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 :اهحئاولو ةيعمجلاب فيرعتلل ةعبتملا تاءارجإلا :ًالوأ

 )678اسألا ماظنلا ( ةيعم/.ل ةيساسألا ةحئاللا -1

 ةCرش@لا دراوملا ةحئال -2

 ةيلاملا ةحئاللا -3

 نIعوطتملا ةحئال -4

 .ة̂يI[Wا رمتعملاو جا]Wا ةيدX ةيعم/W لمعلا تاءارجRو طباوض ةقيثو -5

 كولسلا دعاوق -6

 .نيديفتسملا عم ةقالعلا ميظنت ةسايس -7

 تانايبلا ةيصوصخ ةسايس -8

 عوطتلا ةرادإ حئاول -9

 نIلماعلل }zالخألا قاثيملا -10

 ~Wاصملا براضت ةسايس -11

 .تانايبلا ةيصوصخ ةسايس -12

 .قئاثولاب ظافتحالا ةيسايس -13

 .نIغلبملا ةيامحو تافلا[�ا نع غيلبتلا ةسايس -14

 فارشإلاو ةباقرلا تايلآ -15

 تا̂ع�تلا عمج ةسايس -16

 ةيذيفنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم نIب تايحالصلا ةفوفصم -17

 .ةيباXرإلا مئار/Wاو لومألا لسغ تايلمع� هاب�شالا تارشؤم -18

  باXرإلا لCومت مئارجو لاومألا ليسغ تايلمع نم ةياقولا ةسايس -19

 .ةثلاثلا فارطألاو نيذفنملا ءا�رشلا عم لماعتلا ةيساس -20
 تادعاسملا فرص ةحئال -21

 
 :اهب ةقلعتملا ريياعملاو ةمكوحلاب فيرعتلا:ًايناث
 "نIكم" ةيلXألا تايعم/Wا ةمكوح ةصنم ام .1

 ةيلXألا تايعم/Wا }� ةمكو]Wا ئدابم قيبطت دنع ققحت�س �8لا دئاوفلا .2

 .ھتاصاصتخاو ھتايلوؤسمو هرودو ةرادإلا سلجم  ��ع فرعتلا .3

 .ةرادإلا سلجم وضع تالاجم ��ع فرعتلا .4

 .ةقالعلا تاذ تا�/Wاو سل/�ا وضع نIب ةقالعلا .5

 :}¡و ةثالثلا ةمكو]Wا ^Iياعم ��ع فرعتلا .6

a. حاصفإلاو ةيفافشلا رايعم 

b. ةيلاملا ةملاسلا رايعم.  

c. م̈ا§لالاو لاثتملاا رايعم. 
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 :ةيعمجلاب ةصاخلا ةقباسلا ةيلاملا مئاوقلاو ةرادإلا سلجمو ةيمومعلا ةيعمجلا تارارقو رضاحم ىلع عالطإلا
 

  ةيداعلا ةيمومعلا ةيعم/Wا رضاحم .1

 ةيداعلا ^Iغ ةيمومعلا ةيعم/Wا رضاحم .2

  .ةرادإلا سلجم تارارقو رضاحم .3

 .ةيذيفنتلا ةرادإلا تارارق .4

  . ةيعم/Wاب ةصا[Wا ةيلاملا مئاوقلاو ةيمات[Wا تاباس]Wا .5

  .ةيعم/.ل ةقباسلا عالطإلا سلاجم ءاضعأو ةيمومعلا ةيعم/Wا ءاضعأ ��ع عالطإلا .6

 .ةيعم/Wا تادايقو يذيفنتلا ريدملا نIيعª تارارق ��ع عالطإلا .7

 
 

 :اهل ةيليغشتلا ةطخلاو ةيعمجلا ةطشنأل لصفملا يونسلا ريرقتلا ضرعو جماربلاب فيرعتلا
 

 ةيعم/Wا ةطش®أب لصفملا يونسلا رCرقتلا ضرع .1

 .ةيعم/.ل ةيليغش�لا ةط[Wا ضرع .2

 .ةيعم/Wا عقاومب فCرعتلا .3

 .ةطش®ألاو جم̂ا�لاب فCرعتلا .4

 
 


