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  يلاعلا ميلعتلا – ينورتكلإلا ميلعتلا يف زيمتلا ريياعم
 ةيضارتفالا لوصفلا

 
  لوصفلا ةرادإ 18..ج

.8 1.1 .ج  
 ةمزاللا تادعملاو ،دراوملاو ،ةيميدقتلا ضورعلا كلذ لمشيو ،يضارتفالا لصفلا يف سيردتلا ةئيه وضعل ةيميلعتلا ةحاسملا دادعإ
 رصانع نم دحيو ةيلعافلاو ةءافكلا ززعي امب نمازتملا ميلعتلا براجت ذيفنتل اهتمءالمو اًديج اًميظنت اهميظنتو ينورتكلإلا ميلعتلل
 .تيتشتلا

.8 1.2 .ج  .فارتحاو ةينهمب مئادلا لماعتلاو مهفتب بلاطلا ةلئسأ ىلع ةباجإلاو ،ةيباجيإ ةيميلعت ةفاقث سيسأت 

.8 1.3 .ج  .نمازتملا ميلعتلا ميدقت ءانثأ لدعب عيمجلا عم لماعتلاو ،قئاللا يزلا ءادتراو ةينهمب لماعتلا زيزعت 

.8 1.4 .ج  
 تاءارجإلاو مهنم بولطملاو ةمدختسملا تاقيبطتلا وأ تاودألل مهمهفو مهتفرعم نم دكأتلل بالطلل ةبسانملا ةئيهتلا ريفوت
 .ةجاحلا دنع ينفلا معدلا بلط ةيلآو

.8 1.5 .ج  .نمازتملا ميلعتلل دادعتسالاو طيطختلل ةفرغلا فرشم عم يضارتفالا لصفلا يف سيردتلا ةئيه وضع لصاوت 

.8 1.6 .ج  .ةيصخشو ةعتمم ةيميلعت براجت ميدقتل دحاو قيرفك لمعلاو ةفرغلا فرشم عم ةحيرمو ةمرتحم لمع ةئيب قلخ 

.8 1.7 .ج  
 بادأب بالطلا فيقثتو لصفلا تاءارجإب ةقلعتملا تاعقوتلا ديدحتو دعاوقلا قيبطتل ةفرغلا فرشم عم سيردتلا ةئيه وضع نواعت
 .ةيمقرلا ةنطاوملاو قئاللا كولسلا

.8 1.8 .ج  .حرشلا يف ءدبلا لبق نيفرشملاو بالطلل دراوملاو معدلاو لولحلا ميدقتو يضارتفالا لصفلا يف ةينقتلا تالكشملا عقوت 

.8 1.9 .ج  .ةيساردلا صصحلا ةيادب لبق نيفرشملاو بالطلل دراوملاو معدلاو لولحلا ميدقتو يضارتفالا لصفلا يف ةينقتلا تالكشملا عقوت 

.8 1.10 .ج  
 ضرع ةبقارم كلذ يف امب ،ةيميلعتلا داوملا ىلإ بالطلا لوصو ةيناكمإو توصلا ىوتسم ةدوج نم هلالخو سردلا ةيادب يف دكأتلا
 عاطقنال اًبنجت ةجاحلا دنع يئرملا عطقملا ليغشت فاقيإ ىلع بالطلا ثحو تنرتنإلاب لاصتالا ةدوج نم دكأتلل يددرتلا قاطنلا
 .لاصتالا

.8 1.11 .ج  
 لوصفلا نيمأتو اهتيرسو اهتيصوصخ ىلع ظافحلاو بلاطلا تامولعم ةمالس نمضت يتلا تاقيبطتلاو ةيميلعتلا تاودألا مادختسا
 .نييجراخ نيمدختسم لوخد نم ةنمازتملا

.8 1.12 .ج  .ررقملا ةصنم ربع تاليجستلا هذه ىلإ مهلوصو ةحاتإو كلذب بالطلا غالبإو ،ةجاحلا دنع ةنمازتملا سوردلا ليجست 

.8 1.13 .ج  
 نوجاتحي نم وأ ةقاعإلا يوذل نمازتملا يميلعتلا ىوتحملا ميدقت لئاسو ددعتو ررقملا داوم ىلإ لوصولا صرف ؤفاكت نامض
 .ةدعاسملل

.8 1.14 .ج  .نمازتملا لصفلا ةدم لاوطو تاقوألا عيمج يف اًيتوص وأ اًيئرم ةيضارتفالا لوصفلا يف سيردتلا ةئيه وضع دجاوت 

.8 1.15 .ج  
 دنع وأ ،ةريغص تاعومجم ىلإ مهميسقت دنع وأ اًيعامج ءاوس ةيضارتفالا لوصفلا يف بالطلا كولسل سيردتلا ةئيه وضع ةبقارم
 .ةيعرفلا فرغلا يف وأ ،يدرفلا ميلعتلا

.8 1.16 .ج  
 ىلإ يعسلاو ،ةينمألا رطاخملا ليلقتو ،فرشملاو سيردتلا ةئيه وضعو بالطلا ةمالسو ةيسفنلاو ةيعامتجالا لماوعلاب مامتهالا
 .ةنمآ ملعت ةئيب زيزعت

.8 1.17 .ج  .ملعتلا فادهأو فدهتسملا روهمجلا عم بسانتت ةليسو لضفأ رايتخاو ينورتكلإلا عامتجالاو ةينورتكلإلا ةودنلا نيب قرفلا مهف 

.8 1.18 .ج  
 لوصفلا ميسقت عم بلاط 35 نم لقأ ىلإ نمازتملا لصفلل ةيباعيتسالا ةقاطلا ليلقتو بلاطلا روضح دصرل ةبسانملا ةيلآلا فيظوت
 .مهتكراشمو بالطلا لعافت ةدايزل ةيعرفلا فرغ ىلإ

.8 1.19 .ج  
 وأ توصلا ربكم ليغشت مهنكمي ىتمو ،مهتالؤاست حرط ةيفيكو ،ةبسانملا ةشاشلا ضرع ةقيرطب مهتيعوتو بالطلا ةيزهاج زيزعت
 .تتشتلا ليلقتل هفاقيإ

.8 1.20 .ج  
 حتفو ،نكمتي مل نمو اريماكلا ليغشت نم نكمت نم ةفرعمو ،رارمتساب نيكراشملا ةمئاق ةبقارم لالخ نم يضارتفالا لصفلا ةرادإ
 .ةلئسأ حرطي وأ معدلا ىلإ جاتحي مهنِم نَم ةفرعمو ،ةجاحلا دنع هفاقيإو بالطلا ىدل توصلا ربكم
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 ميلعتلا لوصأ ملع 28..ج

.8 2.1 .ج  
 سردلا طمنو ةيرمعلا ةئفلل اًقفو بالطلا نم هابتنالاو ةكراشملا نم ردق ىصقأ نامضل ةجاحلا بسح يضارتفالا لصفلا ةدم ليدعت
 .هميمصتو

.8 2.2 .ج  
 صيخلتو قباسلا سردلاب هطبرو مداقلا سردلاب بالطلا ةفرعم نامضل اًيئرم وأ اًيتوص اهضرعب امإ يضارتفا لصف لكل ملعتلا فادهأ ميدقت
 .يضارتفالا لصفلا ةياهن يف ملعتلا فادهأ

.8 2.3 .ج  .ةددعتملا طئاسولا دراوم ةكراشم وأ/و ،ةبوجألاو ةلئسألا لثم ةمظتنم تارتف ىلع بالطلل ةطشنأ سردلا تقو للختي 

.8 2.4 .ج  
 رغصألا بالطلا ىلع فارشإلا ةرورض عم ،ةشقانملل وأ ،ةيعامج عيراشم يف اًعم لمعلل رخآل تقو نم ةيعرف فرغ يف بالطلا ميسقت

 تارابتعا ةيأو ،بلاطلا رمعل اقفو ةيعرفلا ةفرغلا ةطشنأ تيقوت عيونتو ةدح ىلع ةفرغ لك ةرايز لالخ نم يعرف طاشن يأ يف اًنس
 .ىرخأ ةيميلعت وأ ةيميظنت

.8 2.5 .ج  .ملعملا اهرفوي ةينواعتو ةيلعافت تاينقت مادختساب اعم لمعلل بالطلل صرفلا ةحاتإ 

.8 2.6 .ج  
 ديلا عفر ،ةشدردلا( ةفلتخملا ماظنلا تاودأ لالخ نم حاضيتسالاو ةلئسأ حرطل بالطلا ةفاكل ةصرف ةحاتإ نمضي امب سردلا ةريتوب مكحتلا
 ،هوملعت ام ةكراشم بالطلا نم بلطيو ماظتناب سيردتلا ةئيه وضع فقوتي .سردلا ةعطاقم ىلإ ةجاحلا نود )ةيريبعتلا زومرلا ،ةكراشملل
 .مهءارأ حرط وأ ،اهيلع ةباجإلاو ةلئسألا حرطو

.8 2.7 .ج  
 كلذ لمشيو ،هيدل ام لضفأ ميدقت اهلالخ نم عيطتسي ةصرف ىلع بلاط لك لوصح نم دكأتلل ةطشنألا عيونتو بالطلا عونتب مامتهالا
 نم ةعساو ةعومجم لدابتل ةيضارتفالا ةيساردلا لوصفلا صئاصخ رمثتست ةديدج تامولعمو فراعم ميدقتل ةعونتم تايلآ فيظوت
 .ةيميلعتلا دراوملا

.8 2.8 .ج  
 لاح يف ىرخأ قرط ريفوتب كلذو ررقملا داوم ىلإ مهلوصو قيعت لكاشم نم نوناعي نمم ةيعمسلا/ةيرصبلا ةقاعإلا يوذ بالطلا معد
 ةعوبطملا ةيميلعتلا دراوملا ريفوت وأ بوتكم صنل توصلا ليوحت تاودأ ريفوت كلذ لمشي دقو ،دعاسملا /ةياعرلا مدقم/رمألا يلو بايغ
 .ةيرصب تاقاعإ نم يناعي نمل يتوصلا فصولا وأ عمسلا يف تابوعص نم يناعي نمل

.8 2.9 .ج  
 مئالملا تقولا سيردتلا ةئيه وضع ددحي ثيحب يضارتفالا لصفلا يف ةكراشملا ىلع بالطلا عجشت ةلئسألا حرطل ةلاعف تايلآ فيظوت
 ،ةكراشملل ديلا عفرو ،ةروبسلا ىلع ةيحيضوتلا تاقيلعتلا لمشت ةباجإلل ةفلتخم تاودأ مدختسيو ،ةباجإلاو ريكفتلل بالطلا هجاتحي يذلا
 .تاقباسملاو ،يأرلا تاعالطتساو ،ةشدردلاو

.8 2.10 .ج  
 مادختساو ةيئرملا عطاقملا ضرع :لثم ةكراشملا ىلع مهثحو بالطلا هابتنا بذجل ةددعتملا طئاسولا نم ةعونتم ةعومجم فيظوت
 .ةيلعافتلا دراوملا نم اهريغو ةاكاحملاو ةيضارتفالا لماعملا

.8 2.11 .ج  
 ينثالا Mayer ئدابم قيبطت ةرورض عم ةبوتكملا صوصنلاب يفتكي الو ةددعتملا طئاسولاب ةززعملاو ةباذجلا ةيميدقتلا ضورعلا ميمصت
 .ميمصتلا دنع رشع

.8 2.12 .ج  .مهراكفأ حرط ىلع اًيدرف وأ اًيعامج بالطلا ثحو ةلئسألا حرطو ،هابتنالا ىلع مهثحو رارمتساب بالطلا عم لعافتلا 

.8 2.13 .ج  
 ةيميدقت ضورع يأ وأ ،ةيعرفلا فرغلا يف مهتاشقانمل صخلمك امإ ،يضارتفالا لصفلا يف ةيميدقت ضورع دادعإ ىلع بالطلا ثح
 .مهتلئسأ حرطو مهئارآ ءادبإ ىلع لصفلا يف نيرخآلا بالطلا عيجشتو ،اًقبسم اهودعأ

.8 2.14 .ج  
 ،ةيساردلا لوصفلا جراخ يقيقحلا ملاعلاب ميلعتلا طبرو ملعتلا زيزعتل يضارتفالا لصفلا يف ةكراشملل ءاربخو نييجراخ نيثدحتم ةوعد
 .بالطلل يفاضإ زفاح ريفوتو

.8 2.15 .ج  
 يف ةباتكلا قيرط نع وأ اًيتوص امإ ،سيردتلا ةئيه ءاضعأو بالطلا ةلئسأ ىلع ةباجإلاو ةيميدقتلا بلاطلا ضورع ىلع ةعجار ةيذغت ميدقت
 .ةشدردلا ةذفان

.8 2.16 .ج  .ةعونتملا ةريصقلا تارابتخالاو يأرلا تاعالطتسا لالخ نم رمتسملا مييقتلا 

.8 2.17 .ج  
 يتلا ةيميدقتلا ضورعلا كلذك يئاهنلا مييقتلا لمشي دقو لصفلا دعب اًينورتكلإ ملست يتلا تافيلكتلا مييقت لالخ نم يئاهنلا مييقتلا
 .لصفلا يف بالطلا اهضرع

.8 2.18 .ج  .تامولعملا عمجل ةريصقلا تارابتخالاو يأرلا تاعالطتسا مادختساو يتاذلا مييقتلا عيجشت 


