
  ة3رادالاو ةيلاملا ةيفارشإلا ةن$#لا
 

 :ا'صاصتخا

 ىرخألا ماسقألا عم قيسIتلاب ةيعمG'ا ةلاسرو ةFؤرو فادBأ عم قفتي امب  ةيليغش4لاو ةيجيتا.-سالا ةط)'ا دادعإ •

  ةيفيظولا ماSملاو تايلؤسملاو XYيظنتلا لTيSلا ثيدحت •

 ةيعمG'ا gh ةيجيتا.-سالا ةط)'ا تازاجنإ مييقتو ةعcاتم جذامنو تايلآ دادعإ •

 khاملا لمعلا رFوطتو ميظنت دادعا ijع لمعلا •

 رمتسملا رFوطتلاو نtسحتلل ىرخألا ماسقألاو تادحولا نtب قيسIتلاو لماTتلا داجيإل كلذو .ةيعمG'ا ph ghيتا.-سالا طيطختلا تايلاعف ijع فارشالا •

 ةFؤر قيقحت نمضت Y|لا ،ةFونسلا ةيليغش4لا طط)'او ةيلبقتسملا ةيجيتا.-سالا ةط)'ا ثيدحتو دادعا gh ةثيدx'ا مظنلاو ةيملعلا بيلاسألا مادختسا ةعcاتم •

 ةيعمG'ا فادBأو ةلاسرو

 ةدد�xا سايقلاو ءادألا تارشؤم قفو لمعلا تاFوتسم نtسحت نم دكأتلاو ،ةيعم�Gل ةيجيتا.-سالا ةط)'ا ليعفت gh زاجنإلا تالدعم مFوقتو ةعcاتم •

 طيطختلا اياضق gh ىرخألا تادحولاو ماسقألل ةروشملاو معدلا ميدقت •

 ةيعمG'ا ةرادإ سلجم ةس�ئرل اSميدقتو رFوطتلل ةمزاللا تاحا.-قالاو تازاجنإلل ةFرودلا رFراقتلا ةعجارم •

 ةيعمG'ا ةرادإ سلجم س�ئر ا�� ھفلTي ىرخأ ةمSم يأب مايقلا •
 

 

   ةطش:ألاو جما56لل ةيفارشإلا ةن$#لا
 

 :ا'صاصتخا

 ةيجيتا.-سالا ا��طخو ةيعمG'ا ةFؤرو فادBأ عم قفتي امب جما.�لاو ع�راشملل ةيجيتا.-سالا ةط)'ا دادعإ •

 ةيعمG'ا gh جما.�لاو ع�راشملا ةطخ تازاجنإ مييقتو ةعcاتم جذامنو تايلآ دامتعا •

 رمتسملا رFوطتلاو نtسحتلل ىرخألا ماسقألاو تادحولا نtب قيسIتلاو لماTتلا داجيإل كلذو ةيعمG'ا gh جما.�لاو ع�راشملا تايلاعف ةعcاتم ijع فارشإلا •

 ةيعمG'ا ةرادإ سلجم ijع اSضرعل ا��ع رFرقت دادعاو ةيعمG'ا فادBأو ةFؤر ققحي اميف ةح.-قملا جما.�لاو ع�راشملا ةسارد •

 ةدد�xا سايقلاو ءادألا تارشؤم قفو لمعلا تاFوتسم نtسحت نم دكأتلاو زاجنإلا تالدعم مFوقتو ةعcاتمو ةFونسلا ةيليغش� ةط)'ا ijع فارشالا •

 جمار�و ع�راشم نم مدقي امب كلذ ط�رو ،ةقالعلا تاذ تايئاصحالا دصرو نيديفتسملا ھجاوت Y|لا ةينSملا تاقوعملاو ةي�xلاو ةيعامتجالا رBاوظلا دصر ةعcاتم •

 ةح.-قم

 ةمدقملا جما.�لاو ع�راشملا نم نيديفتسملا اضر ىدم رFراقت ةسارد •

 ةيعمG'ا ةرادإ سلجم س�ئرل اSميدقتو ةمزاللا تاحا.-قالاو تازاجنإلل ةFرودلا رFراقتلا ةعجارم •

 ةيعمG'ا ةرادإ سلجم س�ئر ا�� ھفلTي ىرخأ ةمSم يأب مايقلا •

 
 



  ةيملعلا ةن$#ل ةيفارشالا ةن$#لا

 

 

 دراوملا ةيمنتو تا3وضعلل ةيفارشإلا ةن$#لا
 

 :ا'صاصتخا

 ةيجيتا.-سالا ا��طخو ةيعمG'ا ةFؤرو فادBأ عم قفتي ام ةيلاملا دراوملا ةطخ دادعإ ijع فارشإلا •

 ةيعمG'ا gh ةيلاملا دراوملا ةطخ تازاجنإ مييقتو ةعcاتم جذامنو تايلآ دامتعا •

 تاداريالاو تافورصملل ءادألا ىوتسم عفر ھنأش نم اميف قودنصلا نtمأ عم قيسIتلا •

 ةعcاتمو ، ءاضعألا تا ا.-شا ديدس� ةعcاتمو ،ةFريدقتلا ةينا�tملاو يرودلا ةعجارملا نا�tمو ةي�سا�xا تال�Gلاو ةيلاملا دراوملل ةرمتسملا ةعcاتملا •

 كلذ .tغو ةيعم�Gل ةيكنبلا تاباسx'ا

 ةيعمG'ا لخد ةداFزل ةيعادبإلا راTفألا نع ثحبلا •

 ةدد�xا سايقلاو ءادألا تارشؤم قفو لمعلا تاFوتسم نtسحت نم دكأتلاو زاجنإلا تالدعم مFوقتو ةعcاتمو ةFونسلا ةيليغش4لا ةط)'ا ijع فارشالا •

 ةيعمG'ا ةرادإ سلجم س�ئرل اSميدقتو ةمزاللا تاحا.-قالاو تازاجنإلل ةFرودلاو ةFرSشلا رFراقتلا ةعجارم •

 ةيجيتا.-سالا ا��طخو ةيعمG'ا ةFؤرو فادBأ عم قفتي امب عوطتلاو تاقالعلا ةطخ دادعإ •

 ةدد�xا سايقلاو ءادألا تارشؤم قفو لمعلا تاFوتسم نtسحت نم دكأتلاو زاجنإلا تالدعم مFوقتو ةعcاتمو ةFونسلا ةيليغش4لا ةط)'ا ijع فارشالا •

 عوطتلا ةصنم ليعفتو عوطتلا جمار�و نtعوطتملا باطقتسا ليعفت ijع فارشالا •

 ةيعمG'ا ةرادإ سلجم س�ئرل اSميدقتو ةمزاللا تاحا.-قالاو تازاجنإلل ةFرودلا رFراقتلا ةعجارم •

 ةيعمG'ا ةرادإ سلجم س�ئر ا�� ھفلTي ىرخأ ةمSم يأب مايقلا •
 

 

 

 

 

 

 

 

 


