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 0102/ 51/ 51-51 اٌزذاًي ئشىبٌْخىنذعخ اٌزؼٍُْ االفرتاػِ يف اٌذًي اٌؼشثْخ ثني ئعرتارْغْخ اٌزنبًي ً 0اٌذًيل األًي اٌؼٍِّ ادلإدتش

   الديباجة:الديباجة:

  00األسػْخاألسػْخ  

ْ ب، ًمل  ْ ب ًاعزّبػ ً  ؽشوزو الزظبدّ ب ًصمبف ِ  خالي اٌغ نٌاد ادلبػْخ عبئؾخ وٌسًٔب، شل ب أد ٍ ئىل ش ْ ب، ًمل شيذ اٌؼبمل اٌؼشث ْ ب ًاعزّبػ ً  ؽشوزو الزظبدّ ب ًصمبف ِ  خالي اٌغ نٌاد ادلبػْخ عبئؾخ وٌسًٔب، شل ب أد ٍ ئىل ش ْ ب، ًمل شيذ اٌؼبمل اٌؼشث ْ ب ًاعزّبػ ً  ؽشوزو الزظبدّ ب ًصمبف ِ  خالي اٌغ نٌاد ادلبػْخ عبئؾخ وٌسًٔب، شل ب أد ٍ ئىل ش ْ ب، ًمل شيذ اٌؼبمل اٌؼشث ْ ب ًاعزّبػ ً  ؽشوزو الزظبدّ ب ًصمبف ِ  خالي اٌغ نٌاد ادلبػْخ عبئؾخ وٌسًٔب، شل ب أد ٍ ئىل ش شيذ اٌؼبمل اٌؼشث
ٓ  اٌز ؼٍُْ  ٓ  اٌز ؼٍُْ ّى ٓ  اٌز ؼٍُْ ّى ٓ  اٌز ؼٍُْ ّى ػؼ ٔزْغخ لشاس رؼٍْك اٌذ ساعخ خبط خ يف ػؼ ٔزْغخ لشاس رؼٍْك اٌذ ساعخ خبط خ يف ػؼ ٔزْغخ لشاس رؼٍْك اٌذ ساعخ خبط خ يف ػؼ ٔزْغخ لشاس رؼٍْك اٌذ ساعخ خبط خ يف مبنأٍ ػٓ رٌه، فمذ رأص ش ىٌ آخش ثشىً ًامبنأٍ ػٓ رٌه، فمذ رأص ش ىٌ آخش ثشىً ًامبنأٍ ػٓ رٌه، فمذ رأص ش ىٌ آخش ثشىً ًامبنأٍ ػٓ رٌه، فمذ رأص ش ىٌ آخش ثشىً ًا  --ػٍَ اخزالف أؿٌاسهػٍَ اخزالف أؿٌاسه--ّى

ْ خ طبسِخ ػّبٔب ٌغالِخ  ْ خ طبسِخ ػّبٔب ٌغالِخ األشيش األًىل ِٓ ثذاّخ أزشبسىب، شل ب أػمجو لشاس آخش ثبٌؼٌدح ئىل ِمبػذ اٌذ سط حتذ رذاثري ًلبئ ْ خ طبسِخ ػّبٔب ٌغالِخ األشيش األًىل ِٓ ثذاّخ أزشبسىب، شل ب أػمجو لشاس آخش ثبٌؼٌدح ئىل ِمبػذ اٌذ سط حتذ رذاثري ًلبئ ْ خ طبسِخ ػّبٔب ٌغالِخ األشيش األًىل ِٓ ثذاّخ أزشبسىب، شل ب أػمجو لشاس آخش ثبٌؼٌدح ئىل ِمبػذ اٌذ سط حتذ رذاثري ًلبئ األشيش األًىل ِٓ ثذاّخ أزشبسىب، شل ب أػمجو لشاس آخش ثبٌؼٌدح ئىل ِمبػذ اٌذ سط حتذ رذاثري ًلبئ
ْ خ اعزؾذصذ ػٍَ ادلٌ ْ خ اعزؾذصذ ػٍَ ادلٌاٌؼجبد ًاٌجالد، ًثبدلٌاصاح مت  اإلػالْ ػٓ اٌز ؼٍُْ ػٓ ثؼذ؛ ًرٌه ثفزؼ ِنظبد ئٌىرتًٔ ْ خ اعزؾذصذ ػٍَ ادلٌاٌؼجبد ًاٌجالد، ًثبدلٌاصاح مت  اإلػالْ ػٓ اٌز ؼٍُْ ػٓ ثؼذ؛ ًرٌه ثفزؼ ِنظبد ئٌىرتًٔ ْ خ اعزؾذصذ ػٍَ ادلٌاٌؼجبد ًاٌجالد، ًثبدلٌاصاح مت  اإلػالْ ػٓ اٌز ؼٍُْ ػٓ ثؼذ؛ ًرٌه ثفزؼ ِنظبد ئٌىرتًٔ الغ اٌش مسْخ ٌفبئذح الغ اٌش مسْخ ٌفبئذح الغ اٌش مسْخ ٌفبئذح الغ اٌش مسْخ ٌفبئذح اٌؼجبد ًاٌجالد، ًثبدلٌاصاح مت  اإلػالْ ػٓ اٌز ؼٍُْ ػٓ ثؼذ؛ ًرٌه ثفزؼ ِنظبد ئٌىرتًٔ

ـ بٌت اٌ يت رغّؼ ٌو  ْ خ اٌ ـ ٍجخ رفبدّب ٌإلػالْ ػٓ عنخ ثْؼبء، ِنظبد ًػؼذ يف احلغجبْ ئِىبٔ ـ بٌت اٌ يت رغّؼ ٌو اٌ ْ خ اٌ ـ ٍجخ رفبدّب ٌإلػالْ ػٓ عنخ ثْؼبء، ِنظبد ًػؼذ يف احلغجبْ ئِىبٔ ـ بٌت اٌ يت رغّؼ ٌو اٌ ْ خ اٌ ـ ٍجخ رفبدّب ٌإلػالْ ػٓ عنخ ثْؼبء، ِنظبد ًػؼذ يف احلغجبْ ئِىبٔ ـ بٌت اٌ يت رغّؼ ٌو اٌ ْ خ اٌ ـ ٍجخ رفبدّب ٌإلػالْ ػٓ عنخ ثْؼبء، ِنظبد ًػؼذ يف احلغجبْ ئِىبٔ   --يف أغٍت األؽْبْيف أغٍت األؽْبْ--اٌ
ِ  لبثً ٌٍز ؾًّْ يف أُ ًلذ. ْ  زلزٌاىب اٌؼٍّ ِ  لبثً ٌٍز ؾًّْ يف أُ ًلذ.ثبالعزفبدح ثشىً ِغزّش ِنيب، عّْب ًأ ْ  زلزٌاىب اٌؼٍّ ِ  لبثً ٌٍز ؾًّْ يف أُ ًلذ.ثبالعزفبدح ثشىً ِغزّش ِنيب، عّْب ًأ ْ  زلزٌاىب اٌؼٍّ ِ  لبثً ٌٍز ؾًّْ يف أُ ًلذ.ثبالعزفبدح ثشىً ِغزّش ِنيب، عّْب ًأ ْ  زلزٌاىب اٌؼٍّ   ثبالعزفبدح ثشىً ِغزّش ِنيب، عّْب ًأ

ْ ب ػٍَ مجْغ اٌمـ ْ ب ػٍَ مجْغ اٌمـٌمذ فشع ًثبء وٌسًٔب ٔفغو رىنٌٌٌع ْ ب ػٍَ مجْغ اٌمـٌمذ فشع ًثبء وٌسًٔب ٔفغو رىنٌٌٌع ْ ب ػٍَ مجْغ اٌمـٌمذ فشع ًثبء وٌسًٔب ٔفغو رىنٌٌٌع بػبد، عّْب لـبع اٌز ؼٍُْ أؽذ سوبئض االلزظبد اٌٌؿين ، ػٍْو بػبد، عّْب لـبع اٌز ؼٍُْ أؽذ سوبئض االلزظبد اٌٌؿين ، ػٍْو بػبد، عّْب لـبع اٌز ؼٍُْ أؽذ سوبئض االلزظبد اٌٌؿين ، ػٍْو بػبد، عّْب لـبع اٌز ؼٍُْ أؽذ سوبئض االلزظبد اٌٌؿين ، ػٍْو ٌمذ فشع ًثبء وٌسًٔب ٔفغو رىنٌٌٌع
ْ خ ًاإلؿبساد مبخزٍف اٌز خظ ظبد، اٌمـبع اٌمبدس ػٍَ ٌِاعيخ اٌز ـٌساد  ٌ ي يف طنبػخ ادلٌاسد اٌجششّ خ ًاٌىٌادس اجلبِؼ ْ خ ًاإلؿبساد مبخزٍف اٌز خظ ظبد، اٌمـبع اٌمبدس ػٍَ ٌِاعيخ اٌز ـٌساد ّؼ ٌ ي يف طنبػخ ادلٌاسد اٌجششّ خ ًاٌىٌادس اجلبِؼ ْ خ ًاإلؿبساد مبخزٍف اٌز خظ ظبد، اٌمـبع اٌمبدس ػٍَ ٌِاعيخ اٌز ـٌساد ّؼ ٌ ي يف طنبػخ ادلٌاسد اٌجششّ خ ًاٌىٌادس اجلبِؼ ْ خ ًاإلؿبساد مبخزٍف اٌز خظ ظبد، اٌمـبع اٌمبدس ػٍَ ٌِاعيخ اٌز ـٌساد ّؼ ٌ ي يف طنبػخ ادلٌاسد اٌجششّ خ ًاٌىٌادس اجلبِؼ ّؼ

ِ  ثبِزْبص ّشاىٓ ػٍَ اٌز ىنٌٌٌعْب دلغبّشح اٌظشً ً  ػبمل سلّ ِ  ثبِزْبص ّشاىٓ ػٍَ اٌز ىنٌٌٌعْب دلغبّشح اٌظشًًاٌز ظذ ُ ٌٍز ؾذ ّبد يف ظ ً  ػبمل سلّ ِ  ثبِزْبص ّشاىٓ ػٍَ اٌز ىنٌٌٌعْب دلغبّشح اٌظشًًاٌز ظذ ُ ٌٍز ؾذ ّبد يف ظ ً  ػبمل سلّ ِ  ثبِزْبص ّشاىٓ ػٍَ اٌز ىنٌٌٌعْب دلغبّشح اٌظشًًاٌز ظذ ُ ٌٍز ؾذ ّبد يف ظ ً  ػبمل سلّ ف احلشعخ، ًىٌ ِب أعرب ىْئخ اٌز ذسّظ ف احلشعخ، ًىٌ ِب أعرب ىْئخ اٌز ذسّظ ف احلشعخ، ًىٌ ِب أعرب ىْئخ اٌز ذسّظ ف احلشعخ، ًىٌ ِب أعرب ىْئخ اٌز ذسّظ ًاٌز ظذ ُ ٌٍز ؾذ ّبد يف ظ
ً  ئىل رٌظْفيب يف ًلذ أطجؼ فْو اٌز ؼٍُْ ػٓ ثؼذ ثذّال ٍِؾ ب ثً ػشًسح ال غنَ ػنيب.  ْ  ِ ً  ئىل رٌظْفيب يف ًلذ أطجؼ فْو اٌز ؼٍُْ ػٓ ثؼذ ثذّال ٍِؾ ب ثً ػشًسح ال غنَ ػنيب.ػٍَ االىزّبَ هبب فىبٔذ أ   ْ  ِ ً  ئىل رٌظْفيب يف ًلذ أطجؼ فْو اٌز ؼٍُْ ػٓ ثؼذ ثذّال ٍِؾ ب ثً ػشًسح ال غنَ ػنيب.ػٍَ االىزّبَ هبب فىبٔذ أ   ْ  ِ ً  ئىل رٌظْفيب يف ًلذ أطجؼ فْو اٌز ؼٍُْ ػٓ ثؼذ ثذّال ٍِؾ ب ثً ػشًسح ال غنَ ػنيب.ػٍَ االىزّبَ هبب فىبٔذ أ   ْ  ِ   ػٍَ االىزّبَ هبب فىبٔذ أ 

 ْ ْ خ اٌٌؽْذح اٌ يت رؼّٓ اٌز ؼٍُْ األِضً فؾغت ثً أًعذد اذلْئخ ًعبئً سلّ ْ ٌزا، مل رىٓ رٍه ادلنظبد اٌجْئخ اإلٌىرتًٔ ْ خ اٌٌؽْذح اٌ يت رؼّٓ اٌز ؼٍُْ األِضً فؾغت ثً أًعذد اذلْئخ ًعبئً سلّ ْ ٌزا، مل رىٓ رٍه ادلنظبد اٌجْئخ اإلٌىرتًٔ ْ خ اٌٌؽْذح اٌ يت رؼّٓ اٌز ؼٍُْ األِضً فؾغت ثً أًعذد اذلْئخ ًعبئً سلّ ْ ٌزا، مل رىٓ رٍه ادلنظبد اٌجْئخ اإلٌىرتًٔ ْ خ اٌٌؽْذح اٌ يت رؼّٓ اٌز ؼٍُْ األِضً فؾغت ثً أًعذد اذلْئخ ًعبئً سلّ خ أخشٍ خ أخشٍ ٌزا، مل رىٓ رٍه ادلنظبد اٌجْئخ اإلٌىرتًٔ
ْ خ افرتاػْ خ أعيّذ ئىل ؽذ  وجري يف رؼضّض  ْ خ ًاٌز ٌاطً ِغ ِزؼٍ ّْيب، شل ب أؽذس ثْئخ رؼٍّْ ْ خ افرتاػْ خ أعيّذ ئىل ؽذ  وجري يف رؼضّض رؼْنيب ػٍَ ئّظبي ِبد ذتب اٌؼٍّ ْ خ ًاٌز ٌاطً ِغ ِزؼٍ ّْيب، شل ب أؽذس ثْئخ رؼٍّْ ْ خ افرتاػْ خ أعيّذ ئىل ؽذ  وجري يف رؼضّض رؼْنيب ػٍَ ئّظبي ِبد ذتب اٌؼٍّ ْ خ ًاٌز ٌاطً ِغ ِزؼٍ ّْيب، شل ب أؽذس ثْئخ رؼٍّْ ْ خ افرتاػْ خ أعيّذ ئىل ؽذ  وجري يف رؼضّض رؼْنيب ػٍَ ئّظبي ِبد ذتب اٌؼٍّ ْ خ ًاٌز ٌاطً ِغ ِزؼٍ ّْيب، شل ب أؽذس ثْئخ رؼٍّْ رؼْنيب ػٍَ ئّظبي ِبد ذتب اٌؼٍّ
ٌ ال عشّؼب ًأًعذد ثذائً ِنبعجخ، ػٍّب أٔ و وبٔذ  ْ خ أًعجذ حت ً  ظشًف اعزضنبئ ـ بٌت يف ظ ْ خ ثني األعزبر ًاٌ ٌ ال عشّؼب ًأًعذد ثذائً ِنبعجخ، ػٍّب أٔ و وبٔذ اٌؼاللبد اٌؼٍّ ْ خ أًعجذ حت ً  ظشًف اعزضنبئ ـ بٌت يف ظ ْ خ ثني األعزبر ًاٌ ٌ ال عشّؼب ًأًعذد ثذائً ِنبعجخ، ػٍّب أٔ و وبٔذ اٌؼاللبد اٌؼٍّ ْ خ أًعجذ حت ً  ظشًف اعزضنبئ ـ بٌت يف ظ ْ خ ثني األعزبر ًاٌ ٌ ال عشّؼب ًأًعذد ثذائً ِنبعجخ، ػٍّب أٔ و وبٔذ اٌؼاللبد اٌؼٍّ ْ خ أًعجذ حت ً  ظشًف اعزضنبئ ـ بٌت يف ظ ْ خ ثني األعزبر ًاٌ اٌؼاللبد اٌؼٍّ

ْ  االلزظبد ىنبن ثؼغ اٌىنبن ثؼغ اٌ ْ  االلزظبد ز غبسة احملزشّخ حتذ ئششاف اٌمـبع اخلبص  رجن ذ اٌز ؼٍُْ ػٓ ثؼذ لجً عبئؾخ وٌسًٔب ًػْب ِنيب ثأ ْ  االلزظبد ز غبسة احملزشّخ حتذ ئششاف اٌمـبع اخلبص  رجن ذ اٌز ؼٍُْ ػٓ ثؼذ لجً عبئؾخ وٌسًٔب ًػْب ِنيب ثأ ْ  االلزظبد ز غبسة احملزشّخ حتذ ئششاف اٌمـبع اخلبص  رجن ذ اٌز ؼٍُْ ػٓ ثؼذ لجً عبئؾخ وٌسًٔب ًػْب ِنيب ثأ ز غبسة احملزشّخ حتذ ئششاف اٌمـبع اخلبص  رجن ذ اٌز ؼٍُْ ػٓ ثؼذ لجً عبئؾخ وٌسًٔب ًػْب ِنيب ثأ
ً  األِضً ٌزؾمْك اٌز نّْخ ادلغزذاِخ.  ِ  ّغزضّش يف رىنٌٌٌعْب ادلؼٌٍِبد ًاالر ظبالد فيِ احل ً  األِضً ٌزؾمْك اٌز نّْخ ادلغزذاِخ. اٌؼبدل ِ  ّغزضّش يف رىنٌٌٌعْب ادلؼٌٍِبد ًاالر ظبالد فيِ احل ً  األِضً ٌزؾمْك اٌز نّْخ ادلغزذاِخ. اٌؼبدل ِ  ّغزضّش يف رىنٌٌٌعْب ادلؼٌٍِبد ًاالر ظبالد فيِ احل ً  األِضً ٌزؾمْك اٌز نّْخ ادلغزذاِخ. اٌؼبدل ِ  ّغزضّش يف رىنٌٌٌعْب ادلؼٌٍِبد ًاالر ظبالد فيِ احل   اٌؼبدل

ِ  ئث بْ فرتح اجلبئؾخ ِش ِ  ئث بْ فرتح اجلبئؾخ ِشًىىزا ػشف اٌز ؼٍُْ يف اٌٌؿٓ اٌؼشث ِ  ئث بْ فرتح اجلبئؾخ ِشًىىزا ػشف اٌز ؼٍُْ يف اٌٌؿٓ اٌؼشث ِ  ئث بْ فرتح اجلبئؾخ ِشًىىزا ػشف اٌز ؼٍُْ يف اٌٌؿٓ اٌؼشث ؽٍخ رىنٌٌٌعْ خ عذّذح أدخٍزو ػبدلب افرتاػْ ب ّزجن َ اٌش لّنخ ؽٍخ رىنٌٌٌعْ خ عذّذح أدخٍزو ػبدلب افرتاػْ ب ّزجن َ اٌش لّنخ ؽٍخ رىنٌٌٌعْ خ عذّذح أدخٍزو ػبدلب افرتاػْ ب ّزجن َ اٌش لّنخ ؽٍخ رىنٌٌٌعْ خ عذّذح أدخٍزو ػبدلب افرتاػْ ب ّزجن َ اٌش لّنخ ًىىزا ػشف اٌز ؼٍُْ يف اٌٌؿٓ اٌؼشث
ْ خ ًشجىبد اٌز ٌاطً ًادلؼشفخ مبخزٍف أعيضذتب، ػبمل  ْ خ ًشجىبد اٌز ٌاطً ًادلؼشفخ مبخزٍف أعيضذتب، ػبمل يف اٌز ؾبػش ًاٌز مٌُّ ًاٌز مُْْ ثبالػزّبد ػٍَ مجْغ اٌٌعبئؾ اإلٌىرتًٔ ْ خ ًشجىبد اٌز ٌاطً ًادلؼشفخ مبخزٍف أعيضذتب، ػبمل يف اٌز ؾبػش ًاٌز مٌُّ ًاٌز مُْْ ثبالػزّبد ػٍَ مجْغ اٌٌعبئؾ اإلٌىرتًٔ ْ خ ًشجىبد اٌز ٌاطً ًادلؼشفخ مبخزٍف أعيضذتب، ػبمل يف اٌز ؾبػش ًاٌز مٌُّ ًاٌز مُْْ ثبالػزّبد ػٍَ مجْغ اٌٌعبئؾ اإلٌىرتًٔ يف اٌز ؾبػش ًاٌز مٌُّ ًاٌز مُْْ ثبالػزّبد ػٍَ مجْغ اٌٌعبئؾ اإلٌىرتًٔ

ِ  ثزٍه اٌش جىبد، ِفشصا اٌؼذّذ ِٓ ادلشبوً ًاٌظ ؼٌثبد يف ِ  ثزٍه اٌش جىبد، ِفشصا اٌؼذّذ ِٓ ادلشبوً ًاٌظ ؼٌثبد يفخيزرب حتى ُ اٌٌؿٓ اٌؼشث ِ  ثزٍه اٌش جىبد، ِفشصا اٌؼذّذ ِٓ ادلشبوً ًاٌظ ؼٌثبد يفخيزرب حتى ُ اٌٌؿٓ اٌؼشث ِ  ثزٍه اٌش جىبد، ِفشصا اٌؼذّذ ِٓ ادلشبوً ًاٌظ ؼٌثبد يفخيزرب حتى ُ اٌٌؿٓ اٌؼشث ْ  ثؼؼيب آخش لذ   خيزرب حتى ُ اٌٌؿٓ اٌؼشث ْ  ثؼؼيب آخش لذ وضري ِٓ اٌذ ًي سغُ أ ْ  ثؼؼيب آخش لذ وضري ِٓ اٌذ ًي سغُ أ ْ  ثؼؼيب آخش لذ وضري ِٓ اٌذ ًي سغُ أ وضري ِٓ اٌذ ًي سغُ أ
  ِ ِ  عبس فْو ثزؾذ  ِنمـغ اٌن ظري ِزغبًصا اٌؼٌائك ًاٌؼمجبد، يف ؽني أًعذ ثؼؼيُ آخش ػشًسح ادلضاًعخ ثني اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ِ  عبس فْو ثزؾذ  ِنمـغ اٌن ظري ِزغبًصا اٌؼٌائك ًاٌؼمجبد، يف ؽني أًعذ ثؼؼيُ آخش ػشًسح ادلضاًعخ ثني اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ِ  عبس فْو ثزؾذ  ِنمـغ اٌن ظري ِزغبًصا اٌؼٌائك ًاٌؼمجبد، يف ؽني أًعذ ثؼؼيُ آخش ػشًسح ادلضاًعخ ثني اٌز ؼٍُْ االفرتاػ عبس فْو ثزؾذ  ِنمـغ اٌن ظري ِزغبًصا اٌؼٌائك ًاٌؼمجبد، يف ؽني أًعذ ثؼؼيُ آخش ػشًسح ادلضاًعخ ثني اٌز ؼٍُْ االفرتاػ

ْ برو ًأـاللب ً  ؽغت ئِىبٔ ِ  و ّ ال ٌو، فىبٔذ جتبسة طنؼذ احلذس اٌش لّ ُ  اٌ زُ ع ؼً ِى ْ برو ًأـاللبًٔظريه اٌز مٍْذ ً  ؽغت ئِىبٔ ِ  و ّ ال ٌو، فىبٔذ جتبسة طنؼذ احلذس اٌش لّ ُ  اٌ زُ ع ؼً ِى ْ برو ًأـاللبًٔظريه اٌز مٍْذ ً  ؽغت ئِىبٔ ِ  و ّ ال ٌو، فىبٔذ جتبسة طنؼذ احلذس اٌش لّ ُ  اٌ زُ ع ؼً ِى ْ برو ًأـاللبًٔظريه اٌز مٍْذ ً  ؽغت ئِىبٔ ِ  و ّ ال ٌو، فىبٔذ جتبسة طنؼذ احلذس اٌش لّ ُ  اٌ زُ ع ؼً ِى ٌ سارو.   ًٔظريه اٌز مٍْذ ٌ سارو. ِٓ رظ ٌ سارو. ِٓ رظ ٌ سارو. ِٓ رظ   ِٓ رظ

ِ ، عبء ىزا ادلإدتش اٌذ ًيل  ادلٌعٌَ ثــ0  ٌ ي اٌش لّ ِ ، عبء ىزا ادلإدتش اٌذ ًيل  ادلٌعٌَ ثــ0 ًأِبَ ىزا اٌز ؾ ٌ ي اٌش لّ ِ ، عبء ىزا ادلإدتش اٌذ ًيل  ادلٌعٌَ ثــ0 ًأِبَ ىزا اٌز ؾ ٌ ي اٌش لّ ِ ، عبء ىزا ادلإدتش اٌذ ًيل  ادلٌعٌَ ثــ0 ًأِبَ ىزا اٌز ؾ ٌ ي اٌش لّ ىنذعخ اٌزؼٍُْ االفرتاػِ يف اٌذًي اٌؼشثْخ ثني ىنذعخ اٌزؼٍُْ االفرتاػِ يف اٌذًي اٌؼشثْخ ثني ًأِبَ ىزا اٌز ؾ
ِ  ِؼزّذ   ئعرتارْغْخ اٌزنبًي ًئشىبٌْخئعرتارْغْخ اٌزنبًي ًئشىبٌْخ ْ خ اٌز ؼٍُْ االفرتاػِ وجذًّ رؼٍّْ ِ  ِؼزّذ وبشفب ػٓ ٌِلؼ ْ خ اٌز ؼٍُْ االفرتاػِ وجذًّ رؼٍّْ ِ  ِؼزّذ وبشفب ػٓ ٌِلؼ ْ خ اٌز ؼٍُْ االفرتاػِ وجذًّ رؼٍّْ ِ  ِؼزّذ وبشفب ػٓ ٌِلؼ ْ خ اٌز ؼٍُْ االفرتاػِ وجذًّ رؼٍّْ ْ خ، ًِربصا دًسه ًرأصريه وبشفب ػٓ ٌِلؼ ْ خ، ًِربصا دًسه ًرأصريه يف اٌذ ًي اٌؼشث ْ خ، ًِربصا دًسه ًرأصريه يف اٌذ ًي اٌؼشث ْ خ، ًِربصا دًسه ًرأصريه يف اٌذ ًي اٌؼشث يف اٌذ ًي اٌؼشث
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ْ خ اٌ يت رؼني ػٍَ اعزضّبس سلشعبذتب ِٓ أعً   يف اٌز ؼٍُْيف اٌز ؼٍُْيف اٌز ؼٍُْيف اٌز ؼٍُْ ْ خ اٌز ؼٍّْ ِ ، ًرٌه ِٓ خالي اٌٌلٌف ػٍَ األؿش ادلشعؼ ْ خ اٌ يت رؼني ػٍَ اعزضّبس سلشعبذتب ِٓ أعً ًاٌجؾش اٌؼٍّ ْ خ اٌز ؼٍّْ ِ ، ًرٌه ِٓ خالي اٌٌلٌف ػٍَ األؿش ادلشعؼ ْ خ اٌ يت رؼني ػٍَ اعزضّبس سلشعبذتب ِٓ أعً ًاٌجؾش اٌؼٍّ ْ خ اٌز ؼٍّْ ِ ، ًرٌه ِٓ خالي اٌٌلٌف ػٍَ األؿش ادلشعؼ ْ خ اٌ يت رؼني ػٍَ اعزضّبس سلشعبذتب ِٓ أعً ًاٌجؾش اٌؼٍّ ْ خ اٌز ؼٍّْ ِ ، ًرٌه ِٓ خالي اٌٌلٌف ػٍَ األؿش ادلشعؼ ًاٌجؾش اٌؼٍّ
. ِ ْ خ دتبشْب ًخظٌطْ خ وً ثٍذ ػشث ِ .حتمْك اٌز نّْخ اجملزّؼ ْ خ دتبشْب ًخظٌطْ خ وً ثٍذ ػشث ِ .حتمْك اٌز نّْخ اجملزّؼ ْ خ دتبشْب ًخظٌطْ خ وً ثٍذ ػشث ِ .حتمْك اٌز نّْخ اجملزّؼ ْ خ دتبشْب ًخظٌطْ خ وً ثٍذ ػشث   حتمْك اٌز نّْخ اجملزّؼ

  00اإلشىبٌْخاإلشىبٌْخ  
ٌ ساد دفؼزنب ئىل خٌع غّبس ىزا ادلٌػٌع، ًاٌ يت صلٍّيب فّْب ًٌمذ رشع ّذ يف أرىبٔنب رلٌّػًٌمذ رشع ّذ يف أرىبٔنب رلٌّػًٌمذ رشع ّذ يف أرىبٔنب رلٌّػًٌمذ رشع ّذ يف أرىبٔنب رلٌّػ ٌ ساد دفؼزنب ئىل خٌع غّبس ىزا ادلٌػٌع، ًاٌ يت صلٍّيب فّْب خ ِٓ اٌز ظ ٌ ساد دفؼزنب ئىل خٌع غّبس ىزا ادلٌػٌع، ًاٌ يت صلٍّيب فّْب خ ِٓ اٌز ظ ٌ ساد دفؼزنب ئىل خٌع غّبس ىزا ادلٌػٌع، ًاٌ يت صلٍّيب فّْب خ ِٓ اٌز ظ   0 0 ٍٍِِّّخ ِٓ اٌز ظ

ْ خ االفرتاػْ خ يف دًٌ  ●● ْ خ رـجْك اٌجْئخ اٌز ؼٍّْ ِ ، ًئِىبٔ ٌّ خ ٌذًي اٌٌؿٓ اٌؼشث ْ خ ًاٌجنْخ اٌز نّ ْ خ االفرتاػْ خ يف دًٌاخزجبس عبىضّ خ اٌمبػذح ادلؼشف ْ خ رـجْك اٌجْئخ اٌز ؼٍّْ ِ ، ًئِىبٔ ٌّ خ ٌذًي اٌٌؿٓ اٌؼشث ْ خ ًاٌجنْخ اٌز نّ ْ خ االفرتاػْ خ يف دًٌاخزجبس عبىضّ خ اٌمبػذح ادلؼشف ْ خ رـجْك اٌجْئخ اٌز ؼٍّْ ِ ، ًئِىبٔ ٌّ خ ٌذًي اٌٌؿٓ اٌؼشث ْ خ ًاٌجنْخ اٌز نّ ْ خ االفرتاػْ خ يف دًٌاخزجبس عبىضّ خ اٌمبػذح ادلؼشف ْ خ رـجْك اٌجْئخ اٌز ؼٍّْ ِ ، ًئِىبٔ ٌّ خ ٌذًي اٌٌؿٓ اٌؼشث ْ خ ًاٌجنْخ اٌز نّ   و. و. اخزجبس عبىضّ خ اٌمبػذح ادلؼشف

ِ  لجً اجل  ●● ِ  لجً اجلاٌز غبسة اٌش ائذح يف رلبي اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ِ  لجً اجلاٌز غبسة اٌش ائذح يف رلبي اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ِ  لجً اجلاٌز غبسة اٌش ائذح يف رلبي اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ٌِاعيخ أصِخ اٌز ؼٍُْ ػٍّب أٔ يب مل رىٓ ٌِاعيخ أصِخ اٌز ؼٍُْ ػٍّب أٔ يب مل رىٓ ٌِاعيخ أصِخ اٌز ؼٍُْ ػٍّب أٔ يب مل رىٓ ٌِاعيخ أصِخ اٌز ؼٍُْ ػٍّب أٔ يب مل رىٓ بئؾخ ًثؼذىب، ًاٌ يت اعزـبػذ بئؾخ ًثؼذىب، ًاٌ يت اعزـبػذ بئؾخ ًثؼذىب، ًاٌ يت اعزـبػذ بئؾخ ًثؼذىب، ًاٌ يت اعزـبػذ اٌز غبسة اٌش ائذح يف رلبي اٌز ؼٍُْ االفرتاػ
ْ خ. ْ خ يف وضري ِٓ اٌذ ًي اٌؼشث ْ خ.ِغزؼذح ٌزٍه اٌن مٍخ اٌش لّ ْ خ يف وضري ِٓ اٌذ ًي اٌؼشث ْ خ.ِغزؼذح ٌزٍه اٌن مٍخ اٌش لّ ْ خ يف وضري ِٓ اٌذ ًي اٌؼشث ْ خ.ِغزؼذح ٌزٍه اٌن مٍخ اٌش لّ ْ خ يف وضري ِٓ اٌذ ًي اٌؼشث   ِغزؼذح ٌزٍه اٌن مٍخ اٌش لّ

ْ خ حتمْك رٌه.  ●● ِ  دائُ، ًوْف ْ خ وّششًع رؼٍّْ ِ  يف اٌجٍذاْ اٌؼشث ْ خ اػزّبد اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ْ خ حتمْك رٌه.ئِىبٔ ِ  دائُ، ًوْف ْ خ وّششًع رؼٍّْ ِ  يف اٌجٍذاْ اٌؼشث ْ خ اػزّبد اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ْ خ حتمْك رٌه.ئِىبٔ ِ  دائُ، ًوْف ْ خ وّششًع رؼٍّْ ِ  يف اٌجٍذاْ اٌؼشث ْ خ اػزّبد اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ْ خ حتمْك رٌه.ئِىبٔ ِ  دائُ، ًوْف ْ خ وّششًع رؼٍّْ ِ  يف اٌجٍذاْ اٌؼشث ْ خ اػزّبد اٌز ؼٍُْ االفرتاػ   ئِىبٔ

●●    ِ ْ خ اعزضّبس اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ِ  وْف ْ خ اعزضّبس اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ِ  وْف ْ خ اعزضّبس اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ِ  وْف ْ خ اعزضّبس اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ْ خ ثبخزالف وْف ِ  يف اٌذ ًي اٌؼشث ْ خ ثبخزالف يف رـٌّش ًالغ اٌز ؼٍُْ ًاٌجؾش اٌؼٍّ ِ  يف اٌذ ًي اٌؼشث ْ خ ثبخزالف يف رـٌّش ًالغ اٌز ؼٍُْ ًاٌجؾش اٌؼٍّ ِ  يف اٌذ ًي اٌؼشث ْ خ ثبخزالف يف رـٌّش ًالغ اٌز ؼٍُْ ًاٌجؾش اٌؼٍّ ِ  يف اٌذ ًي اٌؼشث ًظشًفيب، ًظشًفيب،   ئِىبْٔبذتبئِىبْٔبذتبيف رـٌّش ًالغ اٌز ؼٍُْ ًاٌجؾش اٌؼٍّ
  ًِذٍ حتمْك رٌه.ًِذٍ حتمْك رٌه.

ِ  ًرـٌّشه.  ●● ْ خ يف دػُ اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ٌّ خ اٌز ؼٍّْ ِ  ًرـٌّشه.دًس ادلإع غبد اٌز شث ْ خ يف دػُ اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ٌّ خ اٌز ؼٍّْ ِ  ًرـٌّشه.دًس ادلإع غبد اٌز شث ْ خ يف دػُ اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ٌّ خ اٌز ؼٍّْ ِ  ًرـٌّشه.دًس ادلإع غبد اٌز شث ْ خ يف دػُ اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ٌّ خ اٌز ؼٍّْ   دًس ادلإع غبد اٌز شث

●●   ٌ ً  اٌز ؾ ْ خ يف ظ ِ  يف اٌذًي اٌؼشث ْ خ ٌٍز ؼٍُْ ًِغزمجً اٌجؾش اٌؼٍّ ٌ اٌش ؤٍ االعزششاف ً  اٌز ؾ ْ خ يف ظ ِ  يف اٌذًي اٌؼشث ْ خ ٌٍز ؼٍُْ ًِغزمجً اٌجؾش اٌؼٍّ ٌ اٌش ؤٍ االعزششاف ً  اٌز ؾ ْ خ يف ظ ِ  يف اٌذًي اٌؼشث ْ خ ٌٍز ؼٍُْ ًِغزمجً اٌجؾش اٌؼٍّ ٌ اٌش ؤٍ االعزششاف ً  اٌز ؾ ْ خ يف ظ ِ  يف اٌذًي اٌؼشث ْ خ ٌٍز ؼٍُْ ًِغزمجً اٌجؾش اٌؼٍّ ِ .اٌش ؤٍ االعزششاف ِ .ي اٌش لّ ِ .ي اٌش لّ ِ .ي اٌش لّ   ي اٌش لّ

  0األىذاف0األىذاف  

  ّشًَ ادلإدتش ئىل رلٌّػخ ِٓ األىذاف اسرأّنب رٌصّؼيب ػٍَ اٌن ؾٌ آر0ِ  ّشًَ ادلإدتش ئىل رلٌّػخ ِٓ األىذاف اسرأّنب رٌصّؼيب ػٍَ اٌن ؾٌ آر0ِ  ّشًَ ادلإدتش ئىل رلٌّػخ ِٓ األىذاف اسرأّنب رٌصّؼيب ػٍَ اٌن ؾٌ آر0ِ  ّشًَ ادلإدتش ئىل رلٌّػخ ِٓ األىذاف اسرأّنب رٌصّؼيب ػٍَ اٌن ؾٌ آر0ِ  

ِ  ًوزا ِزـٍ جبد عٌق   ●● ْ خ، جبؼٍو ٌِاوجب دلزـٍ جبد االعزضّبس اٌزىنٌٌٌع ِ  ًوزا ِزـٍ جبد عٌق ادلغبمهخ يف حتغني عٌدح اٌز ؼٍُْ يف اٌذًي اٌؼشث ْ خ، جبؼٍو ٌِاوجب دلزـٍ جبد االعزضّبس اٌزىنٌٌٌع ِ  ًوزا ِزـٍ جبد عٌق ادلغبمهخ يف حتغني عٌدح اٌز ؼٍُْ يف اٌذًي اٌؼشث ْ خ، جبؼٍو ٌِاوجب دلزـٍ جبد االعزضّبس اٌزىنٌٌٌع ِ  ًوزا ِزـٍ جبد عٌق ادلغبمهخ يف حتغني عٌدح اٌز ؼٍُْ يف اٌذًي اٌؼشث ْ خ، جبؼٍو ٌِاوجب دلزـٍ جبد االعزضّبس اٌزىنٌٌٌع ادلغبمهخ يف حتغني عٌدح اٌز ؼٍُْ يف اٌذًي اٌؼشث
  اٌؼًّ.اٌؼًّ.

ْ خ  ●● ْ خِؼبجلخ ِشبوً اٌز ؼٍُْ يف اٌذ ًي اٌؼشث ْ خِؼبجلخ ِشبوً اٌز ؼٍُْ يف اٌذ ًي اٌؼشث ْ خِؼبجلخ ِشبوً اٌز ؼٍُْ يف اٌذ ًي اٌؼشث ٌّ خ اٌش اىنخ.  ِؼبجلخ ِشبوً اٌز ؼٍُْ يف اٌذ ًي اٌؼشث ْ خ اٌز شث ْ خ اٌز ؼٍّْ ً  األؿش ادلشعؼ ٌّ خ اٌش اىنخ.يف ظ ْ خ اٌز شث ْ خ اٌز ؼٍّْ ً  األؿش ادلشعؼ ٌّ خ اٌش اىنخ.يف ظ ْ خ اٌز شث ْ خ اٌز ؼٍّْ ً  األؿش ادلشعؼ ٌّ خ اٌش اىنخ.يف ظ ْ خ اٌز شث ْ خ اٌز ؼٍّْ ً  األؿش ادلشعؼ   يف ظ

ْ خ.  ●● ْ خ ِنيب أَ اٌؼبدل ْ خ ِٓ خالي اٌٌلٌف ػٍَ اٌز غبسة اٌش ائذح عٌاء اٌٌؿن ْ خ ِنيب ًاٌز من ْ خ.رجبدي اخلرباد اٌؼٍّ ْ خ ِنيب أَ اٌؼبدل ْ خ ِٓ خالي اٌٌلٌف ػٍَ اٌز غبسة اٌش ائذح عٌاء اٌٌؿن ْ خ ِنيب ًاٌز من ْ خ.رجبدي اخلرباد اٌؼٍّ ْ خ ِنيب أَ اٌؼبدل ْ خ ِٓ خالي اٌٌلٌف ػٍَ اٌز غبسة اٌش ائذح عٌاء اٌٌؿن ْ خ ِنيب ًاٌز من ْ خ.رجبدي اخلرباد اٌؼٍّ ْ خ ِنيب أَ اٌؼبدل ْ خ ِٓ خالي اٌٌلٌف ػٍَ اٌز غبسة اٌش ائذح عٌاء اٌٌؿن ْ خ ِنيب ًاٌز من   رجبدي اخلرباد اٌؼٍّ

ِ  ًاعزششاف ِغزمجٍو يف ظً اٌش لّنخ.  ●● ِ  ًاعزششاف ِغزمجٍو يف ظً اٌش لّنخ.اٌٌلٌف ػٍَ ًالغ اٌجؾش اٌؼٍّ ِ  ًاعزششاف ِغزمجٍو يف ظً اٌش لّنخ.اٌٌلٌف ػٍَ ًالغ اٌجؾش اٌؼٍّ ِ  ًاعزششاف ِغزمجٍو يف ظً اٌش لّنخ.اٌٌلٌف ػٍَ ًالغ اٌجؾش اٌؼٍّ   اٌٌلٌف ػٍَ ًالغ اٌجؾش اٌؼٍّ

ْ خ رؼّّْيب.دساعخ ِششًع ادلذاسط ًاجلبِؼدساعخ ِششًع ادلذاسط ًاجلبِؼ  ●● ٌ رو ًػؼفو؛ ًرٌه الخزجبس ئِىبٔ ْ خ رؼّّْيب.بد االفرتاػْ خ ثبٌٌلٌف ػٍَ ٌِاؿٓ ل ٌ رو ًػؼفو؛ ًرٌه الخزجبس ئِىبٔ ْ خ رؼّّْيب.بد االفرتاػْ خ ثبٌٌلٌف ػٍَ ٌِاؿٓ ل ٌ رو ًػؼفو؛ ًرٌه الخزجبس ئِىبٔ ْ خ رؼّّْيب.بد االفرتاػْ خ ثبٌٌلٌف ػٍَ ٌِاؿٓ ل ٌ رو ًػؼفو؛ ًرٌه الخزجبس ئِىبٔ   بد االفرتاػْ خ ثبٌٌلٌف ػٍَ ٌِاؿٓ ل

ٌ سح دتبشْب ًػظش اٌش لّنخ.   ●● ْ خ ًفك سؤّخ عذّذح ِزـ ِ  يف اٌجٍذاْ اٌؼشث ٌ سح دتبشْب ًػظش اٌش لّنخ. االسرمبء ثمـبع اٌز ؼٍُْ ًاٌجؾش اٌؼٍّ ْ خ ًفك سؤّخ عذّذح ِزـ ِ  يف اٌجٍذاْ اٌؼشث ٌ سح دتبشْب ًػظش اٌش لّنخ. االسرمبء ثمـبع اٌز ؼٍُْ ًاٌجؾش اٌؼٍّ ْ خ ًفك سؤّخ عذّذح ِزـ ِ  يف اٌجٍذاْ اٌؼشث ٌ سح دتبشْب ًػظش اٌش لّنخ. االسرمبء ثمـبع اٌز ؼٍُْ ًاٌجؾش اٌؼٍّ ْ خ ًفك سؤّخ عذّذح ِزـ ِ  يف اٌجٍذاْ اٌؼشث   االسرمبء ثمـبع اٌز ؼٍُْ ًاٌجؾش اٌؼٍّ

  لُْ ادلإدتشلُْ ادلإدتش::    
ْ خ  ْ خ رؼٍّْ ْ خ رؼٍّْ ْ خ رؼٍّْ ْ خ   --رؼٍّْ ْ خ ِؼشف ْ خ ِؼشف ْ خ ِؼشف ٌّ خ--ِنيغْ خِنيغْ خِنيغْ خِنيغْ خ  --ِؼشف ٌّ خرنّ ٌّ خرنّ ٌّ خرنّ   ..رنّ

  احملبًساحملبًس::  

ْ خ ًفشًق ِفبمهْ خ.اٌز ؼٍاٌز ؼٍاٌز ؼٍاٌز ؼٍ. . 55 ِ ، اٌز ؼٍُْ ػٓ ثؼذ0 رىبِالد ِؼشف ِ ، اٌز ؼٍُْ اإلٌىرتًٔ ِ ، اٌز ؼٍُْ اٌش لّ ْ خ ًفشًق ِفبمهْ خ.ُْ االفرتاػ ِ ، اٌز ؼٍُْ ػٓ ثؼذ0 رىبِالد ِؼشف ِ ، اٌز ؼٍُْ اإلٌىرتًٔ ِ ، اٌز ؼٍُْ اٌش لّ ْ خ ًفشًق ِفبمهْ خ.ُْ االفرتاػ ِ ، اٌز ؼٍُْ ػٓ ثؼذ0 رىبِالد ِؼشف ِ ، اٌز ؼٍُْ اإلٌىرتًٔ ِ ، اٌز ؼٍُْ اٌش لّ ْ خ ًفشًق ِفبمهْ خ.ُْ االفرتاػ ِ ، اٌز ؼٍُْ ػٓ ثؼذ0 رىبِالد ِؼشف ِ ، اٌز ؼٍُْ اإلٌىرتًٔ ِ ، اٌز ؼٍُْ اٌش لّ   ُْ االفرتاػ

ْ خ0 ئشىبالد ًحتذ ّبد.. . 00 ِ  يف اٌذ ًي اٌؼشث ْ خ0 ئشىبالد ًحتذ ّبد.ًالغ لـبع اٌز ؼٍُْ ًاٌجؾش اٌؼٍّ ِ  يف اٌذ ًي اٌؼشث ْ خ0 ئشىبالد ًحتذ ّبد.ًالغ لـبع اٌز ؼٍُْ ًاٌجؾش اٌؼٍّ ِ  يف اٌذ ًي اٌؼشث ْ خ0 ئشىبالد ًحتذ ّبد.ًالغ لـبع اٌز ؼٍُْ ًاٌجؾش اٌؼٍّ ِ  يف اٌذ ًي اٌؼشث   ًالغ لـبع اٌز ؼٍُْ ًاٌجؾش اٌؼٍّ
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 0102/ 51/ 51-51 اٌزذاًي ئشىبٌْخىنذعخ اٌزؼٍُْ االفرتاػِ يف اٌذًي اٌؼشثْخ ثني ئعرتارْغْخ اٌزنبًي ً 0اٌذًيل األًي اٌؼٍِّ ادلإدتش

ْ خ ًعجً جتبًصىب.  ●● ْ خ يف اٌذ ًي اٌؼشث ْ خ ًعجً جتبًصىب.ِشىالد اٌغ ْبعخ اٌز ؼٍّْ ْ خ يف اٌذ ًي اٌؼشث ْ خ ًعجً جتبًصىب.ِشىالد اٌغ ْبعخ اٌز ؼٍّْ ْ خ يف اٌذ ًي اٌؼشث ْ خ ًعجً جتبًصىب.ِشىالد اٌغ ْبعخ اٌز ؼٍّْ ْ خ يف اٌذ ًي اٌؼشث   ِشىالد اٌغ ْبعخ اٌز ؼٍّْ

ْ خ ادلنبىظ.أعئٍخ ادلالءِخ أعئٍخ ادلالءِخ   ●● ً  ئشىبٌ ْ خ ادلنبىظ.ثني ادلنبىظ ًأعبٌْت اٌز ؼٍُْ يف ظ ً  ئشىبٌ ْ خ ادلنبىظ.ثني ادلنبىظ ًأعبٌْت اٌز ؼٍُْ يف ظ ً  ئشىبٌ ْ خ ادلنبىظ.ثني ادلنبىظ ًأعبٌْت اٌز ؼٍُْ يف ظ ً  ئشىبٌ   ثني ادلنبىظ ًأعبٌْت اٌز ؼٍُْ يف ظ

ْ خ.  ●● ِ 0 حتذ ّبد ًسؤٍ ِغزمجٍ ٌّ خ يف ثٍذاْ اٌٌؿٓ اٌؼشث ْ خ اإلطالػ يف ادلنظٌِخ اٌز شث ْ خ.ئشىبٌ ِ 0 حتذ ّبد ًسؤٍ ِغزمجٍ ٌّ خ يف ثٍذاْ اٌٌؿٓ اٌؼشث ْ خ اإلطالػ يف ادلنظٌِخ اٌز شث ْ خ.ئشىبٌ ِ 0 حتذ ّبد ًسؤٍ ِغزمجٍ ٌّ خ يف ثٍذاْ اٌٌؿٓ اٌؼشث ْ خ اإلطالػ يف ادلنظٌِخ اٌز شث ْ خ.ئشىبٌ ِ 0 حتذ ّبد ًسؤٍ ِغزمجٍ ٌّ خ يف ثٍذاْ اٌٌؿٓ اٌؼشث ْ خ اإلطالػ يف ادلنظٌِخ اٌز شث   ئشىبٌ

ٌ لبد اٌز نفْز.  ●● ِ 0 ثني اٌز خـْؾ ًِؼ ِ  يف ثٍذاْ اٌٌؿٓ اٌؼشث ٌ لبد اٌز نفْز.ًالغ اٌجؾش اٌؼٍّ ِ 0 ثني اٌز خـْؾ ًِؼ ِ  يف ثٍذاْ اٌٌؿٓ اٌؼشث ٌ لبد اٌز نفْز.ًالغ اٌجؾش اٌؼٍّ ِ 0 ثني اٌز خـْؾ ًِؼ ِ  يف ثٍذاْ اٌٌؿٓ اٌؼشث ٌ لبد اٌز نفْز.ًالغ اٌجؾش اٌؼٍّ ِ 0 ثني اٌز خـْؾ ًِؼ ِ  يف ثٍذاْ اٌٌؿٓ اٌؼشث   ًالغ اٌجؾش اٌؼٍّ

ُ  اعزضّ  ●● ُ  اعزضًّالغ اٌز ؼٍُْ اخلبص  ِششًع جتبس ُ  اعزضًّالغ اٌز ؼٍُْ اخلبص  ِششًع جتبس ُ  اعزضًّالغ اٌز ؼٍُْ اخلبص  ِششًع جتبس ْ خ؟ًالغ اٌز ؼٍُْ اخلبص  ِششًع جتبس ْ خ ًخذِخ رلزّؼ ُ  أَ ِمبطذ رؼٍّ ْ خ؟بس ْ خ ًخذِخ رلزّؼ ُ  أَ ِمبطذ رؼٍّ ْ خ؟بس ْ خ ًخذِخ رلزّؼ ُ  أَ ِمبطذ رؼٍّ ْ خ؟بس ْ خ ًخذِخ رلزّؼ ُ  أَ ِمبطذ رؼٍّ   بس

ِ 0 ًالغ ًاعزششاف.. . 22 ً  اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ِ  يف ظ ِ 0 ًالغ ًاعزششاف.ِغزمجً اٌز ؼٍُْ ًاٌجؾش اٌؼٍّ ً  اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ِ  يف ظ ِ 0 ًالغ ًاعزششاف.ِغزمجً اٌز ؼٍُْ ًاٌجؾش اٌؼٍّ ً  اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ِ  يف ظ ِ 0 ًالغ ًاعزششاف.ِغزمجً اٌز ؼٍُْ ًاٌجؾش اٌؼٍّ ً  اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ِ  يف ظ   ِغزمجً اٌز ؼٍُْ ًاٌجؾش اٌؼٍّ

ْ خ عؼٍو ثذّال دائّب.  ●● ِ  ِٓ ثذًٌْ ِإل ذ ئىل ئِىبٔ ِ  يف اٌٌؿٓ اٌؼشث ْ خ عؼٍو ثذّال دائّب.اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ِ  ِٓ ثذًٌْ ِإل ذ ئىل ئِىبٔ ِ  يف اٌٌؿٓ اٌؼشث ْ خ عؼٍو ثذّال دائّب.اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ِ  ِٓ ثذًٌْ ِإل ذ ئىل ئِىبٔ ِ  يف اٌٌؿٓ اٌؼشث ْ خ عؼٍو ثذّال دائّب.اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ِ  ِٓ ثذًٌْ ِإل ذ ئىل ئِىبٔ ِ  يف اٌٌؿٓ اٌؼشث   اٌز ؼٍُْ االفرتاػ

ِ  خلظٌطْ خ اٌز ؼ  ●● ْ خ ِالءِخ ادلنبىظ ًاحملزٌٍ اٌز ؼٍّْ ِ  خلظٌطْ خ اٌز ؼئشىبٌ ْ خ ِالءِخ ادلنبىظ ًاحملزٌٍ اٌز ؼٍّْ ِ  خلظٌطْ خ اٌز ؼئشىبٌ ْ خ ِالءِخ ادلنبىظ ًاحملزٌٍ اٌز ؼٍّْ ِ  خلظٌطْ خ اٌز ؼئشىبٌ ْ خ ِالءِخ ادلنبىظ ًاحملزٌٍ اٌز ؼٍّْ ِ .ئشىبٌ ِ .ٍُْ االفرتاػ ِ .ٍُْ االفرتاػ ِ .ٍُْ االفرتاػ   ٍُْ االفرتاػ

●●  . ِ ً  اٌز ؼٍُْ اٌش لّ ْ خ يف ظ ْ خ ادلمش ساد اٌز ؼٍّْ ِ .ِؼبّري عٌدح ئٔزبع ً  اٌز ؼٍُْ اٌش لّ ْ خ يف ظ ْ خ ادلمش ساد اٌز ؼٍّْ ِ .ِؼبّري عٌدح ئٔزبع ً  اٌز ؼٍُْ اٌش لّ ْ خ يف ظ ْ خ ادلمش ساد اٌز ؼٍّْ ِ .ِؼبّري عٌدح ئٔزبع ً  اٌز ؼٍُْ اٌش لّ ْ خ يف ظ ْ خ ادلمش ساد اٌز ؼٍّْ   ِؼبّري عٌدح ئٔزبع

ْ خ.  ●● ْ خ اٌز ؼٍّْ ِ  يف اٌؼٍّ ْ بد احلذّضخ ٌالػزّبد ػٍَ اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ْ خ اعزضّبس اٌز من ْ خ.وْف ْ خ اٌز ؼٍّْ ِ  يف اٌؼٍّ ْ بد احلذّضخ ٌالػزّبد ػٍَ اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ْ خ اعزضّبس اٌز من ْ خ.وْف ْ خ اٌز ؼٍّْ ِ  يف اٌؼٍّ ْ بد احلذّضخ ٌالػزّبد ػٍَ اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ْ خ اعزضّبس اٌز من ْ خ.وْف ْ خ اٌز ؼٍّْ ِ  يف اٌؼٍّ ْ بد احلذّضخ ٌالػزّبد ػٍَ اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ْ خ اعزضّبس اٌز من   وْف

ٌ لبد ًحتذ ّبد.  ●● ِ 0 ِؼ ٌ ي اٌش لّ ً  اٌز ؾ ِ  يف ظ ٌ لبد ًحتذ ّبد.ًالغ اٌجؾش اٌؼٍّ ِ 0 ِؼ ٌ ي اٌش لّ ً  اٌز ؾ ِ  يف ظ ٌ لبد ًحتذ ّبد.ًالغ اٌجؾش اٌؼٍّ ِ 0 ِؼ ٌ ي اٌش لّ ً  اٌز ؾ ِ  يف ظ ٌ لبد ًحتذ ّبد.ًالغ اٌجؾش اٌؼٍّ ِ 0 ِؼ ٌ ي اٌش لّ ً  اٌز ؾ ِ  يف ظ   ًالغ اٌجؾش اٌؼٍّ

ْ خ.ادلإع غبد اٌز ادلإع غبد اٌز ادلإع غبد اٌز ادلإع غبد اٌز   ..44 ِ  يف اٌذًي اٌؼشث ً  اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ْ خ ًظ ٌّ خ ًاٌز ؼٍّْ ْ خ.شث ِ  يف اٌذًي اٌؼشث ً  اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ْ خ ًظ ٌّ خ ًاٌز ؼٍّْ ْ خ.شث ِ  يف اٌذًي اٌؼشث ً  اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ْ خ ًظ ٌّ خ ًاٌز ؼٍّْ ْ خ.شث ِ  يف اٌذًي اٌؼشث ً  اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ْ خ ًظ ٌّ خ ًاٌز ؼٍّْ   شث

  ِششًع ادلذاسط ًاجلبِؼبد االفرتاػْ خ ًأصشه يف اٌز ؼ0ٍُْ ًالغ ًرـٍ ؼبد.ِششًع ادلذاسط ًاجلبِؼبد االفرتاػْ خ ًأصشه يف اٌز ؼ0ٍُْ ًالغ ًرـٍ ؼبد.ِششًع ادلذاسط ًاجلبِؼبد االفرتاػْ خ ًأصشه يف اٌز ؼ0ٍُْ ًالغ ًرـٍ ؼبد.ِششًع ادلذاسط ًاجلبِؼبد االفرتاػْ خ ًأصشه يف اٌز ؼ0ٍُْ ًالغ ًرـٍ ؼبد.  ●●

ْ خ يف رؼّْك ِفبىُْ اٌش لّنخ ًاٌؼًّ ػٍَ اسرمبء اٌز ؼٍُْ.  ●● ٌّ خ ًاٌز ؼٍّْ ْ خ يف رؼّْك ِفبىُْ اٌش لّنخ ًاٌؼًّ ػٍَ اسرمبء اٌز ؼٍُْ.دًس ادلإع غبد اٌز شث ٌّ خ ًاٌز ؼٍّْ ْ خ يف رؼّْك ِفبىُْ اٌش لّنخ ًاٌؼًّ ػٍَ اسرمبء اٌز ؼٍُْ.دًس ادلإع غبد اٌز شث ٌّ خ ًاٌز ؼٍّْ ْ خ يف رؼّْك ِفبىُْ اٌش لّنخ ًاٌؼًّ ػٍَ اسرمبء اٌز ؼٍُْ.دًس ادلإع غبد اٌز شث ٌّ خ ًاٌز ؼٍّْ   دًس ادلإع غبد اٌز شث

ٌّ خ ًاٌز ؼٍّْ  ●● ٌّ خ ًاٌز ؼٍّْادلإع غبد اٌز شث ٌّ خ ًاٌز ؼٍّْادلإع غبد اٌز شث ٌّ خ ًاٌز ؼٍّْادلإع غبد اٌز شث ْ خ.ادلإع غبد اٌز شث ِ  يف اٌذًي اٌؼشث ْ خ ٌٍز ؼٍُْ االفرتاػ ْ خ.ْ خ ًدًسىب يف صلبػ اٌشؤٍ ادلغزمجٍ ِ  يف اٌذًي اٌؼشث ْ خ ٌٍز ؼٍُْ االفرتاػ ْ خ.ْ خ ًدًسىب يف صلبػ اٌشؤٍ ادلغزمجٍ ِ  يف اٌذًي اٌؼشث ْ خ ٌٍز ؼٍُْ االفرتاػ ْ خ.ْ خ ًدًسىب يف صلبػ اٌشؤٍ ادلغزمجٍ ِ  يف اٌذًي اٌؼشث ْ خ ٌٍز ؼٍُْ االفرتاػ   ْ خ ًدًسىب يف صلبػ اٌشؤٍ ادلغزمجٍ

ِ  يف طنبػخ ادلؼشفخ ًٌِاعيخ حتذ ّبد اٌش لّنخ.  ●● ِ  يف طنبػخ ادلؼشفخ ًٌِاعيخ حتذ ّبد اٌش لّنخ.دًس ًصاسح اٌز ؼٍُْ اٌؼبيل  ًاٌجؾش اٌؼٍّ ِ  يف طنبػخ ادلؼشفخ ًٌِاعيخ حتذ ّبد اٌش لّنخ.دًس ًصاسح اٌز ؼٍُْ اٌؼبيل  ًاٌجؾش اٌؼٍّ ِ  يف طنبػخ ادلؼشفخ ًٌِاعيخ حتذ ّبد اٌش لّنخ.دًس ًصاسح اٌز ؼٍُْ اٌؼبيل  ًاٌجؾش اٌؼٍّ   دًس ًصاسح اٌز ؼٍُْ اٌؼبيل  ًاٌجؾش اٌؼٍّ

●●  . ِ ِ  اٌؼبدل ً  اٌز نبفظ اٌش لّ ْ خ ًعْبلبد اٌش لّنخ يف ظ ٌّ خ اٌؼشث ِ .اٌمبػذح اٌزنّ ِ  اٌؼبدل ً  اٌز نبفظ اٌش لّ ْ خ ًعْبلبد اٌش لّنخ يف ظ ٌّ خ اٌؼشث ِ .اٌمبػذح اٌزنّ ِ  اٌؼبدل ً  اٌز نبفظ اٌش لّ ْ خ ًعْبلبد اٌش لّنخ يف ظ ٌّ خ اٌؼشث ِ .اٌمبػذح اٌزنّ ِ  اٌؼبدل ً  اٌز نبفظ اٌش لّ ْ خ ًعْبلبد اٌش لّنخ يف ظ ٌّ خ اٌؼشث   اٌمبػذح اٌزنّ

ْ خ.  آفبق اٌز ؼٍُْآفبق اٌز ؼٍُْآفبق اٌز ؼٍُْآفبق اٌز ؼٍُْ  ..11 ٌ لبد اٌز نفْز ًِؼبّري اجلٌدح اٌؼبدل ِ  ثني ِؼ ِ  يف اٌٌؿٓ اٌؼشث ْ خ.االفرتاػ ٌ لبد اٌز نفْز ًِؼبّري اجلٌدح اٌؼبدل ِ  ثني ِؼ ِ  يف اٌٌؿٓ اٌؼشث ْ خ.االفرتاػ ٌ لبد اٌز نفْز ًِؼبّري اجلٌدح اٌؼبدل ِ  ثني ِؼ ِ  يف اٌٌؿٓ اٌؼشث ْ خ.االفرتاػ ٌ لبد اٌز نفْز ًِؼبّري اجلٌدح اٌؼبدل ِ  ثني ِؼ ِ  يف اٌٌؿٓ اٌؼشث   االفرتاػ

ْ خ ًاٌغ ْبعبد اٌز نبفغْ خ.  ●● ِ  ثني ِؼبّري اجلٌدح اٌؼبدل ْ خ اٌش ائذح يف رلبي اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ْ خ ًاٌغ ْبعبد اٌز نبفغْ خ.رمُْْ اٌز غبسة اٌؼشث ِ  ثني ِؼبّري اجلٌدح اٌؼبدل ْ خ اٌش ائذح يف رلبي اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ْ خ ًاٌغ ْبعبد اٌز نبفغْ خ.رمُْْ اٌز غبسة اٌؼشث ِ  ثني ِؼبّري اجلٌدح اٌؼبدل ْ خ اٌش ائذح يف رلبي اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ْ خ ًاٌغ ْبعبد اٌز نبفغْ خ.رمُْْ اٌز غبسة اٌؼشث ِ  ثني ِؼبّري اجلٌدح اٌؼبدل ْ خ اٌش ائذح يف رلبي اٌز ؼٍُْ االفرتاػ   رمُْْ اٌز غبسة اٌؼشث

ِ  يف  ●● ِ  يف رـٌّش اٌز ؼٍُْ ًاٌجؾش اٌؼٍّ ْ خ اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ِ  يفِذٍ فؼبٌ ِ  يف رـٌّش اٌز ؼٍُْ ًاٌجؾش اٌؼٍّ ْ خ اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ِ  يفِذٍ فؼبٌ ِ  يف رـٌّش اٌز ؼٍُْ ًاٌجؾش اٌؼٍّ ْ خ اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ِ  يفِذٍ فؼبٌ ِ  يف رـٌّش اٌز ؼٍُْ ًاٌجؾش اٌؼٍّ ْ خ اٌز ؼٍُْ االفرتاػ ٌّ خ.  ِذٍ فؼبٌ ْ خ ًاٌز نّ ْ خ ًحتمْك أىذافو اٌز ؼٍّْ ٌّ خ.اٌذًي اٌؼشث ْ خ ًاٌز نّ ْ خ ًحتمْك أىذافو اٌز ؼٍّْ ٌّ خ.اٌذًي اٌؼشث ْ خ ًاٌز نّ ْ خ ًحتمْك أىذافو اٌز ؼٍّْ ٌّ خ.اٌذًي اٌؼشث ْ خ ًاٌز نّ ْ خ ًحتمْك أىذافو اٌز ؼٍّْ   اٌذًي اٌؼشث

ْ خ ًرؼضّض   ●● ِ  يف اٌذ ًي اٌؼشث ِ خ ًاٌز ؼٍُْ االفرتاػ ِ  ثظفخ ػب ْ خ ٌزؾغني سلشعبد اٌز ؼٍُْ ًاٌجؾش اٌؼٍّ ْ خ ًرؼضّض سؤٍ ِغزمجٍ ِ  يف اٌذ ًي اٌؼشث ِ خ ًاٌز ؼٍُْ االفرتاػ ِ  ثظفخ ػب ْ خ ٌزؾغني سلشعبد اٌز ؼٍُْ ًاٌجؾش اٌؼٍّ ْ خ ًرؼضّض سؤٍ ِغزمجٍ ِ  يف اٌذ ًي اٌؼشث ِ خ ًاٌز ؼٍُْ االفرتاػ ِ  ثظفخ ػب ْ خ ٌزؾغني سلشعبد اٌز ؼٍُْ ًاٌجؾش اٌؼٍّ ْ خ ًرؼضّض سؤٍ ِغزمجٍ ِ  يف اٌذ ًي اٌؼشث ِ خ ًاٌز ؼٍُْ االفرتاػ ِ  ثظفخ ػب ْ خ ٌزؾغني سلشعبد اٌز ؼٍُْ ًاٌجؾش اٌؼٍّ سؤٍ ِغزمجٍ
  لذسذتب اٌز نبفغْ خ. لذسذتب اٌز نبفغْ خ. لذسذتب اٌز نبفغْ خ. لذسذتب اٌز نبفغْ خ. 
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  اإلداسح اٌؼبِخ اإلداسح اٌؼبِخ 
 اٌشئْظ اٌششيف   

ِ  احلبعْخ                        أ.د. عبمل ػٍ
 ِؼخ ػّش ادلخزبس/ ٌْجْبسئْظ عب 

 سئْظ ادلإدتش 
 د. ػمٍْخ ػبِش أسصلِ

 أعزبرح زلبػشح جببِؼخ اجلضائش
 ػؼٌ اٌٍغنخ اٌؼٍّْخ يف ادلؼيذ اٌفشٔغِ ٌٍذساعبد ًاٌجؾٌس اٌؼشثْخ ًاإلعالِْخ/ فشٔغب

 ِذّش اٌٍغنخ اٌؼٍّْخ
 د. مجبي اذلبمشِ

 ِْخًاإلعال اٌؼشثْخِذّش ادلؼيذ اٌفشٔغِ ٌٍجؾٌس ًاٌذساعبد 

 ِذّش ادلإدتش
 أ.د. محذ عٍـبْ

 عبِؼخ أًسن /أعزبر اٌزؼٍُْ اٌؼبيل
 ِذّش لغُ اٌفنٌْ يف ادلؼيذ اٌفشٔغِ

 سئْظ اٌٍغنخ االعزشبسّخ
 أ.د. محْذ فبػً اٌزِّّْ
 سئْظ عبِؼخ ادلغزنظشّخ

 أ.د. أعؼذ ششّف األِبسح 
 ًاإلعالِْخ ادلؼيذ اٌفشٔغِ ٌٍذساعبد ًاٌجؾٌس اٌؼشثْخ

 خاألِبٔخ اٌؼبِ
ّ ذ فشط اخلضػٍِ                                 األِني اٌؼب0َ أ.د زل

 ِذّش ئداسح اجلٌدح ًرمُْْ األداء عبِؼخ ػّش ادلخزبس
ٌ اد صّذاْ  .أ.د                  مخْظ ػ

 ِغبػذ سئْظ اجلبِؼخ اٌؼشالْخ

 ادلنغك اٌؼبَ
 ِبٌْضّب اجلبِؼخ ادلذّنخ اٌؼبدلْخ/ /ػّْذ وٍْخ اٌٍغبد/ د. ػجذ اٌٌاعغ ئعؾبق ٔبطش اٌذَّٓ.أ.

 ِذّش ِشوض اٌشّبدح ًاالثزىبس/ عبِؼخ ؿربق/ ّبِِعبدلخ اٌؼ .د أ.

  امهيئة امؼويا نومؤمترامهيئة امؼويا نومؤمتر

 ػٍِ طبحل ؽغني .أ.د
 سئْظ اجلبِؼخ اٌؼشالْخ/ اٌؼشاق

 أ.َ. ؿبسق أًثشً
ْ خ/ فشٔغب                                                      سئْظ ادلؼيذ اٌفشٔغِ ٌٍذساعبد ًاٌجؾٌس اٌؼشث

 أ.د. اٌـْت ِربًوِ
 ًوًْ عبِؼخ ادلذّنخ اٌؼبدلْخ/ ِبٌْضّب

 اذلبمشِأ.د. مجبي 
 ِذّش ادلؼيذ اٌفشٔغِ

 د. مجبي عبمل اٌنؼبط
 / ٌْجْبعبِؼخ ػّش ادلخزبس

ّ ذ صًلبُ                 أ.د. زل
 .عبِؼخ ادلذّخ/ اجلضائش/سئْظ اجملٍظ اٌؼٍِّ 

 أ.د. محْذ فبػً اٌزِّّْ
 اٌؼشاق /سئْظ اجلبِؼخ ادلغزنظشّخ

 أ.د. لْظ عؼْذ اٌظجبؽ
 اٌؼشاق /سئْظ عبِؼخ أًسن
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  انوجنة امؼوميةانوجنة امؼومية
                                       أ .د. محم د زايد غب ود / اجلامؼة املستنرصية 

                                     أ .د. حسن فضاةل موىس/ اجلامؼة امؼراكية

                                     أ .د. هبيل جاد غزيم/ جامؼة حووان/ مرص

                                       أ .د. موفق ص ياع ػووان اجلامؼة امؼراكية

                              أ .د. ساملة امضاغري/ جامؼة ظربق

 .د. معر جميد/ اجلامؼة امؼراكية   أ  

 امؼة املستنرصية اجلحمسن/ د. منهتى  غبدامزهرة 

كاوي/ جامؼة املدينة امؼاملية                                               د.محم د غبداذليد امّش 

                                 أ .د. حيدر محم د فايق/ جامؼة أ ورك

 د. خلرض جوايب/ جامؼة اجلزائر

                           د. محم د ثنلب/ جامؼة اجلزائر 

 د. انيف بن ػيىس امضدي/ جامؼة ادلمام

 د. غبد هللا دخيل غبد اموهاب/ جامؼة ظربق

 جامؼة ظربق /امؼوايم مي غبد امرحميد. غبد امكر

 د. سؼد املربي/ جامؼة ظربق

 د. غبد هللا غبد امؼايل/ جامؼة ظربق

                        د. سؼد حضري/ جامؼة أ ورك

ين  /                                  وكيل اجلامؼة املساػد نوضؤون ال اكدميية /                د. محم د ظالح ادل 

 جامؼة املدينة امؼاملية 

         مؼاملي ة جامؼة املدينة ا /رئيس كسم /                  د. محم د ا براهمي خبيت

 جامؼة املدينة امؼاملية /د. كوسويب ػيىس

 ابحث متخعط يف ػووم امرتبية /د. ربيع غبد امرؤوف ػامر

 جامؼة اجلزائر /د. غبد احلومي ريويق

د. هاصل بن سؼد بن رسور امغافري/ وزارة امتؼومي امؼايل 

  سوعنة غٌلن /والابتاكر

               جامؼة ال مارات /                   أ محد أ ل مجيل امنؼمييد. 

 جامؼة املدينة امؼاملية /                  د. أ محد غبد امؼاظي

 اجلامؼة امؼراكية /                  أ .م.د. دريد حييي محمد

 اجلامؼة امؼراكية                             أ .م.د. ماكل غبد امرزاق جبار/

                                                      أ .د غبد امؼًل حايم ادلين/ جامؼة محمد اخلامس، املؼهد امفرويس 

                                                          أ .د أ مينة ظييب/ رئيس خمرب جتديد امبحث يف ثؼومي انوغة امؼربية/ 

 جامؼة اجلياليل ميابس،املؼهد امفرويس

ص نيضل/ مؼاون امضؤون امؼومية وادلراسات  د ػالء حسني.ا.م

 امرتبية/ اجلامؼة املستنرصية امؼويا/ لكية

 امرتبية/ اجلامؼة املستنرصية محمد/ لكية ػًل هؼمة .د.    أ .م

 اجلامؼة املستنرصيةامرتبية/  / لكيةة ظباح كرم/         أ .د. غاد

 /                                                     د. حسن غياد/ رئيس كسم ال دارة وامتخعيط جامؼة معر اخملتار

 ميبيا 

 املؼهد امفرويس-                                       أ .د أ ايد غين ا سٌلغيل؛ رئيس جامؼة امكتاب

جامؼة  /                        معيد لكية امرتبية ال ساس ية /                     أ .د ػىل غز ادلين اخلعيب

 املؼهد امفرويس ،واسط

جامؼة كركوك، املؼهد /             يد لكية ال داب                       أ .د معر جنم ادلين اجنه؛ مع 

 امفرويس

                                               أ .د ا ايد كرمي امعاليح/ جامؼة واسط، املؼهد امفرويس  

                                                 أ .د غبد هللا أ بو امغيث/ جامؼة ظنؼاء، املؼهد امفرويس 

                                                         أ .د غباس فاضل دهميي رئيس جامؼة دايىل ال س بق، املؼهد امفرويس

                                             أ .د حيدر صاكر/ مساػد رئيس جامؼة دايىل/ امؼراق

                                                    .د أ محد امؼمراين؛ جامؼة محمد اخلامس، املؼهد امفرويس         أ   

 محماد رفيع؛ جامؼة س يدي محمد بن غبد هللا، املؼهد امفرويس    .    أ .د

 املؼهد امفرويس    ،                                           أ .د كيس رشيف جمدي ال مارة؛ لكية امؼراق اجلامؼة

 املؼهد امفرويس-جامؼة امكوفة /               أ .د ػدانن اخلفايج 

 املؼهد امفرويس ،مؼة املوظلجا /               أ .د غٌلد غبد حيىي

 املؼهد امفرويس    ،                              أ .د.غباس سومي زيدان/جامؼةواسط

 املؼهد امفرويس،جامؼة واسط/                 أ .د. هناد حسن جحي

 املؼهد امفرويس، جامؼة ظنؼاء-                     أ .د. غبد احلكمي امهجري

                                             غليةل ػامر أ رزيق/ جامؼة اجلزائر، املؼهد امفرويس  د.

 املؼهد امفرويس        -د.م. احلسن بن يؼيش/ املؼهد امؼايل نوتؼومي

                                               أ .م.د.فاضل أ محد حسني/ جامؼة دايىل، املؼهد امفرويس 

املؼهد  -مامزياي -                                             أ .م.د امس يد محمد سامل امؼويض جامؼة زين امؼابدين

 امفرويس 

                               أ .م.د انرص امعويل/ جامؼة ظنؼاء 

 املؼهد امفرويس  ،ران                       أ .م.د محمد احلداد/جامؼة مع

 د. معر ػًل زهري/ املؼهد امفرويس 

 املؼهد امفرويس -د. محمود ادلو؛ مدير كسم امؼالكات امؼامة

 املؼهد امفرويس -                             أ .م.د مويكة انغمي، جامؼة مراكش

 املؼهد امفرويس –جامؼة امكوفة-                              أ .م.د أ سؼد غبد امرزاق ال سدي

 املؼهد امفرويس /                  د. هبيةل املؼاضيدي  

. هور همدي اكظم امساػدي/ لكية امؼووم الاسالمية يف جامؼة ا.م.د

 وراث الاهبياء/ امؼراق

 زينة غبد ػًل امبيايت/ اجلامؼة املستنرصية م.   أ .

 امؼة ظربقج سومي مفتاح غبدامؼزيز/.د.    أ .م

                                        أ . مرضية أ بوبكر يوسف امزويك/ جامؼة ظربق
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  انوجنة الاستضاريةانوجنة الاستضارية
                           امت عوير وامت ؼومي املس متر يف                               أ .د. رسمد أ محد جامس/ مدير مركز 

  اجلامؼة امؼراكية
                                                       أ .د غٌلد بن ػامر/  غضو جلنة امتحكمي فيس املسابلات اموظنية 

 وادلومية جامؼة اجلزائر

                   أ .د. غعام غسل حسن
بية                  معيد لكي ة امرت 

                          د. محم د غبد امفت اح اجلويفي
                                        معيد لكي ة امهندسة/ جامؼة معر اخملتار/ ميبيا

 مي صاككعة              أ .د. غبد امكر
 رئيس ادليوان سابلا/ جامؼة اجلزائر

 د. سؼد بن غبد هللا امؼريفي
                                             املدير امت نفيذي اجلامؼة املدينة امؼاملية/ مامزياي

                        أ .د. غبد امؼزيز بوسامل 
 منسق خوية اميلظة امبيداغوجية/ اجلزائر

                          د. ا دريس غبد امعادق رحيل
                                 معيد لكية ال داب/ جامؼة ظربق/ ميبيا

  امتنس يليةامتنس يليةانوجنة انوجنة 
                   أ .د. حسن فضاةل موىس

 اجلامؼة امؼراكية

 د. غبد هللا يوسف

 جامؼة املدينة امؼاملية

 جٌلل غبد انموس        أ .م.د.

 اجلامؼة امؼراكية

 معر محمد ادلين د.

 جامؼة املدينة امؼاملية

              أ .د. كيص هوري

 اجلامؼة امؼراكية

 د. غبد املنؼم بين خادل

 املؼهد امفرويس

 محد                 أ .د. كتيبة غباس 

 اجلامؼة امؼراكية

 غبد امكرمي مغاوري د.

 جامؼة املدينة امؼاملية

                   أ .د. حسر خويفة سامل

 اجلامؼة امؼراكية

 د. زيد حيدر

            جامؼة أ ورك

                     أ .د. حيدر خادل فرمان

 جامؼة بغداد /لكية امفنون ادليةل

                   أ .د. هضام ظالح حمسن

 اجلامؼة املستنرصية

  جلنة ا دارة امن دوات ال مكرتوهي ةجلنة ا دارة امن دوات ال مكرتوهي ةجلنة ا دارة امن دوات ال مكرتوهي ةجلنة ا دارة امن دوات ال مكرتوهي ة

 د. منعور سامل غبد امرؤوف

 جامؼة معر اخملتار /مدير مكتب امتؼاون ادلويل

 مرمي املذايف احلداد    أ .

 جامؼة معر اخملتار

 د. مسية وهيس غبد اذليد

 اخملتار جامؼة معر

                     أ سٌلء مععف  غبداجلويل    أ .

 جامؼة معر اخملتار



 
 

8 

 0102/ 51/ 51-51 اٌزذاًي ئشىبٌْخىنذعخ اٌزؼٍُْ االفرتاػِ يف اٌذًي اٌؼشثْخ ثني ئعرتارْغْخ اٌزنبًي ً 0اٌذًيل األًي اٌؼٍِّ ادلإدتش

 ششًؽ اٌنشش

 ئسشبداد سئْغخ0

 ػٌاثؾ اٌنشش0 -5

 ٌػٌع اٌجؾش ػّٓ أؽذ ؽمٌي اٌؼٌٍَ اإلٔغبْٔخ ًاالعزّبػْخ. أْ ّنذسط ِ -

 أْ ٍّزضَ اٌجبؽش ثبٌٌعـْخ ًادلنيغْخ ًاالػزذاي ًاٌنمذ اٌؼٍِّ ًاالعزذالي اٌشطني. -

 ادلىزٌثخ ػنيب. ادلشاعغاألطٍْ خ ًٌْظ  ادلظبدسأْ ّؼزّذ اٌجبؽش يف اٌذساعبد ادلمبسٔخ ػٍَ اخزْبس  -

 .طؾْؾخأْ ّىزت اٌجؾش ثٍغخ ػٍّْخ  -

 أْ ّشاػِ اٌجؾش لٌاػذ اإلِالء ًاٌرتلُْ ادلؼٌّي هبب يف اٌمٌاػذ اٌؼشثْخ. -

 ششًؽ االلزجبط اٌؼٍِّ ًاألِبٔخ اٌؼٍّْخ.اٌجؾش أْ ّشاػِ  -

 ِمذِخ ًخبدتخ ًػشع ِغزٌيف ٌإلعشاءاد ادلنيغْخ وبفخ.ٍجؾش ٌأْ ّىٌْ  -

 ًاميٍْو. أْ ّشفك اٌجؾش ثبعُ وبرجو ًطفزو اٌؼٍّْخ ًٔجزح سلزظشح ػنو ًسلُ ىبرفو -

 ئداسح ادلإدتش ِب رشاه سادػب ذلزه اٌغٌٍوْبد ثظشاِخ ًؽضَ. ىْئخ رزخز ثأخاللْبد اٌجؾش ػٍَ اٌجبؽش اإلخالي ئرا صجذ -

 جتنت اإلؿنبة ًاحلشٌ اٌضائذ ًاالٌزضاَ ثشطبٔخ األعٌٍة ًدلخ اٌؼجبسح. -

 .ادلظبدس طفؾخ مبب يف رٌه لبئّخ 21ًأال رضّذ ػٓ طفؾخ  01رمً ػذد طفؾبد اٌجؾش ػٓأال  -

 .اٌؼنٌاْ اإلشىبٌْخ ًؿشق ادلؼبجلخ مبب ال ّضّذ ػٓ ًسلزني ػٓفؼال أْ ّربص ادلٍخض  -

 عْزُ ئثالؽ ادلشبسن ثبٌنزْغخ اٌنيبئْخ ٌٌسلخ اٌجؾش ثؼذ أزيبء اٌفرتح احملذدح. -

 عْبعخ رمذُّ األًساق0  -0

 ال رمجً األًساق اٌجؾضْخ اٌيت ٔششد ِٓ لجً أً اٌيت رىٌْ لْذ اٌذساعخ. –

 يب ؽبالد أزؾبي ػٍِّ.فْرغزجؼذ األًساق اٌجؾضْخ اٌيت ّىزشف  –

 ادلإدتش. زلبًساخلبسعخ ػٓ اٌجؾضْخ ال ّزُ اػزّبد األًساق  –

 .(APAادلمذِخ ٌٍّإدتش ػٍَ ؿشّمخ اٌزٌصْك ادلؼزّذ جبّؼْخ ػٍُ اٌنفظ األِشّىْخ )اٌجؾضْخ جيت أْ رؼزّذ األًساق  –

 وزبثخ اٌجؾش.ِشاػبح ادلنيغْخ اٌؼٍّْخ ًِؼبّريىب يف  –

 ، أً اٌؼشثْخ ًاٌفشٔغْخ.                                               ر مجً ادلٍخظبد ثبٌٍغبد ادلضدًعخ اٌؼشثْخ ًاإلصلٍْضّخ –
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ربّذ اإلٌىرتًِٔ، اٌاٌؼٍّْخ،  اٌذسعخاٌجؾش، اعُ اٌجبؽش، احملٌس، ػنٌاْ رزؼّٓ اٌظفؾخ األًىل ِٓ اٌجؾش0 اعُ ادلإدتش، ػنٌاْ  –

 .خًاإلصلٍْضّثبٌٍغزني اٌؼشثْخ  ، ...، ادلينخبرفاذلسلُ 

 ٍِخض اٌغريح اٌزارْخ مبب ال ّضّذ ػٓ طفؾخ ًاؽذح. –

 أال ّمً ٍِخض اٌجؾش ٌإلٌمبء ػٓ طفؾزني ًال ّضّذ ػٓ صالس مبنيغْخ ػٍُ ادلخزظشاد اجلبِؼخ ًادلبٔؼخ ٌٍؼشع ثظْغخ ِمبي ػٍِّ. –

 رمجً اٌجؾٌس ادلشرتوخ مبب ال ّضّذ ػٓ ِشبسوني. –

 .ثظْغخ ًًسد ؽظشا اٌجؾشّشعً  –

 ألًساق0وْفْخ اػزّبد ا -2

 ختؼغ مجْغ األًساق اٌجؾضْخ ٌؼٍّْخ ِشاعؼخ عشّخ. –

 ٌِّب. 51ّزُ ئثالؽ اٌجبؽضني ادلشبسوني ثنزبئظ اٌمجٌي أً اٌشفغ خالي ِذح ال رضّذ ػٓ  –

 ؿشّمخ اٌزٌصْك0 -4

              ثني لٌعني، ِضال   ٌٍّإٌفني ًعنخ اٌنشش ًرٌػغ ّشبس اىل ادلظبدس اٌؼشثْخ يف ادلنت ػٍَ أعبط اعُ اٌشيشح أً االعُ األخري ٌٍّإٌف/ –

 (.00، ص0152)اٌجبؽش، 

 (00، اٌؼنٌاْ، ص0152ًيف ؽبي االشرتان اٌضنبئِ يف اٌجؾش ّىزت0 )اٌجبؽش األًي، اٌجبؽش اٌضبِٔ،  –

 (00، ص0152ئرا وبْ أوضش ِٓ صالصخ ّىزت0 )اٌجبؽش ًآخشًْ،  –

، ػنٌاْ اٌجؾش( ًال رمجً ادلؼٌٍِبد 0152ٌجبؽش، ، ادلٌلغ ىىزا )ااٌجؾشادلإٌف، اٌغنخ ػنٌاْ ” ئرا وبْ ادلظذس ئٌىرتًْٔب ّىزت –

 اٌيت ٌْظ فْيب اعُ اٌجبؽش ًػنٌاْ اٌجؾش، أً رىٌْ غري ِنيغْخ.

                                                    ثني لٌعني ًٌْظ أعفً اٌظفؾخ ئٌىرتًْٔب، ًٌْظ آخشىب ِضال 0اٌجؾش رىزت اذلٌاِش يف ِنت  –

خ اٌؼمالْٔخ ادلؼشفْخ ًاألخالق االعزّبػْخ، ًثو رزمذَ األُِ اٌزؼٍُْ ِٓ اٌؼٌٍَ اٌجنٌّخ ٌٍؾؼبساد اإلٔغبْٔخ ًىٌ األعبط ادلزني ٌنيؼئْ 

 (.51، ص0152)اٌجبؽش، ػنٌاْ اٌجؾش، 

 0آرْخرزجغ اٌـشّمخ  ادلظبدس ًادلشاعغىزبثخ لبئّخ ٌ –

(. 0152االعُ اٌؼبئٍِ، االعُ اٌشخظِ. عنخ اٌنشش. ػنٌاْ اٌىزبة، ادلىبْ، داس اٌنشش ًاٌزٌصّغ وبٌزبيل0 اٌٍمت، االعُ، )

 .نٌاْ ادلظذس. داس اٌنششػ

 .ّشعً اٌنض وّب ىٌ دًْ رٌٍّٓ أً خـٌؽ ػشّؼخ أً ًػغ طٌس سِضّخ أً طٌسح ادلإٌف –

 ....(4، 5،0،2ثبٌرتلُْ اٌؼذدُ ) األخريح اٌظفؾخ يف ادلظبدسرشلُْ  –
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... صبْٔب... صبٌضب...(      )أًال  ػنذ رمغُْ زلبًس اٌذساعخ يف اٌؼشع ًادلنبلشخ جيت رمغُْ زلبًس اٌجؾش أً ػنبًّنو اٌفشػْخ ئىل  –

ِجبؽش ًِـبٌت، وّب ال ّؼزّذ اٌزمغُْ اٌـشّمخ اٌمبئّخ ػٍَ  ئىلًٌْظ ثبرجبع اٌـشّمخ ادلذسعْخ ادلؼزّذح اٌيت رمٌَ ثزمغُْ اٌذساعخ 

 ...(.  0، 5اٌرتلُْ اٌشلِّ )

 .                         مبب ّزنبعت ِغ ِنيغْخ اجملٍ خرؼذًّ احلك أْ رـٍت ِٓ اٌجبؽش اٌؼٍّْخ ٌٍغنخ  –

 دلشاعغ.ًالبئّخ ادلظبدس  يفرتلُْ أٌفجبئْب أْ ّىٌْ اٌ –

ْ خ، فاداسح ادلإدتش ًاٌ – ّ ً رجؼبد اٌغشلبد اٌؼٍّ ّ ً اٌجبؽش ِغإًٌْخ آساء اٌٌاسدح يف حبضو وّب ّزؾ ّ ٌٍا أُ ِغإًٌْخ                                                                                              ّزؾ                              ششوبء ٌٓ ّزؾ

 ػٓ عْبعزيب. ثبٌؼشًسح                ْ  حبضو ال ّؼج ش                فؼال  ػٓ رٌه، فب، ّب ًسدػ

ْ خ ثٌسدً/ دتش يف وزبة ادلإٔشش اٌجؾٌس  – ْ خ ًاإلعالِ ِ  ٌٍذ ساعبد اٌؼشث ْ خ اٌظ بدسح ػٓ ادلؼيذ اٌفشٔغ                                                                                              يف رلٍخ اإلطجبػ ٌٍؼٌٍَ اإلٔغبٔ

ْ خ ثٌسدً/ فشٔغب ثبٌز ؼبًْ ِغ داس وٍُْ ْ خ ًاإلعالِ ِ  ٌٍذ ساعبد اٌؼشث ـ جبػخ /                                                                                                      فشٔغب، وّب رنشش ثشػبّخ ادلؼيذ اٌفشٔغ                  ٌٍن شش ًاٌ

 . ِظش /         ًاٌز ٌصّغ

  Vic.1st.2023@gmail.com 0االرِػٍَ اٌربّذ رشعً اٌجؾٌس  –

 اٌفئخ ادلغزيذفخ0

                                                   اجليبد اٌٌطْ خ ًطن بع اٌمشاس ًأسثبة اٌفىش ًاٌز غْري. –

ْ خ مبخزٍف أؿٌاسىب. –                                     ادلإع غبد اٌز ؼٍّْ

                               اٌجبؽضٌْ ًأػؼبء ىْئخ اٌز ذسّظ. –

 .ري ًدوزٌساه(                            ؿال ة اٌذ ساعبد اٌؼٍْب )ِبعغز –

ّ خ0               ٌِاػْذ ِي

 َ.0102/ 51/ 51 -51ربسّخ أؼمبد ادلإدتش0  –

 َ.0102/ 12/ 15آخش أعً إلسعبي اٌجؾٌس0  –

 َ.0102/ 11/ 15ربسّخ ئسعبي لجٌي اٌجؾٌس اثزذاء 0ِٓ  –

 .0102َ /51 /51عذًي اجلٍغبد0  ربسّخ ئسعبي –

 ٌغخ ادلإدتش0

ِ ادلٍخضٌغخ  – ُ ًفشٔغِ، أً ػشثِ ً        0 ػشث  .       اصلٍْض

 اصلٍْضُ . فشٔغِ اً 0 ػشثِ أًاٌجؾٌسٌغخ  –
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 0102/ 51/ 51-51 اٌزذاًي ئشىبٌْخىنذعخ اٌزؼٍُْ االفرتاػِ يف اٌذًي اٌؼشثْخ ثني ئعرتارْغْخ اٌزنبًي ً 0اٌذًيل األًي اٌؼٍِّ ادلإدتش

                    ٌٍز ٌاطً ًاالعزفغبس0

 +(052)1140025421اجلضائش0 

 +(214)4412022125اٌؼشاق0 

 +(052)020222112ٌْجْب0    

 +(210)444242040األسد0ْ 

 112215512 4225فشٔغب0
 

 رٍىشاَ

YD3WQ2FlYWYyhttps://t.me/+W2Vp 
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