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 ص الرسالةلخستم
الـــتق م ـــهم نيةـــه كلةـــت اليةبـــ  ام م ـــ نج ك ـــب  نـــ م   األســـ  هـــج   ـــ   األســـ  

 ــج ســيه   المــيرة ال ؤسســ ا ام م  نةــت المــج ليــ    ــه  كــ     ــج  أهــمههــج ها ــن   ــ  
هــج الهســةر الــ هة  كــة   ردــةت المــ ن هال  م ــ   األســ   أ   ــ ع نــ  همل ــهميم  األ ــ ان

 ات األســ  نيــع نــ م     ســؤهلة مين هالمل ــهت ام م  نةــت الســية ت م ــ  المــ   لةــهاالــتق ةلم ــج 
معــن ال ــؤر  ال  ســم هك ــب  بكةــ   ــج ســيه  الرمــ  همل ــهمه ام م  نةــت هكلــ    ردـــةمه 

 ال سم كيةت.
هالعل ةــت كيـم  هةك ل ـ    مـع  ــج  أكلـ هيم ـج    ةـت  ك إلســ ا   هة ـهم كعـا الهالـنة

  األ ــة  الل ــه هة ــ هله  الــن    نــليم  ــ  اكســر   ــلا ال ــم ليــم  هة   ــهليم  ــ   ــ  
 هآ اهيــم ل  ــت ليمعكةــ  نــ    كــ ميم  إنرــ  يــم  ــج  ع ه ســ المهرــه يم ال اهــن نيــةيم هنــنم 

 ك أل ــ  ة ــع   ةــه  أ ال بــ   اله ةــن الــتق ة بــ   أ ه ــ  رــم ة ــع  الرمــ  كــ لره  هةــ   
 هامر هل   هه  ج  ها  هالنةه.

ظيــه  ســيهبة ا  عةلــت م لــ   إلــع ــ  ال ع  يــت ةــؤنق  األســيهمها  اســمرنام هــتا 
هالســـيه   كـــ أل  هال ـــعه   األدـــن   ال  ةرـــت كـــه  همبـــهة   تالمـــ ن  ـــ  المع  ـــ   ـــ  الكةهـــ

م ــ م المــ ن  ــ  لع ــت  ألليــ  ةــ  ال   هكــت  ــ  هــتس الســيهبة ا   ــناه   ــن ةبــه  املســ  كج
 .ك آلر ة امرم ر 

ال   ةـــت ال اهـــن   أســـيهمع  ـــت الع  ـــت كـــة    إلـــعتلـــ  مســـعع الن اســـت ال  لةـــت  ها  ا 
 ــــ  رــــ    ميــــ أه ة  لن اســــت ال  لةــــت مبمســــم  األكلــــ  ليهالــــنة  هالســــيه  املســــ  كج نلــــن 

 ال   يت المج مل هلي  الك ث  ههج    يت ال  اه ت. أه ةت أهلي نن  انمك  اا 
ـــن  بةت مـــؤر  ســـيه  كيل ـــ ر يـــه ته ن  ـــت  األكلـــ  هر لةيـــ  ســـيكةت الســـيه  املســـ  كج نل

ةعــن السـيه  املسـ  كج   لكـ   ي ـ   ـ   هالــم  ات. األكلـ  كـنه ه   ـج ردـ ه   ردـةت 
 الك ث كـ: أهنا ه ج  ه     م نم   ن  ننا ا ر ام ال ردةت 

 
 



ـــت مألا ةـــ    ســـمه  ال   ةـــت ال اهـــن  لي ع  يـــت الهالنةـــت  دـــه    .6 ( لـــن  ريكـــت ال   ي
 ال مهسرت.

( لـــن  ريكـــت ال   يـــت األمع  يـــت الهالنةـــت  دـــه    ةـــ    ســـمه  ال   ةـــت ال اهـــن  لي  .4
 ال مهسرت.

 السيه  املس  كج  لن  ريكت ال   يت ال مهسرت(.   ة    سمه  .3

( هالسيه  املسـ  كج ماأل ة   الع  ت كة  ال   ةت ال اهن  لي ع  يت الهالنةت  ده    .2
 لن  ريكت ال   يت ال مهسرت.

( هالســــــيه  األم  يــــــت الهالنةــــــت  دــــــه    ةــــــ   الع  ــــــت كــــــة  ال   ةــــــت ال اهــــــن  لي ع .2
 املس  كج لن  ريكت ال   يت ال مهسرت.

( األم  دــــه   أمم ةــــ   الع  ــــت كــــة  ال   ةــــت ال اهــــن  لي ع  يــــت الهالنةــــت  دــــه    .1
 هالسيه  املس  كج نلن التبه .

( األم  دــــه   أمم ةــــ   الع  ــــت كــــة  ال   ةــــت ال اهــــن  لي ع  يــــت الهالنةــــت  دــــه    .7
 .اإلل ثاملس  كج نلن  هالسيه 

(  ـج  نةلـت اإللـ ثه ن ا مد  الك ث ال  لج نيع ر م ال   يت ال مهسـرت  الـتبه   
 ك إلرــ  ( ه ة ــ  ةمعيــ  4003 4002 الرــ لج هالر لــث( ليعــ م الن اســج   ك ــنان   ــج الدــ 

ظ ةـــــ ا اللمســـــةت المـــــج  ســـــ ا الســـــيه  لاللظـــــ ق    ـــــن اسمع  ـــــا الك  رـــــت  نـــــنن  ـــــ  ال
لـــن  رـــ م ال   يـــت ال مهســرت  ـــج  ـــه  ال   ةـــت ال اهــن  لـــن  الهالـــنة   ه ـــن املســ  كج 

(  ب ــ  اسمع  ــا نــننا  ـــ  جلــ   هـــه لنمكلــا الك  رــت لظ ةــت الم يةـــ  اللمســج    هةــن  ا
ال ع  يــت الهالنةــت هظيــه  كعــا الســيهبة ا ه ليــ  الســيه   أســ لةمالن اســ ا المــج مل هلــا 

 املس  كج.
ل ةــ   ال   ةــت  عاألهلــ أنامــة كلــ    األ ــ  ــ لج   ــن مريــم الك ــث ال ألهــنا هم  ة ــ  

 لـت  ـ  ال مرددـة   ـج  ةـنا  لال  م  ـت نيـع  األنا مـم نـ ا  اتال اهن  نلن الهالنة   
 كيسـيهكة  ـه  دـ  ةمي  لي ةـ    ه ـن مـم اسـمر ا  م ةـ  الم ـ اا  اهيم  أ ا كنألنيم اللم  

ن  ـت بـ    ـ   هالن  ـت  سـ م الع  ـت كـة   هأسـيهمال   ـهنمة  ال مرـ  مة   أسـيهمهه   
ه ـــج  األم  هدـــه   أمم ـــ  دـــه    مة البيةـــت هب لـــا   ةـــ  الم ـــ اا   ةـــ   ك ســـمرل     ـــ  

(   ــ     ةــ   مؤلــ  ال  ةــ   ليدــه مة . ب ــ  هم   ــا 32 ــه  تلــ  مــم ال دــه  نيــع  



  ه ـــ : الركـــ ا   ـــن مـــم اســـمر ا ه كرـــ ة مة أ ـــ لي  ةـــ   دـــن  ال  مـــه   هدـــن  الكلـــ    
هركــ ا ( 0.72  ماألدــه    الركــ ا الم  هــت اللدــمةت ه ــن كيــ ه   مــإلم يةــ  المكــ ة  ك ع نلــت 

 األمدـــــه   ركـــــ ا ( ه .0.1  ماألدــــه   ركـــــ ا ه  ألمـــــ (  ـــــج  ع نلــــت 0..0  األمدــــه   
     ك اه   ج الم  هت اللدمةت.  ( ك ع نلت سكة0.10 

 اتن  رـــ م ال   يـــت ال مهســـرت  الر لةـــت  يـــج ل ةـــ   الســـيه  املســـ  كج لـــ األنا  أ ـــ 
ــــع  ــــن   ــــلم  لي بــــم ني ــــم ال ــــنا  ني ــــع    هنــــت  ــــ  ال مرددــــة   ــــج  ة ن  ــــا ني

 أســـيهمهه ــ   اة ــ  أســيهكة دــ  ةمي  لي ةــ    ه ــن مــم اســمر ا  م ةـــ  الم ــ اا كهاســرت 
كـة  ن  ـت بـ    ـ   هالن  ـت البيةـت  هب لـا   ةـ  الع  ـت  هأسيهمال   هنمة  ال مر  مة  

  مــم اســمكع نه   ــ  ال  ةــ    ه ــج  ــه  تلــ  مــم ال دــه  مة   ــ    ةــ   ك ســمرل   الم ــ اا 
هدــن  الكلــ  .  ظــ ه (   ــ     ةــ   مؤلــ  ال  ةــ    ب ــ  م  ــ  لي  ةــ   دــن  ال24نيـع  

هر ة ـــت الم  هـــت  ألمـــ الركـــ ا   ـــن مـــم اســـمر ا ه كرـــ ة مة  ه ـــ  م يةـــ  المكـــ ة  ك ع نلـــت  أ ـــ 
( نيـع المــهالج 6..0(  2..0ي ـا  ــةم  عـ   ا الركــ ا      ه ــن ك  ك ع نلــت سـكةةت اللدـم

هر لكـت  ـليم   ع ( ر لكـ200 ـ    ميلمـانيع نةلـت   ريـت ل  م ـ  الك ـث  األنامة رم رك ا 
ه ـــن مـــم ارمةـــ  هم نيـــع ه ـــ  امرمةـــ   الرك ـــج  اإللـــ ث(  ـــ  420(  ـــ  الـــتبه  ه  426 

  لث ال مهسر.الع هاهج    ريكت ال نا   ال مهسرت ه   الد  الر لج هالر
    ةيج: إلعاللم هج  أ   اه ن 
 ـــ   أنيـــع( نلـــن الهالـــنة  بـــ   أمم مهســـر ن  ـــ ا ال   ةـــت ال اهـــن   دـــه    أ  .6

 .إ د هةت( ن  ت  هته نملت .1ال مهسر اللظ ق التق ةس هق  
 ــ   أنيــع( نلــن الهالــنة  بــ   األم مهســر ن  ــ ا ال   ةــت ال اهــن   دــه    أ  .4

 .إ د هةت( ن  ت  هته نملت .1س هق  ال مهسر اللظ ق التق ة

 مهســـر ن  ـــ ا الســـيه  املســـ  كج لـــن  الرـــ م بـــ   ا ـــ   ـــ  ال مهســـر  أ  .3
 .إ د هةت( ن  ت  هته نملت 602اللظ ق التق ةس هق  

ه  املســــ  كج (. الســــياألم  دــــه   ماألالع  ــــت كــــة  ال   ةــــت ال اهــــن   دــــه    .2
 .إ د هةت ر  ه م هته نملت    النملت ها  ام مك ب لا نيع  سمه  ن    

( هالسـيه  املسـ  كج نلـن األم  دـه   أممالع  ت كة  ال   ةـت ال اهـن   دـه    .2
 .األمده   له ة  نالت  أممده   لنالت  الع  ت ب لا إتاالتبه  



( هالسـيه  املسـ  كج نلـن األم  دـه   أممالع  ت كة  ال   ةـت ال اهـن   دـه    .1
 نلن الده مة .ب لا نالت  إتا اإلل ث

 
   :ه ج  ه  اللم هج   ن  ننا الك  رت كعا المهدة ا هال  م   ا  لي 

 
 :التوصيات

 لألكلــ  الم دــت  كإم  ــتهال عي ــة   األكــ   ــ  رــ     ــ ل   هاأل يــ ا األكــ   ــث  .6
 لي ر ه  ال اهن  هال ي  نيةيم. ليل ه السيةم هننم ه هن نها   

 كج  ــ   كــ  ال ؤسســ ا الم كهةــت هاللمســةت اســمرنام   ةــ   الســيه  املســ  إ ب لةــت .4
هام م  نةت ل  ا الب   نـ  السـيه  املسـ  كج لـن  كعـا الريكـت ك ـب  نـ م 

 ك ةت م نةم ال س نن  ليم.

 
 المقترحات:

ال   ةـت ال اهـن   أسـيهماسمرنام  إلعالمج مننه الهالنة   األسك من است  ه   أ  ا  .6
 .أكل هيم   

  ةــت ال اهــن  هن  ميــ  ك لســيه  املســ  كج نلــن  هــ ا ال  أســيهمن اســت  ــه   أ ــ ا  .4
 ريكت ال   عت. أهن  ةت  رميمت  ر  ر م الن است امكمناهةت 

 


