَذَدسيَت يُ خىيَٓذِْ ئاَادَيِ بَُُسدًَو تَُُٕ سيَطش ُْبًَت      
قىتابِ/خىيَٓذناسّ دَسضىوّ قؤْاغِ ثًَٓذُّ يُ خىيَٓذِْ خًَشا َافِ دَواَـِ يـُ قىتاخباْـُناِْ ئاَـادَيِ ئـُنادميِ       -23

اُْناِْ  ئًَـىاسإ وَيـإ بُػـًَىَّ دَسَنـِ وَ     )صاْظتِ,ويَزَيِ( ًًُْ و دَتىاِْ بُسدَواَِ بُ خىيَٓذًْإ بذَٕ يُ قىتاخب
 بُثَِ سيَُٓايًُنإ.

 دووَّ : سيَُٓايِ تايبُت بُ ْابًٓا

ٔ   قىتابٌ/خىيَٓذناسّ ْابًٓا ثاؾ تُواونشدِْ خىيَٓذِْ بُٓسَت  -1 , تُْٗا بؤيإ ُٖيُ يُ خىيَٓذِْ ويَـزَيِ بـُسدَواّ بـ
طؼـتىناٍَ ( وئُواْـُّ    –باصسطـاِْ   –ناِْ ثًؼُيِ )ثًؼُطاصّ بطًَتُ بُػِ صاْظتِ ئُنادميِ وَيإ بُػُْانشيَت ْابًٓا 

ّ  وَ تُْٗا يُ بابُتُناِْ بريناسّ ويُّ ػًَىَ خىيَٓذْإُْ  و ُْخؼـُنإ يـُ بابـُتِ دىطشافًـا      فؤْؤتًهِ صَاِْ ئًٓطًًـض
 .دَبُخؼشئَ

 بريناسيًاُْيـُ يـا   الَُناًْإوَوئُو ثشطًاساُّْ دَبُخؼشئَ يُئُصَىوُْناِْ)بريناسّ يُ قؤْاغِ بُٓسَِت ْابًٓايإ  -2
ُٖس وَٖا يُفؤْؤتًهِ صَاِْ ئًٓطًًضّ وَ يُُْخؼُنإ و دابُؾ نشدِْ ئُيهرتؤْـُنإ بُطـُس    تش بابُتُناِْويَُٓيُ يُ بُ

بؤ ْىوطًُٓوَ بؤيإ ويـُ ريَـش    بُسيَىَبُسّ ٖؤٍ سؤراُْ ضاوديَشيَهِ بىَ دابًَٓت نُ ثظجؤسّ بابُت ُْبَِ بُ َُسدٌَ (خىيُناْذا
 .خؤّاوديَشّ ض

 سْاػٓاٍَ ُئًٓت ئًُِٖ بُ طًظتَُِ  خىيَٓذِْبُ سيَُٓايِ تايبُت:  طَِ يُّ
دَخىيَٓٔ ُٖسدوو سْاػٓاٍَ ُثشؤطشاَِ ئًٓتنُ يُ ُٖسيَُِ نىسدطتإ  خىيَٓذْطايُىقىتاخباُْ/ىيظتُ يُطُس َُٖىو ثًَ -1

بؤ ئُو َُبُطتُؾ  اسَتِ ثُسوَسدَ خبىيَٓٔبُ ثشؤطشاَِ وَصبابُتُناِْ نؤَُاليُتِ و ئائ  صَاِْ نىسدّ و عُسَبٌ و
 بُثَِ ّ بُػُواُّْ ثًَىيظت .ناسبًَٗٓٔ ُثًَىيظتُ طًظتَُِ نشيذت ب
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 ُٖسيَُِ نىسدطتإ يُناتِ طىاطتُٓوَيإ بؤ خىيَٓذِْ سهىَِ و ئًُِٖ قىتابِ/خىيَٓذناسّ خىيَٓذْطُّ ئًٓتُسْاػٓاىل -2
خؼشئَ و ثًَىيظتُ بُسيَىَبُسّ قىتاخباُْ يُناتِ َُبِ ْابطُس بُوَصاسَتِ ثُسوَسدَ يُبابُتُناِْ نىسدّ و عُس

 وَسطشتًٓإ دووثاتِ ئُو سيَُٓايًُ بهاتُوَ و بُواروو.

( بُسيَىَبُسايُتِ 721قىتابِ /خىيَٓذناسّ نُ صَاِْ نىسدّ و عُسَبًإ وَى ثًَىيظت ُْخىيَٓذوَ بُثَِ بشِياسّ رَاسَ )-أ -3
( 12( يإ دَطُُْ ثؤىل )9قىتابًاِْ ثؤىل )يُطٍَُ دَنشيَت تا ئُو ناتُّ  سَفتاسّ 12/2/2014طؼتِ ئُصَىوُْنإ يُ 

 ئاَادَيٌ.

بؤّ ًُْ فُسَاِْ وَصاسّ خايَِ )أ( بُثًَطُواُْوَ بُناسبًًَٗٓت و ئُّ فُسَاُْ بؤ  سْاػٓاٍَُئًٓتًٖض قىتاخباُْيُنِ  -ب
 َاُْنإ.َُبُطتِ وابُطتُنشدُْ بُثشؤطشاَُناِْ وَصاسَتِ ثُسوَسدَ يُ بابُتِ ص

بًُٖض دؤسيَو بؤيإ ًُْ دًذّ بشِواْاَُناِْ ُٖسيَُِ نىسدطتإ بُ ناسبًَٗٓٔ بؤ َُبُطتِ طىاطتُٓوَ يا ثًَذاِْ بشِواْاَُ  -4
بُيَهى ثًَىيظتُ بشِواْاَُناًْإ بؤ َُبُطتِ خىيَٓذٕ يا طىاطتُٓوَ بُسابُس بهشيَت يُ وَصاسَتِ ثُسوَسدَ 

بُثَِ ّ ئُو دَطُآلتُّ يُ وَصاسَتِ ثُسوَسدَ  /  بُػِ بشِواْاَُنإ  -اسيَضطانإ ثثُسوَسدَّ ,بُسيَىَبُسايُتِ طؼتِ 
 .بُسيَىَبُسايُتِ طؼتِ ئُصَىوُْنإ بؤيإ دياسّ دَنشيَت 

بؤيإ ًُْ قىتابِ/ خىيَٓذناسّ طُساوَّ دَسَوَّ ووآلت ويا ٖاتىواِْ ُٖس وآلتًَهِ وَسبطشٕ بُبَِ بُسابُسنشدِْ  -5
 َصاسَتِ ثُسوَسدَ.بشواْاَُناًْإ يُ و

يُو  بؤيإ ُٖيُ قىتابِ/خىيَٓذناسّ طُساوَ  وَيا ٖاتىواِْ  دَسَوَّ ووآلت نُ طًظتُّ و ثشؤطشاًَإ وَنى يُنُ وَسبطشٕ -6
. بؤ منىوُْ طُساوَّ ئَُشيها يُ قىتاخباُّْ ئَُشيهِ َتًُوًََٖٓاو ثؤيُّ نُ يًَِ بىوَ و بُثَِ ّ ئُو بشِواْاَُيُّ نُ 

 تاِْ.اًْا يُ قىتاخباُّْ بُسيَّ بُسيتو طُساو
 

 بُ طًظتَُِ و ثشؤطشاَِ وَصاسَتِ ثُسوَسدَ تايبُت بُقىتاخباُْ ئًًُُٖنإسيَُٓايِ  : ضىاسَّ
دَسَنٌ ( خىيَٓذْطا سهىًًَُنإ بىَيإ ُٖيُ يُ خىيَٓذِْ ئًٌُٖ دسيَزَ بُ  –ئًَىاسإ  –قىتابٌ / خىيَٓذناساِْ ) سوَر  .1

وَ تًَُُْؽ سيَطش ْابًَت  2012(ّ طايَِ 14ٍ قىتاخباُْوثُمياْطا ْاسهىًًَُناِْ رَاسَ)بذَٕ بُثًَِ ياطاخىيَٓذًْإ 
 يُ بُساَبُسيإ .

بُ ًٖض ػًَىَيُى قىتاخباُْو خىيَٓذْطا ئًًًُُٖنإ بىَيإ ًًُْ قىتابٌ/خىيَٓذناس يُ بُػًَهِ دًاواص يُو بُػـُّ نـُ    .2
(ّ 10ئُواُّْ دَياُْويَت بُػُناًْإ بطىَسٕ ثًَىيظتُ يُ ثـىَيٌ ) خىيَٓذوويُتِ يُ قىَْاغٌ ئاَادَيِ وَسبطشٕ , تًايذا 

 ئاَادَيِ دَطت بُ خىيَٓذٕ بهُُْوَ , وَ بُ ثًَطُواُْوَ ئًذاسَّ قىتاخباُْنُ بُسثشطًاس دَبًَت .
3.       ٌ  قىتابٌ و خىيَٓذناس يُ قىَْاغٌ ئاَادَيِ يُو قىتاخباْاُّْ نُ ثشوَطشاَـٌ وَصاسَتـٌ ثـُسوَسدَ دَخـىيَٓٔ يـُ نـات

بىَ قىتاخباُْيُنٌ ئًٌُٖ وَيإ ُٖس قىتاخباُْيُنِ تشثًَىيظتُ منشَّ ئُوثىَالُّْ خىيَٓذويـُتِ يُطـٍَُ   طىاطتُٓوَ
 خىَّ بطىيَضيَتُوَ.

قىتابِ/خىيَٓذناساِْ خىيَٓذِْ ئًُِٖ بُثشؤطشاَِ وَصاسَتِ ثُسوَسدَ , سيَُٓايًُناِْ تايبُت بُتاقًهشدُْوَّ  .4
( يٌَُ بُٓسَِت يُطُس دَِ 9( ّ ئاَادَيِ  و ًْؼتُاِْ ثؤىل )12َطؼتًًُناِْ ثؤىل )ثؤيُْانؤتايًُنإ و تاقًهشدُْو

 بُ دَِ دَنشيَت.

ثًَىيظتُ َُٖىو سيَُٓايًُناِْ قىتاخباُْ/خىيَٓذْطا سهىًًَُنإ دَِ بُ دَِ بهُٕ بًَذطُ يُوَّ نُ َُسدِ تَُُٕ  .5
 سيَطشْابًَت بؤ خىيَٓذِْ ئًُِٖ.

 -, بشِطُّ )دَيُّ  ئًًًُُٖنإ اتىاِْ دَسَوَّ ُٖسيَِ ئُطُس بطُٓ قىتاخباْاُْقىتابِ/خىيَٓذناس ّ طُساوَ وٖ .6
( يُ طًظتَُِ تاقًهشدُْوَّ ئاَادَيٌ دَياْطشيَتُوَ يُخىيَٓذِْ ُٖسدوو صَاِْ نىسدّ و 5, 4, 3, 2, 1خايَُناِْ )

 عُسَبِ.
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وَ بؤيإ ُٖيُ يُ بابُتِ نؤَُآليُتِ   بابُتِ نؤَُآليُتِ و ئائ بُ ثشؤطشاَِ وَصاسَتِ ثُسوَسدَ دَخىيَٓذسيَت , .7
 تائُو ناتُّ فًَشٍ ْىطًِٓ نىسدّ دَبٔ بُ ثًتِ التًِٓ وَآلّ بذَُْوَ يُ تاقًهشدُْوَناْذا.

 ثًَىيظتُ بابُتِ ئائ بؤ قىتابِ/خىيَٓذناسّ َىطىملإ خبىيَٓذسيَت وًٖض بُخؼًًَٓو ْايطشيَتُوَ. .8

خىيَٓذْطا ئًًًُُٖنإ بؤيإ ًُْ قىتابِ/خىيَٓذناس يُبُػًَهِ دًا يُو  ّ( )سؤر يا ئًَىاسإ قىتاخباُْ / خىيَٓذْطاناِْ .9
(يَُِ ئاَادَيًُوَ دَطت ثَِ بهُُْوَ 10.وَ ثًَىيظتُ يُناتِ طؤسيِٓ بُؾ يُ ثؤىل )بُػُّ نُ يًَىَّ ٖاتىوَ وَسبطشٕ 

 بُسيَىَبُس بُسثشطًاسَ ىلَ ّ.

بؤيإ ًُْ ئُو   يَٓذْطا ئًًًُُٖناِْ طُس بُ وَصاسَتِ ثُسوَسدَ وخى خىيَٓذِْ ئًٓتُسْاػٓاٍَطاناِْ /خىيَٓذقىتاخباُْ .10
ئُطُس ُٖسدوو صَاِْ نىسدّ و عُسَبًإ ُْخىيَٓذبًَت  يُنِ تشَوَ بًَٔ بؤ اليإقىتاخباُْ قىتابًاُْ وَسبطشٕ نُ يُ

َُبُطتُؾ ثًَىيظتُ تُْٗا ئُو سايُتاُْ  ُْبًَت نُ بُ ثَِ ّ  سيَُٓايِ طُساوَنإ بشِياسيإ بؤ دَسضىوَ ,بؤ ئُّ 
بطُسيَُٓوَ بؤ طايَِ طُساُْوَيإ و بُسِيَطاّ  ئُو بشواْاَاُّْ بؤيإ بُسابُسنشاوَ يُناتِ طُساُْوَياْذا وئَُُؾ 

صَاُْناِْ نىسدّ و عُسَبِ  ثًَىيظتُ طُسثُسػتًاساِْ ثظجؤسُّسوَسدَناًْاُْوَ ئُدماّ دَدسيَت وَ بُسيَطاّ ث
 اضىوٕ بؤ دَِ بُ دَِ نشدِْ ئُو بشواْاَاُْ بهُٕ. ناسطًَشّ بُدواد وطُسثُسػتًاسّ

 

 (15سيَُٓايِ رَاسَ )
 ُٖرَاس نشدِْ طايَِ خىيَٓذٕ بُطايَِ ُْنُوتٔتايبُت بُ 

 :ُٖرَاس دَنشيَت ئُطُسُْنُوتٔ  بُطايَِطايَِ خىيَٓذٕ 
ٕ هـات  ب ذسوطـتِ قىتاخباْـُنإ ثًؼـهُؾ   بُْـذّ تُْ قىتابِ ساثؤستًَهِ ثضيؼهِ دَسضىو يُ يًَزْـُّ َُيَ  -1  يُٖـُس  وَيـا

قىتـابِ  بَُـُسدًَو   فشيانـُوتٔ دَسضـىوبًَت  وَيإ يُ ُْخىَػـداُْناِْ  ( باوَس ثًَهشاو,سهىَِ) خىَػداُْيُنِ فُسَُِْ
  . وبُ ْىوطشاوّ سَمسِ يُ اليُٕ بُسيَىَبُسيَتِ قىتاخباُْنُّ سَواُّْ ُْخؤػداُْ نشابًَتوخىيَٓذناس 

ذن-2 رييَت نُ يُخىيٌ دووٌََ تاقًهشدُْوَ طؼتًًُنإ وَيـا ثىَيـُ ْانىَتايًـُنإ    طوَسْا اسساثىَستِ ثضيؼهٌ يُ قىتابِ /خىيًََٓ
 بُػذاسّ نشدووَ ودَسُْضىوَ.

 ىلَ ساثىَستِ ثضيؼهًإ  ِ تاقًهشدُْوَنإَُنيُ ئاَادَيِ ئُواُّْ َاوَٕ)َعًذ(يُخىىل ( 12ّ) ثىَىل اِْوخىيَٓذناس قىتابٌ-3 
 ؾ ناتِ تاقًهشدُْوَناِْ خىىل دووَّ ساثىَست ثًَؼهُبىَيُثًَىيظتُ يُ يُوُْوَيإ ُٖبىووباسَطًظتَُِ دضىْهُ وَسْاطرييَت       
 .بهُٕ يُطٍَُ سَضاونشدِْ خايَِ دووَّ  يُطُسَوَ       

 بُ بُدابشِاو )تاسى( ُٖرَاسنشا ئُو طايَُّ بؤّ دَنشيَت بُ طايَِ ُْنُوتٔ .قىتابِ/خىيَٓذناس ئُطُس  -4
 

 ؼهُػهشدِْ ساثىَستِ ثضيؼهِ : ُْٖطاوَناِْ ثًَ  
 هُٕ يُ طايَِ خىيَٓذٕ دَبًَتُ طايَِ ُْنُوتٔ بؤ ئُو قىتابًاُّْ نُ ْاتىأْ بُػذاسّ يُ ئُصَىوُْناِْ خىىل دووَّ ب -1   

  بُس ئُو باساُّْ خىاسَوَ:         
 (. َٓذايًَهِ  - رٕ  -خىػو  -بشا  - وىبا -دايو يُنًَو يُ خضَاِْ ثًُ يُنِ قىتابِ وخىيَٓذناس ) َشدِْ  -أ             
 يًظِ ُْخىَػداُّْ يُطُيَذا بًَتىَثوثًَىيظتُ ساثىَستِ  دَبُٓ ٖؤّ ػهظت ئُو سووداواُّْ-ب            
 . (ْابًَت دواخبشئَ ناتِ تىوػبىوٕ ُواُْ ثًَىيظتُ ئُدماّ بذسيَت يُواتُ ئفشيانُوتٔ)ثضيؼهِ  ُْػتُطُسّ –ز           
 (. واحلذض  )ايتىقًف طشتٔ و دَطت بُ طُسّ -د            
 ًًُنإ دسَُْخىَػًًُناس بُ ذيُبُس تىوؾ بىوِْ قىتابِ و خىيَٓ )احلذش ايـشِ(تُْذسوطتِ  ٖاويَشنشدِْ –ه             
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 بشياسَناِْ وَصاسَتِ تُْذسوطتِ . وَ بُ ثًَِ                 
 طىوتإ  -و           
 / قىتاخباُِْ طؼتِ يُ ستًَهساثىَ / خىيَٓذناسظتُ قىتابِ ًَٖٓاِْ ساثىَستِ ثضيؼهِ ثًَىي دواّتُؾ بىَ ئُّ َُبُط -2

 نُئُّ الياْاُّْ خىاسَوَيإ تًادا سووٕ نشابًتُوَ :بًَٗٓٔ خىيَٓذْطاناًْإ     

 
  ْاوّ ضىاسيُّٓ قىتابِ و خىيَٓهاس 
  ٕطاٍَ و ػىيَِٓ يُدايو بىو 

 طُو وبُبَِ بُيَـطُ.اخباُْ بُ بُيَئُو سؤراُّْ ُْٖاتىوتُ قىت 

 َنُ تًايذا دَسُْضىوَ .  ئُو طاال ُّْ 

 َُْنُوتٔ . تُ طايَوَُّْ نُ بؤّ نشائُو طاال ِ 

 َػؼِ طاالَمنشَناِْ تًَهشايِ نى . ُْ 

  . َّثؼتطريّ بُػذاسّ ُْنشدِْ يُ ئُصَىوُْناِْ خىىل دوو 

 بُ ْىوطشاويَهِ فُسَِ بُسصدَناتُوَ بىَ  ّتُ ثضيؼهًًُنُساثىَس طؼتًًُنُ وخىيَٓذْطا ساثىستُ  /قىتاخباُْ    
 . ثاسيَضطاطؼتِ ثُسوَسدَّ  ُسيَىَبُسايُتِببىَ  يُويَؼُوَثُسوَسدَّ قُصا بُسيَىَبُسايُتِ   
  واُّْ تشيؽ بُ ْىوطشاو بىًَإ تًاداًًُْ بُسص ْاناتُوَو ئُطؼتِ ثُسوَسدَ ئُو ساثىَستاُّْ َُسدُناْ بُسيَىَبُسايُتِ-3

 سؤرّ يُ ْابًَت ػًَىَيُى  ًضَُٖسدًَو بُبُبُسيَىَبُسايُتِ ئُصَىوُْنإ بُسص دَناتُوَ / طؼتِ ئُصَىوُْنإ  بُسيَىَبُسايُتِ    
 دَنشئَ . دئَ فُساَىؾ بُسواسَ ئُو ئُو ساثىستاُّْ ثاؾ ,هاتبتًَجُس خىيَٓذٕ  ُّطايَئُو ّ (  20/10 )  
 ناس وَسْاطرييَت ئُطُسيُ سيَطاّ بُسيَىَبُسايُتِ طؼتِ ثُسوَسدَوَ سَواُْ ُْنشابًَت.ًٖض ساثىَستًَو يُ قىتابِ/خىيَٓذ-4
 ( سؤر يإ صياتش 45تًايذا )ًَٖٓا ئُطُس ساثؤستًَهِ ثضيؼهِ و خىيَٓذناس طايَِ خىيَٓذٕ دَبًَتُ طايَِ ُْنُوتٔ بؤ قىتابِ -5

 يُ طؼتِ ثُسوَسدَ بُسيَىَبُسايُتِ ئُسنِئُوَؾ يُ  تايِ وْانؤيُ ثؤيُناِْ نؤتايِ و بىوذساًََاوَّ ُْخؤػِ ث     
 . طؼتِ ئُصَىوُْنإ بهشيَت بُسيَىَبُسايُتِ بىَ دَسًَٖٓاِْ فُسَاِْ ثًَىيظت و بَِ ئُوَّ سَواُّْ      
 

 :تًَبًًُٓنِ طشْط
نٔ يُطٍَُ ْاوَسؤنِ ئُّ  ْانؤ نُ ئُسهاَُناِْ تاقًهشدُْوَناُْوَ و َُٖىو ئُو ْىطشاو و ْاًًََهاُّْ  تايبُتٔ بُسيَُٓايٌ

 طًظتَُُدا ناسيإ ثَِ ْانشيَت .
 


