
 ةيريضحتلا ةنسلا ماظنل اقبط جم4ربلل ةيساردلا ةطخلا تاررقم فصو
 

 :ثلاثلا ىوتسملا
 تاعاس4    1 ةثداحملاو عامتسالا    ربع 111

 ةيربعلا تاملكلا ضعبو ،اهقطنو ةيربعلا ةيدجبألل عامتسالا ىلع بلاطلا بيردت ىلع ررقملا اذه زكري
 معطملاو قدنفلاو راطملاو فراعتلا لثم ةعونتم ةيتايح تاعوضومل عامتسالا نع الضف ،اهقطنو ةطيسبلا
 .كلذ ريغو كنبلاو ديربلاو فتاهلاو

 تاعاس 4 1-ةباتك ربع 112
 تاملكلاو فورحلا ةباتك نم ًاءدب ،ةباتكلا ةراهمل ةيساسألا ئدابملا بلاطلا باسكa ررقملا اذه ىنعي
 ةليصح بالطلا باسكa ررقملا ىنعي امك .يوديلاو عوبطملا نيطخلj كلذو ،ةطيسبلا ةلمجلj ءاهتناو
   .تادرفملا نم ةريبك

 تاعاس 4     1ةءارق ربع113
 ةلمجلا يف ميقرتلا تامالعو ةيربعلا ةغللا تماوص ىلع فرعتلا نم بالطلا نيكمت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 ةيربعلا ةلمجلا ةءارق مث ةيوغللا تابكرملاو تاملكلا ىلع فرعتلا ىلع هتردقم ةيمنت بناج ىلإ ،ةيربعلا
 .تالالد نم هيف ام ىلع فوقولاو طيسب صن ةءارق ىلع ةردقلا ىلإ هب الوصو ةميلس ةءارق

 تاعاس 4 1-دعاوق ربع 114
 ،ةيوحنلاو ةيوغللا بلاطلا تاردق ةيمنتو ،ةيربعلا ةغلل ةيساسألا دعاوقلا بلاطلا باسكa ررقملا اذه ىنعي
 ةينب يف مكحتت يتلا ةيفرصلاو ةيتوصلا يحاونلj هفيرعت لالخ نم ةيساسألا ةملكلا ةينبب بلاطلا فيرعتو
 ةينبو ديدشتلاو نوكسلا عاونأو ،ةيباتكلا اهزومرو اهتئاوصو ةغللا تماوص ىلع بلاطلا فرعتيف .ةملكلا
 مسالاو ،ةفلتخملا ةنمزألا يف در�ا نزو يف هفيرصتو هنازواو لعف نم ةملكلا عاونأ بناج ىلا ،عطاقملا
    .هعاوناو
 عبارلا ىوتسملا

 تاعاس 4 2-ةثداحمو عامتسا ربع 122
 عمتسيف ،ايبسن مدقتم ىوتسم تاذ صوصنل عامتسالا ىلع بلاطلا بيردت ىلع ررقملا اذه زكري
 تالصاوملاو اهملاعمو ندملا نم ددع ىلع فرعتلاو ت�رتشملا لثم ةعونتم تاعوضوم يف ثدحتيو
 .كلذ ريغو ةض�رلاو مالعإلا لئاسوو



 تاعاس 3                        2 ةباتك ربع 123
 .ررقملا ذاتسأ ءالمإ نم ةرقف ةباتكو ،ةيريبعتلا ةرقفلا ةباتك ةراهم بلاطلا باسكإ ىلإ ررقملا اذه فدهي

 رودت يتلا مجحلا ةطسوتم صوصنلا ةباتكو ،ةيتاذلا ةريسلا ةباتك ةراهم بلاطلا باسكإ ىلإ فدهي امك
 عم ةيربعلا ةلمجلا لخاد ميقرتلا تامالع مادختسا يف بلاطلا تاراهم ةيمنت عم ،دحاو عوضوم لوح
 .اهتفيظول هكاردإ

 تاعاس 3 2-ةءارقلا ربع 124
 ،مهفلاو ةءارقلj قلعتت تاراهم نم 1-ةءارق ررقم يف بلاطلا هسرد ام تيبثت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 ةسيئرلا راكفألا ىلع فوقولل هتينب ىلع فرعتلاو ،صنلا يف ةدراولا ليصافتلا عبتت ىلع هتردقم ةيمنتو
 .صنلا بتاك هيلإ يمري ام جاتنتسا ىلإ لوصولا ةلواحمو

 تاعاس 3 2-دعاوق ربع 125
 ررقم يف هسرد ام لامكتسj ةيربعلا ةغللا دعاوق مادختسا ىلع بلاطلا تاردق ريوطتب ررقملا اذه متهي

 ،ةيربعلا ةغللا يف ةعبسلا نازوألا يف ملاسلا لعفلا فيرصت بلاطلا سردي ثيح ،"1-دعاوق "ربع 114
 .ةيربعلا ةلمجلا بيكرت بناج ىلإ ،ا�امادختساو ةفاضإلا قرط ضعبو
   سماخلا ىوتسملا

 تاعاس 3 3-ةثداحو عامتسا ربع 213
 عمتسيف ،مدقتم ىوتسم تاذ ةليوط صوصنل عامتسالا ىلع بلاطلا بيردت ىلع ررقملا اذه زكري
 لئاسوو بتكملاو رجتملاو نكسملاو ةلئاعلا نيبو ةلفاحلا يف ءاقل لثم ةعونتم تاعوضوم يف ثدحتيو
 اهريغو تالصاوملا

 تاعاس 3 3-ةباتك ربع 214
 ،مجحلا طسوتم صنلاو ،ةرقفلاو ،ةبكرملاو ةلماشلا نيتلمجلا ةباتك ةراهم بلاطلا باسكa ررقملا اذه ىنعي
 مولعملل ينبملا نم ليوحتلا ةراهم بلاطلا باسكإ عم ،رشابملا ريغو رشابملا مالكلا ةباتك ةراهم نع الضف
 سكعلاو لوهجملل ينبملا ىلإ

 تاعاس 3 3-ةءارق ربع  215
 ريوطتب كلذو 2-ةءارقو 1-ةءارق يررقم يف هسرد نأ بلاطلل قبس ام ةيمنت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 فوقولاو صنلا يف ةدراولا ةفلتخملا راكفألا نيب طبرلاو ،قايسلا لالخ نم تاملكلا مهف ىلع هتردق
 .ةيربعلا ةغللا عمتجم ةفاقثب هفيرعتو ةيوغللا هتورث ةد�ز بناج ىلإ  ،صنلا ةغايص يف بتاكلا تاينقت ىلع



 تاعاس 3 3-دعاوق ربع  216
 لاعفألا عاونأ ضعب فيرصتو ،ملاسلا يعjرلا لعفلا فيرصت ةراهم بلاطلا باسكa ررقملا اذه ىنعي
 .ةبكرملا ةيربعلا ةلمجلا ليلحتو نيوكت ةراهم هباسكإ ىلإ ةفاضإلj اذه ،ةعبسلا نازوألا يف ةلتعملا
 سداسلا ىوتسملا

 تاعاس 3 4-ةثداحمو عامتسا ربع  223
 لمتشتو ،مدقتم ىوتسم تاذ  ةليوط صوصنل عامتسالا ىلع بلاطلا بيردت ىلع ررقملا اذه زكري
 فحتملا ةر�ز لثم ةعونتم تاعوضوم يف ثدحتيو عمتسيف ،خيراوتلاو ماقرألاك ةقيقد تامولعم ىلع
 .اهريغو بيبطلا ةر�زو ةنسلا لوصفو يحصلا نيمأتلاو رحبلا ئطاشو ديربلا بتكمو

 تاعاس 3  4-ةباتك ربع 224
 ،يدرس صن ىلإ يراوحلا صنلا ليوحتو ةيدرسلا صوصنلا ةباتك ةراهم بلاطلا باسكa ررقملا اذه ىنعي
 صيخلتو ةيمسرلا لئاسرلا ةباتك ىلإ ةفاضإلj .بلاطلj ةطيحملا ةئيبلا نع تاعوضوم ةباتك ةراهمو
 .ةليوطلا صوصنلا

 تاعاس 3  4-ةءارق  ربع 225
 ىلع هتردقم ريوطتو ،ةءارقلا يف ةقباس تاراهم نم بلاطلا هبستكا ام ةيمنت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 ا® ام ىلع فرعتلاو صوصنلا ليلحت ىلع ةردقلاو ،ةيربعلا ةغللا يف ةفلتخملا صوصنلا طامنأ ىلع فرعتلا
 ىلإ  .صنلا فيل° يف بتاكلا اهمدختسا يتلا تايلآلا ىلع فوقولاو ،ا�ارقف نيب كسامتلا رصانع نم
 .راكفأ نم صوصنلا يف دري اميف هئارآ نع ريبعتلاو ت±راقملا دقع ىلع هتردق ريوطت بناج

 تاعاس 3 4-دعاوق ربع 226
 ةراهمو ،ةعبسلا نازوألا يف فعاضملا يربعلا لعفلا فيرصت ةراهم بلاطلا باسكa ررقملا اذه ىنعي
 .ةبكرملا ةيربعلا ةلمجلا عاونأ ىلع فرعتلا ةراهم بالطلا باسكإ نع ًالضف .بكرملا لعفلا فيرصت
 .طامنألا هذه ةفاك عم لماعتلا ىلع بيردتلاو

 تاعاس 3 تايناسللا ملع يف ةمدقم ربع 227
 ت±وكمبو ،اهلامعتسا ت�وتسمو ،اهفئاظوو يلصاوت يناسنإ طاشن مهأك ةغللا ةيهامب ررقملا اذه ىنعي
 ىلع عالطالا ىلإ فدهيو .مولعلا نم هريغو يوغللا سردلل ةينيبلا تالا�او ،ةيليصفتلا ةيوغللا ةطيرخلا
 ةيفيك ىلع بلاطلا بيردتو ،ةيناسللا ةساردلا ت�وتسمب ةيانعلا عم ،ةثيدحلا ةيناسللا جهانملا مهأ



 مهف ىلع ًايباجيإ سكعني امب صوصنلل لمشأو قدأ مهف ىلع ةردقلا هباسكإ فد® ؛يوغللا ليلحتلا
 .ةمجرتلاو صوصنلا
   عباسلا ىوتسملا

 ناتعاس بولسألا ملع يف ةمدقم ربع 311
 ت�رظنلا مهأو ،يوغللا بولسألل ةيساسألا تامسلاو بولسألا فيرعت ررقملا اذه يف بلاطلا سردي
 ةيربعلا ىهو ا® ترم يتلا لحارملا مدقأ نم اءدب :ةيربعلا ةغللا يف بيلاسألا روطتو ،بولسألل ضرعت يتلا
 ةيربعلا ةلحرم ىلإ الوصوو طيسولا رصعلا يف ةيربعلا ةلحرم مث دوملتلاو انشملا ةيربع ةلحرمب ارورمو ةميدقلا
 .ةرتفلا هذه يف ةيربعلا ةغلل ةعونتملا ةيبولسألا تامسلا ىلع زيكرتلا نم ديزملا ءاطعإ عم ةثيدحلا

 ناتعاس ةمجرتلا ملع يف ةمدقم ربع 312
 امك ،ممألا نيب يراضحلا لصاوتلا يف اهرودو اهتيمهأو ةمجرتلا موهفمب بلاطلا فيرعتب ررقملا اذه ىنعي
 ىنعملا كاردإل صوصنلا ليلحت قرطو ،ةفلتخملا اهجهانمو ،ةمجرتلا عاونÀ بلاطلا فيرعت ىلإ اضيأ فدهي

 مجرتملا دادعإ ةيفيكب بلاطلا فيرعتو ،ةينقتلاو ةيبتكملا ا�انيعمو ةمجرتلا تاودأو ،ةمجرتلل ىلوأ ةوطخك
 ةيملعلا دعاوقلا ىلع هعالطا كلذكو .ةمجرتلا صن نع هتيلوؤسم نم كلذب قلعتي امو ًاينهمو ً�وغل
  .ةيربعلاو ةيبرعلا نيب ةمجرتلا ةيلمع مكحت يتلا ةيلمعلاو

  تاعاس 3 1-ةيريرحتلا ةمجرتلا ربع 314
 ةيبرعلا ىلإ ةيربعلا نم ةيريرحتلا ةمجرتلا ةراهم بلاطلا باسكإ ىلع بلاطلا بيردت ىلع ررقملا اذه زكري

 ،ةمجرتلا ملع يف ةمدقم ررقم يف ت�رظن نم بلاطلا هسرد ام قيبطتو ،ةيركسعلاو ةيسايسلا تالا�ا يف
  .تالا�ا هذ® ةصاخلا تاحلطصملا نم ديدعلاو ديدعلا هباسكإ عم
 نماثلا ىوتسملا

 ناتعاس ةلالدلا ملع يف ةمدقم ربع 321
 اهنم ةيوغللا ءاوس ىرخألا مولعلj هتقالعو ،ةيساسألا هتاحالطصاو هتيمهأو ةلالدلا ملعب ررقملا اذه ىنعي
 روطتلا رهاظمو ،اهلوانتت يتلا �اضقلاو ةيلالدلا ت�رظنلا مهأ بلاطلا ميلعت ىلع زكري امك .ةيوغللا ريغ وأ
 . هتمجرتو صنلا مهف ىلع ًايباجيإ سكعني امب يلالدلا ليلحتلا طامنأو ةيلالدلا تاقالعلاو هطامنأو يلالدلا

 تاعاس 3 2-ةيريريحتلا ةمجرتلا ربع 322
 ةيربعلا ىلإ ةيبرعلا نم ةيريرحتلا ةمجرتلا ةراهم بلاطلا باسكإ ىلع بلاطلا بيردت ىلع ررقملا اذه زكري

 ،ةمجرتلا ملع يف ةمدقم ررقم يف ت�رظن نم بلاطلا هسرد ام قيبطتو ،ةيركسعلاو ةيسايسلا تالا�ا يف



 ةصاخلا تاحلطصملا نم ديدعلاو ديدعلا هباسكإ عم ،1- ةيريرحتلا ةمجرتلا ررقم يف هسرد امم ةدافتسالاو
 تالا�ا هذ®

 ناتعاس ةغللا ةفاقث يف تاءارق ربع 323
 عمت�j هفيرعتو ا�اسسؤم مهأو اهئامعز مهأو ةينويهصلا ةكرحلj بلاطلا فيرعت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 اذ® ةصاخلا زومرلا ضعبو ليئارسإ يف ةينمألاو ةيركسعلا ةايحلj فيرعتلاو هتاسسؤم مهأو يليئارسإلا
 .عمت�ا

 تاعاس 3 ةيوحن تاقيبطت ربع 324
 نم ةقباسلا ت�وتسملا يف دعاوقلا تاررقم يف هسرد نأ بلاطلل قبس ام قيمعت ىلإ ررقملا اذه فدهي

 .يربعلا وحنلاو فرصلا نم تاعوضوم ىلع تابيردت لالخ
  :عساتلا ىوتسملا

 ناتعاس ةنراقم ةفاقث ربع 418
 فدهي امك .ةيبرعلاو ةيربعلا نيب فالتخالاو هباشتلا هجوأ نم ددع ىلع فوقولا ىلإ ررقملا اذه فدهي
 نيتغللا نيب لدابتملا رثأتلاو ريثأتلا ىدم ةساردو ةيبرعلاو ةيربعلا نيتفاقثلا نيب ةيوغللا ةنراقملا قيقحت ىلإ
 فالتخالاو هباشتلا هجوأ ضعب يف ررقملا ثحبي امك .ديلاقتلاو تاداعلا ىلع كلذ ريث° ىدمو نيتفاقثلاو
 .رعشلا لاجم يف اصوصخو يربعلا بدألا ىلع يبرعلا بدألا ريث°و يربعلاو يبرعلا نيبدألا نيب

 تاعاس 3 بيرعتلاو ةمجرتلا يف تالكشمو oاضق ربع 415
 ةمجرت دنع ةصاخ ،ةيربعلا ةغللا ةفاقث تايصوصخ نع ةجتانلا ةمجرتلا �اضقو تايلاكشa ررقملا اذه متهي
 يف ةروثأملا لاوقألاو لاثمألا ةمجرت تايلاكشإ ىلع فوقولj اضبأ متهي امك ،ةيبدألاو ةينيدلا صوصنلا
 ةيفيك ىلع بلاطلا بيردتو ،نيتغللا يف لباقم اهل سيل يتلا تاحلطصملا ضعب ةيصوصخو  ،نيتغللا
 .تايلاكشإلا هذه لثمت جذامن ىلع قيبطتلا عم ،تايلاكشإلا هذه عم لماعتلا

 تاعاس 3 3- ةيريرحت ةمجرت ربع 416
 ةيبرعلا ىلإ ةيربعلا نم ةيريرحتلا ةمجرتلا ةراهم بلاطلا باسكإ ىلع بلاطلا بيردت ىلع ررقملا اذه زكري

 ةمجرتلا ملع يف ةمدقم ررقم يف ت�رظن نم بلاطلا هسرد ام قيبطتو ،ةيملعلاو ةيداصتقالا تالا�ا يف
  .تالا�ا هذ® ةصاخلا تاحلطصملا نم ديدعلاو ديدعلا هباسكإ عم ،ةقباسلا ةمجرتلا تاررقم نم ةدافإلاو

 تاعاس 3 ةيوفش ةمجرت ربع 417



 تاراهم مجرتملا نم بلطتت يتلا ،ةددعتملا اهعاونÀ ةيوفشلا ةمجرتلا ىلع بلاطلا بيردتب ررقملا اذه ىنعي
 ةركاذلا مادختساو ،تامولعملا نيودتو ،نومضملا ليلحتو ،باعيتسالاو ،مهفلاو ،تاصنإلا لثم ةفلتخم
 ىلع رثؤت يتلا ةيسفنلاو ةيفاقثلاو ةيوغللا تاقوعملj هفيرعتو ،تامولعملا نيزخت ةيملع يف دمألا ةريصق
 امو ةقوطنملا ريغ رصانعلj هفيرعتو ،اهزواجت لبسو ،ةبولطملا ةقدلjو ةعرسلj ىنعملل قيقدلا لقنلا ةيلمع
 ةغللا لابقتسا لاكشÀ كلذك هفيرعتو ،بولطملا ريثأتلا ثادحإو ىنعملا لقن ىلع ريبك ريث° نم اهل
 ىلع بلغتلا ةيفيكب كلذك هفيرعتو ،لسرملا ةبيهو يقلتملا فقومو ةلاسرلاو ناكملا بسح اهفالتخاو
 .ةمجرتلا يف دقافلا ضيوعت تايلآ
 رشاعلا ىوتسملا

 تاعاس 4  عورشملا ربع 421
 ةصصختم تالاجم يف ةمجرتلا يف ةقباسلا ت�وتسملا يف اهبستكا يتلا هفراعمو بلاطلا تاردق ةيمنت ىلا ررقملا اذه فدهي
 ىلع دكؤي امك ،تالا�ا هذه يف ةمجرتلا ىلع ةردقلا يف هفراعم فيظوتل ةيكاردالا تاراهملا ةيمنت ىلع زكريو .ةعونتم
 هليه° بناج ىلا ،ةمجرتلا لحم لا�ا رايتخا يف هدرفت يف لثمتت يتلا ةيلوئسملا لمحت لالخ نم سفنلا يف ةقثلا عرز
   .لمعلا تاهج ىدحا عم نواعتلj ايلمع ابيردت هبيردت لالخ نم لمعلا قوسل

 تاعاس 3 4- ةيريرحت ةمجرت ربع 422
 يف ةيربعلا ىلإ ةيبرعلا نم ةمدقتملا ةيريرحتلا ةمجرتلا ةراهم ىلع بلاطلا بيردت ىلع ررقملا اذه زكري 
 ،داصتقالاو ةعارزلاو لورتبلا تالاجم يف ةيملع صوصن رايتخا لالخ نم ،ةيملعلاو ةيداصتقالا تالا�ا
  .اهريغو ةيوبرتلا مولعلاو ضارمالاو ةيسفنلا ةحصلاو

 ناتعاس ةمجرتلا يف بوساحلا تاقيبطت  ربع 424
 سيماوقلا عم لماعتلاو ،ةمجرتلاو ةغللا ميلعت يف بساحلا مادختسا ةيمهÀ بلاطلا فيرعتب ررقملا اذه ىنعي
 .ا�الاكشإو اهتيجهنمو ةيلآلا ةمجرتلا نع الضف ،ةينورتكلإلا مجاعملاو
 
 


