
 بيهولا ةميعن .أ

 يف ةرثؤملا لماوعلا
 ومنلا
 )ددغلا (



ديهمت
 عم نواعتلابكلذو ،ةفلتخملا هتطشنا نم ريثكلا قيسنت يفو هميظنتو ناسنإلا ومن طبض يف ريبك رودب ددغلا زاهج موقي
.ىرخألا مسجلا ةزهجأ
:يه ددغلا نم عاونأ ةثالث مسجلا يف دجويو
اهجاتحتيتلانكامألاىلإلصتةريغصتاونقيفاهتازارفإقلطتمثمدلانمةيلوألااهداومعمجتيتلايهو:ةيونقددغ
.)ةيوعملا-ةيقرعلا–ةيباعللا–ةيعمدلاددغلا:لثم(
رورملانودةرشابممدلايفبصتتانومرهىلإاهلوحتمثمدلانمةيلوألااهداومعمجتيتلايهو:)ةيونقال(ءامصددغ
.)ةيماخنلاةدغلا:لثم(تاونقب
.)ةيسنجلاةدغلا–سايركنبلاةدغ:لثم(دحاوتقويفةيونقالوةيونقددغيهو:ةكرتشمددغ

.ددغلا نم عونلا اذه لوانتن فوسف ،ماع لكشب كولسلا يفو ومنلا لاجم يف ءامصلا ددغلا ةيمهأل ًارظنو



ديهمت
:يهو ددغلا هذه مهأل ضرعتنسو
 .ةيماخنلا ةدغلا1.
.ةيربونصلا ةدغلا2.
 .ةيقردلا ةدغلا3.
 .ةيقرد تاراجلا ددغلا4.
.)ةيرتعزلا (ةيسوميتلا ةدغلا5.
.ةيرضكلا ةدغلا6.
. ةيسنجلا ددغلا7.



 ةيماخنلا ةدغلا.۱

 اهتانوكماهامسم اهعقوم

 ،خملا حطس تحت
 ( ناصف اهلو
)يفلخ ،يمامأ

ةدغلا وأ ددغلا ةديس
 اهنأل ؛ةرطيسملا
نم ريبك ددع زرفت
 تاذ تانومرهلا
 ةفلتخملا تاريثأتلا
 ءامصلا ددغلا ىلع
 ىلعو ىرخألا
.مسجلا فئاضو

 ( نيصف نم نوكتت
 لك )يفلخ ،يمامأ
 تانومرهلا زرفي مهنم
 امهنيبو هب ةصاخلا
فرعُت ال طسوتم صف
 تازارفإلا نآلا ىتح

.هب ةصاخلا



 ةيماخنلا ةدغلا.۱

 :اهتازارفإ

يمامألا صفلا

 ومنلا نومره.۱
ةيلسانتلا ةدغلل طشنملا نومرهلا.۲
نيتكالوربلا نومره.۳
ةيقردلا ةدغلل طشنملا نومرهلا.٤
 قوف ةدغلل طشنملا نومرهلا.٥
)هيلانيردا(ةيولكلا

 يفلخلا صفلا

 لوبلا زارفإل داضملا نومرهلا.۱
 يـلع دعاسي(نيسوتيسكا نومره.۲
 دعبو ءانثأ محرلا تالضع ضابقنا
 نم نبللا زارفا ىلع دعاسي +ةدالولا
)ةعاضرلا ةرتف يف تاملحلل ددغلا



 ةيماخنلا ةدغلا.۱
:تانومره ةتس زرفي :يمامألا ءزجلا تازارفإ
 هريثأت فلتخيو ،درفلا ومن يف حضاو لكشب رثؤيو :ومنلا نومره.۱-

زارفإلااهيف لتخي يتلا ةلحرملا فالتخابو ،ةدايزلا وأ صقنلا فالتخاب
ةيلسانتلا ةدغلل طشنملا نومرهلا.۲-
نيتكالوربلا نومره.۳-
ةيقردلا ةدغلل طشنملا نومرهلا.٤-
)هيلانيردا(ةيولكلا قوف ةدغلل طشنملا نومرهلا.٥-

 رشابم ريغ رثأ وه:كولسلاو ةيصخشلا يف ومنلا نومره بارطضا رثأ
 اًلاكشأ ذختت دق يتلا هيلإ نيرخآلا ةرظنل صخشلا تاباجتسا يف لثمتم
 ،جيهتلا ةعرسو نهذلا دورش هيلع بلغي ةقلمعلاب باصملا( ةيقفاوت ريغ
 يضيوعت لعف درك ةيناودعلا وأ ءاوطنالا هيلع بلغي ةمازقلاب باصملاو
.)يمسجلا صقنلل

 غولبلا دعب غولبلا لبق

صقن
 ماظعلا ومن فقوت

) ةمازقلا(

 ةطرفملا ةنمسلا
 ىوقلا فعضو
 ةيلسانتلا

 ةدايز

 عم ةقلمعلا
 ىوقلا يف لومخ

 ةيلقعلا
 ةيلسانتلاو

 ءازجأ مخضت
 هوشتو مسجلا

 ديلا ماظع
.هجولاو



 ةيربونصلا ةدغلا.۲
هتدعاق دنع ،خملا حطس تحت عقت :اهعقوم•
.نينوتاليملا :اهنومره•
ةدغلارمضتو،ةقهارملالبقةيلسانتلاةدغلاطاشنليطعت:اهتفيضو•

.غولبلادنعةداعةيربونصلا

  ءوضلاب ةقالع هلو ،ايالخلا طاشن ديدجت :نينوتاليملا نومره تاريثأت نم
 يعانملا ماظنلا ةيوقت ،ةخوخيشلا ةمواقم ،)مالظلا يف هزارفإ ديزي ثيح(
 ةمواقم ايالخ جاتنإ ىلع مسجلا ةردق ةداعتسا وأ ةيامح ىلع لمعي ثيح(
 صلختلاو مونلا ميظنت ىلع دعاسي ،)ايرتكبلاو تاسوريفلاب ىودعلل

.داهجإلاو قرألا نم



 ةيربونصلا ةدغلا.۲

لالتخالا

 زارفا يف
نومرهلا

ةدغلا طاشن

  ةيلسانتلا ددغلا طاشن
 جضنلا ثدحي يلاتلابو
 ىلع رهظتو اركبم يسنجلا
 ةيوناثلا تافصلا لفطلا
 توصلاهنوشخك غولبلل

رعشلا روهظو

 بسانتي ال لفطلل عيرس ومنزارفالا صقن
هتايح لحارم عم



  ةيقردلا ةدغلا.۳

ةيئاوهلاةبصفلايبناجىلعةبقرلانميمامألالفسألاءزجلا:اهعقوم•
 نيسكوريثلا :اهنومره•
 نومره ءانبل مدختسي يذلا دويلا ةدام نيزخت :اهتفيضو•

،باصعألا طيشنتو ومنلا تايلمع ميظنت يفو ،نيسكوريثلا
 .نيجسكألل مسجلا كالهتسا ميظنتو



  ةيقردلا ةدغلا.۳

 صقن

۳۰ نس دعب رابكلا ةلوفطلا

 يشملاو نانسألا روهظ رخأت
 ميلس ريغ ومن ،مالكلاو
 ىلإ يدؤي دقو ،ماظعلل
.ةءامقلاب لفطلا ةباصإ

 طقاستو,دلجلا ةنوشخ
 ،نزولا ةدايزو ،رعشلا
 ضافخناو ،هجولا خافتناو
 درفلا حبصيو ،ةرارحلا ةجرد
 ةباجتسالا يطمنًاماونم
 عيرس ةيجراخلا تاهبنملل
 ضرم( لاعفنالاو جيهتلا

.)اميديسكم



  ةيقردلا ةدغلا.۳

 ةدايز

 غولبلا دعب غولبلا لبق

 ةروصب لفطلا ومن عرسي
.ةيعيبط ريغ

 ةيقردلا ةدغلا ممست
نزولا نادقفيلاتلابو
شاعتراو نينيعلا ظوحجو

 قرعتلاو فارطألا
 تابرض دايدزاو ديدشلا
 رارقتسالا مدعو بلقلا
 ديدشلا قرألاو يلاعفنالا
 داح طوبه امبرو,رتوتلاو
.)زفيرج ضرم( بلقلاب



 ةيقرد تاراجلا ددغلا.٤
.بناج لك ىلع ناتنثا ةيقردلا ةدغلل ةرواجم ددغ عبرأ نع ةرابع :اهعقوم
.نومروثارابلا :اهنومره
.مدلا يف مويسلاكلاو روفسفلا ةبسن طبضو ميظنت ىلعلمعي:اهتفيضو
 .ماظعلا  نيوكت ىلع لمعت



 ةيقرد تاراجلا ددغلا.٤

لالتخالا

زارفا يف
نومرهلا

صقنلا

 مويسلاكلا ةبسنضاخفنا ىلإ يدؤي
 ةعرس ىلإ يدؤي امم مدلا يف
 جيهتلاو ةيفطاعلا تاعافدنالا
 رتوتلاو قيضلاب روعشو يبصعلا
 يلقعلا لومخلاو

 ةدايزلا

مدايفمويسلاكلاةدايزىلإيدؤت

ىلعدعاسياممماظعلايفاهصقتو

ديدشنيلوةيلكلايواصحنيوكت

يمظعلالكيهلابهوشتوماظعلايف

يبصعلا جيهتلاو درمتلاو دانعلا روهظ نيثحابلا ضعب ازع
زارفإ يف للخ ىلإ لافطألا دنع تاذلا ىلع ةرطيسلا فعضو
 نقحب ةيكولسلا ضارعألا كلت تجلوع دقو ،ةدغلا هذه نومره

.ةدغلا هذه لصمب لافطألا



 ةيرتعزلاةيسومثلا ةدغلا.٥
يردصلا صفقلاب اهئاقتلا دنع ةبقرلا لفسأ :اهعقوم
 ةلوفطلا ةدغ : اهامسم
 اهمجح نإف كلذلو ةلوفطلا ءانثأ ةيسنجلا ددغلا طاشن فك :اهتفيضو
.غولبلا دعب رمضي

لالتخالا
زارفا يف
نومرهلا

 ةعبارلا نس ىتح يشملا رخأت زارفالا فعض
 فصنلاو

سفنتلايفةبوعص مخضتلا



 )ةيلك تاراج ،ةيلانيردا(ةيرضكلا ةدغلا.٦

.نیتیلكلا قوف ناعقت ناتدغ نع ةرابع :اهعقوم
يلخاد بلو ةیجراخ ةرشق نم ةدغ لك نوكتت : اهنيوكت



 )ةيلك تاراج ،ةيلانيردا(ةيرضكلا ةدغلا.٦

:اهتازارفإ

:تانومره ةثالث زرفتةيجراخلا ةرشقلا
.يسنجلا ومنلا يفً ارود بعلي نومره /1
 مدلا يف نداعملا ىوتسم ىلع ظفاحي نومره /2
 يدؤي ىوتسملا اذه يف للخ يأو مويساتوبلاو مويدوصلاك
.يمضهلا زاهجلاو مدلا طغض بارطضا ىلإ
يئاذغلا ليثمتلا تايلمع ميظنت نع لوئسم نومره /3
.ةيتارديهوبركلا داوملاو حالمألاو ءاملل

يلخادلا بللا

 درفلا ةئيهت يف ريبك رود هلو,نيلانيردألا نومره زرفي
 دادزتف,بضغلاو فوخلا دنع ةئراطلا فقاوملا ةهجاومل
 درفلا دمي امم نيتئرلا تاكرح قحالتتو بلقلا تابرض
ً ارداق درفلا حبصي كلذبو قارتحالا ةيلمعل مزاللا ءاوهلاب
.ئراطلا فقوملا ةهجاوم ىلع



 ةيسنجلا ددغلا.٦
 لجرلا ةأرملا

 نيتيصخلا نيضيبملااهعقوم
نورتستلا- نيجوردنألانورتسجوربلا- نيجورتسألا اهنومره

 اهتفيضو

 لمعت يتلا تانومرهلا نمً اددع زرفت
 راهظإو,ةيلسانتلا ءاضعألا ومن ىلع
,نييدثلا ومن( ةيوناثلا ةيسنجلا تافصلا
 روهظ ىلعو,)فادرألا ةرادتسا
 اهتيبثتو ةيسفنلا ةيوثنألا تامسلا

ىلع ونحلا- ةيناودعلا مدع- لجخلا(
.)راغصلا

 يتلا تانومرهلا نمً اددع زرفت
,ةيلسانتلا ءاضعألا ومن ىلع لمعت
 ةيوناثلا ةيسنجلا تافصلا راهظإو
,)توصلا لدبت- رعشلا ومن(
 ةيسفنلا ةيلوجرلا تامسلاو
.)ةيناودعلا( اهتيبثتو

 تانومرهلا للخ

صئاصخلا يف للخ هيلع بترتي ةدغلا هذه تانومره زارفإ يف للخ يأ نإ
 سنجلا وحن عفادلا يف كلذكو ضعب نع امهضعب نيسنجلا زيمت يتلا ةيسنجلا
.هدعب وأ غولبلا لبق ثدح هنوك فلتخي ريثأتلا اذه رادقم نأ الإ,رخآلا


