
 

 

 

23دملا عمتجملا ةصنم ركن$س"
 يروكذلا بولسألاو باونلا سلجم تاوضعل اههيجوت ّمت 4<=لا تاناهإلا يوس5لا 4

3\و ةSع]YZ$لا ةسلجلا لالخ ّنهعم هSف Q4اعتلا ّمت يذلا يوبألاو
 تاسرامم ّلd بجش" امd ةSنو]cفلتلا جما̀_لا ضع[ 4

3\ ّنهقح نم ّنهنامرحو اهل نضّرعت 4<=لا تاmنلا قالطjو رّمنتلاو شّرحتلا
 .ّنهئالمز عم يواس$لا[ ةSنامل̀_لا تامدخلا 4

3\ وه يذلا يوبألا وأ 4}ر]zطxلا ماظنلا 3=عم باونلا ضع[ لهج[ ةصنملا دّدنتو
 ةSعمتجملا فارعألا لd ساسأ 4

�ك نهتمSق نم ّطحت 4<=لاو ءاس5لا دض ة]�3_يمتلا ��3ناوقلاوYZ dلهألا تالماSحاصو ةxتاررقمو نهتارارق تا 
 ةاواسملا مدع لاmشأ ّلd ءاغلإل عــــ]YZ$لا �ع ��3ّبكنم اونوك� نأ ض<_فملا نم نيذلا مهسفنأ باونلا ءالؤه .ّنهرئاصمل
  .�3_يمتلاو

 دض ةرركتمو ة�دامتم تاسرامم ةلسلس نم ءزج وه ل[ ةدرفنم ةثداح س�ل نامل̀_لا ةxق تحت مويلا ىرج ام ّنإ
3\ ءاس5لا

 نهيبخان ءارأ لقن نم ّنهعنمو ةساSسلا نع نهداع[إل ّنهعاضخjو نهتاmسإ �إ فدهت ماعلا نأشلا 4
 .ّنهتاxخانو

23دملا عمتجملا ةصنم تاوضعو ءاضعأ دّدج]و
 لاmشأ ةفاd دض باونلا سلجم تاوضع عم نّهنماضت يوس5لا 4

 ع�نلا �ع مئاقلا فنعلل يدصتلا �ا ةSساSسلا نهعقاوم فالتخا �ع ءاس5لا ّلd نوعد]و هل نضّرعتت يذلا فنعلا
3\ ةأرملا اهتققح 4<=لا تاxس$كملا �ع ظافحلا لجا نم فتاmتلاو �4امتجالا

 .4 اSسلا لاجملا 4

23انبللا باونلا سلجم ةصنملا بلاطتو
 شّرحتلل ةضهانم ��3ناوق نم اهّنس¢ 4<=لا ��3ناوقلا قيبطتو ءاس5لا ما<_حا[ 4

3\ ءاس5لا دض فنعلاو 4£5جلا
 .ًالوأ هتاسلج لالخو هتاعاق 4

نو(تاعقوملا
 دل6لا اد-ص ءانبأ ة-عمج
:9يب ة-عمج

; 
 يومنتلا لمعلل بEردتلاو ثاح@ألا ةعومجم
 لمألا راد ة-عمج
 لKام-ف ة-عمج
 نوسمخ نوسمخ ةمظنم
 لالغتساو فنع PQك ةمظنم
 تاE]حلل دادح ةنامج زكرم
 دودح ال@ لدع
 ة̂[طخ
 لمعلا تاد-سل ة-نانبللا ةط@ارلا

dQ ةcألا م-ظنت ة-عمج
 ة-منتلا eع لمعلل نانبل ;

 ةcألا ĝQكمتو

 تا-ندم
 تاراهم ةسسؤم
 ةاواسم ة-عمج
 دنوأ ة-عمج
 ةÊ[خلا ةأرملا ة-عمج
 ة-نوناقلا تاردا6ملل ةاون

 ة-حصلا ةKانعلا ة-عمج
 ةأرملا دض فنعلا ةضnانمل ة-نانبللا ةئيهلا
 ة-منتلا لجا نم نآلا ءاسqلا
 ورا6ش ̂[بع ةد-سلا
 ̂[فص ماÊ[م ةد-سلا
 ب-بح وبأ انيل ةد-سلا
سا6ع وبأ اناKد ةد-سلا

3\ ،تو�_ب
٢٠٢٢ زومت ٢٧ 4  


