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  نيعوطتملا ةرادإل ةيميظنتلا ةيلآلا
	

 

 ةيميظنتلا ةيلآلا :١ ةداملا

 عوطتلا موهفم :ًالوأ

 ابلاطم سيل عمتجملا ةمدخل ةطشنأ ؤا لمعب مايقلل اعم نينثالا ؤا تقولا ؤا لاملا ؤا دهجلاب عربتلا

 نم يدام دودرم ىلع لوصحلا عوطتملا لمأي الو يدام ريغ عفادب ءادتبا هنع الوؤسم ؤا درفلا هب

 لمعلا يف لوذبملا تقولاو دهجلا لداعت ال يهف ةيداملا ايازملا ضعب كانه ناك ول ىتح هعوطت ءارج

  .يعوطتلا

 عوطتلا ةيمهأ :ًايناث

 :عمتجملل

 .عمتجملا اهجاتحي يتلا تاراهملا ضعب يف زجعلا دس §

 .ةجتنم تاقاط ىلإ ةلماخلا تاقاطلا ليوحت §

 .اهعم لماعتلا ةيفيكو لكاشملا داعبأب ملعأ نوكي عمتجملا لخاد نم عوطتملا §

  .يعامتجالا لمعلا وحن اههيجوتو ةيداملاو ةيرشبلا تاقاطلا ةئبعت §

 :تايعمجلاو تاسسؤملاو تائيهلل

  .فئاظولا ددع يف ةيعمجلا وأ ةسسؤملا وا ةئيهلا هنم يناعت يذلا صقنلا دس §

 .عمتجملل ةئيهلا فيرعتو عمتجملا تاجايتحا ىلع فرعتلل تايعمجلاو تاسسؤملاو تائيهلا ةدعاسم §

 بذجو اهجيورتو عمتجملا يف تايعمجلاو تاسسؤملاو تائيهلا اهيلع موقت يتلا راكفألا نع عافدلا  §

  .اهل ةيونعملاو ةيداملا ةدعاسملاو ةدناسملا

  .ةيداملا ءابعألا ليلقت §

 :نيعوطتملل

  .ةحيحصلا تاونقلا يف ةنماكلا تاقاطلا هيجوتو ةيدجم ةقيرطب غارفلا تاقوأ رامثتساو ةربخ باستكا §

  .نمألاو ءامتنالا ىلإ ةجاحلاو ،حاجنلا ،تاذلا تابثإ لثم ةيعامتجالاو ةيسفنلا تاجاحلا نم ريثكلا عابشا §
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 عوطتملا وه نم :ًاثلاث

 يدام دودرم يأ هل نوكي ال اهل هرايتخاو ،ةيعاوط يعامتجا بجاو ءادأل ةربخ وأ ةراهمب عتمتي يذلا صخشلا وه

 .لوذبملا هدهجل لباقم يفيظو وا

 عوطتلا جمانرب فادهأ :ًاعبار

  .لمعلا بحو تاذلاب ضوهنلاو عيجشتلا §

 .ةيصخشلا نيوكتو بهاوملا لقص §

  .تارارقلا يف ةردابملاو ةكراشملاو ةيلالقتسالا §

  .يعامتجالا طبارتلا §

  .ةمادتسملا ةيعوتلا §

 .ةيرشبلا رداوكلا يف صقنلا نع ةجتانلا تالكشملا نم دحلا §

 .عمتجملا دارفأ نم ةربخلا باحصأ نم ةدافتسالا §

 .عمتجملا ةمدخل نيعوطتملا يف ءاطعلاو لذبلاو ةمهاسملا حور ةيمنت §

 .ةطشنألاو تامدخلا ميدقت يف ةكراشملل نيعوطتملل ةصرفلا ةحاتإ §

 .عمتجملا هجاوت يتلا تالكشملا عم لماعتلل نيعوطتملا دادعإو بيردت §

 .نيعوطتملا دوهج نم ةدافتسالا لالخ نم اهتيمنتو لمعلا ةئيب ريوطت §

  .ةيعمجلا اهانبتت يتلا ةيعامتجالا ةيومنتلا ةلاسرلا رشن يف نيعوطتملا نم ةدافتسالا §

 نؤم ةيعمجب عوطتلا ريياعم :ًاسماخ

 نامضل كلذو اهيدل ةمدقملا تامدخلا ةعيبط عم بسانتت يتلا ريياعملا قيبطتب نؤم ةيعمج ىعست

 اهب مازتلالا يعوطتلا لمعلل نيمدقتملا ىلع بجيو اهيدل نيديفتسملل اهمدقت يتلا ةمدخلا ةدوج

  :يلاتلا ريياعملا مهأ نمو

 .كولسلاو ةريسلا نسح نوكي نأ §

  .عمتجملا ةمدخل ةيعوطت لامعأ ةيدأت ىلع ةردقلاو ةبغرلا هيدل نوكي نأ §

  .قباوس يأ نم امامت يلاخ يئانجلا هلجس نوكي نأ §

 .اهتفلاخم مدعو ةيعمجلاب ةصاخلا ةمظنألاو حئاوللاو تاسايسلا عابتاب دهعتلا §

 .ةنامأب اهعم لماعتلاو ةيعمجلا لوصأ لك ىلع ةظفاحملاب دهعتلا  §

 .ةيعمجلا صخي ام لكل ةماتلا ةيرسلاو ةيصوصخلاب دهعتلا  §

 .اهتامدخ نم نيديفتسملا ةصاخو ةيعمجلا رارسأ ءاشفإ مدع  §
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 .يعوطتلا لمعلاب صاخلا دقعلا ىلع عيقوتلا §

 .ةيعمجلاب صاخلا يقالخألا قاثيملاب مازتلالا §

 عوطتلا جمانربل ليجستلا ماظن :ًاسداس

 .يعوطتلا لمعلاب ةصاخلا ةرامتسالا ةئبعت §

 .ةيعمجلاب صاخلا يقالخألا قاثيملاو ريياعملاو طورشلا ىلع ةقفاوملا §

  يعوطتلا لمعلاب صاخلا دقعلا عيقوت  §

 ةيعوطتلا تالاجملا :ًاعباس

 .ماعلا عوطتلا §

 ميظنت / تارايزلاو تالحرلا ميظنت / ةدوجلا ةرادإ / عيراشملا ىلع فارشالا :يرادإلا عوطتلا §

 .ديعاوملا

 تاقالعلا / يعامتجالا لصاوتلا تاكبش ربع مالعالا / تانايبتسالا عيزوت :يفاقثلاو يمالعإلا عوطتلا §

 .مالعالاو ةماعلا

 /جارخإلاو جاتنوملا / ويديفلاو يفارغوتوفلا ريوصتلا / كيفارج ميمصت :يبوساحلاو ينقتلا عوطتلا §

 .تايتوصلا

 عوطتملا تابجاوو قوقح :٢ ةداملا

 عوطتملا قوقح :ًالوأ

 .ةيعمجلا فادهأ قيقحت يف ايلعف دعاست هدوهج نأو ةيعمجلا لبق نم ةقثلاو مارتحالاب روعشلا §

 .اهتاميظنتو ةيعمجلا خانم ىلع هعالطاو ةيفافشب هعم لماعتلا §

 .اهلقصو هبهاوم زاربإ ىلع هتدعاسم  §

 .ةمهملا زاجنإل فارشإلاو بيردتلاو هيجوتلا يقلت  §

 .نيعوطتملا عم اهلماعت يف ةيدج ةيعمجلا نوكت نأ §

 .هب ماق يذلا لمعلا ىلع ريدقتلا لين §

 .جماربلا دحأ يف عوطت هنأب تابثإ ةداهش ىلع هلوصح §

 .ةيعمجلا جماربو ةطشنأ يف هتكراشم  §

 عوطتملا تابجاو :ًايناث

 .ةيعوطتلا جماربلاو ةطشنألا يف ةكراشملا §

 .دحاولا قيرفلا عم لمعلا §
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 .نيلوؤسملا رماوأ ذيفنت  §

 .طاشنو ةيدج لكب لمعلا  §

 .ديعاوملاب مازتلالا §

 .هجو لمكأ ىلع هب طونملا لمعلاب مايقلا  §

 .ةيعمجلا ةمظنأو نيناوق مارتحا §

 .ةيعمجلاب ةصاخلا تامولعملا ةيرس مارتحا §

 .بيردتلاو دادعإلا يف ةكراشملا §

 نيعوطتملا ةمادتسا تاءارجإ :ًاثلاث

 .تانايبلا ةدعاقب ةرفوتملا تاونقلا عيمج قيرط نع ةيعمجلاب نيعوطتملا عم رمتسملا لصاوتلا §

  .ةيعمجلاب صاخلا تابسانملا يف مهميركتو مهتوعدو مهل ركش باطخ ميدقتب زيفحتلا §

  .عوطتملا ىدل ءامتنالا حور زيزعتل كلذو ةيعمجلا تاهجوت يف مهءارأ ذخأو مهتكراشم §

  .ةيعمجلا اهمدقت يتلا ةيبيردتلا تارودلا يف مهكارشإ قيرط نع مهبيردت §

 .ةيعمجلل ةيعوطتلا مهتامدخ اهب نومدقي يتلا تاقوألا يف هئادترال مهل رغصم شورب ميمصت §

  .ةيعمجلا راوز ؤا نيديفتسملل اهومدقي يتلا ةمدخلا ةدوجو مهدوهج ىلع ءانب مهمييقتو مهتعباتم §

 تاقحلملا :ًاعبار

 يعوطتلا لمعلا ةرامتسا §

 نيعوطتملل ينهملاو يقالخألا قاثيملا §

 يعوطتلا لمعلا دقع §

 
  



	
	
	

	
	
	

 

ةينامحرلا يح يصصختلا قيرط – افان ىنبم  
2991 - 12343 ضايرلا ب.ص  
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا  

 

  نيعوطتملا ةرادإل ةيميظنتلا ةيلآلا
	

 

 يعوطتلا لمعلا ةرامتسا
 

 ةيصخشلا تامولعملا

  يثالثلا مسالا

  ةيوهلا مقر

  لاوجلا مقر

  ينورتكلالا ديربلا

  يندملا لجسلا مقر

  سنجلا

  ةنيدملا

  ةيملعلا تالهؤملا

  يملعلا لهؤملا

  صصختلا

 يفيظولا راسملا

   ؟لمعلا سأر ىلع تنا له

  بصنملا ىمسم

  لمعلا ةهج

 ال .اهركذا ،معن  ؟يموكحلا وا يحبر ريغلا وا صاخلا عاطقلا يف عوطتلا كل قبس له

  ال  معن  ؟طلتخم لاجم يف عوطتلا كناكمإب له

 
  ةبسانملا عوطتلا تاقوأ

 سيمخلا ءاعبرالا ءاثالثلا نينثالا دحالا

     

 

 

لثمم وه لب،طقف اهل يمتني يتلا ةيعمجلا لثمي ال هنوكل اكردم عوطتملا نوكي نا بجي  
نطولاو هئدابمو هميقل   

  

  ؟هيف عوطتلاب بغرت يذلا لاجملا وه ام

   ميماصت دييأتلا بسك ةرادإ ةيرشبلا دراوملا

  ةيرادإ لامعأ عيراشملا معد ةرادإ عيراشملا ةرادإ

   ةيلاملا ةرادإلا قيوستلا

   ةينقتلا ةرادإ ةماع تاقالع
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 عوطتملل يقالخألا قاثيملا
 

 قالخألاو ميقلا :ًالوأ
 تافرصت ىلع سكعني امب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ميقو ةيقالخأ ةيعجرمب ةيعوطتلا لامعألا طبترت نأ دبال
 :عوطتملا ىلع بجي كلذ ىلعو ،ةيعوطتلا ةكراشملا نم ةياغلا قيقحت ىلإ هدوقيو عوطتملا

 .ةيلوؤسملاو قالخألاو ميقلاب مازتلالا -
 .ةيعمجلا ىلع ايباجيإ سكعني امب يعوطتلا هلمع نع ةيلوؤسملاب يلحتلا -
 .هقالخأو يعوطتلا لمعلا تايضتقم قفو ةهازنو هنامأب يعوطتلا لمعلا زاجنإ -
 .ةماركو مارتحاب عيمجلا ةلماعمو ريدقت -

 
 ةيرسلا :ًايناث
 لعجت يتلا تاسرامملا نم ولخي ال يعوطتلا لاجملا يف لمعلا نأ ثيح تامولعم يأ ءاشفإ مدعب عوطتملا مزتلي
 ةحورطملا ماهملا ضعب ةيساسح بناج ىلإو ةصاخلا ةيرادإلا ماهملا وأ ةيرسلا رومألا ضعب ىلع علطتي عوطتملا
 عوطتملا ىلع بجيو ةينورتكلإلاو ةءورقملاو ةبوتكملا رومألا ةفاك ةيرسلا لمشتو ،يعوطتلا لمعلا جمانرب يف
 .لاكشالا لكش يأب ةيصخش عفانمو ضارغأل ةيعمجلا دراوم مادختسا مدع
 
 ةيلوؤسملا لمحتو ةيقوثوملا :ًاثلاث
 :هنوك ىلإ ةفاضإ ،هلاوقأو هتافرصت يف ةيلوؤسملاب ًافصتم ،ةقثلل ًالحم عوطتملا نوكي نأ

 .هب ةطانملا لامعألا ذيفنت ةيلوؤسمل المحتم نوكي نأ -
 .تايدحت وأ لكاشم عوقو ةلاح يف ةيحالصلا بحاص ىلإ عجري -
 هئدابمو هميقو نطولل لثمم وه لب ،طقف اهيلإ يمتني يتلا ةمظنملا لثمي ال هنوكل ًاكردم -

 
 لاعفلا لصاوتلا :ًاعبار
 لماعتي نيذلا نيديفتسملاو ،لمعلا يف هئالمزو هئاقدصأو عوطتملا نيب ةديج تاقالع لاعفلا لصاوتلا يّمني
 نيرخآلا لعجي امب حوضوب هئارآو هراكفأ ديدحتو هسفن نع ريبعتلا يف درفلا تاردق ةيمنت ىلع دعاسيو ،مهعم
 :عوطتملاب ردجي اذلو ،تايدحتلا ىلع بلغتلاو تالكشملا لح ىلع دعاسي اذهو ،همهف ىلع نيرداق

 .ةينهملاو ةيلمعلا ةربخلا عفر يف يعوطتلا لمعلا نم ديفتسي نأ -
 .ةيلعافو ةدوجب نيرخآلا عم لصاوتي نأ -

 
 معدلا ميدقت :ًاسماخ
 قيقحتو حاجنإل ةنكمملا لاكشألا لكب معدلا هيلمع نم ماه ءزج هنأ ىلع نيعوطتملا نم درف لكل ةيعمجلا رظنت
 ىدؤي يذلا ناكملا يف ًامعاد نوكي نأ عوطتملا نم ُعّقَوتُي هنإف اذهلو ةيعمجلا فادها قيقحت يف ةمهاسملاو
 .يعوطتلا هلمع هيف
 

 ةيباجيإلا ةيصخشلا :ًاسداس
 ةيصخش يهو ،لباقم راظتنا نود مهاستو دناست يتلا ةءاطعملا ةردابملا ةيصخشلا يه ةيباجيإلا ةيصخشلا
 عوطتملا نم رظتني اذه ىلع ءانبو ،ةرباثملاو ةيعوضوملاو ةيدجلا كلتمتو تابجاولاو قوقحلا نيب ةنزاوتمو ةنزتم
 :يلي ام يباجيإلا

 .هلوح نم ىلع سكعنت ةرمثم ةيباجيإب هيدل ام مدقي نأ -
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 حاجنإل هل ةحاتملا تاناكمإلا ريخستو ةيعمجلا يف نيلماعلا عم لماعتلا يف حتفنملا يباجيإلا بناجلا ذختي نأ -

 .اهب لمعي يتلا ةيعوطتلا عيراشملا
 .تابسانملاو تاقوألا عيمج يف بسانملا يجراخلا رهظملا ىلع صرحي نأ -

 
 ةينهملا :ًاعباس
 سكعنت يتلا ةيباجيإلا هجئاتنب يعوطتلا لمعلا حاجن سايق نكميو هحاجن سايقل ةليسوب لمع يأ طبتري نأ دبال
 لمعلا يف ةينهملا لئالد نمو هلمعل هديوجت ىوتسمو عوطتملا ةينهم ىوتسمبو هنم نيديفتسملا ىلع
 :يعوطتلا

 سفن يف ةينهملا تاروطتلا نم ةدافتسالاو اهديوجتو لمعلا بيلاسأ نيسحتو عفر ىلإ عوطتملا ىعسي نأ -
 .لاجملا

 .ةنكمملا ةدوجلا تايوتسم ىلعأب هجارخإو لمعلا ميدقت ىلع عوطتملا صرحي نأ -
  ةيعمجلا ةعمسب رضت ال ةقيرطب ةيلمعلاو ةصاخلا هنوؤش ةرادإب عوطتملا موقي نأ -

 
  ةيعجرملا :ًانماث
 يف نيلماعلا ةيعجرملا مزلُتو تاجرخملاو لمعلا ةدوج نامضل اهب ديقتلا بجي حئاولو ةيعجرم مظنم لمع لكل
 :يعوطتلا لمعلا

 .ةيعمجلا يف ةدمتعملا تايعجرملاو ةيلكيهلا بسحب ماهملا ذيفنتب -
 .ةيعمجلا لبق نم ةدمتعملا تاسايسلاو حئاوللاو طباوضلاب لماكلا مازتلالاب -
 .ةيعمجلا اهتداعإو اهلاكشأ عيمجب هيلإ ةملسملا دهعلا ىلعو ةيعمجلا تاكلتمم ىلع ةظفاحملاب مازتلالاب -
 .ةيعمجلا اهدقعت يتلا تاكارشلاو تايقافتالاب مازتلالاب -
 .كلذب يمسرلا حيرصتلا ذخأو نيلوؤسملل عوجرلا نود ةيعمجلا نع ةباين مازتلا وأ دهعت يأ ءاطعإ نع عانتمالاب -

 
  لماعتلا يف ةاواسملا :ًاعسات
 زيحتلا عاونأ لك نع ًاديعب يدايحو حضاو ساسأ ىلع عوطتملا ءادأ ىلع لماعتلا يف ةاواسملا سكعنت نأ بجي
 سنجلا وأ نوللا وأ قرعلا ساسأ ىلع نيديفتسملل عوطتلا ةمدخ ميدقت يف زييمتلا مدع بجي اذهلو .ةيرصنعلاو
 .ةيلقعلا وأ ةيدسجلا ةقاعإلا وأ نيدلا وأ ةيسنجلا وأ نسلا وأ

 

 

 

 

 

 

  

دھعت 	
..........................................	جمانرب	يف	....................................	عوطتملا	انأ	دھعتأ 	

.نكمم	ھجو	لمكأ	ىلع	ھقیبطتو	ھب	مازتلالاب	رقأو	نیعوطتملل	ينھملاو	يقالخألا	قاثیملا	ىلع	تعلطا	دق	ينأب 	

	:مسالا 	

:خیراتلا 	

:عیقوتلا 	
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  نيعوطتملا ةرادإل ةيميظنتلا ةيلآلا
	

 

 يعوطتلا لمعلا دقع
 

 :نم لك نيب دقعلا اذه ررحت.................... قفاوملا .............. موي يف
 
     /( خيراتو ).............( مقر يرازولا رارقلا بجومب ضايرلا ةنيدم اهرقمو ليمجتلاو نؤم ةيعمج /لوألا فرطلا
 يذيفنتلا ريدملا دقعلا اذه عيقوت يف اهلثميو .................... فتاه ،)......( مقر اهلجسو ،)ـه       /
..................................... 
 
-- لاوجلا مقر --------------------- ةيوهلا مقر ،---------------------------------ـه/عوطتملا مسا /يناثلا فرطلا
 ------------------------------------ ينورتكلالا ديربلا ،---------------------------
 
 ديهمت
 يعوطتلا لمعلا ةفاقث رشنو عمتجملا هاجت ةيلوؤسم ميدقت اهفادهأ دحأ ةيحبر ريغ هيلهأ ةيعمج لوألا فرطلا
 ةيعوطتلا دوهجلا ميظنت لالخ نم كلذو ،عمتجملا دارفأ نيب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف موهفملا زيزعتو
 ماربإ ىلع ًايضارتو نيفرطلا ةبغر تقالت دقو ،ةيلوئسملاب روعشلاو ةردابملا موهفم سرغو نيعوطتملا نيب
 اقبط هنم ءزج وأ عورشم ةمدخل نيعم لمع قيقحت يف لوألا فرطلا ىدل يناثلا فرطلا عوطتيل دقاعتلا اذه
  :ةيلاتلا دونبلل
 
 ىلوألا ةداملا
 اممتمو المكمو دقعلا اذه نم أزجتي ال ءزج دعب اميف اهركذ يتأي ةقفرم تادنتسم يأو قباسلا ديهمتلا ربتعي
 .هل

 
  ةيناثلا ةداملا
 ةبغرلا مكل نأ ثيحو ------------------------- ةرادإلا يف نيعوطتملا دحأك مكب بحرت نأ نؤم ةيعمج رسي
 :يلاتلا مت دقف ------------------------- رودلاب هالعأ ةرادإلا يف عوطتلاب

 ةلاح لوح تاراسفتسا يأ صوصخب هعم لصاوتلل يرادإلا مكعجرم------------------ ـه/ذاتسألا ديدحت -
  نؤم ةيعمج ىدل يعوطتلا لمعلا يف مكرود

 .يعوطتلا مكرود ىلع ينفلا عجرملاو رشابملا سيئرلا نوكيل مكعجرم ----------------- ـه/ذاتسألا ديدحت -
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  نيعوطتملا ةرادإل ةيميظنتلا ةيلآلا
	

 
 
 عوطتلا قاطن :ةثلاثلا ةداملا
 يف ةيعمجلا ةدعاسمو فئاظولاو تاراهملا يف صقنلاو زجعلا دس ىلع ةيعمجلا يف عوطتلا قاطن رصحني
 ةيتاذلا هتاراهم ةيمنت يف هتاقوأل رامثتساو ةربخ عوطتملا باستكا ىلإ فدهي لكشب ةينفلاو ةيرادإلا اهماهم
 .ةحيحصلا تاونقلا يف هيدل ةنماكلا تاقاطلا هيجوتو ةيرادإلاو
 عوطتملا تامازتلا :ةعبارلا ةداملا

  .ةيعوطتلا جماربلاو ةطشنألا يف ةكراشملا -
 .نيلوؤسملا رماوأ ذيفنتو دحاولا قيرفلا عم لمعلا -
 .هجو لمكأ ىلع هب طونملا لمعلاب مايقلاو هل ةددحملا ديعاوملاب مازتلالا -
 .يقالخألا قاثيملاب مازتلالاو ةيعمجلا ةمظنأو نيناوق مارتحا -
 .ةيعمجلا ىلع ايباجيإ سكعني امب يعوطتلا هلمع نع ةيلوؤسملاب يلحتلا -
 .هقالخأو هئدابمو يعوطتلا لمعلا تايضتقم قفو ةهازنو ةنامأبو طاشنو ةيدجب يعوطتلا لمعلا زاجنإ -
 .ةينهملاو ةيلمعلا ةربخلا عفر يف يعوطتلا لمعلا نم ديفتسي نأ -
 .يعوطتلا هلمع يف هلوح نمل امعاد نوكي نأو ةيلعافو ةدوجب نيرخآلا عم لصاوتي نأ -

 
 عوطتلا ةدم :ةسماخلا ةداملا
-------------------------- عقاوب )ةنس/رهش/عوبسأ/موي( ------------- ةدمل عوطتلا نوكي نأ ىلع نافرطلا قفتا
  .عوبسألا يف موي ------------- ةدمل اهميسقت متي ةعاس -----

 ةنيعم فورظ هيدل وأ دقعلا اذه يف هل ةددحملا تاقوألا يف روضحلا نم عوطتملا نكمتي مل لاح يف -
 .هالعأ دقعلا يف روكذملا يرادإلا عجرملا عم قيسنتلاب مركتلا هنم وجرن ،ةدملا رييغتب بغريو

 متي نأ ىلع تقو يأ باحسنالا يف قحلا عوطتمللو ،اعوطت قافتالاب مت دقعلا اذه نأ ىلا ةفاضإلاب -
  .باحسنالاب ينفلا عجرملا راعشإ

 
 تامولعملا ةيرس :ةسداسلا ةداملا
 يتلا تاسرامملا نم ولخي ال يعوطتلا لاجملا يف لمعلا نأ ثيح تامولعم يأ ءاشفإ مدعب عوطتملا مزتلي
 ضعب ةيساسح بناج ىلإو ةصاخلا ةيرادإلا ماهملا وأ ةيرسلا رومألا ضعب ىلع علطتي عوطتملا لعجت
 ةينورتكلإلاو ةءورقملاو ةبوتكملا رومألا ةفاك ةيرسلا لمشتو ،يعوطتلا لمعلا جمانرب يف ةحورطملا ماهملا
  .لاكشالا لكش يأب ةيصخش عفانمو ضارغأل ةيعمجلا دراوم مادختسا مدع عوطتملا ىلع بجيو
 
 

 

 

 

 

نؤم ةیعمج ریدم عیقوت  
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