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 فرتحملا صاوغلا دقع
 م٢٠٢٣ رياني ١ :خيراتلا
 
 :نيب قافتالا هللا نوعب مت دقف صوغلاو ةيرحبلا تايضايرلل يدوعسلا داحتالا حئاول ىلع ءانب
 لوألا فرطلا
 )٢٠٥٠٢٠٤٨٦١( مقر يراجت لجس ةيراجتلا ليتبلا صاوغ ةسسؤم هلثميو ليتبلا صاوغ زكرم
 
 يناثلا فرطلا
                         :مقر ةيوه        / فرتحملا صاوغلا
  :مقر فتاه                                   :ينورتكلإ ديرب
 
 رحلاو يهيفرتلا صوغلا تالحرو تارود نم ليتبلا صاوغ زكرم تاجتنمو تامدخ يف ةلثمتم صوغلا تامدخ ميدقتب نيفرطلا مزتلي نأ ىلع
 :ةيلاتلا دونبلا قيقحتب كلذو ينقتلاو
 
 :لوألا فرطلا تامازتلا
 .تارودلا ةماقإل ةيجذومن ةيرظن لوصف ريفوت -١
 .ليهأتلا تابلطتم لامكإ دعب صوغلا صخر رادصإو ةيمقر وا ةيقرو بتك نم بيردتلا داوم ريفوت -٢
 بيردتلا تابلطتم ىلع ءانب لوخدلا موسر لمحت وأ زكرملا اهعم دقاعتملاو تارودلا ريياعم بسح ةروصحملا هايملا بيردتل عقوم ريفوت -٣
 . قحلملاب ةحضوملا ضورعلا تارايتخا بسح كلذو
 .قحلملا بسح ةحوتفملاو ةروصحملا هايملا يف بيردتلل ةيساسألا صوغلا تادعم ريفوت -٤
  .هعفدب ماق يذلا غلبملا لماك تبثت يتلا قئاثولاب بردتملا ديوزت صوغلا زكرم ىلع بجي -٥
 .صوغلاو ةيرحبلا تاضايرلل يدوعسلا داحتالا حئاول يف )ح مسقلا( صوغلا تالحر ميظنت طباوض ةحئال يف درو ام بسح تالحرلا ميظنت -٦
 
 :يناثلا فرطلا تامازتلا
  .اهل عباتلا ةيبيردتلا ةمظنملا نم طقف اهب هل حرصملا تارودلا بيردتب فرتحملا صاوغلا مزتلي -١
  .طقف صوغلا زكرم قيرط نع كلذ نوكي نأ بجيو ةمدقملا تارودلا يف بردتملل رشابملا ليهأتلا عفر فرتحملا صاوغلل قحي ال -٢
 .ةيلحملا تاءارجإلاو ريياعملاو بردملا ليلد يف ركذ ام بسح بيردتلاو ةمالسلا ريياعمب مازتلالا- ٣
  .صوغلا تامدخ ميدقت دنع ءالمعلل ديعاوملاو ةدوجلاب مازتلالا -٤
 .ةيعامتجإلا ديلاقتلا ةاعارمو ةنهملا تايقالخأو ةديمحلا قالخألاب مازتلالا -٥
 وأ بردملا ليلد يف ركذ ام بسح ةدمل ليمعلا تافلمب فرتحملا صاوغلا ظفتحيو بيردتلا ليلدو ريياعملا بسح ةمزاللا جذامنلا عيقوت -٦
 .ةمظنملا لبق نم ةدوجلا تاراسفتسا نع لوئسملا نوكيو ةيلحملا تاءارجإلاو ريياعملا
  .لوألا فرطلا ةقفاوم نود رخآ صوغ زكرم عم كرتشملا سفنل ةيلاتلا تارودلا يناثلا فرطلا دقعي ال -٧
 .زكرملل عوجرلا نود ةرشابم بلاطلا عم لماعتلاب مربملا دقعلا مادختسا يناثلا فرطلل قحي ال -٨
 ةرودلا ةدم رصحلا سيلو لاثملا ليبس ىلع ينورتكلإلا هعقوم يف ةصوصنملاو ليتبلا صاوغ زكرمب ةصاخلا ماكحألاو طورشلا قيبطت -٩
 .عاجرتسالا ةسايسو ءاغلإلاو
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 : ةيفاضإ طورش
 ةيرحبلا تاضايرلل يدوعسلا داحتالا حئاول يف )ز مسقلا( نيفرتحملا نيصاوغلاو صوغلا زكارم نيب نواعتلا دوقع طباوض يف درو ام عيمج -
 .صوغلاو
 .قحلملا بسح فرتحملا صاوغلا عم ةيوستلا متتو ليتبلا صاوغ زكرم ىدل بلاطلا موسر عفد متي -
 .ةنس عبر لك يرود لكشب اهثيدحت متيو ةيلاملا موسرلا صخي اميف قحلملا ىلا ةراشإلا -
 . هنم ةخسنب فرط لك ظفتحيو اينورتكلإ دقعلا اذه ررح -
 

 يناثلا فرطلا        لوألا فرطلا 
 :مسالا          :مسالا
 :عيقوتلا         :عيقوتلا

   
 
 


