
                                                                                              

                                                                                              

      

 2016ساڵى  ى( 1ڕێهمایى ژمارە ) 

 رێنمایی قوتابخانە و پەیمانگا ناحکومیەکان 

یاسیا   لە) یەکەم (  ) دووەم ( بیگەەىبەپێیی میاددەى  ، وەدراوە بەپێی ئەو دەسەڵاتەى پێمان

یاسییاى  ( لە 33وەزارەتییى پەروەردە و مییاددەى ) ى وەمییرارکواوى (1992اڵى )سیی ى( 4ژمییارە ) 

لەبەر بەرژەوەنییی ى  ،ەکیییانیناحکرمی ە(ى قرتابخیییانە و پەیمیییان  2012ى ) سیییاڵ ى( 14ژمیییارە ) 

  :ەشتى ئەم ڕێهماییەى خرارەوەمان دەرکود 

 

 ەکانیناحکومی ەڕێنمایى قوتابخانە و پەیمانگ

 بةشي يةكةم

 ثًَِاطُكاْ
 

 ددَّ يُكَُ:ًا
 ًُبُطتِ ُٓسيُن هَُ صاساوَ و دَطتُواراُُّ ُاوئَُ سيٌَِايًُ، ًاُاكاُِ بُساًبُسياُُ:

 .وَصاسَتِ ثُسوَسدَوَصاسَت: 
 وَصيشّ ثُسوَسدَ.وَصيش: 

(ّ 14بُسِيَىَبُسايُتِ قىتاخباُُ و ثُمياُطُ ُاذلىًًًُكاْ، كُ بُثًَِ ياطاّ رًاسَ )بُسِيَىَبُسايُتِ: 
 قىتاخباُُ و ثُمياُطُ ُاذلىًًًُكاْ داًُصساوَ. ّ(2012)طاهَِ
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 راقێع –ردستان هەرێمى کو

 وەزیرانئەنجومەنى 

 وەزارەتى پەروەردە

 بەڕێرەبەرایەتى ەشتى دیران

    بەڕێرەبەرایەتى ەوێبەستەەشتيیەکان و 

  کاروبارى یاسایی

 بەشى کاروبارى یاسایى 
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Council of Ministers 
Ministry of Education 

 

 عراقال - إقليم كوردستان

 مجلـــــــــس الــــــوزراء

 وزارة التـــــــــربيـة

 العامة للدیوانالمدیریة 

 التعاقدات العامةمدیریة 

 والشؤون القانونية

 قسم الشؤون القانونية

 ُٓوهًَش  -  سيٌَِ كىسدطتآُْ
 2242222 / 2242322 ْ:ؤتُهُف

E- mail :info@kurdistan-moe.org 
 

Kurdistan Region - Erbil 
Phone : 2232475 / 2230250 

No: 6655 

Date: 14 / 6 /2016 

 

 ٥٥٦٦  رة:ذما
 ٤١٧٢/ جؤزةردان /٤٢: ريَكةوت

  كوردى   
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 وَصاسَت. يىاُِهُد ُكاًُْاذلىًً ثُمياُطُ و قىتاخباُُ باآلّ هًَزُُّ :آلبا هًَزُُّ
                          ُاذلىًًًُكاْ ثُمياُطُ و قىتاخباُُ و باخضُ بُ تايبُت طُسثُسشتًاسّ هًَزُُّ طُسثُسشتًاسّ: هًَزُُّ

 (.ُاذلىًِ بُخىيَِذُِ تايبُت طُسثُسشتًاسّ )يُكُّ ياْ ثاسيَضطُ()ب.ط.ث.  هُ
 ُاذلىًِ. ثُمياُطُّ ئاًادَيِ( ياْ ، ِقىتاخباُُ ) بُِسَِت ،باخضُ ُاذلىًِ: قىتاخباُُّ
 ثًَلُوَ. ُٓسدووكًاْ ياخىد ئاًادَيِ ياْ بُِسَِتِ قىتاخباُُّ قىتاخباُُ:

 باخضُ: باخضُّ ًِذاآلْ.
 : ُٓسطَِ قؤُاغِ )باخضُ، بُِسَِتِ، ئاًادَيِ( بُيُكُوَ.ُكؤًُهَط

 . ِ( ّ بُِسَِت9دواّ ثؤىل  )هُ بؤ ًاوَّ ثًَِخ طايَ : خىيَِذْ ثُمياُطُ
 بُكؤًُيَ. ياْ بُتًُُا ، ًُعُِوّكُطايُتًًُكِ  ياْ ُٓسكُطًَم ُاذلىًِ: قىتاخباُُّ خاوَْ

 قؤُاغُكاْ.  فشاواُلشدُِ ياْ ، كشدُُوَدسوطتلشدْ داًُصساُذْ:
 . دَكات ُاذلىًِ ثُمياُطُّ ياخىد قىتاخباُُ باخضُ، ُتًِؤهَ ثًَذاُِ ّداوائُو كُطُيُ كُ داًُصسيَُِس:

 خىىل بُشذاسّ ياخىد ثُسوَسدَ هُبىاسّ بًَت بُسصتشو  دبوؤَ واُاًُّبشِ خاوَْ ُٓسكُطًَم دَيٌ:ثُسوَسّ شًاو
 كشدبًَت.   ًاًؤطتاياُِ شًاُذُِ

 

ئُو قىتاخباُُ و ثُمياُطُ ُاذلىًًًاُُْ، كُ ثشِؤطشاَ و طًظتًُِ  :()هؤكايَ و ثُمياُطُ خؤًاهًًَُكاْ قىتاخباُُ
 هُطُيَ ُُٓذيَم ثشِؤطشاًِ طُسباس بُكاسدًََِّٓ. وُُكاُِ وَصاسَتِ ثُسوَسدَىئُصً

 

ئُو قىتاخباُُ و ثُمياُطُ ُاذلىًًًاُُْ،كُ طًظتَُ و ثشِؤطشاًًَلِ فًَشكشدُِ  :و ثُمياُطُ بًاًًُُكاْ قىتاخباُُ
طًظتًُِ ئُصًىوُِ تايبُتِ خؤياْ ُٓيُ ياخىد ئُصًىوُُكاُِ  وباوَسِثًَلشاوّ وآلتًَلِ بًاُِ ثُيشَِو دَكُْ 

 َصاسَتِ ثُسوَسدَّ ُٓسيٍَ ثُيشَِو دَكُْ.و
 

ئُو قىتاخباُُ و ثُمياُطُ ُاذلىًًًاُُْ،كُ ثشِؤطشاَ و طًظتًُِ  :ُكاًًًَُْىدَوهَُت و ثُمياُطُ قىتاخباُُ
، Level A ،Level Bتايبُتِ خؤياْ ُٓيُ و قىتابًًُكاًُاْ بؤ ئُصًىوُُ ًَُىدَوهَُتًًُ ُاطشاوَكاُِ وَن ) 

SAT 1 ،SAT 2 ،GCSC، IGCSE ،IB   ُِئاًادَ دَكُْ. ُٓسوَٓا هُ ضُُذيّ وآلتِ ديلُدا و ٓاوشًَىَكا
 ًُٓاْ ثشِؤطشاَ. ٓاوشًَىَياْ ُٓيُ بُ

 

هُ و  كُ خضًُتطىصاسّ ثُسوَسدَيٌ ثًَصلُط دَكُْ دَهًََّ قىتاخباُاُُ بُو :قاصاُخ ُُويظتقىتاخباُُّ ُاذلىًٌ 
ؤطشاَ وطًظتًُِ خىيَِذُِ وَصاسَتِ ثُيشَِوّ ثشِو  ّيَىَدَبشيَّ بُسِاليُْ كُطاُِ خًَشخىاص ياْ دَصطاّ خًَشخىاص

ثُسوَسدَيِ جًٔاُِ  ؤطشاَ وطًظتًُِ خىيَِذُِ دَصطايُكِثشِ َوّثُيشِ ياخىد ثُسوَسدَّ ذلىًُتِ ُٓسيٌَِ كىسدطتاْ
 .صؤسبُّ وآلتاُِ جًٔاْ و اسَكاْيذثُيىَُذو داًُصساوَ  باوَسِثًَلشاو بًَت هُاليُْ سِيَلخشاو كُ              ُْدَك
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 دووََ بُشِ
 ُتًؤهَ ُوَّذُُٓهَىَشاُ و كشدُُوَ ُىَّ و ثًَذاْ

 
 َ:َدوو ًاددَّ

 ُٓيُ ُاذلىًِ قىتاخباُُّ داًُصساُذُِ ًافِ ، بُكؤًُيَ ياْ بُتُُٔا ، ًُعُِوّكُطايُتًًُكِ  ياْ ُٓسكُطًَم
 ٓاتىو هَُ سيٌَِايًُ: ًُِاددَكا ( و2012(ّ طاهَِ )14ياطاّ رًاسَ ) ًُِاددَكا َضاوكشدُِبُسِ

 

بىو، ثًَىيظتُ ئَُ ًُسجاُُّ  ئاطايِكُطًَلِ  ًؤهَُتِ قىتاخباُُّ ُاذلىًِ وَسطشتِِئُطُس داواكاس بؤ : يُكَُ
 تًَذابًَت:
 كًُرت ُُبًَت. طايَبًظت و ضىاس  ( 24)هُ تًُُُِ  -1

 .طضا ُُدسابًَت َوشتِبُ تؤًُتِ طُُذَهَِ و بُدسِ -2

 بًَت هُ كُستِ طصتِ. ُابًَت فُسًاُبُس -3

هُ ياطاو سيٌَِايًُكاُِ قىتاخباُُ و  كُ بؤ جًَبُجًَلشدُِ ًُٓىو دواكاسياُُّ تىاُاّ داسايِ ثًَىيظتِ ُٓبًَت -4
 بُ بُهَطُّ باُلِ. ذا ٓاتىوَ،ثُمياُطُ ُاذلىًًًُكاُ

 

 

 خىديا كؤًجاًُابىو وَن  كُطايُتًًُكِ ًُعُِوّ،ئُطُس داواكاس بؤ وَسطشتِِ ًؤهَُتِ قىتاخباُُّ ُاذلىًِ: دووََ
 ئَُ ًُسجاُُّ تًَذابًَت: ثًَىيظتُ ، سيَلخشاو

 
 ُٓبًَت. ثُسوَسدَيِ ئاكاسّ -1

 بًَت هُ ُٓسيٌَِ كىسدطتاْ.وتؤًاسكشا -2

 .دياسيلشدُِ بشيلاسّ ياطايِ كُ ُىيَُِسايُتِ كؤًجاًُا/ سيَلخشاو بلات بؤ ساثُسِاُذُِ كاسَكاُِ -3

بُجًَلشدُِ ًُٓىو دواكاسيًُكاُِ ٓاتىو هُ ياطاو سيٌَِايًُكاُِ تىاُاّ داسايِ ثًَىيظتِ ُٓبًَت بؤ جًَ -4
 .قىتاخباُُ و ثُمياُطُ ُاذلىًًًُكاْ بُ بُهَطُّ باُلِ

 
 ًَُ:ًَط ًاددَّ

            ُاوّ  هُريَش،  ادًَُصسيَّد ًُعُِوّ كُطايُتًًُكِ ياًَْم كُط هُاليُْ كُ ُكاْ،ًُاذلىًً قىتاخباُُ طصت
 .ثؤهًَّ دَكشيَّ ُاذلىًٌ ثُمياُطُّ ياخىد ،ئاًادَيِ( ياْ )بُِسَِتِ تاخباُُقى ،ْآلّ ًِذاباخضُ

 
 ضىاسََ: ًاددَّ
 ًُٓىو دابًِلشدُِ كُ هُطُيًَاًُهَُ ثًَىيظتُ بُآلَ ،بلشيَت ًؤهَُت ثًَذاُِ داواّهُ ًُٓىو كاتًَلذا دَكشآ : يُكَُ

 وَصاسَت. بطاتُ( 15/7)ثًَض  داواكشاوَكاْ بُهَطُُاًُ
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ًؤهَُتُكاًُاْ ُىآ بلُُُوَ، ثًَىيظتُ دووطاأل جاسيَم  ًُكاًُْاذلىً قىتاخباُُ : دَبآًؤهَُت لشدُُوَّيَُى :دووََ
 وَصاسَت. بطاتُ ُٓسطاهًََم   15/8ّثًَض  ًاًُهَُكاًُاْ

 

 ُيُ.دُُوَّ ًؤهَُت و ُٓهَىَشاُذُُوَّ ًؤهَُتِ ٓش: تُُٔا وَصاسَتِ ثُسوَسدَ ًافِ ثًَذاُِ ًؤهَُت و ُىيَلًَُطًَ

 
 ثًَِحَُ: ًاددَّ
 .دَكات وَصاسَت ثًَصلُشِ داوايُن ،(1رًاسَ ) ًِفؤسِ بُثًَِ : داواكاسيُكَُ

 

              ُُبىوْ ساصّ  ياْ بىوْساصّ بُ داواكُ ثًَصلُشلشدُِ دا هُ سِيَلُوتِ سؤر( 30 -طِ) هًُاوَّ داوايُ : ئَُدووََ
 .وَالََ بذسيَتُوَ بُجَِ ثاطاوّ بُ

 

 طصتِ ثُسوَسدَّ يَىَبُسايُتِبُسِ بؤ دَكشَّبؤ ثصتطريّ ُّىوطشاو ،سَصاًُُذّ وَصاسَت وَسطشتِِ اط: ثطًًََُ
 .ثاسيَضطُ

 

 شُشَُ هًُاددَّ فُسًاُطُياُُّ و اليُْ وئُ بؤ ُىوطشاو ،ثاسيَضطُ يَىَبُسايُتِ طصتِ ثُسوَسدَّهُ بُسِ: ضىاسََ
 .(2ًِ رًاسَ )بًُُبُطتِ ئاًادَكشدُِ فؤسِ ثصتطرييًُكاْ دَطتُبُسكشدُِ بؤ دَكشآ، كشاوْ دياسّ

 
  شُشَُ: ًاددَّ

 طُسَتايًُكُّ ًُسَصاًُُذي ، 15/7ثًَض  بُهَطُُاًُكاْ دابًِلشدُِ بُ ثابُُذُُبىو داواكاس ٓاتىو ئُطُس
 ُاكشيَت. ُٓرًاس دواتش بؤطاهَِ و دادَُشيَت ىَشاوَبُُٓهَ

 

 : طُُاًُكاْبُهَ
 تاواْ(. ًَُُٓصتِِ، ئاطايض ،شاسطتاُِ بُسطشّ شاسَواُِ، ثصتطريّ )تُُذسوطتِ، -1
 دَساًُت. باجِ ثاكِ ئُطتؤّ -2
 .ُكاًُاْ%( كؤّ طصتِ دآات5ّ )بُ بشِ ًظؤطُس كُفاهُّ -3
 خىيَِذْ. طاهَِاًُّ -4
 .ّ ُاذلىًِقىتاخباُُ طاآلُُّ الكًًُكاُِاوض خىيَِذْ ثالُِ -5
 و ُُخصُّ ئُُذاصَيِ. بًِا تاثؤّ طُُاًُّبُهَ -6
 .ّ ُاذلىًِقىتاخباُُ اواكاس/خاوَْ( د)طِ ظِ رياُِاًُ -7
 .ُاذلىًِ خىيَِذُِ سيٌَِايًُكاُِ و ياطا بُ ثابُُذبىوْ بؤ ُاذلىًِ قىتاخباُُّ خاوَْ ًَِِاًُّبُهَ -8

 ُاذلىًِ. قىتاخباُُّ ( خاو4X6َْويَُِّ ) دوو -9
 .ىتاخباُُقخاوَْ  (ّوَّ ُٓسيٍََداًُصتىّ دَس)، كؤثِ ُصًِطُّ ُٓسيٍَ( صاًُاسّ )داًُصتىوّ كاستِ كؤثِ -10
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 ًًالن. كاسًُُذاُِ فُسًاُبُساْ و و ًاًؤطتا تُواوّ بشِواُاًُّهًظتِ ُاو و  -11
 .واُُبًَز ًاًؤطتاياُِ تُواوّ ثصتطريّهًظتِ ُاو و  -12
 .ّ ُاذلىًِقىتاخباُُ كاسًُُذاُِ و ًاًؤطتا و بُسِيَىَبُس تُُذسوطتِ ثصتطريّ -13
 و ؤطشاَثشِ َوّثُيشِ ثُمياُطُياُُّ و ىتاخباُُق ئُو بؤ ُتًَُِىدَوهَ دَصطاّ ثُطِذكشاوّ سيَطُثًَذاُِ -14

 خؤبطشيَت: هُ خىاسَوَ خاآلُُّ ئَُثًَىيظتُ  ،دَكُْ دَصطايُ ئُو طًظتًُِ
 دَصطاكُ. طًظتًُِ و ؤطشاَثشِ بُكاسًَِٓاُِ .أ 
 قىتاخباُُكُ. كشدُِ طُسثُسشتِ .ب 
 .كُوَدَبآ خىوىل سِآًَِاْ ببًِّ هُاليُْ دَصطا / ثُمياُطُقىتاخباُُ ًاًؤطتاياُِ .د 
، (اُذبش= دَصطايُْ) بُو طُس قىتاخباُاُُّ ئُو هًظتِ هُ كُ/ ثُمياُطُ قىتاخباُُ صجنريَّ كشدُِ دياسّ .د 

 سَصاًُُذّ بُشذاسيلشدْ هُ ئُصًىوُُكاًُاْ. ُٓسوَٓا
بُ ُٓسدوو صًاُِ )كىسدّ و   ثُسوَسدَ وَصاسَتِ بؤ/ ثُمياُطُ قىتاخباُُ بُ طُباسَت طاآلُُ سِاثؤستِ ُاسدُِ .ه 

 و بريكاسّ اُُكاُِو ، خىيَِذْ صًاُِ ،بُسِيَىَبشدْ  ، )طًظتَُ هُسِووّ طاهًََم ًُٓىو ّ(1/8)ثًَض  وًضّ(ئًِط
 صاُظتُكاْ(.

 سيَلخشاوَكاْ. و بؤكؤًجاًُا كاسكشدْ ُتًِؤهَ كؤثِ -15
 .ُثاسيَضط ثُسوَسدَّ ُاذلىًِ خىيَِذُِطُسثُسشتًاسّ  هًَزُُّ ساّ -16
هُ دواّ ثصلِني، باشِ و طىجناوّ ثاسيَضطُ(  يَىَبُسايُتِ طصتِ ثُسوَسدَّبُسِ) هُ اصّبًِاط بُسِيَىَبُسايُتِ -17

 ثُمياُطُ و وقىتاخباُُ باخضُ سيٌَِايًُكاُِ و  هُياطاِ ئُو ًُسد و ثًَىيظتًاُُّ ًَبًِاكُ دَطُملًَِآ بُ ث
 .ذا ٓاتىوَُاذلىًًًُكاُ

 ُِّخُصيَ بؤ دآات دَبًَتُ سيٌَِايًُ،كُ ّ ئَُ(64) ًاددَّ هُ كشاوَ دياسّ َكُّبشِ كُواياطايِ  سطىًات داُِ -18
 أ(.37ُّ )بُ طىيَشَّ ثظىوهَذلىًُت 

 أ(:37اواكاسيًُن ئَُ بشَِ ثاساُُ وَسدَطرييَّ بُطىيَشَّ ثظىوهَُّ )دجطُ هُ سطىًاتِ ًؤهَُت وَسطشتّ، هُطُيَ ُٓس  -19
 َّ باخضُّ ًِذاآلْ.هُطُيَ داواكاسّ كشدُُو يُن ًوًؤْ ديِاسبشِّ  - أ      
 ثُمياُطُ. ،هُطُيَ داواكاسّ كشدُُوَّ قىتاخباُُّ بُِسَِتِ، ئاًادَيِ دوو ًوًؤْ ديِاسبشِّ  - ب     

 
 ذُوتَُ: ًاددَّ

 : بّدَ خىاسَوَ شًَىَيُّ بَُ كؤتايِ ُتًِؤهَ وَسطشتِِ سيَلاسَكاُِ
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 سَطُُُكاْ بُهَطُُاًُ ( و2رًاسَ ) ًِفؤسِ ،وسدبًِِ ثاسيَضطُ( ثاطُسِيَىَبُسايُتِ طصتِ ثُسوَسدَّ )ب -1
 طاهًََم. سُّٓ ( 15/7سِيَلُوتِ ) بؤ وَصاسَت ثًَض بُسصدَكاتُوَ

 باآلّ زًَُُّه و وسدبًِِ زُُّهًَ هُاليُْ واروكشدًُاْ و وسدبًِِ ثاط بُهَطُُاًُكاْ ( و2رًاسَ ) ًِفؤسِ -2
 .ًاْثُطُُذكشدُ بًُُبُطتِ وَصيش بؤ ُوَِبُسصدَكشيَ ًؤهَُت

 (.15/8)ض ثًَ خىيَِذْ، طاهَُّ ئُو بؤ دَسدَضًَت ًؤهَُتُ بُو وَصاسّ ُِفُسًا -3

 خىيَِذْ طاهَِ هُكؤتايِ دَبًَت، هُريَشضاوديَشّ ًؤهَُتُكُ ُاذلىًِ قىتاخباُُّ تًُُُِ يُكًُِ طاهَِ -4
 كًُؤهَُتُ بىو صياتش و% 70 هُ طُسثُسشتًاسّ هًَزُُّ هُاليُْ ًؤهَُتُ ئُو ُٓهَظُُطاُذُِ منشَّ ئُطُس

  .دَكشيَتُوَ ثىضُيَكُ ًؤهَُتُ ائُو ثًَضُواُُوَُب ،دَضُطجًَت
 

 بؤ ،ْوَسبطش طايَ ثًَِخ و ضىاسطايَ اآلُِذًِ دَدسيَت سيَطُ ْآلًِذا باخضُّ هُقؤُاغِ ،يُكَُ طاهَِ بؤ -5
 و (10ثؤىل ) تُُٔا ئاًادَيِ هُقؤُاغِ و ( بلاتُوَ 3،  2،   1ثؤهُكاُِ ) تُُٔا بُِسَِتِ قؤُاغِ

 .شيَتدَك صياد ثؤهًَم و طاهَُ ُٓس دواتش ،(1) قؤُاغِ تُُٔا اُطُثُمي

 

 ُٓشتَُ: ًاددَّ
ثًَض وَصاسَت  ثًَىيظتُ ،بُبَِ كًُىكىسِّ شُشَُ ًاددَّ هُ باطلشاو بُهَطُُاًُكاُِتُواوّ  ثًَصلُشلشدُِ هُدواّ
 دَكشيَت. ُٓرًاس ثُطُُذكشاو بُ بُثًَضُواُُوَ ،جًَذاُِ بؤ دَسبلاتًؤهَُت فُسًاُِ 15/8

 
 ُؤيَُ: ًاددَّ
َتِ + + بُِسِ ْآلًِذا قىُاغ )باخضُّ طَِ ُٓس ًؤهَُتِ ًُعُِوّ ُٓس كُطايُتًُكِ ياخىد ًَمكُطُسٓ: يُكَُ

 هُ جطُ ُابًَت تشّ جًاوكًَلِ ًٓض ُاوَ ) ئَُ كؤًُهَطُ ُبلشيَت قؤُاغ طَِ ُٓس ُاوّ دَكشَّ ئاًادَيِ( ُٓبىو
 ًاًُهَُ(. طَِ بشّ هُ دَبًَت ًاًُهَُ يُن بُ كُ ًؤهَُت طاالَُُّ تاصَكشدُُوَّ

بًُُسجًَم هُيُن  بىو، صياتش ياْ دووثُمياُطُ خاوٌَُ ًُعُِوّكُطايُتًُكِ  ياخىد ًَمكُطئُطُس: دووََ
 دوو ئُوَّ دَهًََّ )بُشِ ....( هُبشّ ًُكاْيثظجؤسِ بُ و ثُمياُطُ يُن بُ دَكشيَّ ًُٓىوياْباهَُخاُُدابىوْ، 

 ًؤهَُتُكُيُ تاصَكشدُُوَّ بؤكاتِ تُُٔا كؤكشدُُوَيُط ئَُ جًاوكِ و ثًَبذسَّ صياتشّ ياْ ُطُثُميا ًؤهَُتِ
 ًاًُهَُيُن. ضُُذ هُبشّ ًاًُهَُ بُيُن

 

 دَيَُ: ًاددَّ
 )قؤُاغِ ًؤهَُتِ قىتاخباُاُُّ بُو دَدسيَت (10 تُُٔا ثؤىل -ئاًادَيِ قؤُاغِ) كشدُُوَّبُ سيَطُ: يُكَُ

  :داواكاسياُُ ئَُ بُسَضاوكشدُِ ،(بُِسَِتِ ّ 9ثؤىل ) تُىُُطُيصت قىتابًاًُاْ و ُٓيُ             ياِْ(بُِسَِت
 ئُُذاصَيِ. ثصلًِِِ .أ 
 تُُذسوطتِ. ثصلًِِِ .ب 
 ئاًادَيِ. قؤُاغِياسيذَدَسّ  و بُسِيَىَبُس بُ تايبُت واُاًُّبشِ و طُُاًُبُهَ .د 
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 .ًُُذاْو فُسًاُبُساْ و كاس ًاًؤطتاياْ بشِواُاًُّ و ُاو هًظتِ .د 
 ّ.ِ ٓىُُسٓؤهَ  ( وكؤًجًىتُس ،صيِذَصاُِ  ، اكًًٌ ، اصاُظتِ )فًضي تاقًطُّ ضىاس بىوُِ .ه 

 ،سيٌَِايًُكاْياطا و بُثًَِ ،  ديلُطاهَِ دواتش وَن ُٓس قىتاخباُُيُكِ خاوَْ قىتاخباُُ هُ  ثًَىيظتُ: دووََ
ذاُُكُّ بُ ُٓهَىَشاوَ ُٓرًاسدَكشيَت و ، بُثًَضُواُُوَ سيَطُثًًَؤهَُتِ )قؤُاغِ ئاًادَيِ( دَسبًًََِٔت

 هُ ئُطتؤ ُاطشيَت.بُساًبُسّ وَصاسَتِ ثُسوَسدَ ًٓض ئًوتًضاًاتًَلِ ياطايِ 
 

 َ:ُٓياصدَ ًاددَّ
 و ياطا ًَِبُ ث ًُسجُكاْ كشدُِ بُجَِ جَِ دواّ بلشيَتُوَ ُىَّ دَكشيَت َآلبُ ،طاهَُ يُن بؤ ُتًؤهَ : ًاوَّيُكَُ

 كشاو.ّ دياس سطىًاتِ ثًَذاُِ هُطُيَ ُكاْ،ًُاذلىًً ثُمياُطُ و قىتاخباُُ سيٌَِايِ
 

بُسيَىَبُسايُتِ طصتِ هُاليُْ ) كُ( 3رًاسَ ) ًِفؤسِ بُثًَِ بلشيَتُوَُىَّ  ؤهَُتًدووطايَ جاسيَم  : ثًَىيظتُدووََ
 بطاتُ اهًََمط ُٓس ّ(15/8) ثًَض كُكشدُُوَتاصَ ًاًُهَُّ ًَمًُسج بُ دَكشَّ ( ئاًادَثُسوَسدَّ ثاسيَضطُ

 .وَصاسَت
 

(ّ 15/8دواّ ) كُوتُّ كُُٓس قىتاخباُُ و ثُمياُطُيُكِ ُاذلىًِ ًاًُهَُّ ُىيَلشدُُوَئُطُس : طًًََُ
ديِاس. ئُطُس هُو وادَيُط صياتش دواكُوت  دَ ًوًؤْ( -10,000,000)ُٓسطاهًََم، ئُوا طضا دَدسيَت بُ بشِّ 

  .بُثًَِ ياطا و سيٌَِايًُكاْ دَطرييَتُ بُسطُسثًَضًلاس  مياُطُّو ثُ قىتاخباُُ سيَللاسّ ياطايِ بُساًبُس 
 

 َ:ُٓدواصدَ ًاددَّ
بؤ  يَتسابطش خىيَِذْ طاهَِ دوويُن طايَ ياْ  ًاوَّ بؤ ّخؤ دَواًِ ُٓيُ ّبؤ ُِاذلىً ّثُمياُطُ و قىتاخباُُ

 باشرتكشدُِ ساطشتُِ هَُ ًُبُطتًض .ُتُكًُؤهَ ىَشاُُوَُّٓهَ بُبَِ وَصاسَت سَصاًُُذّ بُ               ،يُكحاس
 تش ِيُكقىتاخباُُ بؤ قىتابًاْ طىاطتُِوَّ هُ بًَت بُسثشطًاس خؤّ بًُُسجًَم بًَت ثُسوَسدَيًُكاْ خضًُتطىصاسيًُ

 هًَُِكُويَتُوَ. خًَىكاساًُصِ بُ                        ُاسَِصايِ و
 

 َ:ُٓضدَطًَ ًاددَّ
  .بًَُُِِٔ ياخىد بُئاشلشا ض  هًَبلشيَتىلوُاصُتياْ بفشؤششيَت ديلُ  ُِكُطًَلب ًؤهَُت ُاكشيَت: يُكَُ
 خىاسَوَ شًَىَّ ُكاْ )ئُطُسثُطُُذكشا( بًَُُاذلىًً ثُمياُطُ و قىتاخباُُ خاوَُذاسيَتِ طىاطتُِوَّ: دووََ

 دَبًَت:
 وَصاسَت. سَصاًُُذّ وَسطشتِِ -1

 قىتاخباُُ سيٌَِايٌ و ياطا ًُسجُكاُِ ًُىوٓ دَطىاصسيَتُوَ بؤ خاوَُذاسيَتًُكُّ ئُوكُطُّدَبًَت  -2
 بًَت. ذاتًَ ُاذلىًًُكاُِ وثُمياُطُ

 ًرياتطش، دَبًَتُ كُطُّ ئُو ثًَىيظتُ ،ُِاذلىً ّثُمياُطُ /قىتاخباُُ خاوَْ (دوايِ كؤضِ) هُكاتِ ًشدْ -3
 ُواُُوَبُثًَض بًَتذاتًَ ُكاًُُِاذلىًً ثُمياُطُ و قىتاخباُُ سيٌَِايِ و ياطا ًُسجُكاُِ ًُٓىو
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 دواتش خىيَِذْ، طاهَِ ٓاتِِ كؤتايِ تاكى دَبًَت وَصاسَتُوَ هُاليُْ ثُمياُطُكُ و قىتاخباُُ يَىَبشدُِبُسِ
 ذَوَشًَتُوَ. ُٓهَ ًؤهَُتُكُ

ثُسوَسدَّ ثاسيَضطُ بؤ وَصاسَت ُسِيَىَبُسايُتِ طصتِ ثًَىيظتُ داواكاسّ طىاطتُِوَّ خاوَُذاسيَتِ هُ سيَطُّ ب -4
 بُسصبلشيَتُوَ.

 

 :َُٓضىاسدَ ًاددَّ
ّ طىاطتُِوَ هُ ًاُط دوو ثًَضخاوَْ قىتاخباُُكُ ثًَىيظتُ  :قىتاخباُُ بًِاّ هُ طىاطتُِوَ -1

 (.4رًاسَ ) ًِفؤسِ بُثًَِ اتبل ّكُطىاطتُِوَ ًاًُهَُّ قىتاخباُُكُ

 طىاطتُِوَكُ بلُويَتُ ًاوَّ ثصىوّ ٓاويّ و هُكاتِ ثشؤطُّ خىيَِذُذا ُُبًَت.دَبآ  -2

 
 :َُٓاصدَث ًاددَّ
 بُالََ ،بلات ُكًُّؤهَُت ُوَّذُُٓهَىَشاُ داواّ ًُُذاُُوئاسَصو ،ُاذلىًِ و ثُمياُطُّ قىتاخباُُ خاوَْ دَكشَّ

 دووََ( بُسدَواَ خىىل كشدُُوَكاُِ تاقِ خىيَِذْ )دواّ طاهَِ تاكؤتايِ ياخىد ثُمياُطُكُ كُقىتاخباُُ ثًَىيظتُ
، ثاشاْ خاوَُذاسيَتِ ئُو قىتاخباُُيُ ياخىد ثُمياُطُيُ دَطُسِيَتُوَ بؤ وَصاسَتِ دَواًلشدْ هُ                     بًَت

و سيٌَِايًُكاْ ًاًُهَُ هُطُيَ  ذا وَصاسَت بُثًَِ ياطاًثًَذاويظتًًُكاًًُُوَ. هُكؤتاي ثُسوَسدَ بًُُٓىو كُهىثُي و
 ئُو ذاهَُتُدا دَكات.

 
 :ََُٓدشاص ًاددَّ
 ئُطُس: ،تدادَخشيَ ُاذلىًٌ قىتاخباُُّ -: يُكَُ
 سِيٌَِايًُكاُِ و ياطا بُ ثابُُذبىوُِ تىاُاّ كُوتدَس ، كًُُِوَهَؤهًَل زُُّهًَ سِاثؤستِ ئُجناًِ هُ -1

  .ًُُ ُاذلىًِ خىيَِذُِ
 ثًَضُواُُّ بُ كُ ديلُ كاسيَلِ ُٓس ياْ ئايًِِ و ذضبِ كاسّ ياخىد ،كشاوَ اذتًَ َوشتِبُدسِ كُوتدَسئُطُس -2

 ياخىد بًَت ساطتُوخؤ بُشًَىَيُكِ ،داًُصساوَ داهُثًَِاوُكُّ قىتاخباُ اُُيُ كَُيًثُسوَسد ئاًاجنُئُو
 ُاساطتُوخؤ.

 باآل. هًَزُُّ سِاثؤستِ ياْ تايبُت طُسثُسشتًاسّ هًَزُُّ بُثًَصًِاصّ -3
 

 :  دووََ
 هُ ىوْدهًَِاب بؤ يَتًَِٔشب ثًَم توَصاس هُ تايبُت هًَزٍُُ ثًَىيظتُ ،قىتاخباُُ داخظتِِ بًُُبُطتِ -1

 .هًَلؤهًَُِوَكاْ ئُجناًِ و سِاثؤستُكاْ
 قىتاخباُُكُ هُ خىيَِذْ ثًَىيظتُ بًَت سِيَلُوتًَم هُُٓس ُكًُُاذلىًً قىتاخباُُ داخظتِِ فُسًاُِ -2

 طَِ هًَزُُيُكِ قىتاخباُُ خاوَْ هُبشّ بُآلَ خىيَِذْ طاهَُّ ئُو دووًَِ خىىل تاكؤتايِ بًَت بُسدَواَ
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 ئُو خُسجِ ًُٓىو و بُسِيَىَدَبُْ قىتاخباُُكُ تايبُت طُسثُسشتًاسّ ُّزًُه هُ طُسثُسشتًاسّ
 ثصلاُُّ ئُو بشِّ و ًظؤطُس كُفاهُّ بشِّ هُ طىود و دَبًَت قىتاخباُُكُ خاوَْ ئُطتؤّ هُ قىتاخباُُيُ

 قىتاخباُُ . بُسِيَىَبشدُِ بؤ وَسدَطرييَت ًاوْ كُ خىيَِذْ

 ( 2ّ ، 1)  خاهَُكاُِ  بُثًَِ تؤًاسكشا، هُطُس (طُسثًَضِ 3-طَِ) طاهًََم هًُاوَّ قىتاخباُُيُن ُٓس -3
 .دادَخشآ طُسَوَ

 (طُسثًَضِ 6طُيصتُ ) يُن دواّ هُ طاهَِ ثًَِخ هًُاوَّ ًُكاًُِطُسثًَض رًاسَّ قىتاخباُُيُن ُٓس -4
 .دادَخشآ طُسَوَ ( 2ّ ، 1خاهَُكاُِ ) بُثًَِ

 :َُٓذُظذَ ًاددَّ
 كشدُُوَّ داواّ ديلُ جاسيَلِ ًُُ بؤّ خاوَُُكُّ وَصاسَت، فُسًاُِ بُ اخشاد ُاذلىًِ قىتاخباُُّ ُٓسكاتًَم

 ُابًَتُوَ. وباسَود ُطيقىتاخباُُ ئُو ُاوّ و ُوَبلات ُاذلىًِ قىتاخباُُّ
 

 :َُُٓٓردَ ًاددَّ
 ُتِبُسيَىَبُساي سادَطتِ قىتاخباُُكُ بُ تايبُت بُهَطُُاًُكاُِ ًُٓىو ُاذلىًِ قىتاخباُُّ داخظتِِ هُكاتِ

 كُ دَكشَّ ذلىًِ قىتاخباُُيُكِ سِادَطتِ دواتش و تايبُت طُسثُسشتًاسّ هًَزٍُُ سيَطاّ هُ دَكشيَت قُصا ثُسوَسدَّ
 .دَكشَّ هُاليُْ ) ب.ث. قُصا ( دَطتًِصاْ

 
 :َُُٓؤصدَ ًاددَّ
 هُخؤبطشيَت: سَوَخىا ئًُاُُّ تُُٔا ُكاًُْاذلىًً ثُمياُطُ و قىتاخباُُ باخضُ، ُاوّ تابوؤّ : ثًَىيظتُيُكَُ
 ووشُيُن.  ًٓض و كًُلشدُُوَّ صيادكشدْ بُبَِ ٓاتىوَ، داُتُكًُؤهَ هُ ضؤْ ُٓسوَن قىتاخباُُكُ ُاوّ -1
 ُٓبًَت(. )ئُطُس ًُكًُُاذلىً قىتاخباُُ تايبُتِ هؤطؤّ و ُٓسيٍَ ذلىًُتِ هؤطؤّ -2
 .كُقىتاخباُُ داًُصساُذُِ طاهَِ -3

 
 بُ ًَمصًاًَُل ضُُذ ياْ بُصًاًَُم ًاْتابوؤكاُ ُىوطًِِ هُ ئاصادْ اُْكًُاذلىًً ثُمياُطُ و : قىتاخباُُدووََ

 بًَت. طُسَكًًُكُ صًاُُ كىسدّ صًاُِ ًُسجًَم

 

 طًًََُ بُشِ
 طُسثُسشتًلشدْ

 :َُبًظت ًاددَّ
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،  دَكات هُسيَطاّ طُسثُسشتًاساُُوَ طُسثُسشتِ ثُسوَسدَيِ و كاسطًَشِّ قىتاخباُُ ُاذلىًًًُكاْوَصاسَتِ ثُسوَسدَ 
زُُّ ٓىُُسّ تايبُت دسوطت بلات بؤ طُسداُِ بًِاّ قىتاخباُُّ ُاذلىًِ و وسدبًِِ ُٓسوَٓا وَصاسَت بؤّ ُٓيُ هًَ

 .هُكاتِ ثًَىيظتذا ْبُجًَلشدُِ ياطا و سيٌَِايًُكا ، بًُُبُطتِ دهًَِابىوْ هُ جَِبلات ًُٓىو تؤًاسَكاْ
 

 :و يُكَُ بًظت ًاددَّ
بُس وطتافِ قىتاخباُُ ُاذلىًًًُكاْ كاسئاطاُِ بلُْ بؤ طُسثُسشتًاساْ هُكاتِ َىثًَىيظتُ هُطُس خاوَْ و بُسِيَ

هُكاتِ  فُسًاُبُساُِ وَصاسَت كشدْ بؤكاسئاطاُِ ، هُطُيَ طُسداُِ كشدًُاْ بُ ًُبُطتِ كاسّ طُسثُشتِ كشدْ
 دهًَِابىوْ هُ جَِ بُجًَلشدُِ ياطا و سيٌَِايًُكاْ. بؤ ُكاُذابُدواداضىوُ

 
 :و دووََ ًظتب ًاددَّ

 ثًَلٔاتُ و هًَزُُ ئَُ ًُكاًُْاذلىً قىتاخباُُ كاسّ بُدواداضىوُِ و كشدْ طُسثُسشتِ بًُُبُطتِ: يُكَُ 
  .زُُّ بُدواداضىوْهًَ ، ًؤهَُت باآلّ زُُّهًَ ثًَلذيَّ: اُُيكاسطًَشِ

 

 زُُّ باآلّ ًؤهَُت بشيتني هُ:: كاسَكاُِ هًَدووََ
 اْ.داُاُِ ثالُِ طاآلُُّ ًؤهَُتذ -1

 ياطا و سيٌَِايًُكاْ ئُطُس ثًَىيظت بىو. ًُٓىاسكشدُُوَّ -2

  .ًؤهَُت ثًَذاُِ ًاًُهَُكاُِ وسدبًِِ -3

 تايبُت بُ ًؤهَُتذاْ. ديلُُّٓس كاسيَلِ  -4
 

 زُُّ بُدواداضىوْ بشيتني هُ:: كاسَكاُِ هًَطًًََُ
 بُثُهُكاْ. و ُُٓىوكُيِ كًَصُ بؤ بُدواداضىوْ -1

دَطُُُ وَصاسَت و  كُ دّهَظُُطاُذُِ طُسثُسشتًاساْ و ئُو ساثؤستاُُّ ُبُدواداضىوْ بؤ ساثؤستُكاُِ ٓ -2
 ثًَىيظتًاْ بُ بُدواداضىوْ ُٓيُ.

 ُٓس كاسيَلِ تش ئُطُس ثًَىيظتِ بُ بُدواداضىوْ ُٓبًَت. -3

 
 ُقىتاخباُ بُ تايبُت طُسثُسشتًاسّ (يُكُّ ياْ) هًَزُُ ثاسيَضطُكاْ ثُسوَسدَّ طصتِ يَىَبُسايُتِ: هُبُسِضىاسََ

بؤ  بًَت تًَذا ًُكاْيًُٓىوثظجؤسِ هُ طُسثُسشتًاسيَلِ ثًَىيظتُ (يُكُيُ) هًَزُُيُ ئَُ .ثًَلذيَت ُكاًُْاذلىًً
 رًاسَّ ،كشد  صيادّ رًاسَيُ هُو قىتاخباُُكاْ رًاسَّ ئُطُس وَ  ،ُاذلىًِ ( قىتاخبا30ُُّ) 

 .خىيَِذْ قؤُاغُكاُِ بُثًَِ دَكات صياد طُسثُسشتًاساْ
 

 هُ: دَبًَت بشيتِ()يُكُيُ هًَزُُيُ ئَُ كاسَكاُِ
 .ُوَ(كًُ بُالّ جاسطآ  قىتاخباُُكاْ ) طاهَِ كاسطًَشِّ كشدُِ طُسثُسشتِ -1
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 واُُ و تايبُتِ صًاُِواُُكاُِ  هُواُُّ جطُ ياْثظجؤسِ بُثًَِ ًاًؤطتاياْ كشدُِ طُسثُسشتِ -2
 .َدَهًََُِو ًَُىدَوهَُتًًُكاْ و بًاُِ قىتاخباُُ ًُكاًُِصاُظت

 هًَلؤهًَُِوَ. هًَزُُكاُِ ثًَلًَِٔاُِصًِاسّ ثًَ -3
 .ًؤهَُت وَسطشتِِ ثًَض ًُكاًُْاذلىً قىتاخباُُ ثصلًِِِ  -4

 

 ًُكاْ:يكاسطًَشِ : ثًَلٔاتُ ثًَِحَُ
 وَصاسَت. ًُكاْ / هُديىاًُُِاذلىً ثُمياُطُ و قىتاخباُُ بُسِيَىَبُسايُتِ -1
 ثُسوَسدَكاْ. طصتِ ىَبُسايُتِبُسِيَ ًُكاْ / هًُُاذلىً ثُمياُطُ و قىتاخباُُ ٓؤبُّ -2

 

 

 :طًًًََُاددَّ بًظت و 
 و يُتِ(آل،كؤًُئايِِ ثُسوَسدَّ طشياُِ، تىسكٌاُِ، ئًِطوًضّ، عُسَبِ، واُُكاُِ )كىسدّ، ًاًؤطتاياُِ -1

 طُسثُسشتِ ًَُىدَوهَُتًًُكاْ و بًاُِو  ُاذلىًًًُكاْ قىتاخباُُ هُ كاتِبُشًَىَّ  داُشاو ياسيذَدَسّ
  .ضطُزُُّ ثاسيَهًَ طُسثُسشتًاساُِ يُْهُال دَكشيَّ

 واُُ ًاًؤطتاياُِ و بُسِيَىَبُس طُسثُسشتِ جًٔاًُُكاْ ثُسوَسدَيًُ دَصطا و ُكاًْبًاًُ وآلتُ -2
 .ُْدَك ًُكاًُْاذلىً ًَُىدَوهَُتًًُ و بًاُِ قىتاخباُُ ؤطشاًِثشِ تايبُتُكاُِ

 ُاذلىًًًُكاْ ثُمياُطُ و وقىتاخباُُ ُباخض طاآلُُ ،ثاسيَضطُ  هًَزُُّ )يُكُّ( طُسثُسشتًلشدُِ -3
ب.ط.  بؤ بُسصدَكاتُوَ ئُجناًُكُّ و تايبُت ًِفؤسِ سِوويُن( بُثًَِ ُٓهَذَطُُطًًََِت )هًُُٓىو

 طاهًََم. ًُٓىو ّ 1/7ثًَض  وَصاسَتث.ثاسيَضطُ و 

 و ِبًاُ ُاذلىًًًُ قىتاخباُُ طاآلُُ جًٔاًًُُكاْ، ثُسوَسدَيًُ دَصطا ياْ بًاًُُكاْ وآلتُ -4
 ئاطاداس هٌَ وَصاسَتِ )بُ صًاُِ كىسدّ و صًاُِ ئًِطوًضّ( اثؤستًَمس بُ و ُّٓهَذَطُُطًَِ ًَُىدَوهَُتًًُكاْ

 .{طُسَوَ  ( 1ّخاهَِ ) ُٓهَظُُطاُذُِ سَِضاوكشدُِ هُطُيَ}طاهًََم  ًُٓىو ّ 1/8   ثًَضُُُوَ دَك
 

 :ضىاسََ و بًظت ًاددَّ
 قىتاخباُُ كشدُِ طُسثُسشتِ ؤب سِاطجًَشآ لُِ ديكُطًَل ياخىد، وَكاهُت بُ تُاتىاًَُ ُِاذلىً ّقىتاخباُُ ِخاوَُ

 .ُُبًَت وَصاسَت سَصاًُُذّ وَسطشتِِ دواّ تُُٔا ًُكُ،ًُاذلىً
 

 ضىاسََ بُشِ
 ثاشلؤكاًُاْ و ُكاًُْاذلىًً ثُمياُطُ و قىتاخباُُ و باخضُ تُالسّ
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 :ثًَِحَُو بًظت ًاددَّ
 قىتاخباُُ: بًِاّ ًُكاُِثًَىيظت ًُسجُ

 دسابًَت. دَوس بُشىسا و بًَت طُسبُخؤ ُاذلىًِ قىتاخباُُّ بًِاّ -1

 ( كًُرتبًَت.1,5َ2)هُ ُابًَت بُثًَِ طتاُذاسدَكاْ، سووبُسّ ثًَىيظت بؤ ُٓس قىتابًًُن هُ ثؤهًَلذا  -2

 :كًُرتُُبًَت خىاسَوَ ُُكاْ هَُ سووبُساُُّاباهَُخ صَوّ فشاواُِ -3
 (.2َ 600)هُ بُ تًُُا  ْآلًِذا باخضُّ .أ 
 (.2َ 1000هُ ) اًبُتُُ َتِبُِسِ قؤُاغِ .ب 
 (.2َ 1500ًاْ( هُ )ًَلُٓسيُكًا )بُتُُ ثُمياُطُ و ئاًادَيِ قؤُاغِ .د 
 (.2َ 1600ثًَلُوَ )  بُِسَِتِ قؤُاغِ و باخضُ .د 
 (. 2َ 2500هُ )  ثًَلُوَ ئاًادَيِ و بُِسَِتِ .ه 
 .( 2َ 3100لُوَ  )ئاًادَيِ ( ثًَ و بُِسَِتِ و باخضُ قؤُاغِ كؤًُهَطُ )ُٓسطَِ .و 
 تش. ثُمياُطُّ هُ جطُ بًَت هُطُيَ خىيَِذُِ تشّ قؤُاغًَلِ ًٓض ُابَِ ثُمياُطُ بًِاّ .ص 

ئاسِاطتُّ ب.ط.بًِاطاصّ دَكشيَت ثًَض ثًذاُِ  ُاذلىًِ كِو ثُمياُطُيُ ُُخصُّ ُٓس قىتاخباُُ -4
 ًؤهَُت بؤ دهًَِابىوْ هُ دسوطتِ و طىجناوّ هُطُيَ ثًَىَسَكاْ.

 صياتش رًاسَيُ وهُ ئُطُس ( قىتابِ،100) بؤ ُُبًَت كًُرت هًَتا( تُو4هُ )ياْ رًاسَ قىتابًاْ تُواهًَتِ -5
                             (ًَمًِذاهَ 20ْ بؤ ُٓس )آل، بؤ باخضُّ ًِذآُبًَت تُواهًَتًَم ًُن( قىتاب25ُٓس) بؤ ثًَىيظتُ بىو

 .بّىو، دَبًَت تُواهًَتُكاُِ كىسِاْ وكضاْ بُجًائُطُس سَطُصّ قىتاخباُُ تًَلُآلو بت.يُن تُواهًَ

 ُٓبًَت. وفُسًاُبُساُِ ًاًؤطتاياْ بُدَطتُّ تايبُت تُواهًَتِ -6

 .ّسووثؤشلشاب فُسفىسّ بُكاشِ تُواهًَتُكاْ -7

                 كىسدطتاْ، ئاالَّ بُسصكشدُُوَّ بؤ ُٓبًَت تلشاوّكىُلشيَ َثاُِطؤسِ ُاذلىًِ ثُمياُطُّ و قىتاخباُُ -8
 بًَت. تايبُت سِيٌَِايِ بُثًَِ سووبُسَكُّ دَبًَت وَسصشِ هُثُمياُطُّ ( ،جط2َُ 100سووبُسّ ) بُ

 .ذا ُٓبًَتصطتاُ هُوَسصّ طُسَ ئاوّ دَبآ -9

 باخضُّ بؤ ثُمياُطُ، و قىتاخباُُ بؤ كًُرت ُُبًَت( 2َ 100) َكُّ هُسووبُس و ّ ُٓبًَتكافرتيادَبآ -10
 .ُُبًَت كًُرت (2َ 50)هُسووبُسّ  ْآلًِذا

 ُكاْ.ًقىتابً تًُُُِ بُطىيَشَّ ّطىجناوب دَبًَت كُهىثُهُكاْ -11

 .هًََمًِذا ( بؤُٓس1َ2) سووبُسّ بُ طُسداخشاو كشدُِ ياسّ َثاُِطؤسِ ْآلًِذا هُباخضُّ -12

 قؤُاغُكاْ. ًُٓىو بؤ (  بضىوكرتُُبًَت2َ 150هُ  ) باخضُ سِووبُسّ -13
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 تايبُت. شّئاًًَ كشاو)ًعقٍ( بُزثاك خىاسدُُوَّ ئاوّ بىوُِ -14

 ئاًًَشّ و كُهىثُي و ًُٓىوثًَذاويظتِ ودَبًَت بًَت رتًُ( ك2َ 50هُ ) ُابَِ صاُظتًُكاْ تاقًطُ سِووبُسّ -15
 بَُ شًَىَيُ: خىيَِذْ طًظتًُِ بُثًَِ تًَذابًَت

 .تاقًطُ ) كؤًجًىتُس،صاُظتُكاْ ( دوو ِبُِسَِت قؤُاغِ بؤ  .أ 
 صيِذَصاُِ( ، ا،كًًٌافًضي تاقًطُ ) كؤًجًىتُس، ضىاس ئاًادَيِ قؤُاغِ ؤب .ب 
  .خىيَِذْ ٓؤبُّطآ( -3)بؤ كؤًجًىتُس تاقًطُّ يُن كؤًجًىتُس، ثُمياُطُّ بؤ .د 

 تاقًطُّ يُن {طاصوثُتشؤيَ ،ٓىُُسَجىاُُكاْ  ،وَسصشِ  ،رًًَشياسّ  و كاسطًَشِّ}ثُمياُطُكاُِ  بؤ .د 
 ُٓشت( ٓؤبُّ خىيَِذْ. -8بؤ )كؤًجًىتُس 

 .ُٓبًَت ُُوت ؤطشاًُكاُِبُثشِ يبُتتا تاقًطُّ ُُوت، ثُمياُطُّ بؤ .ه 
هُ  بشِواُاًُكُّ ًَمبًُُسج خمترب( ُٓبًَت تاقًطُ )ًظاعذ ياسيذَدَسّ ثًَىيظتُ ،تاقًطُيُن هًُُٓىو .و 

 دَكشيَت. ُٓرًاس بُفُسًاُبُس و ُُبًَت )دبوؤَ( كًُرت
 ُابَِ ذاآلًِْ باخضُّ بؤ) ،( بضىوكرتبًَت2َ 200) هُ سِووبُسَكُّ ًَتُاب ،بؤُُكاْ ٓؤهَِ بىوُِ -16

 (.بضىكرتبًَت 2َ 100سووبُسَكُّ هُ 

 .ّب صَوّ ُٔؤًِ هُ ثًَىيظتُ ًِذاآلْ باخضُّ هُ خىيَِذْ ُكآُِؤهَ -17

 سِابُساُِ ًاًؤطتاياْ، ياسيذَدَساْ، بُسِيَىَبُس،}وَن وخضًُتطىصاسّ كاسطًَشِّ رووسَكاُِ بىوُِ -18
 .{تُُذسوطتِ فشياطىصاسّثُسوَسدَيِ، 

 روسَ ٓؤهَِ شاُؤ و و تاكزَُُكاْ رووسَ و كؤرَْ ٓؤهَِ ثًَىيظتُ ىاُُكاْ،ج ٓىُُسَ ثُمياُطُّ بؤ -19
 .ٓىُُسيًُكاْ سِيٌَِايًُ ثًَِ بُ ُٓبّ ويَُِكًَصاْ و كًاراً تايبُتُكاُِ

 ًُكاْيكىسد طُسضاوَ سِيَزَّ و ُُبًَت ( كًُرتطُسضاوَ 500هُ ) طُسضاوَكاْ رًاسَّ بًُُسجَِ كتًَبخاُُ بىوُِ -20
 ( كًُرتبًَت.50َ2ُابًَت سووبُسّ كتًَبخاُُ هُ ) ُُبًَت. كًُرتطُسضاوَكاْ   طصتِ % كؤ10ّهُ 

 .كُطاُِ خاوَْ ثًَذاويظتِ تايبُت بلشيَت ٓاتىوضؤّ سَِضاوّ -21

 .ّطُسدًًَاُُب وَ طُسًلُسَ و طاسدكُسَوَ ٓؤيُكاُِ و كُهىثُي ًُٓىو -22

 تاقًطُكاْ. و خىيَِذْ ٓؤبُكاُِ هُ بًَت ضُطجاو داتاشؤ ئاًًَشّ -23

 ّ(ئًُجًَش 25) هُ صياتش ثًَذاُِ تىاُاّ ًَمبًُُسج ُٓبًَت خؤّ تايبُتِ (ًّىهذَكاسَبا ) ًُؤّديِ -24
 ئًُجًَشكًُرتُُبًَت(. 10 هُتىاُاّ ثًَذاُِ   ًِذاآلْ باخضُّ )بؤ             ُٓبًَت 

 ُُبًَت: كًُرت خىاسَوَ بشِاُُّ هَُ تىاُاياْ بًُُسجَِ ،ُٓبًَت ئًِتُسًَُت تؤسِّثًَىيظتُ  -25

 ( ًًَطابايت.1) :ًِذاآلْ باخضُّ .أ 
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 ( ًًَطابايت.2) :ِبُِسَِت قؤُاغِ .ب 

 ( ًًَطابايت.3) :ثُمياُطُ و ئاًادَيِ قؤُاغِ .د 

 بًَت. خؤّ ئُهلرتؤُِ جُسًّاهَ خاوَْ ثًَىيظتُ ُاذلىًِ قىتاخباُُيُكِ ًُٓىو -26

 

 :شُشَُ و بًظت ًاددَّ
 طاهَِ بؤ ثًَىيظتُ وَسطشتىَ، ًؤهَُتًاْ 2016/2017 هَِ خىيَِذُِطا ثًَض ُاذلىًًًاُُّ قىتاخباُُ ئُو -1

 ثُمياُطُ بؤ و ثُسوَسدَيِ بًِاّ بُُُخصُّ خؤياْ تايبُتِ تُالسّ خاوَْ ببُِ تًًُُُاْ ثًَِحًُِ
 .بلشيَّ دسوطت سِيٌَِايًاُُ ئَُ ثًَُِٓسوَٓا دَبًَت بُ ِ تًًُُُاْ.ًًُطًَ طاهَِ هُ ُاذلىًًًُكاًُض

 ثًَىيظتُ وَسطشتىَ، ًؤهَُتًاْ 2016/2017 هَِ خىيَِذُِطا ثًَض ُاذلىًًًاُُّ قىتاخباُُ ئُو  -2
باون  ،بشا  ،خىشم  ،ٓاوطُس  ،كض  ،ُسًاُبُس) كىسِ فصًاْ بطؤسِْ بؤ كُطاُِ ُاًيَتِ قىتاخباُُكاُاسخاوَُذ

 .دايم( ،

 قىتابِ وَسطشتِِ تىاُاّ بُثًَضُواُُوَ هُكاتِ جًَبُجَِ ُُكشدُِ ُٓسيُكًَم هُ ًُسجُكاُِ طُسَوَ  -3
 .ُابًَت تاصَياْ

 
 :ذُوتَُ و بًظت ًاددَّ
 دَواَ تُواوبىوُِ هُدواّ وَسبطشْ ّ خؤياْقىتاخباُُ بًِاّ هُ طىود ُٓيُ بؤياْ ُكاًُْاذلىًً قىتاخباُُ ّكاسطًَشِ

يَىَبُسايُتِ طصتِ ثُسوَسدَّ بُسِ سَصاًُُذّ بًُُسجًَم ،فًَشكشدْ و ثُسوَسدَيِ كاسّ بؤ ثصىوَكاْ هُكاتِ ،
 .شْوَسبط ثاسيَضطُ

 
 
 
 
 

 ثًَِحَُ بُشِ
 فُسًاُبُساْ و فًَشكاسّ و ّكاسطًَشِ دَطتُّ

 

 :ُٓشتَُ و بًظت ًاددَّ
 خىاسَوَ شًَىَّ بَُ ًاًؤطتاياْ و ّكاسطًَشِ دَطتُّ ثًَىيظتُ ًُكاًُْاذلىً ثُمياُطُ و قىتاخباُُ و باخضُ هُطُسخاوَْ
 دامبُصسيَِّ:

 يَىَبُس: : بُسِيُكَُ
 بًَت.ُُكًُرت سؤسيؤهكاُهُب واُاًُكُّبشِ -1

 بًَت. ًاًؤطتاياْ ّثظجؤسِ هُطِىوسّ يُكُّثظجؤسِ -2

بؤ باخضُكاْ ) طصتِ ياْ تايبُت كُستِ هُ ُُبًَت كًُرت (طايَ 5هُ ) ثُسوَسدَ بىاسّ هُ خضًُتِ ًاوَّ -3
 .(كًُرت ُُبًَت (طاي3َ)هُ



 وَصاسَتِ ثُسوَسدَ  يٌَِايِ قىتاخباُُ و ثُمياُطُ ُاذلىًًًُكاْسِ

 
 

02 
 

 .ًُوَهُ سووّ ثُسوَسدَي ًَتشًاوب -4

 ئاطاداسبلشيَتُوَ. ىلَ صا( ّثًَىيظتُ )ب.ث.قُ الداُِ و داُاْ كاتِ هُ -5

 بُ بىوْ ًُسجُكاُِ بُثًَِ قىتاخباُُكُّ بُسِيَىَبُسّ ببًَتُ ُٓيُ بؤّ ُاذلىًِ ّقىتاخباُُ خاوَْ -6
 بُسِيَىَبُس.

 

 

 يَىَبُس: بُسِ : ياسيذَدَسّدووََ
            ،(دووََ و كَُيُ َتِ )باصُُّبُِسِ قؤُاغِ و ْآلًِذا باخضُّ بؤ بًَت دبوؤَ واُاًُّبشِ ُٓهَطشّ كَُ بُاليُُِ -1

 .ديلُ قؤُاغُكاُِ بؤ بًَت سؤسيؤكاهُب واُاًُّبشِ ُٓهَطشّ وَ

 .ًُوَ بؤ كاسّ ًاًؤطتايِثُسوَسدَي سِووّ هُ ًَتب شًاو -2

 .طصتِ ياْ تايبُت هُكُستِ ّوكاسطًَشِ ثُسوَسدَ بىاسّ هُ ُٓبًَت خضًُتِ طايَ دوو كَُ الُِ -3

ُكاْ بُ طىيَشَّ طًظتًُِ وَصاسَت دَبًَت، هُ ًًتاخباُُ هؤكاهَيَىَبُس هُ قىرًاسَّ ياسيذَدَسّ بُسِ -4
 .ُكاْ بُ طىيَشَّ طًظتًُِ تايبُت بُ خؤياْ دَبًَتًُتًى دَوهَقىتاخباُُ بًاُِ و ًَُ

 ثًَىيظتُ. بُثًَِ كاسطًَشِّ ياسيذَدَسّ بىوُِ -5

 جًاواصبّ ياسيذَدَس و يَىَبُسبُسِ سَِطُصّ ثًَىيظتُ ( بىو،اْوكضاْ )كىسِآلوتًَلُ قىتاخباُُ سَِطُصّ ئُطُس -6
 .ّهُيُكرت

 

 

 : ًاًؤطتا:ًًََُط
 دووََ(. و يُكَُ َتِ )باصُُّبُِسِ قؤُاغٌ و آلْاًِذ باخضُّ بؤ بًَت دبوؤَ واُاًُّبشِ طشُّٓهَ كَُ ُِال -1

 و ئاًادَيِ قؤُاغِ ًَُ( وًََط َتِ )باصُُّبُِسِ قؤُاغِ بؤ بًَت سؤسيؤكاهُب واُاًُّبشِ ُٓهَطشّ كَُ الُِ -2
 ثُمياُطُ.

 ًاًؤطتايُتِ. كاسّ بؤ ًُوَثُسوَسدَي سِووّ هًَُت شًاوب -3

 ُوَ.تدَيوًََ واُُيُّ هُو ًَتبثظجؤسِ -4

 ( بّ.ICDLىتُس خاوَْ بشِواُاًُّ )ًًاًؤطتاياُِ واُُّ كؤًجباشرتَ  -5

صًاُِ ئًِطوًضّ  باشرتَ ًاًؤطتاياُِ واُُّ صًاُِ ئًِطوًضّ خاوَُِ يُكًَم هُ بشِواُاًُ جًٔاًًُُكاُِ بىاسّ -6     
 ...ٓتذ...( بّ.IELTS  ،TOEFLوَن              ) 

 

 ياْ بُسِيَىَبُس وَن ُاذلىًِ قىتاخباُُّ بؤ ُوَت( بطىاصسيَاعاسَخىاطنت ) شًَىاصّ بُ ذلىًِ ًاًؤطتاّ دَكشَّ :ضىاسََ
 سارَّ ّ(11رًاسَ ) ياطاّ ِبُثًَ}صياتشُُبًَت  (طايَ 5هُ ) خىاطتُِكُّ وَّاً ًَمبًُُسج ،ًاًؤطتا  ياْ ياسيذَدَس

 .{(1960)طاهَِ  اقٌعًَش ًُدَُِ
 

 

 :ُؤيَُ و بًظت ًاددَّ
 % كًُرتبًَت.80و قىتاخباُاُُ هُ هُُابًَت سيَزَّ ًاًؤطتاياُِ ًًالن  -1
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 ُكاًْذلىًً قىتاخباُُ ًاًؤطتاياُِ واُُّ بُشُ هُ قىتاخباُاُُ، وهُ ًاًؤطتاياْ واُُّ بُشُ ُابًَت -2
 .صياتشبًََت

 
 :طًًَُ ًّاددَ
 قىتاخباُُ هُ واُُ وتُِوَّ بؤ دَدسيَت ُكاًْذلىًً ثُمياُطُ و قىتاخباُُ ًاًؤطتاياُِ بُ :سيَطُيُكَُ

 طصتِ كُستِ و ُتدَوهَ فُسًاُبُساُِ سيَللاسّ ذُوتَُ( هُياطاّ و ًاددَّ )شُشَُ بُطىيَشَّ ُكاًُْاذلىًً
 ئاطت هُطُس كاسيطُسّ و بًَت خؤّ فُسًِ دَواًِ دواّ بًُُسجًَم ًُٓىاسكشاو، (1991ّطاهَِ ) (14ّرًاسَ )

 ُُبًَت. % صياتش20هُ  ًُكًُُاذلىً قىتاخباُُ ُاو هُ ًاًؤطتاياْ طصتِ كؤّ هُ سِيَزَياْ و ُُبًَت تىاُاكُّ و
 

 ًُكاًُْاذلىً قىتاخباُُ هُ بلُْ دَواَ ُٓيُ بؤياْ تش وَصاسَتُكاُِ و ثُسوَسدَ وَصاسَتِ فُسًاُبُساُِ :دووََ
 (14ّرًاسَ ) طصتِ كُستِ و ُتدَوهَ فُسًاُبُساُِ سيَللاسّ ذُوتَُ( هُياطاّ و ًاددَّ )شُشَُ يَشَّبُطى

 ياْتىاُا و ئاطت هُطُس كاسيطُسّ و بًَت ياْخؤ فُسًِ دَواًِ دواّ بًُُسجًَم ًُٓىاسكشاو، (1991ّطاهَِ )
 ُُبًَت.

 

               واُُبًَز بُشًَىَّ ياْ فُسًاُبُس ياْ ّكاسطًَشِ دَطتُّ نوَ ًُُ بؤياْ ّثظجؤسِ و ثُسوَسدَيِ طُسثُسشتًاساُِ :ًًََُط
 ُكاْ.ًُاذلىًً قىتاخباُُ هُ بلُْ كاس

فُسًاُبُساُِ بُسِيَىَبُسايُتِ و ٓؤبُكاُِ قىتاخباُُ و ثُمياُطُ ُاذلىًًًُكاْ بؤياْ ًُُ وَن بُسِيَىبُس و : ضىاسََ
 ُ ُاذلىًًًُكاْ.ياسيذَدَس كاس بلُْ هُ قىتاخباُُ و ثُمياُط

 

 هُ واُُ وتُِوَّ بؤ دَدسيَت ُكاًْذلىًً ثُمياُطُ و قىتاخباُُ و باخضُ ياسيذَدَسّ و يَىَبُسبُسِ بُ : سيَطُثًَِحَُ
 و ُتدَوهَ فُسًاُبُساُِ سيَللاسّ ذُوتَُ( هُياطاّ و ًاددَّ )شُشَُ بُطىيَشَّ ُكاًُْاذلىًً قىتاخباُُ

 كاسيطُسّ و بًَت خؤّ فُسًِ دَواًِ دواّ بًُُسجًَم ًُٓىاسكشاو، (1991ّطاهَِ ) (14ّرًاسَ ) طصتِ كُستِ
 ُُبًَت. تىاُاّ و ئاطت هُطُس

 

 ياسيذَدَس ياْ بُسِيَىَبُس وَن ُكاًْذلىًً ثُمياُطُ و قىتاخباُُ و باخضُهُ  يَىَبُسبُسِ بُ ُادسيَت : سِيَطُشُشَُ
 .ًُكاًُْاذلىً قىتاخباُُ هُ               كاسبلُْ

 

 :يُكَُطِ و  ددًَّا
 ثًَىيظتُ: ُكاًُْاذلىًً قىتاخباُُ خاوَْ هُطُس
 رياُِاًُياْ هُطُي (فُسًاُبُساْ )ًًالن و ًاًؤطتاياْ دَطتُّ واُاًُّبشِ ثُطِذكشاوّ سَِطُُِ ويَُِيُكِ -1

 بُكاسبىوًُاْ. هُدَطت بُس بلات ثاسيَضطُ ثُسوَسدَّطصتِ  يَىَبُسايُتِبُسِ بُ ثًَصلُط

 بُس بلات ثاسيَضطُ ثُسوَسدَّطصتِ  يَىَبُسايُتِبُسِ بُ ثًَصلُط ُاًًالن فُسًاُبُساُِ و اًاًؤطت ثصتطريّ -2
 بُكاسبىوًُاْ. هُدَطت

 

 :دووََطِ و  ًاددَّ
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 دَطتُّ بُطتِ طشَّ ياطايِ ثُطِذكشاوّ سَِطُُِ ويَُِيُكِ ثًَىيظتُ ُكاًُْاذلىًً قىتاخباُُ خاوَْ هُطُس
 طاهَِ لشدًَُِدَطتج ثًَض بلات ثاسيَضطُ ثُسوَسدَّطصتِ  ىَبُسايُتِيَبُس بُ طثًَصلُ فُسًاُبُساْ و ًاًؤطتاياْ

 .َْسوودَد ًًالن هُ كُوا اُلاسياُُّطؤسِ ئُو هُطُيَ خىيَِذْ
 

 :طًًََُطِ و  ًاددَّ
بُ  خؤياْ خُسجِ هُطُس ًًالن ًاًؤطتاياُِ بؤ بلُُُوَ سآًَِاْ خىىل ُكاًُْاذلىًً قىتاخباُُ ثًَىيظتُ -1

 ساو.ُتذسطشتّ هُ طُُتُسَكاُِ سآًَِاُِ ئُٓوِ ًؤهَطىود وَ

 بؤ ًاًؤطتا واُُبًَزَكاًُاْ. بلُُُوَ سآًَِاْطاآلُُّ  خىىل ُكاًُْاذلىًً قىتاخباُُثًَىيظتُ  -2

ثًَىيظتُ ًاًؤطتا تاكى بشِواُاًُّ بُشذاسيلشدُِ خىىل شًاُذُِ ُُبًَت، دَطت بُكاس ُُبًَت. ئَُ خىالُُ  -3
 ِ ثُسوَسدَ و بًِات، ثُمياُطُكاُِ طُس بُ وَصاسَت( ُاطشيَتُوَ.دَسضىواُِ )كؤهًزَكاُ

 

 :ضىاسََ و طِ ًاددَّ
 ئاطايِ ُتًِؤهَ هُ كًُرتبًَت ُابَِ كَُ بُالّ ُكاًُْاذلىًً قىتاخباُُ فُسًاُبُساُِ و ًاًؤطتاياْ ئاطايِ ًؤهَُتِ

هُ طشَّ بُطتِ ًَُىاْ قىتاخباُُ و ، دَبًَت ُكاًْذلىًً ثُمياُطُ و قىتاخباُُ فُسًاُبُساُِ و ًاًؤطتاياْ
 ًاًؤطتا ئاًارَّ ثَِ كشابًَت. ثُمياُطُ ُاذلىًًًُكاْ هُطُيَ

 :ثًَِحَُو طِ ًاددَّ
 جَِ و داسايًُكاْ و ّوكاسطًَشِ ٓىُُسّ ثُسوَسدَيِ و كاسَ ًُٓىو هُ بُسثشطّ ًُكاًُْاذلىً قىتاخباُُ يَىَبُسّبُسِ

 .كاْخباُُقىتا سيٌَِايًُكاُِ و ياطا كشدُِ بُجَِ
 

 :شُشَُ و طِ ًاددَّ
 ثآّ ثًَىيظتِبُ دامبُصسيَِّ ْكشاو دياسّ هُخىاسَوَ كُطاُُّ ئَُ ُكاًُْاذلىًً قىتاخباُُ خاوَْدَبآ 

 قؤُاغُكاْ:

 بىاسّ هُ ثظجؤسيُكُّ و بشِواُاًُ ،طُسَتايِ  تُُذسوطتِ فشياطىصاسّ : بًُُبُطتِتُُذسوطتِ كاسًُُذّ -1
 بًَت. ًذاتُُذسوطت

 ثضيصلًَم هُطُيَ بُطت طشَّ دَبآ ،قىتابِ( صياتشَ 300هُ ) قىتابًاُِ رًاسَّ تاخباُاُُّئُوقى بؤ -2
 جاسيَم. ُٓفتُّ كُقىتاخباُُ طُسداُِ بؤبلشيَت 

 . خاُُتًَبك ساطتطشّ -3

 تىيَزَسّ و ثُسوَسدَيِ سابُسّ خضًُتطىصاسّ ثًَىيظتُ :يُتِآلكؤًُ تىيَزَسّ ياْ ثُسوَسدَيِ سابُسّ -4
 ٓاتىو ئُطُس ،( قىتابِ 150بؤ ) سِابُس يُن تًَلشِاّ بُ ُٓبًَت ُكاًُْاذلىًً ىتاخباُُق هُ يُتِآلكؤًُ

 ياْ تىيَزَسّ كؤًُآليُتِ ثُسوَسدَيِ سابُسّ سَطُص ُٓسدوو بؤ ثًَىيظتُ بىو، آلوتًَلُ قىتاخباُُسَطُصّ 
 ُٓبًَت. تايبُتِ
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 ضاوديَش. يُن ًِذايَ ( بًظت20: بؤُٓس )ضاوديَش -5

و اليُُُ  ثاسيَضطُ ثُسوَسدَّ يَىَبُسايُتِبُسِ هُطُيَ سيَلخُس وَكى دامبُصسيَت : كُطًَمسيَلخُس -6
 و بًَت كىسدطتاْ ُٓسيٌَِ داًُصتىوّ كُطُ ئُو بًُُسجًَم ،ثُيىَُذيذاسَكاُِ ديلُ و وَصاسَتِ ثُسوَسدَ

 بضاًَُت. بُباشِ كىسدّ صًاُِ و كًُُوَ بُاليُُِبًَت   ئاًادَيِ واُاًُّبشِ طشُّٓهَ

 ثاكلشدُُوَ. كؤًجاًُاكاُِ هُطُيَ بُطت طشَّ ًؤسكشدُِ ياخىد ،(ثؤي ضىاس) بؤ كاسطىصاس : يُنطىصاسكاس -7

 ثًَىيظت. بُثًَِ تش وكاسًُُذاُِ رًًَشياس و تؤًاسُىوس( )=ُىوطُس -8

 

 :تَُذُو و طِ ًاددَّ
 بلُْ ًُصساُذْاد داواّ َتىاُّد )كُ ٓاوآلتِ عًَشاقني و سيٌَِايِ داًُصساُذْ دَياُطشيَتُوَ( كىسدطتاًُُكاْ ًاًؤطتا

 وَصاسَت. سِيٌَِايًُكاُِ ( و14رًاسَ ) ياطاّ بُثًَِ خىاطنت بُشًَىَّ
 

 :ُٓشتَُ و طِ ًاددَّ
 كاسًُُذاُُئُو  ًُٓىو (اهضٌاْ األجتٌاعٌ) كؤًُآليُتِ دَطتُبُسّ بشِّ ثًَىيظتُ ُاذلىًًًُكاْ قىتاخباُُ

 ئُوكاسًُُذاُُداُِ بشِّ دَطتُبُسّ كؤًُآليُتِ ُكاًُاْ )خضًُت ُٓرًاسكشدُِبُ ًُبُطتِ  لُْب دَطتُبُس
 (.ًرييّ خؤسّ كًُىوضُ ُاطشيَتُوَ

 شُشَُ بُشِ
 وَسطشتّ و تاقًلشدُُوَكاْ و خىيَِذْ ؤطشاًُكاُِثشِ

 قىتابًاْ طىاطتُِوَّ و
 

  ُؤيَُ: و طِ ًاددَّ
 طُسباسّ صيَذَكِ واُُيُكِ وَن خبىيَِّ ذْخىيَِ تىوكًَلِثُسِ و ؤطشاَثشِ ُٓس ُٓيُ بؤياْ ًُكاًًُْاذلى قىتاخباُُ

ؤطشاَ ثشِيَىَبُسايُتِ طصتِ ُسِب هُوَسبطشيَت ) وَصاسَت ثًَصىَختُّ سَصاًُُذّ بًُُسجًَم طُسَكًًُكاًُاْ، ؤطشاًُثشِ
 كاس و ًاْمنشَكاًُاْ ُٓرًاس ُاكشيَت بؤطُس تًَلشِاّ منشَّ قىتاب و (و ٓؤيُكاُِ فًَشكشدْ و ضاثًًًُُُُكاْ

 ُُكات.  قىتابًاْ دَسضىوُِ اًِهُئُجن
 

  :َُضو ًاددَّ
 هُاليُْ واُُّ بُشُ هُو بابُتًَم ُٓس هُ صياتش واُُّ بُشُ خىيَِذُِ بُ طُسثصلّ ُكاًُْاذلىًً قىتاخباُُ

 ُُبًَت كاسيطُسّ بًُُسجًَم ثضش،ثضشِ بُشًَىَّ ياخىد ،ذآُفتُيُك هُ بُسدَواَ بُشًَىَّ كشاوَ، دياسّ بؤياْ وَصاسَت
 .ديلُ واُُكاُِ بُشُ كًُلشدُُوَّ ُطُسه
 

 :َيُكُ و ضى ًاددَّ
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 ؤطشاًِثشِ يُتِ( بًُُٓاْآل،كؤًُثُسوَسدَّ ئايّ صًاُِ كىسدّ، صًاُِ عُسَبِ، صًاُِ ئًِطوًضّ، واُُكاُِ ): يُكَُ
دَبًَت كُ  خىيَِذُِ ئُو بابُتاُُ بُ ثًَِ سيٌَِايًُكاْ .ُكاًًْبًاُ قىتاخباُُ هُ خبىيَِذسيَت دَبَِ وَصاسَت

 دَطشيَت. تايبُمتُُذّ و جؤس و طًظتًُِ ئُو قىتاخباُاُُ هُبُسضاو
 

بِ، صًاُِ صًاُِ كىسدّ، صًاُِ عُسَواُُكاُِ )ؤطشاًِ دَتىاُّ ثشِ ًُكاًُْاذلىً ًُُتًًَُىدَوهَ قىتاخباُُ :دووََ
يَىَبُسايُتِ طصتِ ثشؤطشاَ تايبُت بُ خؤياْ ئاًادَ بلُْ و خبىيَِّ دواّ وَسطشتِِ سَصاًُُذّ بُسِ( ئًِطوًضّ

خىيَِذُِ ئُو بابُتاُُ بُ ثًَِ سيٌَِايًُكاْ دَبًَت كُ تايبُمتُُذّ و  .و ٓؤيُكاُِ فًَشكشدْ و ضاثًًًُُُُكاْ
 جؤس و طًظتًُِ ئُو قىتاخباُاُُ هُبُسضاو دَطشيَت.

 

ًُٓاْ صًاُِ طُسَكِ ُثشِؤطشاًِ وَصاسَتِ ثُسوَسدَ ب بُ يُتِ(آل،كؤًُواُُكاُِ )ثُسوَسدَّ ئايّ :طًًََُ
 قىتاخباُُ دَبًَت.

 

 دووََ: و ضى ًاددَّ
 و ثُسوَسدَ وَصاسَتِ طاهَِاًُّ هُ بًَت كًُرت ُابَِ هؤكاهَُكاْ ًُُاذلىًً قىتاخباُُ : طاهَِاًُّيُكَُ

 ًُكاْ.ًطصت لشدُُوًَتاق هُطُيَ ًَتب ٓاوكاتتاقًلشدُُوَكاًُصًاْ 
 

 

 كُثُطُُذكشاوَ دَبًَت بُخؤياْ تايبُت خىيَِذُِ طاهَِاًُّ ُكاًًَْىدَوهَُتًُ و بًاُِ ًُُاذلىًً قىتاخباُُ :دووََ
 .ًؤهَُت وَسطشتِِ ثًَض ثُسوَسدَ وَصاسَتِ و ًَُىدَوهَُتًًُكُ دَصطا هُاليُْ

 
 

 .بؤ ُٓسدوو خاهَِ طُسَوَ ُذ بلشيَتُِاًُّ خىيَِذْ ثُططاهَ (1/7)ثًَض ثًَىيظتُ : طًًََُ

 :طًًََُ و ضى ًاددَّ
 و ُكاْ ) هؤكايًَُاذلىًً قىتاخباُُ هُطُس ثًَىيظتُ ،خىيَِذْ طاهَِ ٓاتِِ كؤتايِ هُ ُٓفتُ دوو تًَجُسِبىوُِ ّهُدوا
 { قُصا ثُسوَسدَّ يَىَبُسايُتِبُسِ بُ َْبذ داُُ بُطَِ قىتابًاْ، كؤتايِ ئُجناًِ ًَُىدَوهَُتِ( و بًاُِ

ثاط كشدُُوَ(  تاقِ )بؤسدّ َّبُشًَى }وُُكاْثُمياُطاكاًُض دَيًَِشْ بؤ ب.ط. ُٓهَظُُطاُذْ و ئُصًى
 .ثُطُُذكشدُِ هُاليُْ هًزُُّ طُسثُسشتًاسّ خىيَِذُِ ُاذلىًِ ثاسيَضطُ

 
 :ضىاسََ و ضى ًاددَّ
 ُابَِ و ثاساُُ بشَِ ئُو وَسطشتِِ بؤ بُس يَتُريبط ياطايِ سِيَطُّ ثًَىيظتُ ،خىيَِذْ كشيَِ دَطتُبُسُُكشدُِ هُكاتِ
 بُساًبُس {...... ٓتذكاْ،كشدُُوَ تاقِبُشذاسيلشدْ هُ  ،دَواًلشدْ }ًافُكاُِ  هُ بلشَّ بُط بَِ              قىتابِ

 يُ. طُسثًَضِ ئَُ
 

 :ثًَِحَُ و ضى ًاددَّ
  :ُكاًًُْخؤًاهًًَُاذلىً قىتاخباُُ -1

 .قؤُاغُكاْ ًُٓىو هُ ًُكاًُُذلىً ثُمياُطُ و قىتاخباُُ بشِواُاًُّ ًُٓاْ بشِواُاًُكاًُاْ .أ 
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 يُكاْ ذلىًِ ثُمياُطُ و قىتاخباُُ كشدُُوَّ تاقِ طًظتًُِ ُٓسوَن كشدُُوَكاًُاْ تاقِ ًظتًُِط .ب 
 دَبًَت .

  بشِواُاًُ بُدَطتًَِٔاُِ و طىاطتُِوَ هُكاتِ ًََِّٓبُكاسد وَصاسَت فُسًًًُكاُِ بشِواُاًُ ُّثظىوهَ ًُٓاْ .د 
 كىسدّ. بُصًاُِ

 هُ وَسطشتّ بؤ دَكُْ كًرَبِكَِ ًُكاًْذلىً قىتاخباُُ قىتابًاُِ هُطُيَ ( ٓاوتا12ثؤىل ) دَسضىاُِ .د 
 ُٓسيٍَ. ئُٓوًًُكاُِ و ذلىًِصاُلؤ و ثُمياُطُ

 

 :بًاًًُُكاْ ُاذلىًًًُ قىتاخباُُ -2
 دَكُْ. كُثُيشَِوّ دَبًَت اُُوآلت ئُو بشِواُاًُّ ًُٓاْ بشِواُاًُكاًُاْ .أ 

 .دَكُْ كُثُيشَِوّ دَبًَت وآلتُ ئُو طًظتًُِ ًُٓاْ كشدُُوَكاًُاْ تاقِ طًظتًُِ .ب 

 خؤياْ وآلتُكُّ بشِواُاًُّ بُهَلى ًَِّٓبُكاسُا وَصاسَت فُسًِ بُدَطتًَِٔاُِ و طىاطتُِوَ بشِواُاًُّ ًِفؤسِ .د 
 ًَِّ.َٓدبُكاس

 ثًَىيظتُ طًظتَُ، و ؤطشاَثشِ هُ جًاواصَ كُ كىسدطتاْ ديلُّ قىتاخباُُيُكِ بؤ طىاطتُِوَياْ هُكاتِ .د 
ئُصًىوُُكاْ(   و ُٓهَظُُطاُذْ طصتِ يَىَبُسايُتِبُسِهُاليُْ وَصاسَت ) هُ تبلشيَ ٓاوتا بشِواُاًُكُياْ

وَسصّ )ثًَىيظتُ ثًَض دَطتجًَلشدُِ تاقًلشدُُوَكاُِ  وَسدَطرييَّ. هًَِ ثؤالُُّ ئُو و منشَ كشدُِ بؤدياسّ
 ًَِٓاُِ بشِواُاًُكُ و بُسابُسكشدُِ كؤتايِ ٓاتبًَت. (يُكَُ

 

 

 :ىدَوهَُتًًُكاًَُْ ُاذلىًًًُ قىتاخباُُ -3
 ثًَلشدوَ. باوَسِّ ُكًًَُُىدَوهَُتً دَصطا كُ دَبًَت بشِواُاًُيُ ئُو ًُٓاْ بشِواُاًُكاًُاْ .أ 
،  SAT2 , SAT1, AS Level , A Level ,   IB }وَن  دَكُْ جًٔاًًُُكاْ كشدُُوَ تاقِ بُشذاسّ .ب 

IB-HL,SL  ،GCE-AL,SL ،IGCSE ، GCSE،AP، O-Level ُِو ٓاوشًَىَكا}. 

 .، بُ هؤطؤّ فُسًِ ئُو دَصطايآًََُُِّبُكاسد ُكًًَُُىدَوهَُتً دَصطا بُ تايبُت بشِواُاًُّ ًِفؤسِ .د 
 ثًَىيظتُ طًظتَُ، و ؤطشاَثشِ هُ جًاواصَ كُ ُٓسيٍَ ديلُّ قىتاخباُُيُكِ بؤ طىاطتُِوَياْ هُكاتِ .د 

 ئُصًىوُُكاْ( بؤ و ُٓهَظُُطاُذْ طصتِ يُتِيَىَبُسابُسِهُاليُْ ) بلشيَت ٓاوتاهُ وَصاسَت              بشِواُاًُكُ
وَسصّ )ثًَىيظتُ ثًَض دَطتجًَلشدُِ تاقًلشدُُوَكاُِ  وَسدَطرييَّ. هًَِ ثؤالُُّ ئُو و منشَ كشدُِ دياسّ
 ًَِٓاُِ بشِواُاًُكُ و بُسابُسكشدُِ كؤتايِ ٓاتبًَت. (يُكَُ

 

 دَكشَّ : بؤ خىاسَوَياْ ُُّئاطاُلاسيا ئَُ ،ُٓسيٍَ ٓاتؤتُ كُ بًاُِ ياْ طُسِاوَ قىتابِ -4
 . بؤ طاهَِيُكَُ طاهَِ عُسَبِ( هُ ، )كىسدّ واُُكاُِ هُ % دَبًَت20 بُسيَزَّ دَسضىوًُاْ منشَّ كًُرتيّ .أ 

 طاهَِ. هُ % 40بُ  دَبًَت ضىاسََ َُ وًطًَ بؤطاهَِ % و30بُ  دَبًَت ُٓسيٍَ، بؤ طُسِاُُوَياْ دووًَِ



 وَصاسَتِ ثُسوَسدَ  يٌَِايِ قىتاخباُُ و ثُمياُطُ ُاذلىًًًُكاْسِ

 
 

20 
 

           َ هًُاوَّ ضىاس طاهَِ يُكُ .داواُُيُ دوو هُو دَكشَّ هُطُيَ ًاًُهَُّ ُٓسيٍَ قىتابًُكُِٓس وَن ذا،ثًَِحًُ
 ،دَبُخصشيَّ هُ تاقِ كشدُُوَّ ُٓسدوو صًاُِ ) كىسدّ ، (12ثؤىل )ئُطُس طُيصتُِ  ،هُ طُسِاُُوَياْ

ًُرتيّ منشَّ  ك داكشدُُوَّ طصتِ ئُو دوو واُُيُ  ثًَىيظتُ هُ تاقِ و شُشَُ طاهَِ ثًَِحَُ عُسَبِ( و بؤ
، بُآلَ بؤ كًرَبِكًَِ ضىوُُ صاُلؤ و ثُمياُطاكاْ ُٓرًاس ًَِّ ٔ%( بُدَطت ب50)  بُ سيَزَّ          دَسضىوْ
 ُاكشيَت.

 هُو بىو طُسَكًُكُ صًاُُ هُطَِ عُسَبِ صًاُِ ياْ وىٓاتب عُسَبِ خىيَِذُِ هُ قىتابًُكُ ئُطُس .ب 
 قىتاخباُُيُ،

 .دَطشيَتُوَ كىسدّ واُُّ تُُٔا طُسَوَ خاهَِ )أ( ّ          
 الواصْ. يذااتً واُاُُّ هُو قىتابًاُُ ئُو هُبًَُٓضكشدُِ بُسثشطّ ُاذلىًًًُكاْ قىتاخباُُ .د 
             هُواُُكاُِ  قىتاخباُُ ُاو كؤتايِو  ًاُطاُُ و سِؤراُُ ِكاُكشدُُوَ تاقِ ثشطًاسَكاُِ وَآلًذاُُوَّ دَكشَّ .د 

 دَيضاًَُت. قىتابًُكُ كُ بًَت صًاُُ تِ( بُويُآل،كؤًُثُسوَسدَّ ئايّ) 
 ثؤهًَلِ وآلتُط هُو و ًَٓصتبًَتَِ بُج ُٓسيٌَِ ًَتب طايَ هُطَِ صياتش كُ دَهًََّ قىتابًُ بُو ،طُسِاوَ قىتابِ .ه 

 هُ بًُوَّ و هُدايلبىوبًَت ُٓسيٍَ هُدَسَوَّ كُ دَهًََّ قىتابًُ بُو بًاًُض بًَت. قىتابِ بشِّ خىيَِذُِ
 بذات. خىيَِذُِ بُ دسيَزَ ْكىسدطتا

 هُ ياْ عُسَبِ هُوآلتًَلِ كُ خبىيَِّ عُسَبِ هُخىيَِذُِ ُٓيُ بؤياْ قىتابًاُُ ئُو تُُٔا .و 
 بّ.( عُسَب سَِطُص) بُ ًاْباوك ياْ دايم ياخىد ٓاتنب عُسَبِ صًاُِ قىتاخباُُيُكِ

ُت دَخىيَِّ بؤ ًاوَّ دوو طايَ  ؤطشاًِ صًاُِ كىسدّ تايبثشِ  ُادويَّ تابًاُُّ بُ صًاُِ كىسدّئُو قى  .ص 
 َضاوكشدُِ:بُسِ بًُُٓاْ  شًَىَ بؤ صًاُِ عُسَبِ

 % بًَت.50منشَّ دَسضىوْ بُ سيَزَّ  -1

(يُ  %30% و 20) كُ سيَزَكُُّٓرًاس دَكشيَت  هُبشّ دووطاهَِ طُسِاُُوَ ،بؤ قىتابِ طُسِاوَ و بًاُِ -2
 .% وَن خؤّ دًًًَََِتُو40َسيَزَّ  يضدووطاهَِ دواتشبؤ 

 
 

 :شُشَُ و ضى ًاددَّ
 (ُتظاباألقىتاخباُُ و ثُمياُطُ ُاذلىًًًُكاْ بؤياْ ًُُ قىتابِ بُبآ دَواًلشدُِ بُسدَواَ  )واتُ بُشًَىَّ 

 .وَسبطشْ
 

 :وذُوتَُ ضى ًاددَّ
 .فُسًِ واُاًُّبشِ بُثًَذاُِ ثُيىَُذاسَ اليُُِ ئُصًىوُُكاْ(  تاكُُٓهَظُُطاُذْ و )ب.ط. ِ ثُسوَسدَ وَصاسَت
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 :ُٓشتَُ و ضى ًاددَّ
 قىتابًاْ: وَسطشتِِ بُ طُباسَت

 دَكات ثُيشَِوّ وَصاسَت كُ وَسطشتّ ثًَىَسَكاُِ و هًُُسد بُدَسْ ،هؤكاهَُكاْ ًُُاذلىًً قىتاخباُُ -1
ُكاْ ًهُكًُرتيّ تًُُُِ قىتاخباُُ ُاذلىًً :تًُُْ ،كُوتّ  وَن ) طاآلُِ ًُكاًْذلىً هُقىتاخباُُ
 قىتابِ ،يبُتِ ثؤىل يُكًُِ بُِسَِتِ ُابًَت هُشُط طايَ كًُرتبًَت بؤ وَسطشتًِاْ()بُتا كًُرت ُُبًَت

 .(ئًَىاساْ خىيَِذُِ قىتابِ ،دَسَكِ 

 دَكُْ خؤياْ تايبُتِ وَسطشتِِ طًظتًُِ ثُيشَِوّ ،ُكاًُْتًًَُىدَوهَ و بًاُِ ًًُُاذلىً قىتاخباُُ -2
 ُت. ًؤهَ وَسطشتِِ ثًَض وَصاسَت هُ كُثًَصرتثُطُُذكشاوَ

 

  ُؤيَُ: و ضى ًاددَّ
 بُ هًظتًَم يُكَُ تصشيِِ ًاُطِثًَض  ُُآلطا ثًَىيظتُ)جطُ هُ بًاُِ و ًَُىدَوهَُتًُكاْ(  ُكاًُْاذلىًً قىتاخباُُ

. ثُطِذكشدُِ ( بؤ ُسيَىَبُسايُتِ طصتِ ثُسوَسدَّ ثاسيَضطُبؤ ) بْ بًَِش قىتاخباُُكُ قىتابًاُِ تًُُُِ و ُاو
 )جطُ هُ ذاهَُتِ ثًَىيظت ُُبًَت(. شْوَسبط تش قىتابًُكِ ًٓض ُابَِ هًظتُ ئُودوايِ ثُطُُذكشدُِ 

 

 :يَُثُجنا ًاددَّ
ْ داواكشاواُُْ كُ بُهَطُُاًئُو  ًُٓاْ ًُكاْ،ًُاذلىً تاخباُُىق هُ قىتابِ وَسطشتِِ بؤ ثًَىيظتكاُِ بُهَطُُاًُ

 ياْ) ديَّ ُٓسيٍَ دَسَوَّ هُ قىتابًاُُّ ئُو ؤب خىاسَوَ ُُّآلخا ئَُ َضاوكشدُِبُسِ ُكاًْذلىًً هُقىتاخباُُ
 :(ًُُ ُٓسيٍَ بُ               طُس ياُْاطِاًُ
 ئُصًىوُُكاْ(.ُٓهَظُُطاُذْ و وَصاسَت )هُاليُْ ب.ط. هُ بُسابُسكشاو ُٓسيٍَ دَسَوَّ بشِواُاًُّ -1
 ثاطجؤست. كؤثِ -2
 . (اقاًُ) ُصًِطُ بُهَطُُاًُّ -3
 تُُذسوطتِ. ثصلًِِِ بُهَطُُاًُّ -4

 :يُكَُ و ثُجنا اددًَّ
 ُُٓاتِِ سِيَزَّ ًُٓاْ هؤكاهَُكاْ ُاذلىًًًُ قىتاخباُُ هُ قىتابًاْ بؤ سِيَطُثًَذساو ُُٓاتِِ سِيَزَّ صؤستشيّ

 و بًاُِ ُاذلىًًًُ قىتاخباُُ هُ بُآلَ، ًُكاًْذلىً ثُمياُطُ و قىتاخباُُ هُ                 قىتابًاُُ
 .كشاوَثُطُُذ وَصاسَت هُ ًؤهَُت وَسطشتِِ كُثًَض دَبًَت خؤياْ تايبُتِ ًِطًظتُ بُثًَِ ًَُىدَوهَُتًًُكاْ

 

 :دووََ و ثُجنا ًاددَّ 
 ثُمياُطُّ بؤ ذلىًِ ثُمياُطُّ و ُاذلىًِبؤ قىتاخباُُّ  ذلىًِ ّهُقىتاخباُُ قىتابًاْ طىاطتُِوَّ:يُكَُ

 .ئاطايًُبُثًَِ ًُٓاْ جؤس و بُط  ُاذلىًِ
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 ثُمياُطُّ وًًُكاْ ذلىً قىتاخباُُُاذلىًًًُكاُُوَ بؤ  قىتاخباُُ هُ بًاْقىتا : طىاطتُِوَّدووََ
بُثًَِ سيٌَِايًُكاْ و سَضاوكشدُِ  ًًُكاْ بُثًَِ ًُٓاْ جؤس و بُط،ذلىً ثُمياُطُّ بؤًًُكاْ ُاذلىً

 ًُسجُكاْ و تًُُْ دَبًَت.
 

 ًِ،ُاذلى ّبؤ ثُمياُطُ ثُمياُطُ وًِ بؤ قىتاخباُُّ ُاذلى قىتاخباًَُُُىاْ هُ قىتابًاْ طىاطتُِوَّ: طًًََُ
 بُثًَِ سيٌَِايًُكاْ و سَضاوكشدُِ ًُسجُكاْ و تًُُْ دَبًَت.

 
 :طًًََُو ثُجنا ًاددَّ

 صياتشبًَت.( طايَ 5هُ ) ُابَِذا هُثؤهًَل قىتابِ بضىوكرتيّ و طُوسَتشيّ هًَُُىاْ تًُُْ جًاواصّ
 

 

 

 ذُوتَُ بُشِ
 داسايٌ و كاسطًَشِّ طًظتًُِ

 :ضىاسََ و ثُجنا ًّاددَ
 و بُسِيَىَبُس بُكاسّ ًَِٓاْ كؤتايِ و هُكاسكًَصاُُوَ دَطت و داًُصساُذِْ بُطتيَطش هُطُس واروو قىتاخباُُ خاوَُِ

 .(2012) ّ طاهَِ(14)ياطاّ رًاسَ  بُثًَِ ،كاتدَ فُسًاُبُساْ و ًاًؤطتاو قىتاخباُُ رًًَشياسّ

 
 :ثًَِحَُ و ثُجنا ًاددَّ

 هُ دَبًَت ُىوطشاوَكاًُاْ بُهَلى بلُْ، وَصاسَت اطتُّئاسِ ُىوطشاو ساطتُوخؤ ُاتىاُّ ُكاًًًُْاذلى قىتاخباُُ
 وَصاسَت. بؤ بُسصبلشيَتُوَ دواتش و بًَت اوَثاسيَضط ثُسوَسدَّطصتِ  بُسِيَىَبُسايُتِ سيَطُّ

 
 

 :شُشَُ و ثُجنا ًاددَّ
 ثُمياُطُ و قىتاخباُُ هُ كُوا ُٓبًَت ياْتؤًاساُُ ئُو طصت ثًَىيظتُ ُكاًُْاذلىًً قىتاخباُُ هُطُس -1

 .ُْٓ ذاُكاًُذلىًً

 طًظتًُِ هُ كُ ًَِّٔشيَب ثًَم هًَزُاُُ ئُو ًُٓىو ثًَىيظتُ ًُكاْ،ًخؤًاهَ ًُُاذلىًً قىتاخباُُ هُ -2
 ئُو ًَُىدَوهَُتًًُكاْ و بًاُُِاذلىًًًُ  قىتاخباُُ هُ بُآلَ ثًَلشاوَ،ياْ ئاًارَ ثُسوَسدَ وَصاسَتِ

 .دَبًَـت خؤياْ تايبُتِ طًظتًُِ بُثًَِ ُهًَزُاُ

بُطىيَشَّ  ديلُ تؤًاسّ طصتِ و تؤًاسَكاُِ ًَُىدَوهَُتًًُكاْ و بًاُُِاذلىًًًُ  قىتاخباُُ هُ  -3
 بلشيَّ. ئاًادَ  طًظتًُُكاًُاْ 
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 :ذُوتَُ و ثُجنا ًاددَّ

 سِؤراُُط دَواًِ و يُكذآُفتُهُ  تكًُرتبًَ ( سؤر5) ُابًَت هُ ُكاًُْاذلىًً ثُمياُطُ و هُقىتاخباُُ لشدْدَواً
 و كؤبىوُُوَ ئُجناًذاُِ بؤ شُممُط سِؤراُِ و دَبًَت ثصىو شُممُ و ُٓيِِ سؤراُِ .كًُرتبًَت تزًًَشكا هُشُط ًَتُاب

 بُكاسديَت. ضاالكًُكاْ
 

 :ُٓشتَُ و ثُجنا ًاددَّ
 دَسباسَّ اثؤستًَمسِ ُاذلىًٌ ّتاخباُُقى يَىَبُسّبُسِ ثًَىيظتُ خىيَِذْ طاهَِ ٓاتِِ كؤتايِدواّ  ُٓفتُ دوو

ثاسيَضطُ  ثُسوَسدَّطصتِ  يَىَبُسايُتِبُسِ بُ ثًَصلُط ضاالكًُكاْ و خىيَِذْ ثشؤطُّ بُسيَىَضىوُِ ضؤًُُتِ
 طاهَِ ُىيَِ خىيَِذْ. شدُُوَّ ًؤهَُت ثًَض دَطتجًَلشدُُوَّهُطُيَ دَطتلشدْ بُ ًاًُهَُّ ُىيَل ،ئُوَطبلات.

 

 ُؤيَُ: و  ثُجنا ًاددَّ
 ثًَىيظتُ: ُكاًُْاذلىًً قىتاخباُُ كاسطًَشّ هُطُس
 ئُجنىًُُِ هُسيٌَِايًُكاُِ كُوا دَكات كاساُُ ئُو ًُٓاْكُ  بُخًَىكاساْ )طًًُاْ( ثًَلبًَِّٔ ئُجنىًُُِ -1

 ٓاتىوَ.ًًُ )هؤكاهًَُكاْ( دا ذلىً ثُمياُطُ و قىتاخباُُ بُخًَىكاساْ )طًًُاْ( ّ

 خىيَِذْ ٓؤبُّ يُن وثُمياُطُ( بؤُٓس ئاًادَيِ قؤُاغِ بؤ يَِذكاساْ )تُُٔاخى و قىتابُِىيَُِسايُتِ  -2
 .دياسّ دَكشيَت بُُٓهَبزاسدْبُسثشطِ ُىيَُِسايُتِ  دواتش قىتابِ، يُن

 

 :َُشُطت ًاددَّ
 دَكشَّ و بربِدسيَت ُابَِ ًُكاًُْاذلىً قىتاخباُُ ًًِالك كاسًُُذاُِ و ًاًؤطتا ًىوضُّ ،ذآاويِ هُثصىوّ -1

 قىتابًاْ. بًَُٓضكشدُِ خىهُكاُِ و ضاالكِ ئُجناًذاُِ ًُبُطتِ بُ وَسبطشيَت ىلَ طىودياْ تاخباُُقى

 باُلِ ذًظابِ رًاسَيُكِ سِيَطُّ هُ ُكاًُْاذلىًً قىتاخباُُ كاسًُُذاُِ و ًاًؤطتا ًىوضُّ دآات و -2
 رًاسَّ و ُاو و كىسدطتاْ يٌَُِٓس هُباُلُكاُِ يُكًَم هُ بًلاتُوَ هُطُسيُتِ قىتاخباُُ كُ دَبًَت تايبُت

 بؤ )ب.ث. قُصا(. دًََُشدسيَّ ذظاباُُ ئُو

              ّ ًىوضُّ ًاًؤطتاياُِ ًًالن ُابًَت كًُرت بًَت هُ كًُرتيّ ًىوضُّ ًاًؤطتاياُِ كُستِ طصتِ كًُرتيّ بشِ -3
 واُاًُ.بُطىيَشَّ بشِ

 :يُكَُ و شُطت ًاددَّ

 :هُ دَبًَتِ بشيت ُكاًًُْاذلىً ثُمياُطُ و قىتاخباُُ دآاتِ
 قىتابًاْ. خىيَِذُِ ُُّآلطا يَِكش -1
 وَصاسَت. سَصاًُُذّ دواّ بُخصني و ٓاوكاسّ و ياسًُتِ -2
 قىتاخباُُ. ُكاًُِضاالكً و بُسُاًُ قاصاجنِ -3
 ياّ قىتاخباُُ و ثُمياُطُ.فشؤشطا و كافرت-4
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 :دووََ و شُطت ًاددَّ
 خىاسَوَ: شًَىَيُّ بَُكًُرتبًَت  دووثصمهُ  خىيَِذْ يَِكشُابًَت وَسطشتِِ 

 .دَبًَت طاهًََم ًُٓىو ّ 15/8ثًَض  ،يُكَُ ثصلِ -1

 خىيَِذْ. دووًَِ وَسصّ دَواًِ هُدَطتجًَلشدُِ سِؤر دَ دواّ ،دووََ ثصلِ -2

 ذاسِيَلُوتًَل هُُٓس ثًَلُوَ ياْ بُجًا ثصلاُُ ئُو داُِ هُ ئاصادَ اسكبُخًَى طُسَوَ، سِيَلُوتاُُّ هُو بُدَس -3
  .بًَت

 ُاًُ بُ ُوَبلات قىتابِ هُبُخًَىكاسّ جُخت ُٓيُ بؤّ ُاذلىًِ قىتاخباُُّ طُسَوَ، سِيَلُوتاُُّ ئُو ثاط -4
 (.بٌَ ئُوَّ كاسيطُسّ ُٓبًَت هُطُس دَسووْ و كُطايُتِ قىتابِخىيَِذْ ) ثصلُكاُِ ًَِٓاُِ بؤ سِاطتُوخؤ ياْ

 بُتُواوّ ثصلُ ئُوو  بًَتُوَ ثُشًٌاْ ُٓيُ بؤّ ْ،قىتابِخىيَِذ ثصلِداُِ  سِيَلُوتِ هُ (سِؤر15) هًُاوَّ -5
 قىتاخباُُ. ًىهَلِ دَبًَتُ ثصلُ ئُو بشِّ ئُو ًاوَيُ دواّ بُآلَ وَسبطشيَتُوَ،

تايبُت بُخؤياْ دَكُْ )بُتايبُتِ بًاُِ و ئُو قىتاخباُُ ُاذلىًًًاُُّ ثُيشَِوّ طًظتًُِ وَسطشتِِ  -6
 وَن خؤئاًادَكشدًَُم بؤ طاهَِ دواتشّ خىيَِذْ. ُاوّ قىتابًاْ تؤًاسبلُْ ثًَصرتًَُىدَوهَُتًًُكاْ(، دَتىاُّ 

 

 :طًًََُ و شُطت ًاددَّ
 ُىوطًِطُّ هُاليُْ لشاوًوسدبًِ ُُّآلطا رًًَشياسّ هُثًَذاضىوُُوَّ ويَُِيُن ثًَىيظتُ ُكاًُْاذلىًً قىتاخباُُ

 طصتِ بُسيَىَبُسايُتِ هُسيَطاُّْ بل وَصاسَت بُ صلُطثًَُتذساو هُاليُْ وَصاسَتِ داسايِ( )ًؤهَ رًًَشياسّ وسدبًِِ
 .ثاسيَضطُ ثُسوَسدَّ

 
 :ضىاسََ و شُطت ًاددَّ

)بُثًَِ  طىاطتُِوَّ خاوَُذاسيَتِ، بُط و قؤُاغُكاْ صيادكشدُِ، ُتًؤهَ لشدُُوَّيَُى ،ًؤهَُت دَسًَِٓاُِ سطىًاتِ
 : أ(37)  ُّثظىوهَطىيَشَّ بُ دَبًَت، خىاسَوَ ىَّشًَ بَُ ُكاًُْاذلىًً ثُمياُطُ و قىتاخباُُبؤ  )13ًاددَّ 

 
 

  :ذاًؤهَُت وَسطشتِِ هُكاتِ يُكحاس بؤ دَبًَت خىاسَوَ بشِاُُّ بَُ ًؤهَُت وَسطشتِِ سطىًاتِ -1

 ديِاس ًوًؤْدوو   2   000    000:           ًِذاآلْ باخضُّ قؤُاغِ                  
 ديِاس ًوًؤُْٓشت   8   000   000                      بُِسَِتِ: قؤُاغِ                  
 ديِاس ًوًؤُْٓشت    8   000   000ئاًادَيِ:                      قؤُاغِ                  
 ديِاس ًوًؤُْٓشت   8   000   000ثُمياُطُ:                       قؤُاغِ                  
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 طُسَوَ ّ(1خاهَِ )هُ بشِاُُّ ئُو ًُىَّ بُ دَبًَت( دووطاأل جاسيَم) ُتًؤهَ تاصَكشدُُوَّ سطىًاتِ -2
  .باطلشاوْ

 

ًاْ ُٓيُ بشيتِ دَبًَت ًبُِسَِتقؤُاغِ بؤ ئُو قىتاخباُاُُّ ًؤهَُتِ  سطىًاتِ صيادكشدُِ قؤُاغِ ئاًادَيِ -3
اوَ طُسَسِاّ داُِ سطىًاتِ ذاُِ سطىًاتِ كشدُُوَّ ًؤهَُتِ قؤُاغِ ئاًادَيِ كُ هُ طُسَوَ ئاًارَّ ثًَلشثًَهُ
 ُاغِ بُِسَِتِ.ؤق

 

بُثًَِ ثًَىيظتِ وَصاسَت دَبًَت و سطىًاتِ كشدُُوَّ ئُو بُشُ  صيادكشدُِ ُٓسبُشًَلِ ُىَّ بؤ ثُمياُطُكاْ -4
 ( دوو ًوًؤْ ديِاس بؤ ُٓس بُشًَلِ ُىَّ.2,000,000ُىيًَُط بشيتِ دَبًَت هُ )

 

 :ىَيُ دَبًَتبَُ شًَ سطىًاتِ طىاطتُِوَّ خاوَُذاسيَتِ -5

 ديِاس ًوًؤْ طَِ  3   000    000:           ًِذاآلْ باخضُّ قؤُاغِ                  
 ديِاس ًوًؤْ ثًَِخ  5   000   000      بُِسَِتِ:                 قؤُاغِ                  
 ديِاس ًوًؤْ  ثًَِخ  5   000   000ئاًادَيِ:                      قؤُاغِ                  
 ديِاس ًوًؤْ ثًَِخ  5   000   000ثُمياُطُ:                       قؤُاغِ                  

 
 :ثًَِحَُ و شُطت ًاددَّ
ُ و ثُمياُطُكاْ دَبًَت، بًُُسجًَم و ثُمياُطُكاْ بُ خىاطتِ قىتاخباُ قىتاخباُُ هُ خىيَِذْ ُشخِ -1

بُسدَواَ بًَت، بؤ ُٓس  ؤُاغُق ًَِتُوَ تا هُوبُ ُُطؤسِّ مبًَ (يُن قىتابِ)بؤ  ( ُشخِ خىيَِذْ)
ّ صيادكشاو هُ هُ دياسّ كشدُِ ُشخِ خىيَِذْ بًُُسجًَم بشِ               ُكِ تاصَ وَسطرياو ئاصادًَقىتابً

  .%( ُشخِ خىيَِذُِ طاهَِ ثًَصىو صياتش ُُبًَت15)

ثُمياُطُياُُ وَسطرياوْ، ثًَىيظتُ  ُُ وقىتاخبا بؤئُو قىتابًاُُّ ثًَض دَسضىوُِ ئَُ سيٌَِايًُ هُو -2
  ، ئُطُس ُشخُكاًُاْ صياتش ُُبًَت هُوَّ ئًَظتا.هُ خىيَِذْ بُسدَواَ بّ                  بًُُٓاْ ُشخ 

بُسيَىَبُسايُتِ طصتِ ثُسوَسدَّ سَِصاًُُذّ ) ثًَصرت ثًَىيظتُ وَسبطرييَت هُقىتابًاْ تش ثاسَيُكِبشَِ  ُٓس -3
 ... (.ٓتذ...ثُسِتىون،جوىبُسط،  ُشخُكاُِ ) خىاسدْ،طىاطتُِوَ، وَن وَسبطريَّ (ثاسيَضطُ

 

 
  شُشَُ: و شُطت ًاددَّ

 خىيَِذْ:بُكاُِ كتًَ شخُِ
 هُ كُ قىتابًاْ وَ بُدَيفشؤشُِ ُشخاُُ ئُو بًُُٓاْ ،ًُكاًْخؤًاهَ ًًُُاذلىً ثُمياُطُ و وقىتاخباُُ باخضُ -1

 كشِيىياُُ. وَصاسَت

 دَبًَت. خىيَِذْ ُشخِ هُطُيَ ُكاْ،ًبًاًُ ثُمياُطُ و اُُوقىتاخب باخضُ -2
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 هُ كتاباُُ ئُو بُُشخِ ْوَسبطش سَِصاًُُذّ ثًَىيظتُ ًَُىدَوهَُتًًُكاْ، ثُمياُطُ و قىتاخباُُ و باخضُ -3
 و ْوَسبطش ًؤهَُتُكُ ئُوَّ ثًَض( ؤطشاَ و ضاثًًًُُُُكاْبُسِيَىبُسايُتِ طصتِ ثشِ)هُ               وَصاسَت
 قىتابًاْ. بُ وَُِفشؤشاُبًْ ثُطُُذكشاواُُّ كُ ُشخ ئُو بًُُٓاْدَبًَت 

 

 :ذُوتَُ و شُطت ًاددَّ
 بلات. قىتابِ دَطت بُ خىيَِذْ ئُوَّ ُٓبًَت ثًَض قىتابِ كُطىكاسّ و قىتاخباُُ هًَُُىاْ بُطتًَميَطش ثًَىيظتُ

 

 :ُٓشتَُ و شُطت ًاددَّ
   .ُٓرًاسدَكشيَت بُطُسثًَضُِاذلىًِ  خىيَِذُِ سِيٌَِايًُكاُِ و ياطا ًاددَيُكِ و بشِطُ بُُٓس ثابُُذُُبىوْ -1

 هًَزُُّ ياداشتِ بُ بُطنت بُثصت دَبًَت ثُسوَسدَ وَصيشّ هُدَطُآلتِ ًُعُِوّ ياْ ًاددّ طضاداُِ -2
 .داهُطُس ئاطتِ ثاسيَضطُُاذلىًًًُكاْ  قىتاخباُُ كشدُِ طُسثُسشتِ

 طضاكاْ: جؤسّ -3
              ُٓسيُكُياْ ًَُىاْ كًُاوَّ{دواجاس  و دووََ و يُكَُ جاسّ بؤ طاداسكشدُُوَئا } ُكاًًُْعُِوي طضا .أ 

 دسوطتبىو، تش طُسثًَضِ ياْ ُُكشا كًَصُكُ ضاسَطُسّ ًاوَيُ هُو ئُطُس ،كاتُُ تًَجُسِ (سؤر دَ) هُ
 دَبًَتُوَ. داخظنت سِيَلاسَكاُِ سِووبُسِووّ قىتاخباُُكُ

 طُسثًَضًُكُ جؤسّ بُثًَِ فُسًاُبُساْ( ًاًؤطتا، ياسيذَدَس، ن )بُسِيَىَبُس،وَ كاسًُُذاْ الداُِ طضاّ .ب 
 دَبًَت.

 

بُطىيَشَّ ديِاس(  ًوًؤْ 150   000   000ديِاس( تاكى )  ًوًؤْ 10  000  000)هًَُُىاْ   ًاددّ طضاّ .د 
 .دَبًَت داثُسوَسدَ وَصيشّ دَطُآلتًًُِكُ  و هُ طُسثًَض

 
 

 ُٓشتَُ بُشِ
 صتِط ذىكٌِ

  و ُؤيَُ: شُطت اددًَّ
 ذاسَكاْ.ذيثُيىَُ اليُُُ و وَصاسَت سَصاًُُذّ بُبَِ دَسبلُْ وكشاوَيُنآلب ًٓض ًُُ بؤياْ ُكاًُْاذلىًً قىتاخباُُ

 

 
 

  يَُ:ذُفتا ًاددَّ
. خىيَِذْ قؤُاغُكاُِ هُطصت بلُْ، قىتابًاْ يُكجؤشِ َوّثُيشِ هؤكاهَُكاْ ًُُاذلىًً قىتاخباُُثًَىيظتُ  -1

 كُهتىسّ و قىتابًاْ ئابىوسّ باسّ َضاوكشدُِبُسِ وبُسطُكاْ، جى سَُطِ و جؤس كشدُِ بُدياسّطُسثصلّ 
 كىسدطتاْ.ُِ طُال
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 دَكُْ. يُكجؤشِ ثُيشَِوّ خؤياْ تايبُتِ طًظتًُِ بُثًَِ ُكاًًَُْىدَوهَُتً و بًاُِ ًًُُاذلىً قىتاخباُُ -2

 

 :يُكَُ و ذُفتا ًاددَّ
 ُٓبًَت تايبُتِ رووسيَلِ ُٓيُ بؤّ ُُبىو، ثُمياُطُكاْ( بُسِيَىَبُس هُ )جطُ ُاذلىًِ قىتاخباُُّ ئُطُسخاوَُِ

 خباتُ دَطت ًُُ بؤّ و دَبًَت رًًَشياس و بُسِيَىَبُس هُطُيَ تُُٔا ًُكاُِيثُيىَُذ بُآلَ قىتاخباُُ تُالسّ ُاو هُ
 .قىتاخباُُ ُاوكاسوباسّ

 
 :دووََ و ذُفتا ًاددَّ

وَسطشتِِ هُدواّ  صَوّ وَسبطشْ، وَبُسًَِٓاْدَطتُّ  سِيٌَِايًُكاُِ ضىاسضًَىَّ هُ ُّدَتىا ُاذلىًًًُكاْ قىتاخباُُ
 بًِاطاصّ هُ وَصاسَتِ ثُسوَسدَ.ُسِيَىبُسايُتِ طصتِ سَصاًُُذّ هُطُس ُُخصُّ ئُُذاصَيِ هُ ب

 

 :طًًََُو ُفتاذ ًاددَّ
 .طاص بلُْ خؤشِ و سؤشِبريّ ئآُُطِ و عايَتًظًظ ُُآلطا ُٓيُ بؤياْ ًُكاًُْاذلىً ثُمياُطُ و وقىتاخباُُ باخضُ

 
 :ضىاسََو ذُفتا ًاددَّ

 .يَتلشبُٓهَ ًُكاًُْاذلىً قىتاخباُُ بًِاّ هُطُس تش ئاآليُكِ ًضًَت ُٓاب كىسدطتاْ ئاآلّ هُ جطُ
 

 :ثًَِحَُو ذُفتا ًاددَّ
 ثاشطشيَلِ ياْ ثًَصطشيَم يظتُثًَى بىو،بشاُذ( =لشاو)ثًَباوَسِ جًٔاُِ ُاويَلِ ُاذلىًِ قىتاخباُُّ ُاوّ ئُطُس
 .ٓاوشًَىَّ تشّ قىتاخباُُيُكِ هُ بلاتُوَ جًاّبؤئُوَّ  دابًَت هُطُيَ كىسدّ

 

 :شُشَُ و ذُفتا ًاددَّ
 هُطُسجَِ كىسدطتاًُاْ ُٓسيٌَِ ُكاًُِذلىًً قىتاخباًُُُكاُِ سيٌَِاي و ياطا ًُٓىو ُكاًُْاذلىًً قىتاخباُُ

 ئًَُاددَكاُِ  ( و2012طاهَِ ) (14ّرًاسَّ ) ياطاّ هُ بابُتًَم بُُٓس كشدُُْ ئاًارَ هُكاتِ دَكشيَت بُجَِ
 .ُسيٌَِايً

 

 :ذُوتَُ و ذُفتا ًاددَّ
 كاس بًُٓض سيٌَِايًُكِ تش ُاكشيَت دواّ دَسضىوُِ ئَُ سيٌَِايًُ هُ وَقايعِ كىسدطتاْ.

 

 
 

 (:املىجبُ طبابألا) ئَُ سِيٌَِايًُ كشدُِٓؤيُكاُِ دَس
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لخظتِِ ثُيىَُذياْ هُطُيَ رًاسَّ قىتاخباُُ و ثُمياُطُ ُاذلىًًًُكاْ هُ ُٓسيٌَِ كىسدطتاْ و سيَِ بُٓؤّ صؤسبىوُ
ُٓسوَٓا بُطىود وَسطشتّ هُ ئُصًىوُِ ضُُذ طاهَُ هُطُيَ ئُو قىتاخباُُ و  ،وَصاسَتِ ثُسوَسدَ هُ طصت بىاسَكاُذا

                  و بًاُِ هَُ بىاسَدا و دابًِِ كشدُِ دَسفُتِ فًَشكشدْ هُ وَبُسًَِٓاُِ ًُصتًٌاُِ  كُهَم وَسطشتّثُمياُطُياُُدا و 
  ٌِايًُ دَسكشا.ووّ ضُُذايُتِ و ضؤُايُتًًُوَ، ئَُ سيَهُسِ

 
 
 
 

 د. ثصتًىاْ ظادق عبذاهلل                                                           
 وَصيشّ ثُسوَسدَ                                                                
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  وێهەيەك بۆ/

  وەزیوان /بۆزانین / لەەەڵ ڕێزدا.سەرۆکایەتى ئەنجرومەنى  -

( لەەەڵ           ى )                    ەشت وەزارەتەکان و دەستە نەبەستواوەکان بەوەزارەت / وەزارەت -

 ڕێزدا.

 ڕؤژنامەى وەقایعى کرردستان / بۆ بڵاوکودنەوەى / لەەەڵ ڕێزدا. وەزارەتى داد / -

 انى وەرێم /  لەەەڵ ڕێزدا.پارێزەاک -

 .ڕاوێژکاران/لەەەڵ ڕێزدا -

  .بە وەزارەت ەکانى سەريە ەشتیيەشت بەڕێرەبەرایەتی -

   .وەزارەت بە ەکانى سەريەشت بەڕێرەبەرایەتی -

 .کارى پێریستماڵپەڕى وەزارەت / بۆ ،بەڕێرەبەرایەتى ڕاەەیان ن -

 بەڕێرەبەرايەتى ەوێبەستە ەشتييەكان و كاروبارى ياسايى/ بەشى كاروبارى ياسايى / لەەەڵ واوپێچ. -

 .خرلاو -

 

 

 


