
 , ضاّيف دّيّسلا دمحأ نب لامع :زيجُلا خ هلا ةليضفب فيرعت

 ةيئادتبالا ةلحرملاب قحتلا مث ةرهاقلا ىلإ هدلاو عم لحترا مث «ةيردنكسإلا ةظفاحمب َدِلَو -
 ةلحرملاب لازي ال وهو هدلاو ةافو دعب ةيردنكسإلا ىلإ داع مث ءرصم يف ةرهاقلا يف اربش ةقطنمب
 .ةيردنكسإلاب هتدلاو ةقفرب ماقأو «ةيئادتبالا

 ىلع لصحو ةيردنكسإلا تاءارق دهعمب قحتلا نأ ىلإ ةفلتخملا ميلعتلا لحارم يف جردت -

 .م1999 ماع تاءارقلا ةيلاع
 نقتأو «ضاّيف طاشنو ةّيلع ةمه بحاص ُهَّنَأ ثيح ةزيجو ةرتف يف نآرقلا ظفح ّمَتَأ -

 :م1990 ماع ءارقإلا ْأَدَبو ءطقف رهشأ ةثالث يف ةسمخلا نوتملا ظفحو نيماع يف ةرشعلا تاءارقلا

 .م1999 ماع ملعلا ةبلط ةزاجإ ًأَدَبو

 موقيو «ملعلا ةبلط نم ريثكلا هيدي ىلع ذملتت ثيح ملاعلا ءاحنأ ةفاك نم ةذمالت خيشلل -
 .ملاعلا ءاحنأ ةفاك نم ملعلا ةبلطل ٍةلبقو ٍةرانم ىلإ لوحت يذلا هلزنمب تاءارقلا سيردتب

 :هخويش

 يل ةيرعلا رس روج سا قلاو كرة نابك ل7
 .تاّيزلا زيزعلا دبع دمحأ :ةمالعلا خيشلا - 1

 .مشاه طسابلا دبع :ةمالعلا خيشلا -2
 .يقوسدلا ندو يلع ميهاربإ حابصم :خيشلا ةليضف - 3
 .مجن يلع دمحم دعسلا مأ :ةدهتجملا ةلضافلا ةخيشلا -4

 .رتنع ديمحلا دبع :خيشلا ةليضف -5

 .روصنم فسوي ديمحلا دبع :خيشلا ةليضف -6

 .يبلش ريمس :خيشلا ةليضف -7

 :اهيلع لصح يتلا زئاوجلا
 هدوهجل اًريدقت (رهزألا ةعماج) همولعو ميركلا نآرقلا ةيلك نم هميركت مت 2017 سرام يف

 .ءارقإلا لاجم يف

 :هلامعأو هتافلؤم

 ةلسلس يهو ؛ةّرّدلاو ةيبطاشلاو ةبيطلا ٍقّرُط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس بحاص - 1
 ميركلا نآرقلا مولعب نيمتهملا ىَدَل نيريبك اًجاورو آالوُبَق تقال دقو ءباتك 40 نم ةنوكم

 .عمجأ ملاعلاو ةيبرعلا رصم ةروهمجب
 .نآرقلا يآ هجوأ ريرحت يف لاقملا لصف باتك-2

 :ةّردلاو ةيبطاشلاو ةييطلا قرط نم ةينسلا رشعلا تاءارقلا لوضأ ف ةيضرلا ةضالخلا اباتك-3
 .تنرتنإلا ىلع هرشن يراجلاو ةّنسلا ناولألاب رشعلا تاءارقلا فحصم -4
 .تنرتنإلا ىلع هرشن يراجلاو ىرغصلا رشعلا تاءارقلا عمج باتك-5
 .ميكحتلا ناحل يف وضعو سيئرك ميركلا نآرقلا تاقباسم نم ديدعلا يف كراش -6

 .دجسمو ظيفحت راد ةئام نم رثكأل ينآرقلا طاشنلا ىلع فارشإلاب موقي-7


