
 ل<مجتل س;ردتلا ةئي5 ءاضعأو تاعماجلا بالطل ةق$اسم
 ةدJدجلا ةEرادإلا ةمصاعلل ةCDEلا ةروصلا

 
 

  ةق<اسملا< ةكراشملا لامعألا م5دقت تارا0تعاو تاطا+%شاو &%ياعم

E3 اهتبغر تد?أ =>;لا ةعماج ل5 نم 123مدقتملا ددع نأش# .1
 وأ =Rلع مسق لM 5ع بجJ كا>Hشالا =

 جاتنا نم fقأ دح? تاعو\]م ثالث bإ 3̀دأ دح? دحاو عو\]م ددع? مدقتي نأ ةXعش وأ جمانرب

 .ةعماجلل ةددحملا قطانملا نم يأ? طقف دحاو بلاط مkمصتلا? ماق وأ ةXلطلا نم ةعومجم

- ... ةkل5- ....... جمانرب :لاثم( ةعماجلل 123ع?اتلا ةXعشلا وأ جمانHvلا وأ مسقلا مسا هkف اًددحمو

  .)..... ةعماج

2. E3
 ددع? ةمظنملا ةنجللا راطخإ بجJ تاعو\]م ثالث نم �H~أ مJدقتب جمانHvلا ةXغر ةلاح =

>Eرو ر��قتب كلذو تاعو\]ملا
 اًمعدم جمانHvلا هل عباتلا مسقلا راkتخا ب�سو لامعألا ةدوج نع =

 نا�ملا ب�ترت 3;ث�ي >;ح ع�بسأ? لامعألا مJدقتلا لXق لامعألا ەذهل ةعماجلاو ةkل�لا ةقفاوم?

  .تاعو\]ملا ضرعل صصخملا

 لمعلا ق��ف ءامسأ ركذ متي نأ Mع ةkعامجلا تاعو\]ملا وأ ةJدرفلا تاعو\]ملا مدقتلا? حمس� .3

  .بالطلا لامعأ Mع ةف\]ملا ةنواعملا ةئيهلاو س�ردتلا ةئي� ءاضعأ ءامسأو

4. E3
 ةنجللا غال?ا بجJ مهلامعأ? كا>Hشالا ةنواعملا ةئيهلاو¢وأ س�ردتلا ةئي� ءاضعأ ةXغر ةلاح =

E3 مهتبغرب ةkمkظنتلا
 ٢٠٢١ وينوي ٦ موي fقأ دح? كلذو لمعلا نع ¦تخم ح\¤و كا>Hشالا =

  .=Rلعلا ثحXلاو =bاعلا مkلعتلا ةرازول =3̀و>H»لالا د�Hvلا Hvع

E3 ةمدقتملا ةعماجلا هجاو لثمت ةXلطلا نم ةمدقملا تاعو\]ملا نأ ثkحو .5
 نأ لضفJ ةق?اسملا =

Jلا موقHvمعو مسقلا س�ئر راطخ¯ب جمانkل�لا دkق ةعماجلا س�ئرو ةXلس± لkد~أتلل تاعو\]ملا م 

 ةمدقملا لامعألا Mع رمألا اذ� قبطJ ام5 .بولطملل اهئاف�kساو اهتيحالصو اهلضفأ راkتخا نم

  .ةنواعملا ةئيهلاو س�ردتلا ةئي� ءاضعأ نم

E3 ́= ةمدقملا لامعألا عيمج .6
E3 مدقتو ةذفنم جذامن س�لو ةركفلل ةkحkضوت جذامن ةروص =

 ةروص =

 )تا�رادجلاو لkثامتلاو ةkتحنلا لثم ةkنفلا لامعألل تاتي~املا( بسانم ساkقم? ̧=kضوت تk~ام

  .ةركفلا حيضوتل بسانم سفانتملا ەاري وأ¢و ويدkف عطاقم وأ¢و ةkحkضوت تاموسر وأ¢و



>Eرو ل�ش# ةمدقملا تاعو\]ملا مkلس± متي .7
 ةkقرولا تاعوبطملا نوكت نأ Mع )ةشالف( لاتيجJدو =

E3
 صوصخ? امأ .تاحول ٥ bإ ٣ نم طوغضم موف وأ )ناk¿س¾( ١٢٠x٨٠ ساقم? تاحول ةروص =

 دح? مس x١٢٠ مس ٨٠ نع هلوطو هضرعو مس ٢٠٠ نع هعافترا ىدعتي الأ بجkف تk~املا

�و  .ةطkحملا ةقطنملاو جذومنلا ه? ذفنملا ساkقملا حيضوت عم fقأH<ح ك�� تاحوللا مkمصت ة

 .سفانتملل

8. E3
 ةkمkمصتلا ةركفلا Mع تاحوللا لمتش± نا بجJ ةركفلا ضرعل تاحوللا مادختسا ةلاح =

 عقوملا عضولل ةkحkضوتلا ة�¦Xلا تاساردلاو ه? ذفنُت فوس يذلا بحرألا طkحملا? اهتقالعو

  .عو\]ملا حضوت =>;لا تاساردلا نم ا�H2غو ح>Hقملا مkمصتلا دع?

 يرامعملا عباطلا ثkح نم ةkنفلا لامعألا ەذ� عضو متي فوس يذلا ي3¦حلا قاkسلا ةاعارم .9

 =>;لا رومألا نم ا�H2غو عقوملل ةمئالملا تاماخلاو ناولألاو عافترالاو نا�ملا ة���و ةkصخشو

Jع ظافحلل اهتاعارم بجM لا ةروصلاX¦�   .ةنيدملل ة

  .رمألا مزل اذإ ةمعادلا تاسرادلاو ح>Hقملا عو\]ملا ذkفنت ةلوهسو تاJداصتقا ةاعارم .10

E3 ةلاصألا قيقحت .11
 وأ ا�ذkفنت قبس لامعأ نم ةخسÎتسم نوكت ال ثkح? ةمدقملا لامعالا =

  .اهجراخ وأ ¦م لخاد ةهج يأل اهمJدقت

12. Ï3تعا ةروXدقت دع? لامعألا ەذ� كلتمت ةمصاعلا ةك\¤ نأ راJقحلا اهلو ةق?اسملل اهم E3
 ا�ذkفنت =

E3 هنأ ةمصاعلا ةك\¤ دكؤتو 123ممصملل ع�جرلا نود?
 ةراشإلا متÑس ذkفنتلا لحارم عيمج =

  .عو\]ملا =Rمصمل¢ممصمل

   .ةدJدجلا ةر�اقلا? 123عس�لا عراش# بkلويت قدنف? ةمصاعلا ةك\¤ رقم? لامعألا مJدقت متي .13

   ةما( تاتيقوت

 ٢٠٢١ سرام ٣٠  :ةق?اسملا نع نالعإلا

 ٢٠٢١ ل��بأ ٢٢- ٩ :كا>Hشالا? ةXغرلا ءاد?ا

 س�ردتلا ةئي� ءاضعأ( عو\]ملا نع ¦تخم مkلس±

  :)طقف ةنواعملا ةئيهلاو

 .٢٠٢١ وينوي٦

 اًحاXص ةعساتلا ةعاسلا نم ٢٠٢١ ويلوي ١٢  :ةمصاعلا رقم? تاعو\]ملل =Ồاهنلا مkلس�لا

 ًءاسم ةسماخلا ةعاسلا >;ح

 ٢٠٢١ ويلوي ٢٧-٢٤  :مkكحتلا ة>Hف



 ٢٠٢١ ويلوي ٢٨  :جئاتنلا نالعا

 ەدJدحت يراج زئاوجلا مkلس±

 دجتس, ام

 قفارملاو نا�سإلا ةرازو يراش�سم ةمظنملا ةنجللا ءاضعأ ضع? نم مkكحتلا ةنجل لkكش± يراجو

 تاداkقو يراضحلا قيسÎتلا =Øوقلا زاهجلا =Mثممو 123سدنهملا ة?اقن يراش�سمو ةkنارمعلا تاعمتجملاو

E3 ةHvخلا مهيدل نمم تاعماجلا
 داعkمو ا�ددعو ةمدقملا زئاوجلا مkق دJدحت اًضJأ يراجو .ةق?اسملا لاجم =

   .زئاوجلا مkلس± نا�مو

  


