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  S صاصتخالا تارود و M  ةيليهأتلا تادحولا لوح : عوـــــــــــــضوملا

 

  ،دعب و ةيفشك ةيحت

 نسح ةرورضب انامياو  ،يدايقلا ليهأتلا ماظن ذيفنت ماكحا نسح ديزم ىFع اصرح

 ءاقترالاو اهفادهأ قيقحت نامضل صاصتخالا تارودو ةيليهأتلا تادحولا تارود دادعا

 ةيليوج 3-2-1 خيراتب ةدقعنملا بيردتلا ةداق ةودن رثا ىFعو ،لضفألا وحن ةيبيردتلا ةيلمعلاب

 ررقت ليهأتلا ماظنو mnيردتلا راسملا مييقتو ةيردسلا جjkب بيردتلاو مييختلا زكرمب 2022

 عمجلا ةيناكمإ عم صاصتخالا تارودو ةيليهأتـلا تادحولا ميظنت ةيوهجلا ناجلل صيخokلا

 .مايأ 3 يأ نvترودلل ةعاس 72  اxyدم نوكت نا طرشب نvترودلا نvب
 

 ةيرورضلا تاراهملاو فراعملا م�yاسكإو نvبردتملا ءادأ نvسحت ى{إ  رارقلا اذه فدy}و

�اسألا بيردتلل ةيمسرلا تارودلا ي� م�yكراشمل اديهمت ةمزاللا�n ءالخلا ةايح ةسرامم نامضو 

 لامكتسا نسحل انامضو ،م�yيب تاقادص ءاشنإو تاjkخلا لدابتو تاعومجم نمض شيعلاو

 .mnيردتلا مهراسمو يFيهأتلا مهماظن
 

 ىFع لمعلل تادايقلا ةيمنتل ةيوهجلا ناجللا ءاسؤر لضافألا  ةوخألا وعدأ ھيلعو

 ةيحان نم ةصاخ ىjkكلا ةيمهألا ا�yاليإو ةماهلا ةيبيردتلا تاطحملا هذه دادعا نسح  ديزم

 ةيلمع ي� ةينطولا ةنجللا عم قيسنتلاو ةيبيردتلا تاسلجلا ةداقو تارودلا ةدايق رايتخا نسح

 .مئالملا mnيردتلا جمانjkلا عضوو تارودلا ةداق نvيعت

 

 

 

 

 

 تاهجلا ةداق :ةوخإلا

 نوبودنملا

 تادايقلا ةيمنتل ةيوهجلا ناجللا ءاسؤر

 



 

 

 دنع ةيوهجلا ناجللا ءاسؤر ةوخألا تادايقلا ةيمنتل ةينطولا ةنجللا  وعدت امك

 :  ةيلاتلا تاوطخلاب ما�oلالا تارودلا هذه ميظنت

 اهقالطنا نم رهش لبق تارودلا ميظنتب ةينطولا ةنجللا مالعإ  -1

  تارودلا ةدايق تاحokقم لاسرا – 2

  نvلخدتملا ءامسأ و ةيبيردتلا ةكبشلا لاسرا – 3

 ةداقلل حامسلا مدع ي� قباسلا تادايقلا ةيمنتل ةينطولا ةنجللا رارقب ما�oلالا – 4

الإ ةيبيردتلا تاسلجلا ميدقت نم نvصبokملا
ّ

 تالاجم ىدحإ ي� مهصاصتخا ةلاح ي� 

 .صاصتخالا تارود و ةيليهأتلا تادحولا
 

 تاطحملا هذه حاجنإ ىFع لمعلل عيمجلاب تادايقلا ةيمنتل ةينطولا ةنجللا بيxyو

 تادحولا ةداق ءادأ ريوطت ي� ةمهاسملل روشنملا اذ�y ءاج ام ذيفنت و ةماهلا ةيبيردتلا

 .مy}دعاسمو
 

 . ةينطولا ةنجللا ىدل دمتعت ال روشنملا اذه جراخ متت ةيبيردت ةرود لك :ةظحالم
 

 مالسلا و ةيحتلا تارابع قئاف لوبقب اولّضفت

 

 

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

 


