
 

 

 صصختمرتسام
 ةيكراشتلا كونبلا تايلمعو نوناق

  
 

 ةيساسأ ةينوناق داوم يف ةزاجإلا دعب )لوصف 4( ناتنس هتدم نيوكتلل راسم وه ةيكراشتلا كونبلا تايلمعو نوناق رتسام
 كونبلا تايلمعو نوناق رتسام فدهي .هاروتكدلا كلس يف نيوكتلا لامكتسا ةيناكمإ عم لمعلا قوسب قيثو طابترا تاذ
 ةيكنبلا  تايلمعو لامعألا نوناق لاجم يف نيثحابلا ةبلطلل قمعم نيوكت حتف ىلإ هتاصصختو هتادحو فلتخم ربع ةيكراشتلا
 لصاوتلا تاودأ ىلع حتفنم و ةينهملا بيرادتلا و يلمعلا و يرظنلا نيدعبلا نيب ام جوازي نيوكت بجومب كاذ و ةيكراشتلا
 نهملا لك ىلع و ةيمومعلا ةرادالا عاطق و ةصاخلا و ةماعلا ةلواقملا عاطق جولول هليهy دصق يملعلا ثحبلا جهانم ىلع و
 هاروتكدلا كلس يف ثحبلا و ةساردلا ةلصاومل هئيي� كلذك و ةيئاضقلا و ةينوناقلا

  ةمزاللا فراعملاو جولولا طورش
 امهلداعي ام وأ ماعلا نوناقلا وأ صاخلا نوناقلا يف ةزاجإلل نيلماحلا ةبلطلا هجو يف ريمعتلاو راقعلا رتسامب نيوكتلا حتفي
 قرط .صصختملا رتساملا ةنجل فرط نم اهريدقت   متي ةيلاع تاراهمو سيردتلا يتغل يف ةزيمتم ةغل ىلع حشرملا رفوت.
 :ءاقتنالا

  فلملا ةسارد §
  يباتك رابتخا §
  ةلباقم §

 اهليصحت دارملا تاراهملا
 يتایمولعملا لصاوتلا تاراھم و ةیوغللا تاراھملا §
 ةماعلا تاقالعلا تاراھم §
 يضاقتلا و عفارتلا تاراھم §
 ریراقتلا و ثوحبلا دادعإ تاینقت و تاراھم §

 

 نيوكتلا ذفانم

 ةلواقملا عاطق ىلع ةحتفنم ايلع رطأ و ءاربخ و نيثح� نيوكت يف ةمهاسملا ىلإ ةيكراشتلا كونبلا تايلمعو نوناق رتسامب نيوكتلافدهي
 تايلمعو نوناق لاجم يف ايلع تاءافك و تاراهم نيوكت ىلإ امومع و ةرحلا نهملا و ةيمومعلا تارادإلا ىلع و ةصاخلا و ةماعلا
 .ةيكراشتلا كونبلا

  تادحولا سرهف

 
  1 ةیزیلجنإلا  ةغللاو ةیجھنملا §
 قمعملا يندملا نوناقلا §
 قمعملا يراجتلا نوناقلا §
 يراقعلا ظیفحتلا رطاسم §
 ةیكنبلا تالیومتلا ماظن §
 يئابجلا ماظنلا §
 2 ةیزیلجنإلا ةغللا و تایمالعإلا §
 يرطسملا نوناقلا §
 كلھتسملا ةیامح ریبادت نوناق §
 ةسفانملاو راعسألا تایرح نوناق §

 ةیلاملا قاوسألا ورامثتسالا §
 يمالسإلا داصتقالا سسأ §
 كونبلا تالماعم ىلع ةباقرلا §

 ةیكراشتلا
 ةیلاملا دوقعلا قیثوت و ةغایص §

 ةیكراشتلا
 ةیوینبلا رطاخملا ریبدت §

 ةیلاملا تاسسؤملل
 ةیلاملا تانیمأتلا §
 ةیكنبلا تاعزانملا §
 لامعألل يئانجلا نوناقلا §
 ةلاسرلا وأ بیردتلا §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

لا ـــ جملا  
صاخ نوناق  

 
يجوغادیبلا لوؤسملا  

 
يصورعلا دمحم  

 
 ةیداصتقالاو ةینوناقلا مولعلا ةیلك

  ةیعامتجالاو
سانكم ،لالوت ،3102 :ب.ص  

 
05 35 45 20 93   : فتاھلا
05 35 45 20 96   : سكافلا 
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