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 تاف.رعتلا :لوألا بابلا

 

 :*(وألا ةداملا

 عمPQا لمشN اIJم درفملاو ،اIJم لG مامأ ةCDوملا ي@اعملا ةحئاللا هذ9 78 تدرو امنيأ هاندأ تارابعلاو تامل(لاب دصقي 

 .كلذ فالخ قايسلا ضتقي مل ام

 .ةقاطلا ةءافكل يدوعسلا زكرملا :زكرملا

 .نjلقتسملا ةقاطلا يققدم صيخرت ةحئال :ةحئاللا

 .نjلقتسملا ةقاطلا يققدم ةنPQ :ةنlQلا

 يققدم تامدخ ميدقت تقؤم وأ لماG ل(شw ھل حمسs8، tيبطلا صqrلل زكرملا ا9ردصي ةيمسر ةقيثو :صيخmnلا

  ةكلمملا لخاد نjلقتسملا ةقاطلا

 .صيخmnلا �~ع لوصPDاب بغارلا s8يبطلا صqrلا :مدقتملا

 .صيخmnلا �~ع لصاPDا ةقاطلا ققدم :ققدملا

 .ةقاطلا قيقدت تامدخ ميدقتل زكرملا لبق نم ةصخرم ةسسؤم وأ ةكرش :ةقاطلا قيقدت ةمدخ مدقم

  .لما(لا وأ تقؤملا صيخmnلا �~ع لوصlDل مدقتملا ھعفدي �8املا لباقم :�8املا لباقملا 

 .ةقاطلا قيقدت تامدخ ميدقتل ققدملا عم دقاعتي يذلا ةأش�ملا كلام :ديفتسملا

 .ةيك�رمألا ةقاطلا ���دن�م ةيعمج نم دمتعم ةقاط ققدم :(CEA) دمتعملا ةقاطلا ققدم

 .ةيك�رمألا ةقاطلا ���دن�م ةيعمج نم دمتعم ةقاط ريدم :(CEM) دمتعملا ةقاطلا ريدم

 .ةيك�رمألا ةقاطلا ���دن�م ةيعمج نم دمتعم ققحتو سايق ي�اصخأ :CMVP)( دمتعم ققحتو سايق ي�اصخأ

 .ةقاطلاب رفولا صرف ديدحتل ةأش�ملاب ةقاطلا كال�Jسا قيقدت لمشt ةمدخ :ةقاطلا قيقدت تامدخ

 لامعألا ةفاG ءارج�و ،صيخmnلا �~ع لوصPDا تابلط ميدقت نم نjققدملا نكمت ةينوmnكلإ ةصنم :ةينوmnكلإلا ةصنملا

  .نيديفتسملا عم لصاوتلاو ةقاطلا قيقدت تامدخب ةقلعتملا
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 اBقيبطت قاطنو ةحئاللا فاد5أ :ي2اثلا بابلا

 
 :ةيناثلا ةداملا

¡Jكسلا عاطقلا 78 قيقدتلاو ةقاطلا قيقدت تامدخ ميدقت صيخارت حنم تاءارجإ ميظنت ��إ ةحئاللا هذ9 فد¤� 

 .نjيعيبطلا صاr§ألل يراجتلاو

 

 :ةثلاثلا ةداملا

 .لقتسم ل(شw ةقاطلا قيقدت طاش@ ةلوازمب م�ل صخرملا نjيعيبطلا صاr§ألا عيمج �~ع ةحئاللا هذ9 قبطت 

 

 ھتابلطتمو صيخFGلا عاونأ :ثلاثلا بابلا

 
 :ةع3ارلا ةداملا

 :ةيلاتلا صيخاmnلا دحأ �~ع لوصPDا مدقتملا �~ع

 لاح 78و ،�¬قأ دحك نjترم هديدجت نكم�و طقف ةدحاو ةنس ةدمل صيخmnلا اذ9 يرسN :تقؤملا صيخmnلا .1

 .لما(لا صيخmnلا �~ع مدقي رارمتسالاب ققدملا ةبغر
  .تاونس ثالث ةدمل صيخmnلا اذ9 يرسN :لما(لا صيخmnلا .2
 :ةسما56ا ةداملا

ال9ؤم نو(يل ةمزاللا تابلطتملا ءافي°سا مدقتملا �~ع بجي
ً

 :ةيلاتلا صيخاmnلا دحأ �~ع لوصlDل 

 :تقؤملا صيخmnلا .1

ال9ؤم نو(ي ³ح ةيلاتلا تابلطتملا قيقحت مدقتملا �~ع بجي         
ً

 :تقؤملا صيخmnلا �~ع لوصlDل 

 ةمعادلا قئاثولا طورشلا تابلطتملا صيخ)'لا عون

 تقؤم

 ةيملعلا تالBؤملا

 يأ وأ ةسدنFلاب سوKرولاIبلا ةداFش

 لاجمب ةلص تاذ ةينف مولبد ةداFش

 ةقاطلا ةءافك

 نم ةدمتعم ة[\]

 ةداFشلا

 ةينFملا تاداFشلا

الصاح مدقتملا نوIي نأ abب`ي
ً

 ghع 

 :ةيلاتلا تاداFشلا ىدحا

 )CEA( دمتعملا ةقاطلا ققدم ●
 ققحتلاو سايقلا يqاصخأ ●

 )CMVP( دمتعملا
 )CEM( دمتعملا ةقاطلا ريدم ●

 تاداFشلا نم ة[\]

 ةwولطملا

 

 ةمدخ مدقم عم طwرلا

 صخرم

 ةمدخ مدقم ديدحت مدقتملل abب`ي

 .رKراقتلا ةعجارمل ھعم طwرلل صخرم

 ت�ثت ةدمتعم ةقيثو

 ةمد[�ا يمدقم عم طwرلا

 زكرملا نم ن�صخرملا
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 �bاملا لباقملا
 �bاملا لباقملا دادس مدقتملا ghع بجي

 )لاKر 500( بلطلل

 تاونقلا دحأ نم دادسلا

 وأ زكرملا نم ةدمتعملا

 ةروتافلا نم ة[\] ميدقت

 

 :لما(لا صيخmnلا .2

ال9ؤم نو(ي ³ح ةيلاتلا تابلطتملا قيقحت مدقتملا �~ع بجي  
ً

 :لماG صيخرت �~ع لوصlDل 

 ةمعادلا قئاثولا طورشلا  تابلطتملا صيخ)'لا عون

 لماIلا

 ةيملعلا تالBؤملا

 يأ وأ ةسدنFلاب سوKرولاIبلا ةداFش

 ةءافك لاجمب ةلص تاذ ةينف مولبد ةداFش

 ةقاطلا

 ةداFشلا نم ةدمتعم ة[\]

 ةينFملا تاداFشلا

 ىدحا ghع لصاح مدقتملا نوIي نأ abب`ي

 :ةيلاتلا تاداFشلا

 )CEA( دمتعملا ةقاطلا ققدم ●
 ققحتلاو سايقلا يqاصخأ ●

 )CMVP( دمتعملا
 )CEM( دمتعملا ةقاطلا ريدم ●

 ةwولطملا تاداFشلا نم ة[\]

 

 

 صخرم ةمدخ مدقم عم طwرلا
 ةمدخ مدقم ديدحت مدقتملل abب`ي

 .رKراقتلا ةعجارمل ھعم طwرلل صخرم

 عم طwرلا ت�ثت ةدمتعم ةقيثو

 نم ن�صخرملا ةمد[�ا يمدقم

 زكرملا

 ةينFملا ة)�[�ا

 ذيفنت ھل قبس دق مدقتملا نوIي نأ abب`ي

 ،تارم ثالث نع لقي ال امب ةقاطلا قيقدت

  زكرملاب ةدمتعملا )�ياعملا بسح

 نم ةدمتعم رKراقت ثالث ميدقت

   ةمد[�ا يمدقم

  �bاملا لباقملا 
 �bاملا لباقملا دادس مدقتملا ghع بجي

 )لاKر 1500 ( بلطلل

 تاونقلا دحأ نم دادسلا

 ميدقت وأ زكرملا نم ةدمتعملا

 ةروتافلا نم ة[\]

 

  ققدملا تاماFOلا :عMارلا بابلا

 

 :ةسداسلا ةداملا

 :8~ي امب ققدملا ́مmلي

اقفو ھلامعأ ةسرامم .1
ً

 ميماعt وأ تاقlDم وأ تاليدعt نم اJ¶لع دري دق امµو ةحئاللا هذ9 ھيلع تصن امل 

 .ةقالعلا تاذ حئاوللاو ةمظنألل اًقفوو ،ةيفاضإ

 .صيخmnلا نا�رس ةmnف لالخ صيخmnلا تاطاmnشا ةفاG قيقحت  .2

 .زكرملا ا9ددحي �³لا ةينمزلا ةmnفلا لالخ ھتاظحالمو زكرملا تاراسفتسا �~ع ةباجإلا .3

اقفوو زكرملا بلط دنع كلذو ھلامعأ ليصافت نjبي ر�رقت دادعإ .4
ً

 ھيلع عقتو زكرملا نم دمتعملا جذومنلل 

  .ھيف ةدراولا تانايبلا ةقدو ةD« ةيلوؤسم
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اقفو ديفتسملل ةمزاللا ر�راقتلا ميدقت .5
ً

 .زكرملا نم ةدمتعملا ةينفلا jnياعملل 

 .موي )30( نوضغ 78 زكرملا ھبلطي ر�رقت يأ ميدقت .6

 نا�رس ةmnف ءانثأ صيخmnلا تاطاmnشا نم ّيأ قيقحت �~ع ھتردق 78 تاjnيغt يأ ثودح دنع زكرملا راطخإ .7

 تاذ قفو لئادبلا jnفوتب م́اmلالا عم ،jnيغتلا ثودح خ�رات نم �¬قأ دحك مايأ )5( لالخ كلذو ،صيخmnلا

 .اÄJودح خ�رات نم موي )30( لالخ تاطاmnشالا

 .طقف ةينوmnكلإلا ةصنملا نم ققدملل دري يذلا بلطلا لالخ نم ديفتسملل ةقاطلا قيقدت تامدخ ميدقت .8

 .دحاو ٍنآ 78 ةقاطلا قيقدت بلط نم Çnكأ �~ع لمعلا مدع .9

 .ا�مالتسا خ�رات نم موي )30( لالخ اJ¶لع لمعلاو نيديفتسملا نم هدرت �³لا ىوا(شلاو تاظحالملا ةPQاعم .10

 ءا�Jنا وأ ،ھبËD وأ ،صيخmnلا فاقيإ دنع ةقاطلا قيقدت تامدخب قلعتم طاش@ يأ ةسرامم نع عانتمالا .11

  .ةمئاقلا تام́اmلالا ةفاG ذيفنت لامكإب م́اmلالا عم هءاغلإ وأ ،ھنا�رس

 يأµو صr§ يأل اIJع حاصفإلا وأ ا�Jكراشم مدعو ،نيديفتسملاب ةصاPrا تامولعملا ة�رس �~ع ظافPDا .12

 .ديفتسملا نم قبسم يÏاتك نذإ �~ع لوصPDا نود ةليسو

 تحت ةعقاولا لمعلا تارقم وأ عÐراشملا عقاوم وأ تادن°سملل لوصولا نم زكرملا 78رشم نjكمت ققدملا �~ع .13

 .ھفرصت

 

  ھتساردو صيخFGلا بلط ميدقت ةيلآ :سماSTا بابلا

 

 :ةع3اسلا ةداملا

 ،كــلذــل ھــتجاــح دــنع ھــJ¶جوتو صيخmnلا �~ع لوـــــــــــــصPDا تاءارجإ لاــمكإ ضرغل مدــقتملل معدــلا ميدــقتب زكرملا موقي

 :ةيلاتلا لحارملا بسح ھتساردو صيخmnلا بلط ميدقت ةيلآ نو(تو

1. tلا جذومن ةئبع°ÔQكلإلا ةصنملا لالخ نم ليmnةينو. 

2. tلا عون بسح �8املا لباقملا ديدسmnصيخ. 

  .صيخmnلا بلط ةعجارم .3

 .زكرملا نم ةدمتعملا ةينفلا jnياعملا بسح بلطلا مييقت .4

 :�8اتلا وحنلا �~ع ضفرلا وأ ةقفاوملاب بلطلا دامتعا .5

 .بلطلا مييقت ةجي°ن بسح بلطلا �~ع ضفرلا وأ ةقفاوملاب زكرملا موقي :تقؤملا صيخmnلا .أ

اينف بلطلا مييقتب زكرملا موقي :لما(لا صيخmnلا .ب
ً

   .ضفرلا وأ ةقفاوملل ةنlQلا �~ع ھضرعو 

  .زكرملا نم صيخmnلا رادصإ .6

 
 :ةنماثلا ةداملا
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 .لمع موي )15( زواجتت ال ةدم لالخ درلاو لمتكملا بلطلا مييقتب زكرملا موقي

 

  :ةعساتلا ةداملا

أ وأ صيخmnلا بلط ضفُر ًءاوس ،صيخmnلا �~ع لوصPDا ليÖس 78 ددس يذلا �8املا لباقملا ةداعتسا بلط نكمي ال
ُ

 Ø8ل

 ."مدقتملا لبق نم بËُD وأ

 

  :ةرشاعلا ةداملا

 ،راطخإلا خ�رات نم لمع مايأ 10 زواجتت ال ةدم لالخ ا�لامكإب مدقتملا راطخإ متÚس بلطلا 78 صقاون يأ دوجو لاح 78

 .ديدج بلطب مدقتلا مدقتملا �~عو ٍغال بلطلا ّدع حيÛDتلا مدع ةلاح 78و

 

 :رشع ةيدا=5ا ةداملا

  .تقؤم صيخرت ��إ لما(لا صيخmnلا بلط ليدعt -هردقت ام بسحب- ةنlQل

 

 ھفاقيcو هؤاغلcو هديدجتو صيخFGلا رارمتسا :سداسلا بابلا

 

 :رشع ةيناثلا ةداملا

 تاذ حئاوللاو ةمظنألا عيمجو ،)ةسداسلا( ةداملا ھيلع صنت ام ةصاخµو ةحئاللا هذ9 ما(حأب م́اmلالا ققدملا �~ع

 .صيخmnلا ءاغلإ وأ فاقيإل ةضرع حبصي ال ³ح ةقالعلا

 

 :رشع ةثلاثلا ةداملا

اموي )30( نع لقت ال ةدمب ھئا�Jنا خ�رات لبق صيخmnلا ديدجت بلط ققدملا �~ع بجي
ً

ايدافت كلذو 
ً

 صيخmnلا ءا�Jنال 

 :يtآلا �~ع ًءانب بلطلا لوبق مت�و ،ةيحالصلا ةي�Jنم ةصخرب لمعلاب ةقلعتملا تاءارجإلا قيبطتو

● »Dف لالخ ا�مدق �³لا ر�راقتلا ةmnلا نا�رس ةmnصيخ. 
 .صيخmnلا تاطاmnشاو تابلطتم ةفا(ب ھم́اmلا ●
 .بلطلا ميدقتل ةقباسلا ةنسلا لالخ صيخmnلا فاقيإ بجوت ةفلاßr ھبا(ترا مدع ●
 .زكرملا نم ھبلط مت لاح 78 8~يصفت ر�رقت ميدقت ●

 

 

 :رشع ةع3ارلا ةداملا

 .ةمئاقلا ھتام́اmلا ةفاG ذيفن°ب ھمايق كلذ لبق �àار�و ققدملا بلط �~ع ًءانب صيخmnلا �Øلي  
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 ةعMاتملاو فارشإلا :عMاسلا بابلا

 

 :رشع ةسما56ا ةداملا

  :ةيتآلا تاءارجإلا نم يأ ذاختا ،-ققدملا لامعأ ةعwاتمو فارشإلا ليÖس 78- زكرملل

 .ققدملا لبق نم ةدعملا ر�راقتلاو ةمدقملا تانايبلا ةD« نم ققحتلل مزلي ام ل(ب مايقلا .1

  .صيخmnلا ءا�Jنا وأ نا�رس ةmnف ءانثأ ھلامعأو ققدملاب ةقلعتم تادن°سم يأ بلط .2

 .ققدملا لامعأب ةقالع ھل اميف ةقالعلا تاذ تا�PQا عم ةعwاتملاو قيس�تلا .3

 فارشإلا نولوتي صاr§أ نjيعt كلذ 78 امب ،ةحئاللا هذ9 ما(حأ ذيفنت نامضل 78ارشإلا رودلاب مايقلا .4

  .كلذ ذيفنتل ةصاPrا وأ ةيمو(PDا تا�PQاب ةناعتسالا زكرمللو ،ققدملا لامعأ ةعwاتمو

 وأ ةحئاللا بجومب م�ل صخرملا jnغ تاسرامم نع تاغالبلا لابقتسا ا�لالخ نم متي لصاوت تاونق ءاش@إ .5

 .ةحئاللا هذ9 ما(حأ بسح ھل صخرملا ققدملا ةفلاخم

 .موي )180( ةدمل لمعلا نع ققدملا فقوت دنع بسانملا ءارجإلا ذاختا زكرملل .6

 

 :رشع ةسداسلا ةداملا

 عم قيس�تلا زكرملل ؛ةقالعلا تاذ حئاوللاو ةمظنألا نم âيأب وأ ةحئاللا هذ�ل لالخإ وأ ةفلاخم يأ دصر مت لاح 78 

 :ةيلاتلا تاءارجإلا نم يأ ذاختال ةينعملا تا�PQا

 .ةفلاßrا ةPQاعمل ھغالبإ خ�رات نم موي )30( ھلا�م�و فلاßrا ققدملا راذنإ .1

اتقؤم فلاßrا صيخmnلا فاقيإ .2
ً

 .موي )180( نع د�زت ال ةدمل 

3. ËDلا بmnا صيخßrذخألا عم ،فلا wعjس ققدملا حيضوت رابتعالا نÖاعم نع ھعانتما بPQا ةßrةفلا. 

 .زكرملا ىدل نjققدملا ةمئاق نم فلاßrا ققدملا ةلازإ .4

 ةيماتخ ماkحأ :نماثلا بابلا

 

 :رشع ةع3اسلا ةداملا

tو ،طقف ةينوmnكلإلا ةصنملا لالخ نم مJ¡امدخ ميدقت نjققدملا �~ع
ُ

 ةصنملا راطإ جراخ ةمدقم تامدخ يأ دع

 .ةحئالل ةفلاخم ةينوmnكلإلا

 
 

 

 :رشع ةنماثلا ةداملا

   .ھلقن وأ ،ھتلدابم وأ ،هjnجأت وأ ،هjnغل ھحنم وأ ،ھصيخرت نع لزانتلا ققدملل قحي ال
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 :رشع ةعساتلا ةداملا

الوؤسم لاوحألا نم لاح يأب زكرملا نو(ي نل
ً

 :كلذ 78 امب ،ققدملا نع ةجتان رارضأ وأ تاGا�Jنا يأ نع 

 .ةقاطلا قيقدت تامدخ ميدقت ءانثأ ةدوPQا jnياعم ةيبلت مدع ●
 .ديفتسملاو ققدملا نjب دقعلا 78 ا9ركذ دراولا طورشلا وأ تام́اmلالل كا�Jنا يأ ●
 .نيديفتسملا تا(لتممب ةقلعتم رارضأ يأ ●
 .ديفتسملل مدقت ةللضم وأ ةقيقد jnغ تامولعم يأ ●

 

 


