
 
 
 

 اهبادآو ةيبرعلا ةغللا ريتسجام جمانرب
 
 جمانربلا نع
 سويرولاكب ةلمح تاجايتحال ةباجتسا اهبادآو ةيبرعلا ةغللا ريتسجام جمانرب نامجع ةعماج مدقت
 يفو ميلعتلاو ةيبرتلا عاطق يف نيلماعلا براقملا صصختلا سويرولاكب ةلمحو اهبادآو ةيبرعلا ةغللا
 ،مهفئاظو يف يقرتلاو مهفراعم ريوطتو ايلعلا مهتاسارد ةلصاوم يف نيبغارلاو تاعاطقلا نم هريغ
 .ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو يف يميداكألا دامتعالا ةيضوفم نم دمتعم جمانرب وهو
 ّةيفرعملا هتاردق ريوطت نم سراّدلا نيكمت ىلإ اهبادآو ةّيبرعلا ةغّللا يف ريتسجاملا جمانرب فدهي
 تاراهم ةسراممو ،اهتارابعو اهظافلأ تالالد ِلُّثَمتو ،ةعيفّرلا ةغّللا تاّيلامجل هقّوذت ةيمنتو ،ةّيوغّللاو
 ةيزاوملا ةطشنألاو جهنملاب بلاّطلا طبر ىلإ اًضيأ جمانربلا فدهي امك ،صوصّنلا قيقحتو ّيملعلا ثحبلا
 ةغللا ريتسجام حرطيو .جمانربلا اذه هاّنبتي يذّلا ّيوغّللا ّيركفلا لماكّتلا قيقحتل ،ةّيميلعّتلا ةّيلمعلل
 .دقنلاو بدألاو ،وحنلاو ةغللا :نيصصخت يف اهبادآو ةيبرعلا
 

 لوبقلا طورش
 ةعماج نم اهلداعي ام وأ سويرولاكبلا ةجرد ىلع ًالصاح مدقتملا نوكي نأ بجي .1

 ةغللا صصخت يف 4.0 نم 3.0 نع لقي ال لدعمب تارامإلا ةلود يف اهب فرتعم
 .اهبادآو ةيبرعلا ةغللا صصختل براقم صصخت يأ وأ اهبادآو ةيبرعلا

 ىلع لوصحلا ةطيرش ،3.0 نم لقأ هلدعم ناك اذإ اًطورشم ًالوبق بلاطلا لوبق زوجي .2
 .اهلجسي ةدمتعم تاعاس عست لوأ يف 4.0 نم 3.0 نع لقي ال لدعم

 ًالوبق ةبراقملا تاصصختلا يف سويرولاكبلا ىلع نيلصاحلا ةبلطلا لوبق زوجي .3
 :ةيلاتلا طباوضلا قفو اًطورشم

 يتلا ةيبرعلا ةغللا داوم يف 4.0 نم 3.0 نع لقي ال لدعم ىلع لوصحلا -
 .اهسرد
 تاساردلا ةنجل لبق نم اهددع ديدحت متي ةيكاردتسا تاقاسم ليجست  -

 .ةيلكلل ةعباتلا ايلعلا
 
  تاقاسملا عيزوت

 تاعاسلا ددع تاقاسملا عون
 12 ةكرتشم
 9  ةيرابجإ
 6  ةيرايتخا



 9 ةلاسرلا
 36 عومجملا

 
 
 
 
 
 
 
 
 ةيدقنلاو ةيبدألا تاساردلا يف ريتسجاملا ةجردل ةيساردلا ةطخلا

 يناثلا لصفلا لوألا لصفلا 

لا
لوألا ةنس

 ى

  ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا بدأ باطخلا ليلحت

 ثيدحلاو ميدقلا دقنلا نم ثحابم  )تاطوطخملا( صوصنلا قيقحت

 رعشلا ضورعو عاقيإلا ةيرظن بدألاو ةغللا يف ثحبلا جهانم

 )1( يرايتخا  ةيبولسأو ةيغالب تاسارد

لا
 ةنس

 ةيناثلا

 )2( يرايتخا

  ةلاسرلا

 
  ةيوحنلاو ةيوغللا تاساردلا يف ريتسجاملا ةجردل ةيساردلا ةطخلا

 يناثلا لصفلا لوألا لصفلا 
لا

لوألا ةنس
 ى

  اياضقلاو جهنملا :ةيوحنلا سرادملا باطخلا ليلحت

  مجعملا ةعانصو ةلالدلا ملع )تاطوطخملا( صوصنلا قيقحت

  يبرعلا وحنلا لوصأ بدألاو ةغللا يف ثحبلا جهانم

 )1( يرايتخا  ةيبولسأو ةيغالب تاسارد
_______ 

 )2( يرايتخا



لا
س
 ةن
لا

ث
  ةلاسرلا ةينا

 
 
 
 
 
 
 
 ةيرايتخالا تاقاسملا

  ةيرايتخالا تاقاسملا
 دقنلاو بدألا صصخت

 ةيرايتخالا تاقاسملا 
 وحنلاو ةغللا صصخت

 سردلا يف ةثيدحلا تاهاجتالا  ةثيدحلا ةيدقنلا تاهاجتالا
 يوغللا

 ةيبوساحلا تايناسللا  ميدقلا يبرعلا رثنلا نونف
 ةغلب صوصن( نراقملا بدألا
 )ةيبنجأ

 ميركلا نآرقلا يف ةيوغل تاسارد 

 حلطصملا ملع  حلطصملا ملع
 نآرقلا يف ينايبلا زاجعإلا
 ميركلا

 يف أطخلاو باوصلا سايقم 
 يوغللا لامعتسالا

 
 ةيملعلا ةجردلا ىلع لوصحلا تابلطتم

 ةدمتعم ةعاــــس 36 ةــــسارد يهنيو جرختلا تابلطتم يفوتــــسي نأ بلاطلا ىلع .1
 .)3.0( ادج ديج نع لقي ال لدعمب

 وأ ةغللا لوقح نم لقح يف ةيعماج ةلاـسر دعي نأ ةيناثلا ةنـسلا يف بلاطلا ىلع .2
  .3.0 نع لقي ال لدعمب ةشقانملا ناحتما زاتجيو ،ةدمتعم تاعاس 9 لداعت ،بدألا

 
  ةساردلا ةدم
 .ةيكاردتـسالا تاقاـسملا ةدم باـستحا نود ،ىندأ دحك ناتنـس جمانربلا يف ةـساردلا ةدم
  .ىصقأ دحك ةدحاوً ةنس ةلاسرلا دادعإ ةرتف ديدمت زوجيو

 
  سيردتلا ةغل
 .ةيبرعلاب اهبادآو ةيبرعلا ةغللا ريتسجام تاقاسم سردت
 
  ةيساردلا موسرلا

 .ةدمتعملا ةعاسلا نع مهرد 2000



 
 ةساردلا مايأ
 )تبسلاو ةعمجلاو سيمخلا مايأ( عوبسألا ةياهن
 
 
 
 
 
 


