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يفرر ا قرنرر ح قر ررلعش يقرمترر يح جدييرر قا معيررع  يتررلرت زرر يه قردييرر  ديرر ي  يرر   
جمرلتا مجيمارل و يهر   قرجم  ة يقردكنليميل جفلصل قر يل  قرملجرة يدوري قا كرير    ر  قر

ري ريررة قردرر  زررندنل  رر  جمررلتا قردورري  و ينريرر  جيقكرداررل  زري  رلرجمدجمررلا ققردوري قا 
و يكررل  رررض  رر ا تلررز قردملرريت قألجرر  قررر ش عتررل ترررز قرد كيرر   رريل ورر ر دملرريت قردفكيرر  

ة  ح ت دننرل قرجمرل ف  نرو و ررل  زلزية جاجرة  صصررع تلرز قرجاززرلا قردمليجير  ترلءق  
زررررل قردفكيررر  رلدملجرررل جررره قر يرررل  رزررريلألدال قرج دلفرررة و ي ح ت دممرررل جرررح تنررريل  ملرررتد

قرجدملجرريح  رر قلح رلجم  ررة و رررل تلياررل  ح درر يعهت رجفررلديع ردلررض قر رر قلح يدملجاررت كيفيررة 
 قزدثجل  دلض قرجمل ف     يألا قر لمة تريال .   

مررعا جررح ُ زررو قردورري  ُيمررعا قردفكيرر  قتزرردعتر  جررح  نجررلو قردفكيرر  قرجدنعجررة و ييُ  
لء قرفكررررر ش و  لرمجليرررررلا قرجنونيرررررة دزرررررلتع قرفررررر ع تلرررررز قريصررررريل تررررررز نرررررقرجم  ررررر  يقت د

قزرردندلملا جم  يررة معيررع  و  منررعجل ينرريت قرمنررل رمجليررة قتزرردعتل و   نرر  يجرر ا ر ورريقا 
درريق ش  ورريقا قرجررنام قرملجرر  يصرريت  ترررز قرنن يررلا يقرنرريقنيح و ي رر  قتزرردعتل يصررل 

 ترز  صللص قرجيأف جزدمينل  ر ر قد  قرزلرنة .قرت ص 
 يياعف قرر ث قر لر  ترز :

قردفكي  قتزدعتر  رعى ولرة جال قا دملج  ردنجية   لتلية ر نلجم دمليج  رررجم  ة 
( ولررل  جح والب قرصف قرثلن  03جح ) دكينا تينة قرر ث   لة قرجديزوة وقرج

صل ة قرثلرثة    جعينة ريعقع ) رلملت قرع قز  قرجديزو    قرجعي ية قرملجة رد رية قر  
   ( أّزجيق تلز جمجيتديح دم يرية يضلروة رمع  ح دت ضرو جديي قا1322-1321

)قر كلء يقرمج  يجزديى د صيل قألب يقأُلت يجمعل قرع ملا رلوالب يجمعرات قرملت( . 
يقر ش ي يش ( 2191يأع ألت قررل ث ردورير ق درل  قردفكي  قتزدعتر  ) رلكريز  

قرر نلجم قردمليج  ر قردملج  ردنجية قردفكي  قتزدعتر  و يدت رنلء و ي ل  ( جيأف11تلز )
معهل دت دورير قت درل  يقرر نلجم تلز ركلياجل رقزد  قج قر صللص قرزليكيجد ية 

 تينة قرر ث درلتل  .
 
 



 ي ليل قرر ث قرد نر جح قرف ضيلا قتدية 
   ( ريح قت درل يح قرنرل  3.30ت صللية تنع جزديى ) ديمع   ير  قا عترة( 2)   

  قردم يريةيقررمعش رلجمجيتة 
      ديمررررررع  رررررر ير  قا عترررررررة ت صررررررللية ررررررريح قت درررررررل يح قرنرلرررررر  يقررمررررررعش تنررررررع( 1)

 قرضلروة( رلجمجيتة 3.30) جزديى 

(  رررر  قت درررررل  3.30ديمررررع  رررر ير  قا عترررررة ت صررررللية تنررررع جزررررديى عترررررة )( 0)
 قررمعش رلجمجيتديح قردم يرية يقرضلروة    قردفكي  قتزدعتر  

 ررر  قت دررررل يح  ( 3.30)عتررررة ت صرررللية تنرررع جزرررديى عتررررةديمرررع  ررر ير  قا ( 4)
  ر  عش يقرج مص    قرجمجيتة قردم يرية تلز ق درل  قردفكي  قتزدعتقررم

يرلد نررررر جررررح ندررررللم قرر ررررث و دررررت قزررررد عقت قتزررررلريب قت صررررللية قرالرل قجد يررررة قي 
قرالجملجرررر  ويقنارررر ا قرندررررللم قرررررز يمرررريع  رررر ير عقرررررة ق صررررلليل ررررريح قرجمجرررريتديح 

 قردم يرية يقرضلروة يرصلرع قرجمجيتة قردم يرية يكجل يلد  :
 

ردم يرية يقرضلروة قنا ا قرندللم يميع   ير عقرة ق صلليل ريح قرجمجيتديح ق
 يرصلرع قرجمجيتة قردم يرية يكجل يلد  

(   ررررا قرف ضررررية قرصررررف ية يأررررريل قرف ضررررية قررعيلررررة  رررررض قح قرنيجررررة قرج زرررريرة  2)
( قش قح قرر نررلجم كررلح جرراث ق 10( يهرر  قأررل جررح قرنيجررة قرمعيريررة قررلريررة )6رليررا )

    دنجية قردفكي  قتزدعتر  رعى ولرة قرج  لة قرجديزوة
أررررريل قرف ضررررية قرصررررف ية ي  ررررا قرف ضررررية قررعيلررررة  رررررض قح قرنيجررررة قرج زرررريرة    (1)

( تح قرجمجيترة قرضرلروة 10( يه  قكر  جح قرنيجة قرمعيريرة قررلريرة )63-رليا )
رررت د ضرره رلر نررلجم قردمليجرر  قردملجرر  يرررت يدلررر ق  قعهررل قر ررر قا قردرر  دنجرر  جاررل قا 

 قردفكي  قتزدعتر  
ف ية يأررررريل قرف ضررررية قررعيلررررة  رررررض قح قرنيجررررة قرج زرررريرة    (   ررررا قرف ضررررية قرصرررر0)

( قش قح قرر نرررلجم كرررلح رررر  63( يهررر  قأرررل جرررح قرنيجرررة قرمعيريرررة قررلريرررة )19رليرررا )



قتث     دنجية قردفكي  قتزردعتر  ررعى تينرة قرر رث ييجكرح قت رلع  جنر  ردنجيرة هر ق 
 قرنيع جح قردفكي  

ية قررعيلررررة  رررررض قح قرنيجررررة قرج زرررريرة (   ررررا قرف ضررررية قرصررررف ية يأررررريل قرف ضرررر4)
( يدتري  هر   قرنديمرة قررز 3.6( يه  قكر  جرح قرنيجرة قرج كيرة قررلريرة) 3660رليا)

قح قرر نلجم قردمليج  قردملج  كلح  ي  لتلية يدلثي  جزردج  تلرز ق ر قع تينرة قرر رث 
 قردم يرية    دنجية قردفكي  قتزدعتر    

 
 جنال :  رجمجيتة جح قرديصيلا   ضيء قرندللم و  يصز قررل ث 

لردفكي  قتزرررردعتر  ضرررررجح جفرررر عقا يجنررررر  قا     ح داررررردت ي ق   قرد ريررررة ررررررضرررر ي  -2
 قرع قزة رلج  لة قرجديزوة .

ضرررر ي   أيررررلت ي ق   قرد ريررررة ردررررع يب جع زرررر  قرج  لررررة قرجديزرررروة تلررررز  زررررلريب  -1
 رع قزية ير قجم دنجية قردفكي  قتزدعتر  ري ا قإل لع  جنال تنع دع يو قرجيقع ق

 

 قزدكجلت  رندللم قرر ث قر لر  و يجكح رلرل ث  ح يند ح قآلد  :
تمرر قء قرع قزررة نفزررال  لتليررة ر نررلجم دمليجرر  ر دملجرر  ردنجيررة قردفكيرر  قتزرردعتر   -2

 رعى ولررلا قرج  لة قرجديزوة يتنع جنل نة ريح ندللم قردورينيح .
قتزدعتر  رعى ولرة قرج  لة  دورير قرر نلجم قردمليج  ر قردملج  ردنجية قردفكي 

 قإلتعقعية يقرج  لة قرملجمية .

 


