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(1  ) ةداملا

 . ةيمسرلا ةديرجلاب  هرشن  خيرات  نم  هب  لمعيو  ةنسل 1985 )  ينهملا  بيردتلا  ةسسؤم  نوناق  نوناقلا (  اذه  ىمسي 

(2  ) ةداملا

 . كلذ فالخ  ىلع  ةنيرقلا  لدت  مل  ام  هاندا  اهل  ةصصخملا  يناعملا  نوناقلا  اذه  يف  ةدراولا  ةيلاتلا  تارابعلاو  تاملكلل  نوكي 

 . لمعلا ريزو  ريزولا :

 . ينهملا بيردتلا  ةسسؤم  ةسسؤملا :

 . نوناقلا اذه  ماكحا  ىضتقمب  لكشملا  ينهملا  بيردتلا  ةسسؤم  ةرادا  سلجم  سلجملا :

 . ينهملا بيردتلا  ةسسؤم  ماع  ريدم  ماعلا : ريدملا 

ططخو ةنهملا  هذه  يف  بيردتلا  ىوتسم  ديدحت  ضارغال  ةنيعم  ةنهم  يف  اهرفوت  بجاولا  ةينفلا  تافصاوملا  ةعومجم  بيردتلا : تايوتـسم 
 . تاناحتمالا سساو  بيردتلا 

(3  ) ةداملا

يلام لالقتساب  عتمتت  ةيونعم  ةيـصخش  اهل  نوكتو  ريزولاب  طبترت  ينهملا )  بيردتلا  ةسـسؤم  ىمـست (  ةسـسؤم  ةكلمملا  يف  سـسؤت  أ -
تاءارجالا يف  اهنع  بينت  ناو  ةفـصلا  هذـهب  ىـضاقتو  يـضاقت  نا  اهلو  هاضتقمب  ةرداـصلا  ةـمظنالاو  نوناـقلا  اذـه  ماـكحا  نمـض  يراداو 

 . ةلقتسملا اهتنزاوم  اهل  نوكي  امك  ةياغلا ،  هذهل  رخآ  صخش  يا  وا  ماعلا  بئانلا  ةيئاضقلا 

 . ةكلمملا يف  رخا  ناكم  يا  يف  زكارم  حتف  اهل  زوجيو  نامع  ةنيدم  يسيئرلا  ةسسؤملا  زكرم  ب -

(4  ) ةداملا

ريغ ينهملا  بيردـتلا  تايوتـسمو  تاصـصخت  فلتخم  يف  اـهتءافك  عفرو  ةـينفلا  ةـلماعلا  ىوقلا  دادـعال  ينهملا  بيردـتلا  صرف  ريفوـت  أ -
:- كلذ يف  امب  ينهملا  بيردتلا  عيونت  ىلع  لمعلاو  يميداكالا 

 . ةذفانلا تاعيرشتلا  ةاعارم  عم  كلذو  دمالا  ليوط  مظنملا  بيردتلا  ةسراممل  نيغلابللو  نسلا  راغصل  ةينهملا  ةذملتلا  - 1
 . مهتاءافك عفر  تاياغل  مهلمع  عقاوم  يفو  ةصصختملا  بيردتلا  زكارم  يف  تاسسؤملا  يف  نيلماعلا  بيردت  - 2

 . نهملا فلتخمل  عيرسلاو  فثكملا  بيردتلا  - 3
 . ةينهملا ةحصلاو  ةمالسلا  تالاجم  يف  بيردتلا  - 4

 . ةطسوتملاو ةريغصلا  تاسسؤملا  ريوطتو  ءاشنال  ةدناسملا  داشرالا  تامدخ  ميدقت  ب -

(5  ) ةداملا

:- اهلامعا ةراداو  ةسسؤملا  نوؤش  ىلوتي 

 . ةرادا سلجم  أ -

 . ماع ريدم  ب -

 . يذيفنت زاهج  ج -

(6  ) ةداملا

:- نم ةرادالا  سلجم  فلأتي  أ -

اسيئر ريزولا 

سيئرلل ابئان  ماعلا  ريدملا 



اوضع لمعلا  ةرازو  نع  لثمم 

اوضع ميلعتلاو  ةيبرتلا  ةرازو  نع  لثمم 

اوضع ةماعلا  لاغشالا  ةرازو  نع  لثمم 

اوضع طيطختلا  ةرازو  نع  لثمم 

اوضع نيسدنهملا  ةباقن  نع  لثمم 

اوضع نامع  ةعانص  ةفرغ  نع  لثمم 

اوضع لامعلا  تاباقنل  ماعلا  داحتالا  نع  لثمم 

اوضع صاخلا  عاطقلا  نم  ريزولا  امهبسني  نينثا  نيلثمم 

سلجملا ةدـم  نوكتو  ريزولا  نم  بيـسنتب  ءارزولا  سلجم  نم  رارقب  سلجملا  ءاـضعا  رئاـس  نيعي  ماـعلا  ريدـملاو  سيئرلا  ءانثتـساب  ب -
 . ديدجتلل ةلباق  نيتنس 

 . ريزولا نم  بيسنتب  ءارزولا  سلجم  نم  رارقب  ةرادالا  سلجم  ءاضعا  تآفاكم  ددحت  ج -

(7  ) ةداملا

:- ةيلاتلا ماهملاو  تايحالصلا  سلجملاب  طانت 

 . ةسسؤملل ةماعلا  ةسايسلا  عضو  أ -

 . ينهملا بيردتلل  جماربلاو  ططخلا  دادعا  ب -

 . تاسسؤملا فلتخم  يف  ينهملا  بيردتلل  ةجاحلا  ةسارد  ج -

 . ةسسؤملا ماهم  ذيفنتل  ةمزاللا  تاميلعتلاو ،  ينهملا  بيردتلا  تايوتسمل  ةماعلا  سسالا  رارقا  د -

 . ةمزاللا ةمظنالا  عيراشم  دادعا  ه -

 . هيلع قيدصتلل  ءارزولا  سلجمل  هعفرو  ةيونسلا  ةنزاوملا  عورشم  ىلع  ةقفاوملا  و -

(8  ) ةداملا

كلذل ةجاحلا  تعد  املك  وا  لقالا ،  ىلع  رهشا  ةثالث  لك  ةدحاو  ةرم  هبايغ  ةلاح  يف  هبئان  وا  سيئرلا  نم  ةوعدب  هتاعامتجا  سلجملا  دقعي  أ -
 . هبئان وا  سيئرلا  مهيف  نمب  لقالا  ىلع  ءاضعا  ةينامث  هرضح  اذا  اينوناق  عامتجالا  نوكيو 

 . سيئرلا هديؤي  يذلا  بناجلا  حجري  تاوصالا  يواست  دنعو  ةيرثكالاب  وا  عامجالاب  هتارارق  سلجملا  ردصي  ب -

(9  ) ةداملا

 . نيرخآلا عم  اهتاقالع  يف  ةسسؤملا  لثمي  سلجملا  سيئر 

(10  ) ةداملا

 . ةيكلملا ةدارالاب  رارقلا  نرتقي  نا  ىلع  هتاوالعو  هبتار  ددحيو  ماعلا  ريدملا  ريزولا  نم  بيسنتب  ءارزولا  سلجم  نيعي 

(11  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تايحالصلاو  ماهملا  ماعلا  ريدملا  ىلوتي 

 . اهردصي يتلا  تارارقلا  ذيفنتو  سلجملا  اهعضي  يتلا  ةسايسلا  قيبطت  أ -

 . اهيف يذيفنتلا  زاهجلا  ةراداو  ةسسؤملا  يمدختسمو  يفظوم  لامعأ  ىلع  فارشالا  ب -

 . سلجملا ىلع  اهضرعو  ةيونسلا  ةنزاوملا  عورشم  دادعا  ج -

 . نوناقلا اذه  ىضتقمب  ردصت  يتلا  ةمظنالا  اهيلع  صنت  وا  سلجملا  هل  اهضوفي  تايحالص  ةيا  د -

(12  ) ةداملا

:- نم ةسسؤملا  دراوم  نوكتت 

 . ةماعلا ةنزاوملا  يف  اهل  ةصصخملا  لاومالا  أ -



 . اهلامعال اهتسرامم  نم  ةيتأتملا  تادراولا  ب -

 . اهلوبق ءارزولا  سلجم  ررقيو  ةسسؤملل  درت  ةيلام  تادعاسم  وا  تاناعا  وا  تابه  ةيا  ج -

(13  ) ةداملا

نوؤشلاب ةـقلعتملا  ةـمظنالا  كلذ  يف  امب  نوناقلا  اذـه  ماكحأ  ذـيفنتل  ةـمزاللا  ةـمظنالا  رادـصا  سلجملا  نم  بيـسنتب  ءارزولا  سلجمل  أ -
 . نيمدختسملاو نيفظوملاو  تالواقملاو  مزاوللاو  ةيلاملا 

تارازولا يف  اهب  لومعملا  ةمظنالا  ةسـسؤملا  ىلع  قبطت  ةذاملا  هذه  نم  أ )  ةرقفلا (  يف  اهيلع  صوصنملا  ةـمظنالا  ردـصت  نا  ىلا  ب -
 . نيمدختسملاو نيفظوملاو  تالواقملاو  مزاوللاو  ةيلاملا  نوؤشلاب  ةقلعتملاو  ةيموكحلا  رئاودلاو 

(14  ) ةداملا

 . ضرغلا اذهل  ينوناق  تاباسح  يصحاف  نييعت  ءارزولا  سلجملو  ةسسؤملا  تاباسح  قيقدتب  ةبساحملا  ناويد  موقي 

(15  ) ةداملا

 . نوناقلا اذه  ماكحا  عم  هيف  ضراعتي  يذلا  ردقلاب  رخا  عيرشت  يا  ماكحا  ىغلت  امك  ةنسل 1974   ( 13 مقر (  ينهملا  بيردتلا  ماظن  ىغلي 

(16  ) ةداملا

 . نوناقلا اذه  ماكحا  ذيفنتب  نوفلكم  ءارزولاو  ءارزولا  سيئر 
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