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 اناُفش عهاى فاٍ االَغابثٍ انزىعه ضًٍ االعزًبعُخ وانًضبَذح انُفضُخ انًُبعخ يفهىيٍ ذَع     

 انُفضااُخ انفااشد صااؾخ عهااً دالنااخ وعىدهًااب ألٌ األخُااشح اِوَااخ فااٍ ثهًااب االهزًاابو رزاَااذ ولااذ

 أٌو,  األياشا  ياٍ ثعاذد اإلصابثخ ياٍ انفاشد ؽًبَاخ فاٍ ويهاى سئاُش عبيام ورعاذ وانغضًُخ

 فاٍ رأصُشهاب رؾاذس ضاوى  ياٍ ناه َزعاش  ياب وأٌ وانغضاى انعمام َشًم يزكبيم كم اإلَضبٌ

 .  انُفضُخ انفشد يُبعخ عهً كجُش رأصُش نهب االعزًبعُخ انًضبَذح واٌ,  انغبَجٍُ كال

 نااذي االعزًبعُاخ ثبنًضاابَذح انُفضاُخ انًُبعاخ عاللااخ عهاً انزعاش  انؾاابنٍ انجؾاش اصازهذ      

 وانًضابَذح انُفضاُخ انًُبعاخ يضزىي فٍ فشوق هُبن ذكبَ إرا عًب وانزعش  بنًدَ عبيعخ  هجخ

 . ( وانزخصص ُىعان ) يضم انًزوُشاد ثعض إنً رعزي انغبيعخ  هجخ نذي االعزًبعُخ

 أهااذافهب ورؾمُااك ثؾضهااب َزاابئظ الصاازخشاط انزؾهُهااٍ انىصاافٍ انًااُهظ انجبؽضااخ ارجعااذ ولااذ     

 انذساصاخ أدواد صاذق ياٍ نهزؾماك و بنجاخ  بنات 444 ياٍ زؾهُم االؽصابئٍان عُُخ وركىَذ

 ونزؾمُاك,  دَابنً عبيعاخ كهُابد ياٍ  بنات 034 ياٍ ذساصاخ األصبصاُخان عُُخ ركىَذو وصجبرهب

 :   وهًب انجؾش يزوُشاد نمُبس يمُبصٍُ ثأعذاد انجبؽضخ لبيذ انجؾش أهذا 

 . انُفضُخ نهًُبعخ يمُبس -أ

   . االعزًبعُخ نهًضبَذح يمُبس -ة

  . انذساصخ َزبئظ يٍ نهزؾمك ُخراأل اإلؽصبئُخ األصبنُت انجبؽضخ اصزخذيذو       

  . انًئىَخ وانُضت انؾضبثُخ وانًزىصطبد انزكشاساد -أ

  . ثُشصىٌ اسرجب  يعبيم اصزخذاو رى نهًمُبس انذاخهٍ االرضبق صذق إلَغبد -ة

 . يعبيم االسرجب  انًزعذد -ط

 خـانًُبع ثٍُ خـانعالل إلَغبد ذدـانًزع ذاسـاالَؾ مـورؾهُ انكهٍ ٍـانفبئ االخزجبس -ػ

 .   االعزًبعُخ وانًضبَذح انُفضُخ     

 :   ُخراأل انُزبئظ إنً انجؾش ورىصم      

 انًُبعااخ دسعااخ فااٍ ب  ؽصاابئُإ دانااخ ب  فشولاا هُاابن واٌ َفضااُخ ثًُبعااخ َزًزعااىٌ انغبيعااخ  هجااخ إٌ

 بؽصابئُإ داناخ فاشوق هُابن             واٌ انازكىس نصابنؼ وكبَاذ واإلَبس انزكىس ثٍُ انُفضُخ

  نصابنؼ انُزُغاخ وكبَاذ اإلَضبٍَ وانزخصص انعهًٍ انزخصص ثٍُ انُفضُخ انًُبعخ دسعخ فٍ

 بؽصابئُإ داناخ فشوق وهُبن اعزًبعُخ ثًضبَذح َزًزعىٌ انغبيعخ  هجخ وإٌ,  انعهًٍ انزخصص

             واَااه اإلَاابس نصاابنؼ ُزُغااخان وكبَااذ واإلَاابس اناازكىس ثااٍُ االعزًبعُااخ انًضاابَذح دسعااخ فااٍ

 انعهًااٍ انزخصااص ثااٍُ االعزًبعُااخ انًضاابَذح دسعااخ فااٍ إؽصاابئُخ دالنااخ راد فااشوق رىعااذ ال

 وانًُبعااخ االعزًبعُااخ انًضاابَذح ثااٍُ لىَااخ عاللااخ هُاابن أٌ رجااٍُ ولااذ,  اإلَضاابٍَ وانزخصااص

 هُااابن إٌ رجااٍُ بَضاااأو.  انُفضااُخ انًُبعااخ لىَاااذ االعزًبعُااخ انًضاابَذح لىَاااذ فكهًااب انُفضااُخ

 واٌ ُااىعوان االعزًبعُااخ انًضاابَذح هااٍ انُفضااُخ انًُبعااخ ياا  يعُىَااخ ثذالنااخ اسرجطااذ يزوُااشاد

 ضاعُ  فإصاهبيه انزخصاص يزوُاش أياب,  االعزًبعُاخ انًضابَذح َهُاه إصهبو ثأعهً اسرجط ُىعان

 .  عذا

 : يُهب انزىصُبد ثعض إنً انجبؽضخ ورىصهذ      

 ياٍ وَماىٌ َزَاذ يًاب انُفضاُخ انضاوى  يىاعهاخ كُفُاخ انطهجاخ ُىنزعها إسشبدَخ ثشايظ رمذَى .1

 . انطبنجبد وخبصخ نهطهجخ يهبوَمذ انُفضُخ انًُبعخ



 ي 

 األؽااذاس يىاعهااخ يااٍ رًكاُهى عاامأ يااٍ انغبيعااخ نطهجاخ وانًعُىَااخ انًبدَااخ انًضاابعذح رماذَى .2 

 . االلزصبدَخ وخبصخ انضبغطخ

 : يُهب انًمزشؽبد ثعض إنً انجبؽضخ ورىصهذ      

 . انًشكالد  ؽم عهً انفشد ثمذسح وعاللزهب انُفضُخ انًُبعخ رزُبول دساصخ عشاءإ .1

 . انُفضُخ ثبأليشا  وعاللزهب انُفضُخ انًُبعخ رزُبول دساصخ إعشاء .2


