
 
 

 

 

 

 

602       
 

 

 .01يردتلا دامتعالا ةمئاق : عوضوملا

 

 ،دعبو ةيفشك ةيحت

كذت
ّ

 TUياعم ءافيتسا ىNع لمعلا ةرورضب مHIدعاسم و بيردتلا ةداق ةفاك تادايقلا ةيمنتل ةينطولا ةنجللا ر

 ةدايقلا فرط نم اI]لع قداصملا و ،2017 ربوتكأ بيردتلا ةداقل ةيونسلا ةودنلا ذنم اI]لع قافتالا ّمت WXلا دامتعالا

خؤم ةلّدعملا و ،eU 2017مفون يb ةماعلا
ّ

 ةيليوج 3و2-1 مايأ ةيردسلا جeUب ةدقعنملا بيردتلا ةداقل ةينطولا ةودنلا يb ار

2022. 

 ؟دامتعالا ()ياعم ي$ام -1

 بيردتلا ةداقل ةينطولا ةودنلا فرط نم ةلّدعملا دامتعالا TUياعم نّمضتت WXلاو ،ةبحاصملا ةقيثولا رظنأ

 .2022 ةيليوج 3و2-1 مايأ ةيردسلا جeUب ةدقعنملا

 ؟()ياعملا هذه ءافيتسا ّمتي 12م -2

 )3( ثالث ةدمل مHIدعاسمو بيردتلا ةداق اrI ماق WXلا ةطشنألا ّلك تادايقلا ةيمنتل ةينطولا ةنجللا بستحت

 .2022/2023 يفشكلا مسوملا ةيادب ذنم تاونس

 ؟IJيردتلا دامتعإلا ةمئاق نع نالعإلا ّمتي 12م -3

 2022 سرام رهش لالخ

 ؟دامتعالا بلطم ميدقت ّمتي فيك -4

 لطعت ةروص يb ةيتقولا طباورلا وأ( ةيمقرلا اI|موظنم eUع ةذفان تادايقلا ةيمنتل ةينطولا ةنجللا حتفت

 .eU 2022مسيد ةّرغ نم اقالطنا كلذو ،�Xيردتلا دامتعالا ةمئاقل مامضنالا بلاطم ميدقتل ، )ةيمقرلا ةموظنملاب لمعلا

 eUتعت ثيح )دامتعالا TUياعمل هزاجنا خيرات نمضتت ةقيثو( ةينطولا ةنجللا ى�ا دامتعالا بلطب بردملا مدقتي

 ةنجللا سردتل دامتعالا بلط ميدقت خيرات نم تاونس 3 نم �Uكأ اهزاجنإ خيرات ىNع ضمي مل اذأ ةافوتسم TUياعملا

 . ھمدع نم دامتعالاب رارق ردصتو, اموي 15 فرظ يb اI]لع ةدراولا بلاطملا كلذ دعب ةينطولا

 

 

 

 

 2022 ر&%ت#أ 27 

 تاهجلا ةداق :ةوخإلا
  نو3ودنملا

 تادا<قلا ة<منتل ة;:هجلا ناجللا ءاسؤر
 مهيدعاسمو ب;ردتلا ةداق



 طاقن 8 ا�Iيب نم نوكي نا ىNع , ةطقن 20 نع لقي ال طاقن عومجم ىNع بردملا لصحتي نأ بجي دامتعالل

 3 ةدملو رارقلا رادصإ خيرات نم ءادتبا ادمتعم بردملا eUتعيو تادايقلا ةيمنتل ةيوهجلا ةنجللا نم ةدنسم لقالا ىNع

 .تاونس

 خيرات نم رهش لبق ) دامتعالا بلط ةقيث و سفن( دامتعالا ديدجت بلطم ميدقت ةداعإ بردملل نكمي امك

 .هدامتعا ءاI|نا

  : يRالا دامتعالا -5  

 3 رورم ةياغ ى�او  دامتعالا بلط ميدقتل ةجاحلا نودو ايلا نيدمتعم مHIدعاسم و بيردتلا ةداق eUتعي

 : ةيلاتلا ماهملا نولوتي نيذلا  ةمهملا ءاI|نا خيرات نم تاونس

 . ةماعلا ةدايقلا ءاضعأ �

 تاهجلا ةداق �

 تادايقلا ةيمنت يبودنم �

 تادايقلا ةيمنتل ةيوهجلا ةنجللا ءاسؤر �

 بيردتلا )ة(ريدم �

 2022( اثيدح بيردتلا ةداق يدعاسم وأ بيردتلا ةداق ةزاجا ىNع نTلصحتملا تادئاقلا و ةداقلا eUتعي امك

 .ةزاجإلا خيرات نم ءادتبا تاونس 3 ةدمل و ايلأ نيدمتعم , )اI]لت WXلا تاونسلاو

 ؟دامتعالا ن)يحت ّمتي فيك -6

 كلذو ،تاونس 3 ّلك ةّرم هدامتعا نTيحتب بلاطم ھنإف ،�Xيردتلا دامتعالا ةمئاق يb ھلوبق ّمتي بّردم ّلك

 اI]لإ ةدوعلا ھنكميو ،اrI ھقاحتلا نم تاونس 3 دعب ةمئاقلا رداغي ھنإف سكعلا ةلاح يb و ،ادّدجم TUياعملا ءافيتسا ةداعإب

 .TUياعملا ىbوتسا £Wم

 ؟مهدامتعا ّمتي نيذلا ن)بردملا تازايتما ي$ام -7

 سيئر و ةيسنوتلا ةفاشكلل ماعلا دئاقلا نم ةاضمم �Xيردتلا دامتعالا ةداهش ىNع دمتعم بّردم ّلك لصحي

 .تادايقلا ةيمنتل ةينطولا ةنجللا

 ةسارد ةدايق وأ ةمّدقتم ةيبيردت ةرود ةدايق نمض ةكراشملا �Xيردتلا دامتعالا ىNع نTلّصحتملا TUغ ىNع عنمي 

 .ةيمسر ةيبيردت ةرود يأ ةدايق وأ ةيديهمتلا و ةيبشخلا ةراشلا

 صرحلا و لمعلل بيردتلا ةداق يدعاسم و بيردتلا ةداق وعدت تادايقلا ةيمنتل ةينطولا ةنجللا نإف ،ھيلع و

 .دامتعالا TUياعم ءافيتسا ىNع

 .مالسلا و ةيحتلا تارابع قئاف اولّبقت اماتخ و

 
 تادا3قلا ة3منتل ة3نطولا ةنجللا س+ئر     ماعلا دئاقلا   
  رامع نب >@اس      يرا3خلا >;ع دمحم
 

  

 

 



 


