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 :ض١ّٙذ

 ،1969 عرطّرش 10 – 6 ِٓ أذحذح أد٠ظ ِذ٠ٕس فٟ جٌّجطّؼ١ٓ ٚجٌذىِٛحش جٌذٚي سؤعحء ٔذٓ

 شمحتُٙ ضخف١ف ٚعحتً ئ٠جحد فٟ ٚسغرس أفش٠م١ح، فٟ جٌالجث١ٓ ِٓ ذحعطّشجس جٌّطضج٠ذز جألػذجد ئٌٝ ذمٍك ضش١ش ئر- 1

 ٌُٙ، أفؼً ِٚغطمرً د١حز ضٛف١ش ٚوزٌه ِٚؼحٔحضُٙ

 جٌالجث١ٓ، ِشحوً ٌذً أعحعٟ ذشىً ئٔغح١ٔس ؿش٠مس ئٌٝ ذحٌذحجس ٚجػطشجفًح- 2

 ئصجٌس فٟ ٚسغرس جألػؼحء، جٌذٚي ِٓ وػ١ش ذ١ٓ جدطىحن ِظذس ٟ٘ جٌالجث١ٓ ِشحوً أْ – أخشٜ ٔحد١س ِٓ – ٚئدسجوًح- 3

 جٌٕضجع، ٘زج ِظذس

 جعطػحسز ذغشع فمؾ ذٍذٖ ِٓ ٠ٙشخ ٚشخض ٚإِٓس ػحد٠س د١حز ػٓ ٠رذع جٌزٞ جٌالجة ذ١ٓ جخطالف ئ٠جحد فٟ ٚسغرس- 4

 جٌخحسؼ، ِٓ جٌطخش٠د

 فٟ جضخحرٖ ضُ جٌزٞ ٚجٌمشجس جٌطخش٠د ِشىٍس ذشأْ ٌإلػالْ ٚفمًح ِٕؼٙح ٠جد جٌطخش٠ر١س جٌؼٕحطش ٘زٖ أٔشـس أْ ٚئلشجسًج- 5

 ،1965 ػحَ فٟ أوشج

 أْ ٠جد جٌٕحط أْ ِرذأ ػٍٝ أوذج لذ جإلٔغحْ ٌذمٛق جٌؼحٌّٟ ٚجإلػالْ جٌّطذذز جألُِ ١ِػحق أْ جالػطرحس فٟ ٚأخزًج- 6

 ض١١ّض، دْٚ جألعحع١س ٚجٌذش٠حش ذحٌذمٛق ٠طّطؼٛج

 جٌخحص ذحإلػالْ ٠طؼٍك جٌزٞ جٌّطذذز ٌألُِ جٌؼحِس ٌٍجّؼ١س 1976 د٠غّرش 14 فٟ (22) 2312 سلُ ذحٌمشجس ٚضزو١شًج- 7

 جإلل١ٍّٟ، ذحٌٍجٛء

 جألفش٠م١س، جٌر١ثس ئؿحس ٚفٟ جألفش٠م١س جٌٛدذز ِٕظّس ١ِػحق ئؿحس فٟ دٍٙح ٠جد لحسضٕح ِشحوً وحفس ذأْ ٚجلطٕحػًح- 8

 جٌٛغ١مس ضشىً 1967 ٠ٕح٠ش 31 ذرشٚضٛوٛي ٚجٌّؼذٌس – 1951 ١ٌٛ٠ٛ 28 فٟ جٌّطذذز جألُِ جضفحل١س ذأْ ٚجػطشفًح- 9

 ِشطشوس ِؼح١٠ش ئٔشحء فٟ ٚسغرطٙح ذحٌالجث١ٓ جٌؼ١ّك جٌذٚي ج٘طّحَ ٚضؼىظ جٌالجث١ٓ ذٛػغ ضطؼٍك جٌطٟ ٚجٌؼح١ٌّس جألعحع١س

 ٌّؼحٍِطُٙ،

 ضٕحدٞ جٌطٟ جألفش٠م١س جٌٛدذز ِٕظّس ٚدىِٛحش دٚي ٌشؤعحء جٌؼ١ِّٛس ٌٍجّؼ١س (104) ،(26) ذحٌمشجسجش ٚضزو١شًج- 10

 جٌٍزجْ 1967 ذشٚضٛوٛي ٚئٌٝ 1951 ٌغٕس جٌّطذذز جألُِ جضفحل١س ئٌٝ ضٕؼُ أْ ذزٌه ضمُ ٌُ جٌطٟ جٌّٕظّس أػؼحء جٌذٚي

 أفش٠م١ح، فٟ جٌالجث١ٓ ػٍٝ أدىحِّٙح ضـرك أْ جٌٛلص ٚٔفظ جٌالجث١ٓ، ذٛػغ ٠طؼٍمحْ

 دطًّح ضطـٍد أفش٠م١ح فٟ جٌالجث١ٓ ِشىٍس ٌذً جالضفحل١س ٘زٖ فٟ ذٙح جٌطٛط١س ضّص جٌطٟ جإلجشجءجش فؼح١ٌس ذأْ ٚجلطٕحػًح- 11

 ٌالجث١ٓ، جٌؼ١ٍح ٌٍّفٛػ١ٓ جٌّطذذز جألُِ ِٚىطد جألفش٠م١س جٌٛدذز ِٕظّس ذ١ٓ ٚجٌٛغ١ك جٌّغطّش جٌطؼحْٚ

 :٠ٍٟ ِح ػٍٝ جضفمٕح لذ

 1 مبدة

 "جٌالجة "ِظـٍخ ضؼش٠ف

 أٚ جٌؼشق، ذغرد جالػـٙحد ِٓ خٛفًح ذالدٖ خحسؼ ٠طٛججذ شخض وً ٠ؼٕٟ" الجة "ِظـٍخ – جالضفحل١س ٘زٖ ألغشجع- 1

 ذغرد – أٚ لحدس غ١ش ٠ٚىْٛ جٌغ١حعٟ، جٌشأٞ ذغرد أٚ ِؼ١ٕس، ججطّحػ١س ِجّٛػس ػؼ٠ٛس ذغرد أٚ جٌجٕغ١س، أٚ جٌذ٠ٓ،

 ٌجٕغ١س، دٍّٗ ػذَ ذغرد – لحدس غ١ش ٠ىْٛ ِٓ أٚ. جٌذٌٚس ضٍه دّح٠س ِٓ جالعطفحدز فٟ سجغد غ١ش – جٌخٛف ٘زج ِػً

 .ئ١ٌٙح ٠ؼٛد أْ – جألدذجظ ٘زٖ ٌّػً وٕط١جس جٌغحذمس جٌّؼطحدز ئلحِطٗ دٌٚس خحسؼ ٚوٛٔٗ

 جدطالي، أٚ خحسجٟ، جػطذجء ذغرد جٌّؼطحدز ئلحِطٗ ِذً ضشن ػٍٝ ٠جرش شخض وً ػٍٝ" الجة "ِظـٍخ وزٌه ٠ٕـرك- 2

 ػٓ جٌرذع أجً ِٓ جٕغ١طٗ أٚ ِٕشأٖ ذٍذ ِٓ جضء أٚ وً فٟ خـ١ش ذشىً جٌؼحَ جٌٕظحَ ضؼىش أدذجظ أٚ أجٕر١س، ١ّٕ٘س أٚ

 .جٕغ١طٗ أٚ ِٕشأٖ ذٍذ خحسؼ آخش ِىحْ فٟ ٍِجأ

 ٠ىْٛ جٌطٟ جٌذٚي ِٓ أٞ" ٌٙح ِٛجؿًٕح ٠ىْٛ جٌطٟ جٌذٌٚس "ِظـٍخ ٠ؼٕٟ – جٕغ١حش ػذز ٠ذًّ جٌزٞ جٌشخض دحٌس فٟ- 3

 ػٍٝ لحتُ ٚج١ٗ عرد أٞ دْٚ – ٠غطفذ ٌُ ئرج ٌٙح ِٛجؿٓ ٘ٛ جٌطٟ جٌذٌٚس ٌذّح٠س ِفطمشًج جٌشخض ٠ؼطرش ٚال ٌٙح، ِٛجؿًٕح

 .ٌٙح ِٛجؿٓ ٘ٛ جٌطٟ جٌذٚي ئدذٜ دّح٠س ِٓ – جٌخٛف

 :ئرج الجة أٞ ػٍٝ جالضفحل١س ٘زٖ ضـر١ك ٠ٕمـغ- 4

 أٚ، جٕغ١طٗ، ذٍذ دّح٠س ِٓ جخط١حسًج جالعطفحدز أػحد (أ)

 أٚ، جخط١حس٠ًح، جوطغحذٙح أػحد جٌطٟ – جٕغ١طٗ فمذ (خ)

 أٚ، جٌجذ٠ذز، جٕغ١طٗ دٌٚس ذذّح٠س ٠ٚطّطغ جذ٠ذز، جٕغ١س ػٍٝ دظً (ؼ)

 أٚ، جالػـٙحد، ِٓ جٌخٛف ذغرد ذٙح ظً جٌطٟ ضٍه خحسؼ أٚ غحدس٘ح جٌطٟ جٌذٌٚس فٟ أخشٜ ِشز جخط١حس٠ًح ألحَ (د)



 ذٍذ دّح٠س ِٓ جالعطفحدز فٟ ٠غطّش أْ – والجة ذٗ ٠ؼطشف ذغررٙح وحْ جٌطٟ جٌظشٚف جٔطٙحء ذغرد – ٠غطـ١غ ٠ؼذ ٌُ (٘ـ)

 أٚ، جٕغ١طٗ،

 أٚ، والجة، جٌذٌٚس ٌطٍه دخٌٛٗ ذؼذ ئ١ٌٙح ٌجأ جٌطٟ جٌذٌٚس خحسؼ خـ١شز ع١حع١س غ١ش جش٠ّس جسضىد لذ وحْ (ٚ)

 .جالضفحل١س ٘زٖ ٚأ٘ذجف أغشجع خـ١ش ذشىً خحٌف لذ وحْ (ص)

 .ئ١ٌٙح ٌجأ جٌطٟ جٌذٌٚس ٌذٜ ضىْٛ شخض أٞ ػٍٝ جالضفحل١س ٘زٖ أدىحَ ضـرك ال- 5

 :ٌالػطمحد خـ١شز أعرحخ

 جٌذ١ٌٚس جٌٛغحتك فٟ ِزوٛس ٘ٛ وّح جإلٔغح١ٔس ػذ جش٠ّس أٚ دشخ، جش٠ّس أٚ جٌغالَ، ػذ جش٠ّس جسضىد لذ ذأٔٗ (أ)

 جٌجشجتُ، ٘زٖ ذّػً ضطؼٍك أدىحَ إلٔشحء جٌّٛػٛػس

 والجة، جٌرٍذ ٌزٌه دخٌٛٗ لرً جٌٍّجأ ذٍذ خحسؼ ع١حع١س غ١ش خـ١شز جش٠ّس جسضىد لذ ذأٔٗ (خ)

 جألفش٠م١س، جٌٛدذز ِٕظّس ِٚرحدب أغشجع ضخحٌف ذأفؼحي ِذجًٔح وحْ ذأٔٗ (ؼ)

 .جٌّطذذز جألُِ ِٚرحدب أغشجع ضخحٌف ذأفؼحي ِذجًٔح وحْ ذأٔٗ (د)

 .ػذِٗ ِٓ الجثًح جٌـحٌد وْٛ جٌّطؼحلذز جٌذٌٚس ضذذد – جالضفحل١س ٘زٖ ألغشجع- 6

 2 مبدة

 جٌغ١حعٟ جٌٍجٛء دك

 جٌالجث١ٓ العطمرحي جٌخحطس ضشش٠ؼحضٙح ِغ ضطفك ٚجٌطٟ ِغحػ١ٙح ألظٝ جألفش٠م١س جٌٛدذز ِٕظّس أػؼحء جٌذٚي ضرزي- 1

 جألطٍٟ ذٍذُ٘ ئٌٝ جٌؼٛدز فٟ سجغر١ٓ أٚ لحدس٠ٓ غ١ش ٠ىْٛٔٛ ٚج١ٙس ألعرحخ – ٚجٌز٠ٓ جٌالجث١ٓ ٌٙإالء جالعطمشجس ٚضأ١ِٓ

 .جٕغ١طٗ ٠ذٍّْٛ جٌز٠ٓ جٌرٍذ ئٌٝ أٚ

 .ِؼحد فؼً أٔٗ ػٍٝ ػؼٛ دٌٚس أٞ ضؼطرشٖ أْ ٠جد ٚال ئٔغحٟٔ، عٍّٟ فؼً ٘ٛ جٌالجث١ٓ ئٌٝ جٌٍجٛء ِٕخ ئْ- 2

 ػٍٝ ٠جرشٖ ِّح جٌـشد، أٚ جٌؼٛدز أٚ جٌذذٚد ػٍٝ سفؼٗ ِػً إلجشجءجش شخض ذاخؼحع ػؼٛ دٌٚس أٞ ضمَٛ ال- 3

 ،(1) جٌفمشض١ٓ–  (1) جٌّحدز فٟ جٌّزوٛسز ٌألعرحخ دش٠طٗ أٚ جٌرذ١ٔس عالِطٗ أٚ د١حضٗ ضطٙذد د١ع ئل١ٍُ فٟ جٌرمحء أٚ جٌؼٛدز

(2). 

 جألػؼحء جٌذٚي ئٌٝ ِرحششز ضٍجأ أْ ٌٙح ف١جٛص ٌالجث١ٓ جٌٍجٛء ِٕخ جعطّشجس فٟ طؼٛذس ػؼٛ دٌٚس ضجذ ِطٝ- 4

 جألفش٠مٟ جٌطؼحِٓ ذشٚح جٌّٕحعرس جإلجشجءجش ضطخز جألخشٜ جألػؼحء ٚجٌذٚي جألفش٠م١س جٌٛدذز ِٕظّس خالي ِٚٓ جألخشٜ،

 .جٌٍجٛء ضّٕخ جٌطٟ جٌؼؼٛ جٌذٌٚس ػٍٝ جٌؼدء ٌطخف١ف جٌذٌٟٚ ٚجٌطؼحْٚ

 أٚاًل ٌٙح ضمذَ ٚجٌطٟ ئ١ٌٙح ٌجأ دٌٚس أٞ فٟ ِإلطس ئلحِس ِٕذٗ ٠جٛص ئ١ٌٙح ٌجأ دٌٚس أٞ فٟ جإللحِس دك الجة ٠طٍك ٌُ ِطٝ- 5

 .جٌغحذمس ٌٍفمشز ؿرمًح ضٛؿ١ٕٗ ئػحدز ضشض١د د١ٓ ئٌٝ والجة

 .جألطٍٟ ذٍذُ٘ دذٚد ِٓ ِؼمٌٛس ِغحفس ػٍٝ جٌالجث١ٓ ذطٛؿ١ٓ – جإلِىحْ ذمذس – جٌٍجٛء دٚي ضمَٛ – جألِٓ ٌذٚجػٟ- 6

 3 مبدة

 جٌطخش٠ر١س جألٔشـس دظش

 ٌٚٛجتذٗ ذمٛج١ٕٔٗ ٠ٍطضَ أْ جٌخظٛص ٚجٗ ػٍٝ ٠طـٍد ٚجٌزٞ ف١ٗ ٔفغٗ ٚجذ جٌزٞ جٌرٍذ ٔذٛ ٚججرحش الجة وً ػٍٝ- 1

 ذّٕظّس ػؼٛ دٌٚس أٞ ػذ ضخش٠ر١س أٔشـس أٞ ػٓ وزٌه ٠ّٚطٕغ جٌؼحَ، جٌٕظحَ ػٍٝ ٌٍذفحف ضطخز جٌطٟ جإلجشجءجش ٚوزٌه

 .جألفش٠م١س جٌٛدذز

 ذأٞ جألفش٠م١س جٌٛدذز ذّٕظّس ػؼٛ دٌٚس أٞ ِٙحجّس ِٓ أسجػ١ٙح فٟ جٌّم١ّ١ٓ جٌالجث١ٓ ذّٕغ جٌّٛلؼس جٌذٚي ضطؼٙذ- 2

 .جإلرجػس أٚ جٌظذحفس ؿش٠ك ػٓ أٚ جألعٍذس ذحعطخذجَ ٚخحطس جألػؼحء جٌذٚي ذ١ٓ جٌطٛضش ٠غرد أْ جٌّذطًّ ِٓ ٔشحؽ

 4 مبدة

 جٌط١١ّض ػذَ

 أٚ جٌجٕغ١س، أٚ جٌذ٠ٓ، أٚ جٌؼشق، ذغرد ض١١ّض دْٚ جٌالجث١ٓ وحفس ػٍٝ جالضفحل١س ٘زٖ أدىحَ ذطـر١ك جألػؼحء جٌذٚي ضطؼٙذ

 .جٌغ١حع١س ج٢سجء ذغرد أٚ ِؼ١ٕس، ججطّحػ١س جّحػس ػؼ٠ٛس

 5 مبدة

 جالخط١حسٞ جٌطشد١ً

 .ئسجدضٗ ػذ الجة أٞ ضشد١ً ٠طُ ٚال جٌذحالش، وحفس فٟ أعحع١س ذظفس جالخط١حسٞ جٌطشد١ً دحٌس ضذطشَ- 1

 .آِٓ ذشىً جٌطشد١ً ٠ـٍرْٛ جٌز٠ٓ جٌالجث١ٓ ٌؼٛدز جٌّالتّس جٌطشض١رحش – جألطٍٟ جٌرٍذ ِغ ذحٌطؼحْٚ – جٌٍجٛء دٌٚس ضطخز- 2

 ٌّٛجؿٕٟ جٌىحٍِس ٚجالِط١حصجش جٌذمٛق ٚضّٕذُٙ ضٛؿ١ُٕٙ، ئػحدز – جٌؼحتذ٠ٓ جٌالجث١ٓ جعطمرحي ػٕذ – جٌّٕشأ دٌٚس ضغًٙ- 3

 .جالٌطضجِحش ٌٕفظ ٠ٚخؼؼْٛ جٌذٌٚس

 ٔجُ جٌطٟ ٌألعرحخ ذالدُ٘ ضشوُٙ ذغرد جألدٛجي ِٓ دحي ذأٞ ذالدُ٘ ئٌٝ جخط١حس٠ًح ٠ؼٛدْٚ جٌز٠ٓ جٌالجثْٛ ٠ؼحلد ال- 4

 جإلدجسٞ جٌؼحَ جأل١ِٓ خالي ِٚٓ جٌّذ١ٍس، جإلػالَ ٚعحتً خالي ِٓ ِٕحشذز ضمذَ – جٌؼشٚسز ٚػٕذ والجث١ٓ، ٚػؼُٙ ػٕٙح

 جألطٍٟ ذٍذُ٘ ضغٛد جٌطٟ جٌجذ٠ذز جٌظشٚف أْ ٠ٚإوذ ٌٍٛؿٓ، جٌؼٛدز ئٌٝ جٌالجث١ٓ ف١ٙح ٠ذػٛ جألفش٠م١س جٌٛدذز ٌّٕظّس



 ٠جد جٌّٕحشذز ٘زٖ ِػً ٔض ٚأْ جٌؼمحخ، ِٓ خٛف دْٚ ٚإِٓس ػحد٠س د١حز ع١غطأٔفْٛ ٚأُٔٙ خـش، دْٚ جٌؼٛدز ِٓ ضّىُٕٙ

 .ئ١ٌٙح ٌجثٛج جٌطٟ جٌذٌٚس لرً ِٓ ذٛػٛح ٌُٙ ٚضفغش جٌالجث١ٓ، ئٌٝ ضرٍغ أْ

 – أٔفغُٙ ضٍمحء ِٓ أٚ جٌطأو١ذجش ٘زٖ ٌّػً ٔط١جس – ٚؿُٕٙ ئٌٝ جٌؼٛدز دش٠طُٙ ذّذغ ٠مشسْٚ جٌز٠ٓ جٌالجث١ٓ ئٌٝ ضمذَ- 5

 ٚجٌّٕظّحش جٌذ١ٌٚس، ٚجٌّٕظّحش جٌطـٛػ١س، ٚجٌٛوحالش جألطٍٟ، ٚذٍذُ٘ ئ١ٌٙح، ٌجثٛج جٌطٟ جٌذٌٚس لرً ِٓ ِّىٕس ِغحػذز وً

 .ػٛدضُٙ ٌطغ١ًٙ جٌذىِٛحش ذ١ٓ ف١ّح

 

 6 مبدة

 جٌغفش ٚغحتك

 الضفحل١س ٚفمًح لحٟٔٛٔ ذشىً أسجػ١ٙح فٟ جٌّم١ّ١ٓ ٌالجث١ٓ عفش ٚغحتك جألػؼحء جٌذٚي ضظذس–  (3) ٌٍّحدز خؼٛػًح- 1

 ٌُ ِح أسجػ١ٙح؛ خحسؼ ئٌٝ جٌغفش ذغشع ٚرٌه ٌٙح، جٌطحذؼس ٚجٌّالدك ٚجٌجذجٚي جٌالجث١ٓ، ذٛػغ ضطؼٍك جٌطٟ جٌّطذذز جألُِ

 ألٞ جٌغفش ٚغ١مس ضظذس أْ جألػؼحء ٌٍذٚي ٠ٚجٛص رٌه، خالف جٌؼحَ جٌٕظحَ أٚ جٌمِٟٛ ٌألِٓ جٌمٙش٠س جألعرحخ ضطـٍد

 .أسجػ١ٙح فٟ الجة

 جٌخحطس جٌٛغ١مس ئطذجس ِٓ جألٚي جٌٍجٛء ذٍذ ئػفحء ٠جٛص جألٚي جٌٍجٛء ذٍذ ِٓ الجثًح غحْ ٌجٛء ورٍذ أفش٠مٟ ذٍذ لرً ِطٝ- 2

 .ذحٌؼٛدز

 ٚضؼحًِ جٌغحذمس، جٌذ١ٌٚس جالضفحل١حش ذّٛجد جألؿشجف جٌذٚي لرً ِٓ ٌالجث١ٓ ضظذس جٌطٟ جٌغفش ذٛغحتك جالػطشجف ٠طُ- 3

 .جٌّحدز ٌٙزٖ ؿرمًح ٌالجث١ٓ طحدسز ذظفطٙح جٌـش٠مس ذٕفظ جألػؼحء جٌذٚي لرً ِٓ

 7 مبدة

 جألفش٠م١س جٌٛدذز ِٕظّس ِغ جٌّذ١ٍس جٌغٍـحش ضؼحْٚ

 جٌٛدذز ٌّٕظّس جٌّخطظس ١ٌٍٙثحش جٌطمحس٠ش ضمذ٠ُ ِٓ جألفش٠م١س جٌٛدذز ٌّٕظّس جإلدجسٞ جٌؼحَ جأل١ِٓ ٠طّىٓ أْ أجً ِٓ

 ضطؼٍك ٚجٌطٟ جٌّٕحعد ذحٌشىً جٌّـٍٛذس جإلدظحت١س ٚجٌر١حٔحش ذحٌّؼٍِٛحش جألِحٔس ضّذ أْ جألػؼحء جٌذٚي ضطؼٙذ – جألفش٠م١س

 :ذـ

 جٌالجث١ٓ، دحٌس (أ)

 ٚ جالضفحل١س، ٘زٖ ضٕف١ز (خ)

 .ذحٌالجث١ٓ ضطؼٍك ٚجٌطٟ – ذؼذ ف١ّح جٌّفؼٛي عحس٠س ضظرخ جٌطٟ أٚ – جٌّفؼٛي عحس٠س ٚجٌمشجسجش ٚجٌٍٛجتخ جٌمٛج١ٔٓ (ؼ)

 8 مبدة

 ٌالجث١ٓ جٌؼ١ٍح ٌٍّفٛػ١س جٌّطذذز جألُِ ِىطد ِغ جٌطؼحْٚ

 .ٌالجث١ٓ جٌؼ١ٍح ٌٍّفٛػ١س جٌّطذذز جألُِ ِىطد ِغ جألػؼحء جٌذٚي ضطؼحْٚ- 1

 .جٌالجث١ٓ ٚػغ ذشأْ 1951 ٌؼحَ جٌّطذذز جألُِ الضفحل١س أفش٠م١ح فٟ جٌفؼحٌس جإلل١ّ١ٍس جٌططّس ٟ٘ جالضفحل١س ٘زٖ ضىْٛ- 2

 9 مبدة

 جٌّٕحصػحش ضغ٠ٛس

 ٌجٕس ئٌٝ ٚع١ٍس ذأٞ ضغ٠ٛطٗ ٠ّىٓ ال ٚجٌزٞ ضـر١مٙح أٚ ذطفغ١ش٘ح ٠طؼٍك جالضفحل١س ٘زٖ ػٍٝ جٌّٛلؼس جٌذٚي ذ١ٓ ٔضجع أٞ ٠ذحي

 .جٌٕضجع أؿشجف ِٓ أٞ ؿٍد ػٍٝ ذٕحء جألفش٠م١س جٌٛدذز ٌّٕظّس جٌطحذؼس ٚجٌطذى١ُ ٚجٌّظحٌذس جٌٛعحؿس

 10 مبدة

 ٚجٌطظذ٠ك جٌطٛل١غ

 ِٓ ػ١ٍٙح جٌطظذ٠ك ٠ٚطُ جألفش٠م١س، جٌٛدذز ِٕظّس أػؼحء جٌذٚي وحفس لرً ِٓ ٚجالٔؼّحَ ٌٍطٛل١غ جالضفحل١س ٘زٖ ضفططخ- 1

 جٌٛدذز ٌّٕظّس جإلدجسٞ جأل١ِٓ ٌذٜ جٌطظذ٠ك ٚغحتك ئ٠ذجع ٠ٚطُ ذىً، جٌخحطس جٌذعطٛس٠س ٌإلجشجءجش ؿرمًح جٌّٛلؼس جٌذٚي

 .جألفش٠م١س

 – ٚجٌفشٔغ١س جإلٔج١ٍض٠س ٚجٌٕظٛص – ِّىًٕح رٌه وحْ ئْ جألفش٠م١س ذحٌٍغحش ٚضذشس –جألط١ٍس جٌٛغ١مس ئ٠ذجع ٠طُ- 2

 .جألفش٠م١س جٌٛدذز ٌّٕظّس جإلدجسٞ جٌؼحَ جأل١ِٓ ٌذٜ – جٌطٛغ١ك د١ع ِٓ جٌّطغح٠ٚس

 جألفش٠م١س جٌٛدذز ٌّٕظّس جإلدجسٞ جٌؼحَ جأل١ِٓ ضخـش أْ جألفش٠م١س جٌٛدذز ذّٕظّس ػؼٛ ِغطمٍس أفش٠م١س دٌٚس ألٞ ٠جٛص- 3

 .٘زٖ ئٌٝ ذحٔؼّحِٙح – ٚلص أٞ فٟ– 

 11 مبدة

 جٌّفؼٛي عش٠حْ

 .جألفش٠م١س جٌٛدذز ِٕظّس أػؼحء جٌذٚي غٍع لرً ِٓ جٌطظذ٠ك ٚغحتك ئ٠ذجع ػٕذ جالضفحل١س ٘زٖ ضغشٞ

 12 مبدة

 جٌطؼذ٠ً

 أال ذششؽ ٌىٓ جٌّؼٕٝ، ذٙزج جإلدجسٞ جٌؼحَ جأل١ِٓ ئٌٝ خـ١ًح ػؼٛ دٌٚس أٞ لذِص ئرج جالضفحل١س ٘زٖ ضغ١١ش أٚ ضؼذ٠ً ٠جٛص

 جٌذٚي وحفس ئخـحس ٠طُ دطٝ ف١ٗ ٌٍٕظش ٚجٌذىِٛحش جٌذٚي ٌشؤعحء جٌؼ١ِّٛس جٌجّؼ١س ػٍٝ جٌّمطشح جٌطؼذ٠ً ػشع لذ ٠ىْٛ



 جٌذٚي غٍػح ػ١ٍٗ ٠ٛجفك ٌُ ِح جٌطؼذ٠ً ٘زج ِػً ٠غشٞ ٚال ٚجدذز، عٕس فطشز ِشش لذ ٚضىْٛ ذٗ لحٟٔٛٔ ذشىً جألػؼحء

 .جأللً ػٍٝ جالضفحل١س ٘زٖ أػؼحء

 13 مبدة

 جإلٌغحء

 .جإلدجسٞ جٌؼحَ جأل١ِٓ ئٌٝ خـٟ ئخـحس ؿش٠ك ػٓ أدىحِٙح ئٔٙحء ضؼٍٓ أْ جالضفحل١س ٘زٖ فٟ ؿشف دٌٚس ألٞ ٠جٛص- 1

 أػٍٕص جٌطٟ ٌٍذٌٚس ذحٌٕغرس جالضفحل١س ضـر١ك ٠طٛلف – عذرٗ ٠طُ ٌُ ئرج – جإلخـحس ٘زج ضحس٠خ ِٓ ٚجدذز عٕس ٔٙح٠س ػٕذ- 2

 .جإلٔٙحء

 14 مبدة

 جٌّطذذز ٌألُِ جٌؼحَ جأل١ِٓ ٌذٜ ذطغج١ٍٙح جألفش٠م١س جٌٛدذز ٌّٕظّس جإلدجسٞ جٌؼحَ جأل١ِٓ ٠مَٛ – جالضفحل١س ٘زٖ عش٠حْ ػٕذ

 جٌّطذذز، جألُِ ١ِػحق ِٓ (102) ٌٍّحدز ٚفمًح

 15 مبدة

 جألفش٠م١س جٌٛدذز ٌّٕظّس جإلدجسٞ جٌؼحَ جأل١ِٓ لرً ِٓ جإلخـحسجش

 :ذـ جٌّٕظّس أػؼحء وحفس ذاخـحس جألفش٠م١س جٌٛدذز ٌّٕظّس جإلدجسٞ جٌؼحَ جأل١ِٓ ٠مَٛ

 ،(10) ٌٍّحدز ٚفمًح جالٔؼّحَ ٚدحالش ٚجٌطظذ٠محش جٌطٛل١ؼحش (أ)

 ،(11) ٌٍّحدز ٚفمًح جٌّفؼٛي عش٠حْ (خ)

 ،(12) جٌّحدز ذٕٛد ذّٛجد جٌّمذِس جٌطؼذ٠الش ؿٍرحش (ؼ)

 ،(13) ٌٍّحدز ٚفمًح جإلٌغحءجش (د)

 .جالضفحل١س ٘زٖ ػٍٝ ٔٛلغ – جألفش٠م١س ٚجٌذىِٛحش جٌذٚي سؤعحء ٔذٓ – رٌه ػٍٝ ٚئشٙحدًج

 .1995 ٠ٕح٠ش 6 ِٓ جػطرحسًج ،1969 عرطّرش ِٓ جٌؼحشش فٟ أذحذح أد٠ظ ِذ٠ٕس فٟ ضذشس

 

 41: جألؿشجف ٌٍذٚي جٌىٍٟ جٌؼذد

 و١ٕ١ح: ضظذ٠ك أدذظ

23 ٛ١ٔٛ٠ 1992 

 

 جألؿشجف جألخشٜ جٌذٚي

 جٌجضجتش

 1974 ِح٠ٛ 24

 أٔجٛال

 1981 أذش٠ً 30

 ذ١ٕٓ

 1973 فرشج٠ش 26

 ذٛسو١ٕح

 1974 ِحسط 19 فحعٛ

 ذٛسٔذٞ

 1975 أوطٛذش 31

 جٌىح١ِشْٚ

 1975 عرطّرش 7

 جألخؼش جٌشأط

 1989 فرشج٠ش 16

 جٌٛعـٝ أفش٠م١ح جّٙٛس٠س

23 ٛ١ٌٛ٠ 1970 

 ضشحد

 1981 أغغـظ 12

 جٌىٛٔغٛ

 1971 ٠ٕح٠ش 16

 ِظش

12 ٛ١ٔٛ٠ 1980 

 جالعطٛجت١س غ١ٕ١ح



 1980 عرطّرش 8

 ئغ١ٛذ١ح

 1973 أوطٛذش 15

 جٌجحذْٛ

 1986 ِحسط 21

 جحِر١ح

 1980 ٔٛفّرش 12

 غحٔح

19 ٛ١ٔٛ٠ 1975 

 غ١ٕ١ح

 1972 أوطٛذش 18

 ذ١غحٚ غ١ٕ١ح

27 ٛ١ٔٛ٠ 1989 

 و١ٕ١ح

23 ٛ١ٔٛ٠ 1992 

 ١ٌغٛضٛ

 1983 ٔٛفّرش 18

 ١ٌرش٠ح

 1971 أوطٛذش 1

 ج١ٌٍر١س جٌؼشذ١س جٌجّح١٘ش٠س

 1981 أذش٠ً 25

 ِحالٚٞ

 1987 ٔٛفّرش 4

 ِحٌٟ

 1981 أوطٛذش 10

 ِٛس٠طح١ٔح

22 ٛ١ٌٛ٠ 1972 

 ِٛصِر١ك

 1989 فرشج٠ش 22

 ج١ٌٕجش

 1971 عرطّرش 16

 ١ٔج١ش٠ح

 1986 ِح٠ٛ 23

 سٚجٔذج

 1979 ٔٛفّرش 19

 جٌغٕغحي

 1971 أذش٠ً 1

 ع١شً

 1980 عرطّرش 11

 ع١شج١ٌْٛ

 1987 د٠غّرش 28

 جٌغٛدجْ

 1972 د٠غّرش 24

 عٛجص٠الٔذ

 1989 ٠ٕح٠ش 16

 ضٕضج١ٔح

 1975 ٠ٕح٠ش 10

 ضٛجٛ



 1970 أذش٠ً 10

 ضٛٔظ

 1989 ٔٛفّرش 17

 أٚغٕذج

24 ٛ١ٌٛ٠ 1987 

 صجت١ش

 1973 فرشج٠ش 14

 صجِر١ح

30 ٛ١ٌٛ٠ 1973 

 ص٠ّرحذٛٞ

 1985 عرطّرش 28


