


  
 
 

 يليجحلا هلي1 : ةينفلا ةيبرتلا ةانق دادعا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ميلعتلا ةرازو

 ........ ةقطنمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 ......... ةطسوتملا

 ) باستنا ( – يناثلا مرتلا طسوتم لوألا فصلا ةینفلا ةیبرتلا رابتخا
 
   .......................................... : مسالا

  : ةحيحصلا ةباجإلا ي/راتخا
 : حطسلا نع لكشب فاخزلا راهظإل قراطم ةطساوب نداعملا ىلع قدلا نع ةرابع .١

 
 

  : جيسنلا ةعطق جاتنا يف اهفيظوت نكمي فوصلا طويخ ريغ ىرخألا تاماخلا نم .٢
 

 

  : ةفلتخم تاكامسب دجوي و ساحنلا وا موينملالا وا ذالوفلا نم عونصم يندعم بيضق نع ةرابع .٣
 

 نول نم طيرش روفحملا لخاد طغضي و ندعملا ىلع لكشلا رفحب متي و ليزنتلا وا ميعطتلا نع ةرابع .٤
   : رياغم رخا ندعم

 
  : ةثيدحلا ينابملا يف ةمدختسملا تاودألا نم .٥

 
  : يه ةيساسألا ناولألا .٦

 
  : ةيرامعملا زرطلا لاكشا نم .٧

 
 :  ةميدقلا ينابملا يف ةمدختسملا تاودألا نم .٨

 
 : نداعملا عاونأ نم  .٩

 
 :  ةيؤرلا ةيواز رييغت و لمعلا لوح نارودلاب حمسي ناكم يف عضوت مجحلا ةريبك جذامن نع ةرابع .١٠

 
  : ةناسرخلا ليكشتل ءاملا و تنمسالا عم طلخي و ةراجحلا قوحسم وه .١١

 
  : ةفلتخم ناولأب جراخلا و لخادلا نم ةينبألا ءالطل مدختسي .١٢

 

  يندعملا كلسلا    ةيسوبيرلا     تيفكتلا 

  قبس ام عيمج    نطقلا     ليخنلا فعس 

  رجحلا        تنممسالا         نيطلا 

  ضيبا ، ينب ، دوسا     يجسفنبلا ، يلاقتربلا ، رضخألا      قرزألا ، رفصألا ، رمحألا 

   قبس ام عيمج     ةيلحاسلا      ةياورحصلا 

  نيطلا     تانهدلا     طالبلا 

   جاجزلا    كيتسالبلا     ديدحلا 

    قبس ام عيمج     ةريغصلا تامسjا    ) ةريبكلا ( ةيناديملا تامسjا 

 سبجلا     بوطلا      ضيبألا لمرلا 

 بوطلا      سبجلا     تtاهدلا 

 

٤٠ 

  يندعملا كلسلا    ةيسوبيرلا     تيفكتلا 

  يندعملا كلسلا      ةيسوبيرلا     تيفكتلا 



  
 
 

 يليجحلا هلي1 : ةينفلا ةيبرتلا ةانق دادعا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ميلعتلا ةرازو

 ........ ةقطنمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 ......... ةطسوتملا

  : ........ ةقطنمب العلا ةظفاحمب حلاص نئادم عقت .١٣
 

  : ةيدستلا طويخ نيب ةمحللا طويخ ريرمتل مدختست ، ةداع بشخلا نم ةعونصم ةعطق نع ةرابع .١٤
  

 
 : أطخ وا حص ي/راتخا

 ناردجل نییزتلاو ضییبتلاو سلطلا لامعأل ةیرورض نوللا ءاقرز ةدام وھ سبجلا ٢٠
جراخلاو لخادلا نم ينابملا  

)              ( 

 

 )              ( ةجسنالا عیمج يف نایساسالا نارصنعلا امھ ةمحللا و ىدسلا طویخً ابلاغ ١٥

 )              ( اھب لیكشتلا لھسی كلذل ةبلص ةیندعملا كالسالا ١٦

 )              ( ھلباقی يذلا رامسملا يف ىدسلا طیخ طبرن لونلا زیھجت ءانثا ١٧

اھثارتو اھتفاقث زومر نمً ازمر حبٔصاو اھتضھنو ممألا تاراضح ءانب يف ةرامعلا نف مھٔسا ١٨  )              ( 

 جرب نم لٔقا رتم ١٠٠ ھعافتراو سیراب يف م١٨٨٩ ماع ریھشلا لفیٕا جرب ءانب مت ١٩
ضایرلا يف ةكلمملا  )              ( 

  فئاطلا      ضuرلا      ةرونملا ةنيدملا 

  ىدسلا      جيسنلا       لونلا 
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٤٠ 

  يندعملا كلسلا    ةيسوبيرلا     تيفكتلا 

  يندعملا كلسلا      ةيسوبيرلا     تيفكتلا 
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 ) باستنا ( – يناثلا مرتلا – طسوتم ىلوا ةینفلا ةیبرتلل ةعجارم

  يليجحلا هليان : ةينفلا ةيبرتلا ةانق دادعا

 
 حطسلا نع لكشب فراخزلا راهظال قراطم ةطساوب نداعملا ىلع قدلا نع ةرابع يه : ةيسوبيرلا *
 فعس – نطقلا ( جيسنلا ةعطق جاتنا يف اهيظوت نكمي يتلا فوصلا طويخ ريغ ىرخألا تاماخلا نم *

 ) ريرحلا – ليخنلا
 تاكامسب دجوي و ساحنلا وا موينملالا و ذالوفلا نم عونصم يندعم بيضق نع ةرابع : يندعملا كلسلا *

  ةفلتخم
 روفحملا لخاد طغضي و ندعملا ىلع لكشلا رفحب متي و ليزنتلا وا ميعطتلا نع ةرابع : تيفكتلا *

  رياغم رخا ندعم نول نم طيرش

 ) تنمسالا ( ةثيدحلا ينابمالا يف ةمدختسملا تاودألا نم *
 ) رفصألا ، قرزألا ، رمحألا ( يه ةيساسألا ناولألا *
 ) يلبجلا ، ةيلحاسلا ، ةياورحصلا ( ةيرامعملا زرطلا لاكشا نم *
 ) نيطلا ( ةميدقلا ينابملا يف ةمدختسملا تاودألا نم *
 ) ديدحلا ( نداعملا عاونأ نم *
 نارودلاب حمسي ناكم يف عضوت مجحلا ةريبك جذامن نع ةرابع : ) ةريبكلا ( ةيناديملا تامسجملا *

   ةيؤرلا ةيواز رييغت و لمعلا لوح

  ةناسرخلا ليكشتل ءاملا و تنمسالا عم طلخي و ، ةراجحلا قوحسم وه : ضيبألا لمرلا *
 ةفلتخم ناولأب جراخلا و لخادلا نم ةينبألا ءالطل مدختسي : تاناهدلا *
  ةرونملا ةنيدملا ةقطنمب العلا ةظفاحمب حلاص نئادم عقت *
 طويخ نيب ةمحللا طويخ ريرمتل مدختست ، ةداع بشخلا نم ةعونصم ةعطق نع ةرابع : لونلا *

 ةيدستلا
  ) حص ( ةجسنالا عیمج يف نایساسالا نارصنعلا امھ ةمحللا و ىدسلا طویخً ابلاغ *
  ) اطخ ( اھب لیكشتلا لھسی كلذل ةبلص ةیندعملا كالسالا *
  ) حص ( ھلباقی يذلا رامسملا يف ىدسلا طیخ طبرن لونلا زیھجت ءانثا *
 اھتفاقث زومر نمً ازمر حبصٔاو اھتضھنو ممألا تاراضح ءانب يف ةرامعلا نف مھس *

 ) حص ( اھثارتو
 جرب نم لقٔا رتم ١٠٠ ھعافتراو سیراب يف م١٨٨٩ ماع ریھشلا لفیٕا جرب ءانب مت *

  ) اطخ ( ضایرلا يف ةكلمملا
 ناردجل نییزتلاو ضییبتلاو سلطلا لامعأل ةیرورض نوللا ءاقرز ةدام وھ سبجلا *

  ) اطخ ( جراخلاو لخادلا نم ينابملا
 
 
 

  رابتخالا ةلئس= ةصاخ طقف لماك باتكلل تسيل ةعجارملا : ةظحالم *


