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  جمانربلا ةأشن
 
الي3أت ةل3ؤم رداوJ دادعإ FGإ ض.رمتلا جمانرب فدA@ كلذل ،>;صلا عاطقلا تانو5م م3أ نم ض.رمتلا عاطق دع!

ً
ايملع 

ً
ايلمعو 

ً
 يفت 

   تابلاطلا د.وزت FGإ جمان_oلا nGسlو .>;صلا عاطقلا هدiش! يذلا feلعلاو deقتلا روطتلا عم بكاوتتل ة_^غتملا ةي]Zلا تاجايتحالاب

 .ةلصلا تاذ ةماعلا و ةيصصختلا تاررقملا نم ديدعلا ةسارد لالخ نم ةنiملل ةيساسالا تاراiملا و ةمزاللا ةفرعملاب

 جمانربلا ةلاسر
 >� ةدو�~ا _^ياعم قيبطت >� ةيل5لاو ةعما�~ا ةلاسر قيقحت FGإ تا.رقلاب ةيقيبطتلا ةيبطلا مولعلا ةيل5ب مدقملا ض.رمتلا جمانرب nGس!

 عاطقلا �G ر.وطتلاو ةسفانملا �Gع ةرداق ؛ض.رمتلا لاجم >� ة�^متم ةي]� رداوJ دادعإ لالخ نم ؛عمت��ا ةمدخو ةيميلعتلا ةيلمعلا

 قوس تاجايتحا ةيبلتل ةينقتلا تاراiملاو ةيساسالا فراعملا رداو5لا كلت باسكإ FGإ كلذك جمان_oلا >nس! �eحبلاو feيلعتلاو >;صلا

 .ةيل]�ا لمعلا

 جمانربلا ةیؤر
 ن^ج.ر�~ا نم لايجأ دادعإ >� م3اس�ل يملاعلاو feيلقإلاو يموقلا يوتسملا �Gع �^متم feيلع� رودب مايقلا FGإ ض.رمتلا جمانرب حمطي

 مايقلاو رمتسملا ب.ردتلاو ميلعتلا لالخ نم ةرصاعملا ةيجولونكتلا بيلاسألا عم لماعتلاو عادبإلاو ديدجتلا �Gع ةردقلاب نومس�ي

 .عيم�~ا مدخت �eلاو ض.رمتلا لاجم >� ة�^متملا ةيملعلا ثاحبألاب

 :جمانربلا فادھأ
@Aا ض.رمتلا مولع سو.رلا5ب  جمانرب فدFG: 

 >�عو ة.رمعلا لحارملا فلتخمب دارفألل ةلماش ةيض.رمت ةياعر ميدقت >�ع ةرداق رداوJ دادعإ ا�Aأش نم ةيملع تا_oخ ميدقت -1

 .عمت��او ةرسألاو درفلل ةي يبلاو ةيسفنلاو ةينامس�~ا تاجايتحالا ديدحتو ليلحت >�ع ةي�بم ضرملاو ة]Zلا تا.وتسم عيمج

 .عمت��او دارفألا ةي3افرو ة]Zب ءاقترالا ضرغ¢ >;صلا ق.رفلا عم نواعتلاب ةثيد]~ا ةينقتلاو تامولعملا مادختسا -2

 .ةينiملا ةيض.رمتلا ةسرامملل ساسأJ ةيناس¥إلاو ةيعامتجالاو ةيساسألا مولعلاو ض.رمتلا مولع ثاحبأو تا.رظن قيبطت -3

 .ةي]Zلا ةياعرلا >� _^يغتلا ثادحتسال ةينiملاو ةيتاذلا تاردقلا ةيمنتل رمتسملا ميلعتلا قيبطت -4

 ةيبلتل عمت��ا تامظنمو >;صلا ق.رفلا عم نواعتلاب ةي]Zلا ةياعرلا ةراد©و طيطخت >� ةكراشملا >� ةينiملا ةيلوئسملاب ما�¦لالا -5

 .ةي]Zلا ةياعرلا ةيمنتو عمتجملل ةي]Zلا تاجايتحالا

 ةيض.رمتلا ةيانعلا ميدقت مظنب ءاقترالل مئالملا _^يغتلا ثادحإ >� ثوحبلا جئاتن قيبطتو feلعلا ثحبلا »ªنم مادختسا -6
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 .تابلاطلل ةيناس¥إلا فقاوملاو ةنiملا تايقالخأو لاصتالا تاراiم ةيمنتو ز.زع�   -7

 جمانربلل ملعتلا جتاون
 .±°او ل5ش¢ ةفلت��ا تاصصختلا >� ةيض.رمتلا ةياعرلاب ةفلت��ا ةفرعملا راiظإ .1

 .ةقدب ناس¥إلا مسج ةفيظوو ةي�بب ةقلعتملا ھيضرملاو ةيعيبطلا صئاص�~ا فصو .2

 لاعف ل5ش¢ ةيض.رمتلا ةياعرلا لاجم >� ةيناس¥إلاو ةيبطلا مولعلا ري_oت .3

 ةفلتخم ةي]� لJاشم نم ي¥اع� �eلا تاعمت��او ¹º̧رملل ةلماشو ةلدألا �Gع ةمئاقو ةصتخم ةياعرل طيطختلا .4

 ةيقالخألاو ةيفاقثلا اياضقلاب قلعتي اميف ةيض.رمتلا ةياعرلا راiظإ .5

 تاسرامملا ءانثأ تايلوؤسملا لمحتو رارقلا عنص >� ةيدايقلا تاراiملا مادختسا .6

 ةيض.رمتلا ةياعرلا ءانثأ تاصصختلا ةددعتم ةر3املا لاصتالا تاينقت راiظإ .7

 لمعلا لاجم >� ةقالعلا تاذ تا�i~ا عم لصاوتلاو feلعلا ثحبلا >� ةثيد]~ا ايجولونكتلا مادختسا .8

 .ةنمآلا ة.ر.رسلا تاسرامملل ةمزاللا ىرخألا ةينقتلا _^ياعملاو ةيمقرلا تانايبلا باسح .9

 ةيبطلا مولعلاو ةيساسألا ض.رمتلا تاسرامم _^ياعمل اًقفو ةلاعف ةيض.رمت ةياعر جاتنإ .10

 ة.ر.رسلا ةسرامملا ءارجإ دنع ةمالسلا _^بادتو ىودعلا ةحفا5مو ةيئاقولا تاطايتحالا ذاختا .11

 
 جمانربلا يجیرخ تافصاوم
 :>�ع هرداق ض.رمتلا جمانرب ھج.رخ

 .ةصا�~او ةماعلا ةيض.رمتلا ةياعرلا لاجم >� ةفرعملا باس�كا

 .ةي]Zلا ةياعرلا زكارم >� لقتسم ل5ش¢ لمعلا �Gع ةرداق نو5تل اÆAاراiمو ةعساولا اo_ÆAخ نم ةدافتسالا

 لمأتلاو لوقعملا لقتسملا _^كفتلا

 .مÆAالئاعو ¹º̧رملا عم ةديج تاقالع ءانب نم اÈAكمت ناس¥إلل ةلماش ةروص راiظإل ة_^صبلاو ةيتاذلا ةفرعملا ر.وطت

 ةبعصلا فورظلا >� قالخألاو ةيلوؤسملا حورب ةيفافش¢ فرصتلا 

 .ةي]Zلا ةياعرلل قيس�تلاو ةدايقلاو طيطختلا >� رارقلا ذاختاو تالكشملا لح تاراiم مادختسا

 ةياعرلا يمدقمو ¹º̧رملا ن^ب قوثوملاو >�ال�~ا لاصتالا

 ةيلودلا _^ياعملا عم قفتي >Fاع Êeم ىوتسمب ةيض.رمت ةياعر ميدقت

 .ض.رمتلا لاجم >� ة�^مم ة.وق ةيميلع� ةئ�بب لمعلا

  جمانربلا يجیرخ لمع تالاجم
 : يمو5]~ا عاطقلا /ا
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 _:  ميلعتلا ةرازو /1       

  تاعما�~ا >� ديعم -               

 تاعما�~ا >� ثحاب دعاسم -              

  تاعما�~ا >� ض.رمت يÎاصخأ -             

 ةي]Zلا زكارملاو تايفش�سملا >� بالطلل بردم -             

 ةيسردملا ة]Zلاب ض.رمت يÎاصخأ -             

 : ة]Zلا ةرازو /2

   ةي]Zلا زكارملاو ةيمو5]~ا تايفش�سملا >� ض.رمت يÎاصخأ -        

 -: ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو /3     

  لماشلا لي3أتلا رودو ن^قاعملا تايعمجو ن^نسملا رود >� ض.رمت يÎاصخأ -          

 -: عافدلا ةرازو -4

  نمالا ىوق تايفش�سمو ة.ركسعلا تايفش�سملاب ض.رمت يÎاصخأ -       

  ةيمو5]~ا ةيعوطتلا تايعم�~ا -5

  يدوعسلا رمحالا لالiلا ةيعمجب ض.رمت يÎاصخأ -   

 -: صا�~ا عاطقلا -6

 صا�~ا عاطقلا تادايعو تافصوتسمو تايفش�سمب ض.رمت يÎاصخأ -      

  ةيمو5]~ا _^غ ةيعوطتلا تامظنملا -7

 ةيمو5]~ا _^غ ةيعوطتلا تامظنملاب ض.رمت يÎاصخأ      

   جمانربلاب لوبقلا طورش
 .فو�~ا ةعماج ن^ناوق و حئاولب ھب لومعملل اقفو ناشلا اذiل ةمظنملا طباوضلا ءافي�سا -1

 ايلقعو اًيدسج اًميلس بلاطلا نو5ي نأ -2

 ةي�^لجنإلا ةغللا >� ادج ديج نع بلاطلا ريدقت لقي الا  -3

 بسا]~ا مولع تايساسأب ھيارد >�ع  -4

 ةيلاعفو طاش�ب لصاوتلا >�ع هردق ھل بلاطلا -5

 ض.رمتلا ةسراممو ةسارد >� ةلما5لا ةبغرلا ھيدل -6

 جمانربلاب ةساردلا ماظن
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 >Fاتلا لود�~اب ھ]°وم جمان_oلاب تاعاسلاو .ماظتنالاب ض.رمتلا جمان_oب ةساردلا

 :ة.رابجإلا تابلطتملا -1

 ةيساردلا ةط�~ا تاعاس عومجم نم ة.وئملا ةبس�لا ةدمتعملا تاعاسلا عومجم بلطتم

 %13 18 ةعماج

J24 34 ةيل% 

 %63 84 مسق

 >�كلا عوم��ا

 بس�لاو تاعاسلل
136 100% 

 

 ةساردلا ةدم
 نامث( ةيساردلا لوصفلا ماظنب ةيسارد تاونس عÓرأ اÆAدم ،ي5ي�يلJإ يقيبطتو يرظن ل5ش¢ مسقلاب ةساردلا ض.رمتلا جمانرب مدق.و

 ةنiملا ا3دع¢ ھبلاطلا سرامتل ؛ ض.رمتلا مولع >� سو.رولا5بلا ةجرد ا3دع¢ ةبلاطلا حنمت ،ةي×.ردت زايتما ةنس اÖAقع� ،)تا.وتسم

  . ض.رمت ةيئاصخأ fºسمب

 صصختلا رایتخا
  رايتخا نود تاصصختلا عيمج سردت ھبلاطلاو ماع جمانرب و3 ض.رمتلا جمانرب

 ةیساردلا ةطخلا
 لوألا ىوتسملا

 

 ي.اثلا ىوتسملا

 بلطتملا )نCرامت,A@مع,يرظن(تادحو ررقملا 45سم ررقملا بلطتملا )نCرامت,A@مع,يرظن(تادحو ررقملا 45سم ررقملا

  )0+0+2(2 ةيمالسإلا ةفاقثلا [\إ لخدملا ملس 101  )4T.  3 )3+0+0يداQألا باطNOا ةمدقم مجن 101

 مجن 101 )0+0+3( 3 رCراقتلا ةباتكل ةمدقم مجن 102  )0+2+3( 4 ةماع ءايcdف cdف 101

 ميك 105 )0+0+2(2 ةCوضع ءايميك ميك 106  )2+0+2(3 1 لماlتلاو لضافتلا باسح ضCر 101

  )0+2+3(4 ماع ناويح نcح 106  )0+0+2( 2 ةماعلا ءايميكلا ميك 105

  )0+2+1(2 ةيبط تاxuطصم مجن 125  )0+2+3(4 تابساNuا ةجمرب tA ةمدقم لاع 101

 ضCر 101 )0+0+2(2 مدقتملا يويNuا ءاصحإلا ملع ةu| 221  )0+0+2(2 ةCوغل تاراzم برع 101

 كيت 227    
 مولعلل A\آلا بساNuا تاقيبطت

 ةي�uلا
 لاع 101 )1+2+0(2

 ةدحو 18 عوم��ا

 

 

 

  ةدحو 17 عوم��ا

 ع�ارلا ىوتسملا ثلاثلا ىوتسملا

 بلطتملا )نCرامت,A@مع,يرظن(تادحو ررقملا 45سم ررقملا بلطتملا )نCرامت,A@مع,يرظن(تادحو ررقملا 45سم ررقملا

  )0+0+2(2 عمت��ا ءان�و مالسإلا ملس 102  )0+0+2(2 ي�رعلا رCرحتلا برع 103

  )0+2+1( 2 ةي�uلا ةياعرلا و ضCرمتلا ضمت 115
 

  )0+2+2(3 ضCرمتلا سسأ ضمت 122

212 Q0+2+3(4 ةيبطلا ايجولوي�وركيملا نل(  مي�افم ضمت 123 tA رمتلاC4 ض)0+4+2(  

221 Qنل 
 حCرش�لا ملع تايساسأ

 ءاضعألا فئاظوو
4 )3+2+0( * 

 

231 |u0+0+2(2 ةيدعملا ضارمألا ة(  

241 |uم ةzلا ةياعرلا مظنو ن�u0+2+1(2 ةي( * 262 |uا ءايميكلا ةNuويC3 ةيئاذغلا ة)0+2+2(  

    323 Q221 )0+2+2(3 ءاضعألا فئاظو و ضارمألا ملع نل Qنل 

  ةدحو 17 عوم��ا  ةدحو 14 عوم��ا

       نcح 106 و ميك 106 و ميك 105 *

 سداسلا ىوتسملا سماNOا ىوتسملا

 بلطتملا )نCرامت,A@مع,يرظن(تادحو ررقملا 45سم ررقملا  بلطتملا )نCرامت,A@مع,يرظن(تادحو ررقملا 45سم ررقملا
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  )0+4+1(3 ءاس�لا ضارمأ ضCرمت ضمت 352  )0+0+2(2  ناس.إلا قوقح ئدابم ملس 105

  )0+0+3(3 روطتلا و ومنلا ضمت 353 ضمت 122 )�A 4)1+6+0صلا سايقلا ضمت 230

 ضمت 245 )0+6+1(4 ةجرNuا ةلاNuا ضCرمت ضمت 356 ضمت 230 )A 4)1+6+0 ار�Nا �Tطلا ضCرمتلا ضمت 244

 ضمت 471 ضمت 230 )0+6+1(4 ضCرمتلل ةيكي�يلQإلا A اونلا ضمت 245
 ةيفاقثلا ةيعامتجالا تافالتخالا

  ة�uلاب ةقلعتملا
2)2+0+0(  

  )0+6+1(4 ئراوطلا ةياعر ضCرمت ضمت 488  )0+0+2(2 ةCودألا ملع لي� 366

      )0+0+2(2 ة�uلا ةياعرلا tA تالاصتالا ضمت 485

  ةدحو 16 عوم��ا  ةدحو 18 عوم��ا

 ع�اسلا ىوتسملا

 

 نماثلا ىوتسملا

 بلطتملا )نCرامت,A@مع,يرظن(تادحو ررقملا 45سم ررقملا بلطتملا )نCرامت,A@مع,يرظن(تادحو ررقملا 45سم ررقملا

  )0+0+2(2 مالسإلا T tA¤£ايسلا ماظنلا تايساسأ ملس 104   )0+0+2(2 مالسإلا tA يداصتقالا ماظنلا ملس 103 

226 |u0+0+3(3 ةيذغتلا سسأ ة( 262 |uرمت ضمت 472 ةCض |uلا و عمت��ا ة�u4 ةيلقعلا ة)ضمت 363 )0+4+2 

234 |u0+0+(3 )1( تايئا�ولا ملع ة( 212 Qرمت ضمت 473 نلCلا ةياعرلا ض�u4 ةيلوألا ةي)0+6+1(  

 ضمت 474  )0+0+2(2 س¥ردتلا و ميلعتلا سسأ ضمت 361
  T¤¦فنلا ضCرمتلا tA مي�افم

 A§امتجالا و
2)2+0+0(  

 )0+4+2(4 ةلوفطلا و ةمومألا ضCرمت ضمت 362
 ضمت 363

 قفارم
  )0+0+2(2 ضCرمتلا tA ثوحب و مي�افم ضمت 487

 ضمت 363
 ضCرمتل ةيكي�يلQإلا A اونلا

 ةلوفطلا و ةمومألا
4)1+6+0( 

 ضمت 362

 قفارم
  )0+2+3(4 ضCرمتلا tA ةدايقلا و ةرادإلا ضمت 489

 عوم��ا  ةدحو 18 عوم��ا
 ةدحو 18

 

 
 جمانربلل ھیراشتسالا ھنجللا

  مسالا  يفیظولا ىمسملا

  يرارشلا شاغدف میركلادبع .د   ا سیئر / جمانربلا قسنمو ضیرمتلا مسق سیئر
  هللا ةیطع ادنھاش .د  ةنجلل اررقمو  ا وضع /اكاكسب تابلاطلا رطش/ ةدوجلا ةدحو ةقسنم
  يزاجح دمحا دمحم ةیماس .د  اوضع / تایرقلاب ضیرمتلا مسق ةقسنم
  تابایذ نیسح دمحم.أ   ا وضع /ةدوجلا ةنجل ررقم
  يدنبشقنلا هللادبع ماھلا .د   ا وضع / زیزعلا دبع كلملا ةعماج- سیردت ةئیھ وضع
 تایرقلا ىفشتسم/ رابكلل ةزكرملا ةیانعلا ةدحو سیئرو يراشتسا
   ا وضع /ماعلا

  يراخبلا دمحم نب هللادبع .د

  يدلاخلا هللادبع دھف.أ   ا وضع /فوجلا ةیحصلا نوؤشلا/ ضیرمتلا ةرادإ ریدم
  يلیورلا ھمالس نمحرلا دبع.أ  اوضع / اكاكسب بعتم ریمألا ىفشتسم /ضیرمتلا ةرادإ ریدم
 فوجلاب نمالا ىوقل ةیصصختلا ةلماشلا تادایعلاب ةیرادإلا نوؤشلا ریدم
   ا وضع /

  يریصنلا میكحلادبع ملاس.أ

 

 

 جمانربلاب ةقبطملا حئاوللا
  اÈAمو ةعما�~ا حئاول

  تارابتخالاو ھساردلا ھحئال •

 بالطلا بيدأت ھحئال •

 بلاطلا قوقح ةقيثو •
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 :جمانربلا بالطل مدقت يتلا تامدخلا
 يبالطلاو يمیداكألا داشرالا-أ
 �eلا تاÙوعصلاو تالكشملاو feلعلا ليصحتلا ةع¢اتمو لي��G �Øع فارشإلل بالطلا نم ةعومجم ل5ل feيداJأ فرشم ديدحت متي

 .ني_Úعتملا بالطلا ةع¢اتم كلذكو ، ةيميلعتلا ةيلمعلا >� بالطلا اiiجاوي

 .يفيظولا طيطختلاو تاعوضوملا رايتخا >� ةروشملاو ھيجوتلا لثم ، ماعلا ھيجوتلا

 .ةيميلعتلا ةيلمعلا >� تاÙوعص وأ لJاشم دوجو ةلاح >� مسقلا >� فرشملا عم لصاوتلا

ارس ةدراولا ىوا5شلا عم قس�ملا / س�ئرلا لماعت.و ، بالطلل يوا5ش قودنص
ً

. 

 .Ü¹eارد لصف لJ دع¢ سlردتلا ةئي3 ءاضعأو تاررقملاب قلعتي اميف بالطلل ممصم ناي×تسا

 .ةررقملا ماودلا تاعاس لالخ ةيدرفلا ةذتاسألاو بالطلا ن^ب تارواشملا

 .بالطلل ةديفمو ةلاعف feيداJألا مدقتلا ھيجوتل تاب�ت_¦لا هذ3 نأ نم دكأتلل جمان_oلا ا3ذختي �eلا تايلآلا فصو 

 .دد�~ا بالطلل يداشرإ جمانرب عضو

 .مسقلاب داشرإلاو داشرإلا مسق اضر بالطل تاناي×تسا

 ملعتلا رداصم -ب
 .اiسlردتب موقي  �eلا ) تاررقملا( ررقملل ةمزاللا بتكلاب ةمئاق دادعإب سlردت ةئي3 وضع لJ موقي •

 .ةدحاو ةمئاق لمعل مسقلا ءاضعأ عيمج مئاوق عيمجت متي

 .ةيل5لا ةدامعل بتكلا ةمئاق لبقت

 .ةعما�~ا >� لوبقلا متي ديمعلا ةقفاوم دع¢

 .ي¥و_¦كلإلا ةبتكملا عقوم ةرا.ز �Gع بالطلا ب.ردتو ةعما�~اب ةيمقرلا ةبتكملا مادختسا •

 ةیبالطلا ةطشنألا-ـج
 ) ةيفصالو ةيفص ةطش¥أ(�^فحتلا نم عوتك جمان_oلاب ھصا�~ا تايلاعفلا مظعم >� ھكراشملاو ةيبالطلا ةطش¥الا ھسرامم بالطلل حمس!

 تازیھجتلاو لماعملاو ةیساردلا تاعاقلا-د
 جذامنلاو تايكا]�او تاليدوملاب هزiجم ةصصختم لماعم سمخ مسقلا مضي

 >ßار�~ا Þeطلا ض.رمتلا لمعم .1

 ئراوطلا و ةيلوألا تافاعسإلا لمعم .2

 لافطألا ض.رمت لمعم .3

 ةدالولا و ءاس�لا ض.رمت لمعم .4

 ض.رمتلا تايساسا لمعم .5
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  تارضا]�اءاقلال ةثيد]~اوةعونتملا ميلعتلا لئاسوب ةز��iا ھيساردلا تاعاقلا نم _^بك ددع ھيل5لاب دجو.و

 ينورتكلإلا میلعتلا- ـھ
 ھيميلعتلا ھيلمعلا صخي رما يأ >� بالطلا هدعاسمل يونس ل5ش¢ ي¥و_¦كلالا ميلعتلا نع قس�مك ءاضعألا دحا مسقلا ددحي

 ةيلمع >� ةثيد]~ا تاينقتلا عم لماعتلل ةمزاللا ةياسالا تاراiملا باس�كاب سlردتلا ةئي3 ءاضعا م�¦لي و دروب كالبلا ماظن وا ھينو_¦كلالا

 . ةصت��ا تا�i~ا نم مدقت �eلا و ةيصصختلا تارودلا _oع ي¥و_¦كيلالا ميلعتلا

 

 قفوملا هللا و مت


