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 يكابش ميركلا دبع .د :فارشإ  ــ  ةفاقثلاو نفلا نهم ريبدتو ةيلامجلا ةيبرتلا رتسام

 نيوكتلا فادهأ
 
  ناسنإلا دادعإ ىلإ ايعس ،اريطأتو اريبدت ،ايقلتو اجاتنإ عادبإلاو نفلا ىلع ةيبرتلا ةفاقثل نيكمتلا :يجيتارتسالا ىوتسملا ىلع ــ
 ؛اكولسو اريكفت ةعدبم ةجتنم ،ةزيمتم ةيصخش ءانبل ،ةيماس تاياغل  ةيفاقثلاو ةيلامجلا ةيبرتلا رامثتسا ربع
 
 ؛هاروتكدلا ةلحرم يف يملعلا ثحبلل نيلهؤم ،ةفاقثلاو نفلاو ةيبرتلا ةموظنم يف نيصصختم ةبلط دادعإ :يملعلا ىوتسملا ىلع ــ

 
 ةرداق ،لاجملاب ةلص تاذ تاعاطقو تاسسؤم يف لغشلا قوس جولول ةلهؤم ،ةءافك تاذ رطأ دادعإ :ينهملا ىوتسملا ىلع ــ
 .ةينفلا ــ ةيفاقثلا ةطشنألا ريبدتو جماربلا دادعإ ىلعو ،ةيلامجلا ةيبرتلا ةدعب ةيساردلا لوصفلا ريطأت ىلع 

 
 

 نيوكتلا ذفانم
 
 ثحبلاو سيردتلا رطأ دادعإو ،ةفاقثلاو نفلاو ةيبرتلا ةموظنم يف ءاربخ نيوكت قفأ ثيح ،هاروتكدلا زكارم يف ليجستلا ةيناكمإ ــ
  ؛ةلصلا تاذ تاسسؤملاو ةصتخملا دهاعملاو تاعماجلا يف يملعلا 

 
 ؛صاخلاو ماعلا نيعاطقلل ةعباتلا نيوكتلاو ميلعتلاو ةيبرتلا تاسسؤم يف نونفلا سيردت ةيناكمإ ــ
 
 ةينفلا دهاعملاو ةفاقثلا رودو تاباينلاو تايميداكألاك ةفاقثلاو نفلاو ةيبرتلاب ىنعت ةيمومع تاسسؤم يف لاغتشالا ةيناكمإ ــ
    ؛ةينفلا ةقورألاو فحاتملاو 

 عبطلاو راهشإلاو لصاوتلاو ةفاحصلا نهمب وأ ةينفلا نهملابو ،ةيلامجلاو ةينفلا ميماصتلاب ةصاخلا تالواقملا يف لاغتشالا ةيناكمإ ــ
 ؛ةيمقرلا نونفلاو رشنلاو
 
 .ةفاقثلاو نفلاو ةيبرتلا نهمب ةصاخ عيراشم ءاشنإ ةيناكمإ ــ
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 جولولا طورش

 

 :تاصصختلا دحأ يف اهلداعي ام وأ ةزاجإلا ىلع الصاح )ة( حشرملا نوكي نأ نيعتي  :صصختلاو مولبدلا ــ

 ؛اهبادآو تاغللا ــ 1

 ؛ةيبرتلا مولع ــ 2

 ؛) ...ةيرصبلا نونفلا ،امنيسلا ،حرسملا( نونفلا ــ 3

 ؛ينفلا ــ يفاقثلا طيشنتلا ــ 4

 .ريبدتلا ــ 5
  

 :ءاقتنالا قرط ــ
 

  فلملا ةسارد •
 ؛صصختلاو مولبدلا ــ                        
 ؛ةزاجإلا تاونسل ماعلا لدعملا ــ                        
 ؛ةزاجإلا ثحب ــ                        
 .) ... تانيوكتو بيرادت ( دهاوشلاب ززعم ،لاجملا يف ةبرجتلا ديفي يفاقث ــ ينف فلم ــ                        
 

 .) ةيوغل فراعم  ــ صن ليلحت  ــ  ماع عوضوم ةبراقم (  يباتك رابتخا •
 

  ةلباقم •
 
 حشرملل ةينهملا ةبرجتلا بسانت ةاعارم عم ،نيروجأملاو نيفظوملا ةدئافل لقتسم جوف / ةبلاطو ابلاط  03 :ةبقترملا دادعألا ــ 
 .رتساملا لاجم عم 
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 ةيلامجلا ةيبرتلا رتسام داوم

 1 لصفلا

 تاراضحو نونف  ــ

  ةيناسنإلا مولعلاو نفلا  ــ

 ةيوبرت مولع  ــ

 ةيلامجلا ةيبرتلا  ــ

 ةفاقثلاو نفلاو ةيبرتلا لاجم يف يملعلا ثحبلا  ــ

 حلطصملا ملعو ةينفلا ةمجرتلا ــ

 2 لصفلا

 ةجرفلا نونفو ةيبرتلا  ــ

 يكرحلا ءادألاو ىقيسوملا نونفو ةيبرتلا  ــ

 ةيرصبلا نونفلاو ةيبرتلا  ــ

 ةيعادبإلا ةباتكلا نونفو ةيبرتلا  ــ

 ينفلا دقنلاو ةيبرتلا  ــ

 ةيميداكألا ةباتكلاو يملعلا ثحبلا تاينقت  ــ

 

 3 لصفلا

  ةينوناقلا ةموظنملاو ةيفاقثلا تاسسؤملا ةرادإ  ــ

 ةيفاقثلا ةسايسلاو يداصتقالا ريبدتلا  ــ

 ةفاقثلاو نفلا نهم ريبدت  ــ

 يفاقثلا عونتلا ريبدت ــ

 ايجولونكتلاو مالعإلا ةموظنمو ةفاقثلاو نفلا  ــ

 ميلعتلاو ةيبرتلا ةموظنمو نفلا  ــ

 

 4 لصفلا

 

 

 ثوحبلا عيراشم  ــ
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 فلملا قئاثو

 يعماجلا مسوملا ( ،ةفاقثلاو نفلا نهم ريبدتو ةيلامجلا ةيبرتلا رتسام جولول نيحشرملا ملع ىلإ يهنن              

 :انمضتم ،حيشرتلا فلم دادعإ مهيلع نأ ،) 2021 ــ 2020

v ؛رتساملاب يلبقلا ليجستلا لصو نم ةخسن 

v ؛ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم اهيلع قداصم ةخسن 

v ؛ايرولاكابلا ةداهش نم اهيلع قداصم ةخسن 

v ؛ةزاجإلا ةداهش نم اهيلع قداصم ةخسن 

v ؛ةيعماجلا تاونسلا طقن فشك نم اهيلع قداصم ةخسن 

v ؛ةثيدح ةيصخش ةروص 

v ؛ةيبرعلا ةغللاب ةررحم ،ةيتاذلا ةريسلا 

v ؛ةزاجإلا ثحب تاعوضوم سرهفو فالغل ةروص 

v ؛) ةفاقثلاو نفلاو ةيبرتلا لاجم يف ةبرجتلا ديفت يتلا قئاثولا ( يتفلا فلملا 

v ؛) ةبلطلاب صاخ ( اثيدح ةعقوم ،ةيلحملا تاطلسلا لبق نم ةملسم ،لمعلا مدع ةداهش 

v ؛) نيروجأملاو نيفظوملاب صاخ ( اثيدح ةعقوم ،ةصتخملا تاهجلا لبق نم ةملسم ،لمعلا ةداهش 

v فظوم / بلاط ( هتفصو هصصختو همقرو حشرملا مسا نمضتي ،ريبكلا مجحلا نم فرظ (. 

 
 

 ؛يلوألا ءاقتنإلا جئاتن نع نالعإلا دعب  حيشرتلا فلم عاديإ متي •

 ؛ةحيحص ريغ تايطعم نمضتي وأ ،ةمزاللا قئاثولا هصقنت فلم لك ايغال ّدعي •

 فلتخمب قئاثولاو ةينورتكلإلا لئاسولا لامعتساوأ ةزايح ،ةارابملا ءاضف لخاد ،)ة( حشرملا ىلع عنمي •

 .اهعاونأو اهلاكشأ


