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 .دنملا يموكحلا طط"ا

 ةيغيزامألل يمسرلا عباطلا ليعفتل
 

 ةيغيزامألل يمسرلا عباطلا ليعفت لحارم ديد:ب قلعتملا 26.16 مقر يميظنتلا نوناقلا تايضتقمل اذيفنت

 ةــــيولوألا تاذ ةماعلا ةايحلا تالاجم يفو ميلعتلا لاجم يف اهجاــــــــــــــمدإ تايفيكو 
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 خيراتلا ملاعم ّلك يف اهروضح Eع دهاش ،رخاز يفاقث ثارتو ،ةينطولا ةفاقث2 1اسأ نّوكُم ةيغيزامألا نأل"""

 ،^ادحلا يطارقميدلا يعمت[ا انعورشم زاجنإ يف ةصاخ ةيانع اهب ضوهنلا يلون اننإف ؛ةيبرغملا ةراضحلاو

 .ةيراضحلاو ،ةيفاقثلاو ،ةيوغ2ا اهزومرو ،ةينطولا ةيصخش2 رابتعالا ديكأت Eع مئاقلا

 امك .ةيخيراتلا اهروذجل ركنتلا ةينطو ةفاقث يأل نكمي ال هنأل ،ةينطو ةيلوؤسم ةيغيزامألاب ضوهنلا نإ

 ءاقب طرش وه yذلا روطتلا قيقحت لجأ نم ،قالغنالا ضفرتو sفنت نأ ،روذجلا كلت نم اقالطنا ،اهيلع ّنأ

 "ةراضح ّيأ راهدزاو

 مظنملاو ثدحملا ریهظلا B فیرشلا عباطلا عضو ةبسانمب هللا هرصن ةلالجلا بحاص باطخ نم فطتقم

 -ةرفینخ – ریدجأ - ةیغیزامألا ةفاقثلل يکلملا دهعملل

 2001 ربوتکأ 17 / 1422 ریخلا بجر
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 تایوتحملا
 ةیمیدقت ةملک

I.ماعلا قایسلا 
 26.16 مقر يمیظنتلا نوناقلا رودص لبق ةزجنملا ةیموکحلا تاءارجإلا .1
 26.16 يمیظنتلا نوناقلا ماکحأ لیزنتل ةذختملا تاءارجإلا .2

II.26.16 يمیظنتلا نوناقلا 
 26.16 مقر يمیظنتلا نوناقلا فادهأ .1
 26.16 مقر يمیظنتلا نوناقلا عبتتو ذیفنت تایلآ .2

  ةمئادلا ةیرازولا ةنجللا -ا
  ةیرازولا ةنجلل ةمئادلا ةباتکلا -ب

 ةصصختملا ناجللاو ةیتاعوضوملا ناجللا ةلکیه حرتقم -ج

III.يموکحلا ططخملا عورشم   
 ةیغیزامألل يمسرلا عباطلا لیعفتل جمدنملا يموکحلا ططخملا عورشم دادعإ ةیجهنم .1
  يمیظنتلا نوناقلا داوم قفو جمدنملا يموکحلا ططخملا عورشم ریبادت .2

  جمدنملا يموکحلا ططخملا عورشم ةلکیه .3
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  ةيميدقت ةملك

 تالاجم Qو میلعتلا لاجم Q اهجامدإ تایفیکو ةیغیزامألل يمسرلا عباطلا لیعفت لحارم دیدحتب قلعتملا 26.16 مقر يمیظنتلا نوناقلا ماکحأل الیعفت

 قفوتت نأ اندالب هلالخ نم تعاطتسا ادتمم اراسم جوت اندالبب ایخیرات اثدح جمدنملا يموکحلا ططخملا Z ةموکحلا ةقداصم ربتعی ،ةیولوألا تاذ ةماعلا ةایحلا

 .ةیغیزامألا ةیوهلا اهبلص Qو ةینطولا ةیوهلا زیزعت Q ربتعم لکشب

 روتسد ةصاخو ،اندالبل ةیوغللاو ةیفاقثلا ةسدنهلا نمض ةیغیزامألا ةناکم مسرت يتلا ىربکلا تایعجرملا نم ددعب ریکذتلا نسحی قایسلا اذه Qو

 ددحیو ،ءانثتسا نود نم ةبراغملا عیمجل ًاکرتشم ًادیصر اهرابتعاب ،ةلودلل ةیمسر ةغل ًاضیأ ّدعُت ةیغیزامألا" نأ Z صنی يذلا ،)5 لصفلا( ،2011 ةنسل ةکلمملا

 .ةیولوألا تاذ ةماعلا ةایحلا تالاجم Qو ،میلعتلا لاجم Q اهجامدإ ةیفیکو ةیغیزامألل يمسرلا عباطلا لیعفت لحارم يمیظنت نوناق

 ةدراولا ،هللا هظفح كلملا ةلالجل ةیماسلا ةیکلملا تاهیجوتلا تلکش دقف ،ةیمسر ةغل اهتفصب اهتفیظوب ًالبقتسم مایقلا نم ةیغیزامألا نکمتت يکلو

Q انم اصرح" :هتلالج لوقی ثیح ،ةیغیزامألا ةفاقثلل يکلملا دهعملا ثادحإ هبجومب مت يذلا ،2001 ةنسل شرعلا ىرکذل يکلملا باطخلا Z مئاعد ةیوقت 

 اهب ضوهنلاو اهیلع ةظفاحملا لئاسو نم اهنیکمتل ،ةینطو ةورث لکشت يتلا ،ةیغیزامألا انتفاقثل ةدیدج ةعفد ءاطعإ ةرورضل انم ارابتعاو ؛ةقیرعلا انتیوه

 ةنس ریدجأب يکلملا باطخلا یلإ ةفاضإ ."ةیغیزامألا ةفاقثلل ایکلم ادهعم ،ةیماسلا انتیاعر لظ Qو ،ةفیرشلا انتلالج بناجب ،ثدحن نأ انررق دقف ؛اهتیمنتو

 هنأ Zو ،ءانثتسا نودب ةبراغملا لکل كلم يهو ،يبرغملا بعشلا خیرات قامعأ Q اهروذج دتمت يتلا ،ةیغیزامألا نأ" :Z كلملا ةلالج هیف دکأ يذلا :2001

 يأل نکمی ال هنأل ،ةینطو ةیلوؤسم ةیغیزامألاب ضوهنلا نأ ..." هتلالج ربتعا امک ،"اهتعیبط تناک امفیک ،ةیسایس ضارغأ ةمدخل ةیطم ةیغیزامألا ذاختا نکمی ال

 ّيأ راهدزاو ءاقب طرش وه يذلا روطتلا قیقحت لجأ نم ،قالغنالا ضفرتو حتفنت نأ ،روذجلا كلت نم اقالطنا ،اهیلع ّنأ امک .ةیخیراتلا اهروذجل رکنتلا ةینطو ةفاقث

 ."ةراضح

 ایعامج اطارخنا بلطتی كلذ ؛ةیرحسلا اصعلا لیعافمب نوکی نل اهزواجتو ،ًاموتحم اردق تسیل اهنأ دکؤی هنإف ،لبقملا حالصإلا حاجنإل ایساسأ اقلطنم

 ةیبرتلا تاسسؤم لخاد دوشنملا رییغتلا قیقحتل ةیلمعو ةعجان لولح راکتبا عم ،لیعفتلاو ریظنتلا نیب ةمئاقلا ةوجفلا عم ةعیطق ةماقإ لجأ نم امساح

 نیوکتلاو

 ةغل اهتفصب ،اهتفیظوب مایقلل ةیغیزامألا ةغلل يمسرلا عباطلا لیعفت" Z ؛2021-2017 يموکحلا جمانربلا دکأ ةیکلملا تاهجوتلا هذه عم العافتو

 ةفاقثلاو ةغللاب ضوهنلا لاجم Q نیلعافلا فلتخم عم ةیکراشت ةیجهنم قفو هلیزنت Q عارسإلاو اهب قلعتملا يمیظنتلا نوناقلا دامتعا ربع ،ةیمسر

 ."مالعإلاو میلعتلا Q ةیغیزامألاب ضوهنلا لاجم Q تابستکملا زیزعتو ،نیتیغیزامألا
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 لیعفت لحارم دیدحتب" قلعتملا 26.16 يمیظنتلا نوناقلا  جارخإ Z ةموکحلا تلمع ،لاجملا اذه Q يعیرشتلا شرولل ةیموکحلا ةأرجألا قایس Qو

 ينطولا سلجملاب قلعتملا 04.16 يمیظنتلا نوناقلاو ،"ةیولوألا تاذ ةماعلا ةایحلا تالاجم Qو میلعتلا لاجم Q اهجامدإ تایفیکو ةیغیزامألل يمسرلا عباطلا

 صن يذلا 51.17 مقر راطإلا نوناقلاو ،ةیغیزامألا اهنمو ،ةماعلا ةایحلا Q تاغللا جامدإ ةبکاوم Q ةیعجرم ةسسؤم لکشیس يذلاو ،ةیبرغملا ةفاقثلاو تاغلل

Z ةیغیزامألا ةغللا عضو ریوطت Q لکل اکرتشم ادیصرو ،ةلودلل ةیمسر ةغل اهرابتعاب ،روتسدلا ماکحأ عم مغانتمو حضاو ينطو لمع راطإ نمض ،ةسردملا 

  .ءانثتسا نودب ةبراغملا

 ةموکحلا سیئر روشنم Z ءانب ایلع دهاعم سمخ ب ةیغیزامألا سیردت اهنم رکذأ شاروألا نم امهم اددع ،اهتیالو ةیادب ذنم تنشد ةموکحلا نأ امک

 ةیعیجشتلا برغملا ةزئاج ةرم لوألو لمشتل اهفانصأ عیسوتب ،2018 سرام 14 خیراتب باتکلل برغملا ةزئاجل ثدحملا موسرملا لیدعت كلذکو ،2017 وینوی 28 خیراتب

 .ةیغیزامألا ةفاقثلا لاجم Q تاساردلا Q ةیعیجشتلا برغملا ةزئاجو يغیزامألا يبدألا عادبإلل

 امک ،ةضایرلاو بابشلاو ةفاقثلا ةرازوب ةمئادلا ةباتکلا هب تماق يذلا دیجلا يریضحتلا لمعلاب هونأ نأ الإ ،ةیمیدقتلا ةملکلا هذه Q ينعسی ال اماتخو

 سیئر روشنمل الیعفت ةیعاطقلا اهتاططخم دادعإ Z ةروکشم تلمع يتلا ةیروتسدلا تاسسؤملاو ةیموکحلا تاعاطقلا لک یلإ ریدقتلاو رکشلا صلاخب هجوتأ

 .2019 ربنجد Q رداصلا ةموکحلا

 يتلاو ،ةدیدسلا اهتابیوصتو ةینغلا اهتاحارتقاب يندملا عمتجملا تائیه ةصاخ ،ةکیرشلا تائیهلا فلتخم اهب موقی يتلا ةبوؤدلا دوهجلا ایلاع ردقأ امک

 اذهب ةقالع هل ام لک Qو ططخملا اذه تایضتقم لک لیزنت Q انکیرش لظیس يندملا عمتجملا نأب ریکذتلل ةجاح الو ،ططخملا اذه بناوج نم اریثک تنغأ

 هللا هظفح سداسلا دمحم كلملا ةلالجلا بحاصل ةدیشرلا ةدایقلا تحت اندالبل زیمتملاو ماهلا يحالصإلا ينطولا عورشملا

 ةموکحلا سیئر

 ينامثعلا نیدلا دعس روتکدلا
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I.ماعلا قایسلا 

 26.16 مقر يمیظنتلا نوناقلا رودص لبق ةزجنملا ةیموکحلا تاءارجإلا .1

 ؛ایلع دهاعم 5 ب ةیغیزامألا سیردتب يضاقلاو ،2017 وینوی 28 خیراتب ةموکحلا سیئر روشنم -

 ؛ةیمومعلا تارادإلاب ةیبرعلاو ةیغیزامألا ةغللا لامعتسا ةیمازلإب يضاقلاو 2018 ربوتکأ 30 خیراتب ةموکحلا سیئر روشنم -

 يبدألا عادبإلل ةیعیجشتلا برغملا ةزئاج ةرم لوألو لمشتل اهفانصأ عیسوتب باتکلل برغملا ةزئاج موسرم لیدعت -

 ؛2018 سرام 14 خیراتب ةیغیزامألا ةفاقثلا لاجم c تاساردلا c ةیعیجشتلا برغملا ةزئاجو يغیزامألا

 ؛تایمیداکألا رطأ تایرابم نمض ةیغیزامألا ةغللا ةذتاسأل ةصاخ ةبسن صیصخت -

 .2020 سرام 30 ةیبرغملا ةفاقثلاو تاغلل ينطولا سلجملل 04.16 مقر يمیظنتلا نوناقلا رودص -

 26.16 يمیظنتلا نوناقلا ماکحأ لیزنتل ةذختملا تاءارجإلا .2

 c اهجامدإ تایفیکو ةیغیزامألل يمسرلا عباطلا لیعفت لحارم دیدحتب قلعتملا 26.16 مقر يمیظنتلا نوناقلا رودص -

 ؛)2019 ربنتش26( 1441 مرحم 26 خیراتب ةیولوألا تاذ ةماعلا ةایحلا تالاجم cو میلعتلا لاجم
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 لیعفتل ةیعاطق تاططخم دادعإ صوصخب 2019-12-10 خیراتب 19-2019 مقر ةموکحلا سیئر دیسلا روشنم رودص -

 ؛يمیظنتلا نوناقلا نیماضم

 لیعفتب ةینعملا ةیموکحلا تاعاطقلا عیمج یلإ 2020 ریانی 14 خیراتب 00 83 مقر ةموکحلا سیئر دیسلل ةلاسر هیجوت -

  ؛ةیغیزامألل يمسرلا عباطلا

 .اهتاططخم دادعإ c يندملا عمتجملا تائیه كارشإ -

II.26.16 مقر يمیظنتلا نوناقلا 

  يمیظنتلا نوناقلا فادهأ .1

 تاذ ةماعلا ةایحلا تالاجم cو میلعتلا لاجم c اهجامدإ تایفیکو ةیغیزامألل يمسرلا عباطلا لیعفت لحارم دیدحت -

 ؛ةلودلل ةیمسر ةغل اهتفصب اهتفیظوب مایقلا نم البقتسم اهنیکمتل ةیولوألا

 ينسللا جوتنملا اذکو ،برغملا قطانم فلتخمب ةلوادتملا ةیغیزامألا ةیناسللا تاریبعتلا فلتخم :اهلولدم دیدحت -

 ؛ةصاخلا تائیهلاو تاسسؤملا نع رداصلا يغیزامألا يمجعملاو

 ؛ةیغیزامألا ةغللا ةءارقو ةباتکل غانیفیت فرح دیدحت -



9 
 

 اهتیمنتو اهتیامحو ،ةیغیزامألا ةغلل يمسرلا عباطلا لیعفت لاجم c ةلودلا ةسایسل ةماعلا تاهجوتلا دیدحت -

 ؛ةیولوألا تاذ ةماعلا ةایحلا c ةیجیردت ةیفیکب اهجامدإو

 ؛اهرشنو اهمیلعتو ةیغیزامألا ةغللا ملعت ریسیت -

 نم نوکم يأل ءاصقإ نود اهلامعتسا ةیمنتو اهریوطتو اهلیهأتو اهتئیهت � لمعلاو ةیغیزامألا � ةظفاحملا -

 ؛اهتانوکم

 ؛هنیمثتو يغیزامألا يراضحلاو cاقثلا ثوروملاب ضوهنلاو ةیامح -

 ؛ةیرشبلا تاردقلا ةیمنت ربع ةیغیزامألا ةغللاب لصاوتلا زیزعت -

 .ةیغیزامألا ةغللا یلإو نم ةمجرتلا ةطشنأو لامعأ عیجشت اذکو اهریوطت لاجم c يملعلا ثحبلا زیزعت -

  يمیظنتلا نوناقلا عبتتو ذیفنت تایلآ .2

 :ةمئادلا ةیرازولا ةنجللا -ا

 مییقتو عبتتب ةفلکملا ةمئادلا ةیرازولا ةنجللا فیلأت دیدحتب قلعتملا )2020ربمتبس 8( 1442 مرحم- 19 2. 20 .600 مقر موسرملا رودص

 .26.16 مقر يمیظنتلا نوناقلا نم 34 ةداملا بجومب اهریس تایفیکو ةیغیزامألل يمسرلا عباطلا لیعفت

 :نع نیلثمم مضتو ةموکحلا سیئر دیسلا اهسأرتی :ةمئادلا ةیرازولا ةنجللا ءاضعأ •
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 ؛ناسنإلا قوقحب ةفلکملا ةیموکحلا ةطلسلا -

 ؛ةیلخادلاب ةفلکملا ةیموکحلا ةطلسلا -

 ؛ةیجراخلا نوؤشلاب ةفلکملا ةیموکحلا ةطلسلا -

 ؛لدعلاب ةفلکملا ةیموکحلا ةطلسلا -

 ؛ةیمالسإلا نوؤشلاو فاقوألاب ةفلکملا ةیموکحلا ةطلسلا -

 ؛ةرادإلا حالصإو ةیلاملاو داصتقالاب ةفلکملا ةیموکحلا ةطلسلا -

 ؛يلاعلا میلعتلاو ينهملا نیوکتلاو ةینطولا ةیبرتلاب ةفلکملا ةیموکحلا ةطلسلا -

 ؛ةضایرلاو بابشلاو ةفاقثلاب ةفلکملا ةیموکحلا ةطلسلا -

 ؛ةیغیزامألا ةفاقثلاو تاغلل ينطولا سلجملا -

 .يملعلا ثحبلاو نیوکتلاو ةیبرتلل �ألا سلجملا -

 :ةمئادلا ةیرازولا ةنجللا ماهم •

 ةیئاقتلا � صرحلاو ةیغیزامألل يمسرلا عباطلا لیعفتب ةطبترملا ةیعاطقلا جماربلاو لمعلا تاططخم ةسارد -

 ؛لاجملا اذه c ةیمومعلا تاسایسلا
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 � لمعلاو ،ةیغیزامألل يمسرلا عباطلا لیعفتب ةقلعتملا ةیعاطقلا جماربلاو لمعلا تاططخم ذیفنت مییقتو عبتت -

 ؛اهل ةددحملا لاجآلا مارتحا

 لیعفتب ةلصلا تاذ ةیعاطقلا جماربلاو لمعلا تاططخم ذیفنت ىوتسمب قلعتملا يونسلا يبیکرتلا ریرقتلا ةسارد -

 .هیلع ةقداصملاو ةیغیزامألل يمسرلا عباطلا

 :ةمئادلا ةیرازولا ةنجللا تاعامتجا -

 ينطولا سلجملا ةنس لک نم لوألا اهعامتجا رضحیو ،كلذ یلإ ةرورضلا تعد املکو لقألا � ةنسلا c نیترم دقعت -

 ؛يملعلا ثحبلاو نیوکتلاو ةیبرتلل �ألا سلجملاو ةیبرغملا ةفاقثلاو تاغلل

 ؛ةدئاف هل صخش لکوأ ةیمومع ةسسؤم وأ ةئیه وأ ىرخأ ةیموکح ةطلس لک ةیراشتسا ةفصب ةوعد نکمی -

 لاجمب ةطبترملا ایاضقلا ضعب عبتت وأ ةسارد اهیلإ دهعی ةصصختم ناجل وأ ةیتاعوضوم لمع تاعومجم ثدحت -

 .ةنجللا صاصتخا

 ةیرازولا ةنجلل ةمئادلا ةباتکلا -ب

 2. 20 .600 مقر موسرملا نم 5 ةداملل اقبط ةضایرلاو بابشلاو ةفاقثلاب ةفلکملا ةیموکحلا ةطلسلا اهب علطضت

 :ةمئادلا ةباتکلا ماهم •
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 ؛اهرضاحم دادعإو ةنجللا تاعامتجا لامعأ لودج حارتقا -

 ؛ةنجللا لبق نم اهیلإ ةلاحملا تایصوتلاو تارارقلا عیراشم دادعإ -

 ؛ةنجللا ىدل ةصصختملا ناجللاو ةیتاعوضوملا لمعلا تاعومجم ةطشنأ قیسنت -

 ؛اهتادنتسمو اهریراقتو ةنجللا تافلم ظفحو كسم -

 ةغلل يمسرلا عباطلا لیعفتب ةلصلا تاذ عیراشملا ذیفنت ىوتسمب قلعتملا يونسلا يبیکرتلا ریرقتلا عورشم دادعإ -

 ؛ةیغیزامألا

 يمسرلا عباطلا لیعفتب ةلصلا تاذ عیراشملا ذیفنت ىوتسمب قلعتملا يونسلا يبیکرتلا ریرقتلا عورشم دادعإ -

 .ةیغیزامألل

 لاجمب ةطبترملا ایاضقلا ضعب عبتت وأ ةساردب اهیلإ دهعی يتلا ةصصختملا ناجللاو ةیتاعوضوملا ناجللا ةلکیه حرتقم-ج

 اهصاصتخا

  :عبتتلا ةنجل •

 :نییلاتلا ءاضعألا نم فلأتتو ،ةفاقثلا عاطق  - ةضایرلا و بابشلا و ةفاقثلا ةرازو اهلامعأ قسنت

 ؛ةموکحلا ةسائر نع لثمم -
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 ؛ةیبرغملا ةفاقثلاو تاغلل ينطولا سلجملا نع لثمم -

 ؛ةمئادلا ناجللا يقسنم -

 .ةلصلا تاذ ةیموکحلا تاعاطقلا يلثمم -

 :ةیلاتلا ماهملا ةنجللا یلوتتو      

 ؛ةمئادلا ناجللا لاغشأ ةلیصح ةعباتم -

 ؛جمدنملا يموکحلا ططخملا تانییحت ةسارد -

 ؛يموکحلا ططخملا لیزنت c ةیمومعلا تاسایسلا ةیئاقتلا ةسارد -

 ؛اهمییقتو اهب لصوتملا تاططخملا ةساردو يقلت -

 ؛تاططخملا كلت ذیفنت عبتت -

 ؛اهذیفنت دعبو لبق تاططخملا كلت لیدعتو میوقتل تاحارتقا میدقت -

 عیراشملا ذیفنت ىوتسمب قلعتملا يونسلا يبیکرتلا ریرقتلا دادعإل ةیرورضلاو ةبولطملا تایطعملاو رصانعلا ریفوت -

 .ةیغیزامألل يمسرلا عباطلا لیعفتب ةلصلا تاذ

 :ةینوناقلا نوؤشلا ةنجل •
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 :نییلاتلا ءاضعألا نم فلأتتو ،ةموکحلل ةماعلا ةنامألا اهلامعأ قسنت

 ؛ةموکحلا ةسائر نع لثمم -

 ؛ةلصلا تاذ ةیموکحلا تاعاطقلا يلثمم -

 .ةیبرغملا ةفاقثلاو تاغلل ينطولا سلجملا نع لثمم -

 :ةیلاتلا ماهملا ةنجللا یلوتتو      

 ؛ةیغیزامألل يمسرلا عباطلا لیعفت تالاجم فلتخم عم عطاقتت يتلا ةیمیظنتلاو ةینوناقلا صوصنلا عیمجت -

 ؛اهتمءالم حارتقاو ةینوناقلا تاعطاقتلا ةسارد -

 ؛هالعأ ةروکذملا تالاجملا نم لاجم يأ c ةیمیظنتو ةینوناق صوصن حارتقا -

 .تالاجملا هذه c ةیمومعلا تاسایسلا ةیئاقتلا ةسارد -

  :ةیلاملاو ةیرادإلا نوؤشلا ةنجل •

 :نییلاتلا ءاضعألا نم فلأتتو ،ةرادإلا حالصإو ةیلاملا ةرازو اهلامعأ قسنت

 ؛ةموکحلا ةسائر نع لثمم -

 ؛ةلصلا تاذ ةیموکحلا تاعاطقلا يلثمم -
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 .ةیبرغملا ةفاقثلاو تاغلل ينطولا سلجملا نع لثمم -

 :ةیلاتلا ماهملا ةنجللا یلوتت  

 ؛ایلامو ایرادإ ةمدقملا لمعلا تاططخمب ةقلعتملا تایضتقملا طبضو میظنتو عبتت -

 ؛ةیلمعلا هذه نم ةیاغلا قیقحتل ةیرورضلا ةیلاملا تادامتعالا دیدحتو ریدقت -

 .ةلبقملا ةیلاملا نیناوقلا نمض تادامتعالا هذه دصر � لمعلا -

 :يملعلا ثحبلاو نیوکتلاو ةیبرتلا ةموظنم ةنجل •

 :نییلاتلا ءاضعألا نم فلأتتو ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا میلعتلاو ينهملا نیوکتلاو ةینطولا ةیبرتلا ةرازو اهلامعأ قسنت 

 ؛ةموکحلا ةسائر نع لثمم -

 ؛يملعلا ثحبلاو يلاعلا میلعتلاو ينهملا نیوکتلاو ةینطولا ةیبرتلا تاعاطق نع نیلثمم -

 ؛ةلصلا تاذ ةیموکحلا تاعاطقلا يلثمم -

 ؛ةیبرغملا ةفاقثلاو تاغلل ينطولا سلجملا نع لثمم -

 ؛ةیمألا وحمل ةینطولا ةلاکولا نع لثمم -

 :ةیلاتلا ماهملا ةنجللا یلوتتو        
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 ؛يلاعلا میلعتلاو نیوکتلاو ةیبرتلا ةموظنمب ةطبترملا تاعاطقلا لک عم لصاوتملاو مئادلا قیسنتلا -

 ؛نیوکتلا c وأ ةیمیلعت ةیوبرت تاسسؤم وأ سرادم وأ دهاعم اهل عبتت يتلا تاعاطقلا لک عم كلذک قیسنتلا -

 .ةیغیزامألل يمسرلا عباطلا لیعفتب ةلصلا تاذ عیراشملا ذیفنت عم طابتراب تالاجملا هذه صخی امیف تاحارتقا میدقت -

III.جمدنملا يموکحلا ططخملا عورشم  

 يموکحلا ططخملا ةعورشم دادعإ ةیجهنم .1

 ؛يمیظنتلا نوناقلا داوم تایضتقم عم اهتمءالم ىدم دیدحتو ةیعاطقلا تاططخملا لک ریبادت درج -

 ؛ةیعاطق نیب ام تاعطاقتلا � ءانب يناضرعلا عباطلا تاذ ریبادتلا دیدحت -

  ؛يسیئرلا لوؤسملا تاذو يتاعوضوملا عباطلا تاذ ریبادتلا فینصت -

 ؛يمیظنتلا نوناقلا داوم c ةدراولا ةغایصلا قفو ةیعاطقلا ریبادتلا دیحوت -

  ةداملا c اهیلع صوصنملا ةینمزلا ةجمربلا قفو تاططخملا ریبادت ذیفنتل ةددحملا لاجآلا لیدعت -

 .يمیظنتلا نوناقلا نم 31 -

 ؛2021 ةنس یلإ 2020 ةنس نم ءادتبا اهزاجنإ بقترملا ریبادتلا لک ذیفنت خیرات لیدعت -

 :یلإ ططخملا ةلکیهو بیوبت -
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 :)داوم 9 نمضتت 7و6 :نابابلا( :ةیناضرع رواحم*

 ؛)26 - 25 – 24 – 23 – 22 – 21 داوملا( ةیمومعلا قفارملا رئاسو تارادإلاب ةیغیزامألا لامعتسا -

 .)29- 28 – 27 داوملا( ةیمومعلا تاءاضفلا c ةیغیزامألا جامدإ -

 :)ةدام 19 نمضتت 8و5و4و3و2 :باوبألا( :ةیتاعوضوم رواحم *

 ؛)8– 7- 6 – 5- 4 – 3 داوملا( میلعتلا لاجم c ةیغیزامألا جامدإ -

 ؛)11 – 10 – 9 داوملا( يناملربلا لمعلاو میظنتلاو عیرشتلا لاجم c ةیغیزامألا جامدإ -

 ؛)17– 16 -15 – 14 – 13 –12 داوملا( لاصتالاو مالعإلا لاجم c ةیغیزامألا جامدإ -

 ؛)20 19- 18 داوملا( ينفلاو cاقثلا عادبإلا تالاجم فلتخم c ةیغیزامألا جامدإ -

 .)30 ةداملا( يضاقتلا لاجم c ةیغیزامألا جامدإ -

  يمیظنتلا نوناقلا داوم قفو يموکحلا ططخملا عورشم ریبادت .2

 ءاکرشلا عیمج فرط نم ةلوذبملا تادوهجملا قسانتو لماکت نمضت يتلا ةیجهنملاب يموکحلا ططخملا عورشم ةغایص تمت

  :ةیلاتلا ةلکیهلا قفو

  )26 - 25 – 24 – 23 – 22 – 21 داوملا( ةیمومعلا قفارملا رئاسو تارادإلاب ةیغیزامألا لامعتسا - سداسلا بابلا - :لوألا روحملا •
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 )29 - 28 – 27 داوملا( ةیمومعلا تاءاضفلا c ةیغیزامألا جامدإ - عباسلا بابلا -                     

 :ریبادتلا •

 تازاوج ،جاوزلا دقع ،ةینطولا ةقاطبلا( ةیمسرلا قئاثولا c ةنمضملا تانایبلا ةیبرعلا ةغللا بناج یلإ ةیغیزامألا ةغللاب ریرحت .1

 ؛)برغملاب نیمیقملا بناجألل ةصصخملا ةماقإلا تاقاطبو ةقایسلا صخر ،رفسلا

 ؛ةیمومعلا تارادإلا ماتخأو ،ةیدیربلا عباوطلاو ،ةیدقنلا قاروألاو عطقلا c ةنمضملا تانایبلا ةباتک .2

 ؛مومعلا یلإ ةهجوملا تارامتسالاو ةیمسرلا تاعوبطملا ریفوت .3

 ؛ةیندملا ةلاحلا طابض اهملسی وأ اهزجنی يتلا تاداهشلاو قئاثولا ریفوت .4

 ؛ةیبرغملا تایلصنقلاو تارافسلا اهملست وأ اهزجنت يتلا تاداهشلاو قئاثولا ریفوت .5

 رئاس و ةیبارتلا تاعامجلا و ةیمومعلا تاسسؤملا و ةلودلا تارادإب لاصتالا زکارم ةمدخو تاداشرإلاو لابقتسالا تاینب ریفوت .6

 ؛ ..... تارئاطلا و تاراطقلا ،يمومعلا لامسأرلا تاذ ةیکنبلا تالاکولل ةعباتلا قفارملاو ةیمومعلا قفارملا

 ؛ةیرابخإلا ةینورتکلإلا عقاوملا نمض ةیغیزامألا ةغللا جاردإ .7

 .لصاوتلاو داشرإلاو لابقتسالاب ةینعملا ةیرشبلا دراوملا لیهأتو نیوکتو دادعإ .8
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 لقنلا لئاسو فلتخمو ةیمومعلا تاءاضفلاو تارادإلاو قفارملاب ریوشتلا تامالعو تاحوللا c ةیغیزامألا ةغللا لامعتسا .9

 برغملاب ةلجسملا نفسلاو تارئاطلاو ةدعاسملا تاوقلاو ةیندملا ةیاقولاو يکلملا كردلاو ينطولا نمألاب ةفلکملا تارایسلا(

 ؛)....تاراطقلاو

 تالاکولل( ةعباتلا قفارملاو ةیمومعلا قفارملاب نینطاوملا هیجوتو داشرإل ةیتوصلا تامدخلا c ةیغیزامألا ةغللا لامعتسا .10

 مومعل ةرادإلا لبق نم ةهجوملا ةیلصاوتلاو ةیسیسحتلا تالمحلاو ).... تارئاطلا ،تاراطقلا ،يمومعلا لامسأرلا تاذ ةیکنبلا

 .ةیرصبلا ةیعمسلا اهنم ةصاخ مئاعدلاو طئاسولا فلتخم ربع نینطاوملا

 ةیهافشلا اهتمجرتب ةبوحصم ،ةیغیزامألا ةیمومعلا ةیعاذإلاو ةیزفلتلا تاونقلا � مومعلل ةهجوملا تانایبلاو تاغالبلا ثب  .11

  .ةیغیزامألا ةغللا یلإ ةیباتکلا وأ

 )8– 7- 6 – 5- 4 – 3 داوملا( میلعتلا لاجم c ةیغیزامألا جامدإ - يناثلا بابلا :يناثلا روحملا •

 :ریبادتلا •

 نیوکتلاو يلیهأتلا يوناثلاو يدادعإلا يوناثلاو يئادتبالاو يلوألا میلعتلا تایوتسم عیمج c ایجیردت ةیغیزامألا ةغللا سیردت .1

 يدادعإلا يوناثلا میلعتلا تایوتسم c ةیفیکلا سفنب همیمعتو ،تاونس 5 لاجآ لخاد صاخلاو ماعلا نیعاطقلاب ينهملا

 ؛تاونس 10 لاجأ لخاد يلیهأتلاو
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 ضعب c ةلوادتملا ةیغیزامألا تاریبعتلا دامتعاب يئادتبالاو يلوألا میلعتلا كلس c ةیمیلعتلا داوملا ضعب سیردت ریسیت .2

 ؛ةکلمملا تاهجب قطانملا

 ؛ةیمومعلا ةرادإلا ةدئافل ةیرشبلا دراوملا نیوکت دهاعم c ةیغیزامألا ةغللا دامتعا .3

 ؛يلاعلا میلعتلا تاسسؤمب نیتیغیزامألا ةفاقثلاو ةغللا c صصختملا ثحبلل تادحوو ةینیوکت كلاسم ثادحإ ةیناکمإ .4

 c ةلوادتملا ةیغیزامألا ةیداملا ریغو اهنم ةیداملا ةیغیزامألا ةفاقثلا تانوکم فلتخمو ةیناسللا تاریبعتلا فلتخم ةاعارم .5

 .ةیغیزامألا ةغللا سیردتب ةصاخلا ةیساردلا تاررقملاو جماربلاو جهانملا دادعإ c برغملا قطانم فلتخم

 )11 ةداملا( میظنتلاو عیرشتلا لاجم c ةیغیزامألا جامدإ - ثلاثلا بابلا :ثلاثلا روحملا •

  :ریبادتلا •

 .ةیمسرلا ةدیرجلاب ةیغیزامألا ةغللاب ةماعلا ةغبصلا تاذ ةیمیظنتلاو ةیعیرشتلا صوصنلل تارادإلا رشن

 )17– 16 -15 – 14 – 13 –12 داوملا( لاصتالاو مالعإلا لاجم c ةیغیزامألا جامدإ - عبارلا بابلا :عبارلا روحملا •

 :ریبادتلا •

 اذکو ،ةلودلا فرط نم صصخملا معدلا تایقافتا راطإ c ةصاخلاو ةیمومعلا مالعإلا لئاسو فلتخم c ةیغیزامألا ةغللا جامدإ .1

c ؛ةیعاذإلاو ةیزفلتلا تاونقلاب ةصاخلا تالمحتلا رتافد راطإ 
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 ریسیتو ،ينطولا بارتلا ةفاک يطغت ،ةعونتمو ةلصاوتم ثب ةمدخ نیمأتل ةیمومعلا ةیغیزامألا ةیعاذإلاو ةیزفلتلا تاونقلا لیهأت .2

 ؛برغملا جراخ تاونقلا هذه لابقتسا

 c ةیتاعوضوملا وأ ةماعلا ةیعاذإلاو ةیزفلتلا تاونقلا c ةیغیزامألا ةغللاب تارقفلاو تاجاتنإلاو جماربلا ةصح نم عفرلا .3

 ؛صاخلاو ماعلا نیعاطقلا

 ةفاحصلاو ةیئامنیسلاو ةیرصبلا ةیعمسلا تاجاتنإلاو لامعألا معد ةلصاوم ةیلمع c ةیغیزامألا ةغللا لامعتسا رایعم ةاعارم .4

 ؛يمومعلا معدلا � لوصحلل ةینوناقلا طورشلل ةیفوتسملا ةیمقرلاو ةبوتکملا

 ةیمومعلا ةیعاذإلاو ةیزفلتلا تاونقلا � ،نییمومعلا نیلوؤسملل ةیمسرلا تاحیرصتلاو ةیکلملا لئاسرلاو بطخلا ثب .5

 .ةیغیزامألا ةغللا یلإ ةیباتکلا وأ ةیهافشلا اهتمجرتب ةبوحصم ،ةیغیزامألا

 )20 - 19- 18 داوملا( ينفلاو cاقثلا عادبإلا تالاجم فلتخم c ةیغیزامألا جامدإ - سماخلا بابلا :سماخلا روحملا •

 :ریبادتلا •

 ةیفاقثلا تایصوصخلا ةاعارم عم ةیغیزامألا ةیفاقثلاو ةینفلا تاناجرهملاو ةیغیزامألا تاجاتنإلاو تاعادبإلا معدو عیجشت .1

 ؛برغملا قطانم فلتخمل ةیوهجلا

 ؛يغیزامألا cاقثلاو يراضحلا ثوروملا نیمثت .2
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 نأشلاب ینعت يتلا نیوکتلا تاسسؤمب ينفلاو cاقثلا نیوکتلا جهانم c ةینفلا ریباعتلاو ةیغیزامألا ةفاقثلا جامدإ عیجشت .3

 .ةصاخلا وأ اهنم ةیمومعلا ءاوس ينفلاو cاقثلا

 )30 ةداملا( يضاقتلا لاجم c ةیغیزامألا جامدإ - نماثلا بابلا :سداسلا روحملا •

 :ریبادتلا •

 :يضاقتلل ةغلک ةیغیزامألا دامتعا

 قطنلا ةیناکمإ عم ذیفنتلاو نوعطلاو غیلبتلا تاءارجإو تاداهشلا میدقتو عفارتلاو قیقحتلا تاءارجإ لالخ ةمجرتلا ریفوت .1

 ؛ةیغیزامألا ةغللاب ماکحألاب

 .نیینعملا مکاحملا يفظومو ةاضقلا لیهأت .2

 

  جمدنملا يموكحلا ططخملا ةلكيه .3
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 رئاسو تارادإلاب ةیغیزامألا لامعتسا : لوألا روحملا
 ةیمومعلا تاءاضفلا و ةیمومعلا قفارملا

اریبادت  11
  29 - 28 - 27 داوملا

24–23–22–21و

 و سداسلا بابلا
 عباسلا بابلا
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 مقر
 ريبدتلا

 ريبدتلا سايق رشؤم ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا نوناقلا قفو ريبدتلا

1 
 دراوملا ليهأتو نيوكتو دادعإ
 لابقتسالاب ةينعملا ةيرشبلا
 ةمجرتلاو لصاوتلاو داشرإلاو

 ةموكحلا ةسائر
 تاعاطقلا عيمج

 ةيموكحلا
 فصتنم

2021 

 24 فيظوت
 صصخت ،فرصتم

 تاساردلا
 ةيغيزامألا

 ةفاك ءاهنإو ،ةارابملا ميظنت-
 فيظوتلا تاءارجإ

 ىلع مهعيزوتو نيحجانلا نييعت -
 ةيموكحلا تاعاطقلا

 لك ىوتسم ىلع ةيلخ ثادحإ-
 ةمجرتلاب ةفلكم يموكح عاطق
 ططخم ليعفت عبتتو ةيغيزامألا

 عاطقلا
 تاعاطقلا عيمج

 ةيموكحلا
 تاسسؤملاو
 ةيمومعلا

 

 
 ايونس

 نم ءادتبا
 2021 ةنس

 ةيرشب دراوم ريفوت
 لصاوتلل ةلهؤم

 نيقفترملا عم
 ةغللاب نيقطانلا

 ةيغيزامألا

 نيلهؤملاو نينوكملا نيفظوملا ددع

2 

 بناج ىلإ ةيغيزامألا ةغللاب ريرحت
 يف ةنمضملا تانايبلا ةيبرعلا ةغللا
 ،ةينطولا ةقاطبلا( ةيمسرلا قئاثولا

 ،رفسلا تازاوج ،جاوزلا دقع
 ةماقإلا تاقاطبو ةقايسلا صخر

  ةيلخادلا ةرازو
 لاجآ لخاد

 ،تاونس 10

 عباطلا ليعفت
 ةغلل يمسرلا

 ةيغيزامألا
 

 ةزجنملا دهاوشلاو قئاثولا ددع-
 بتاكمو ةيميلقإلا حلاصملا ددع-
 ةغللا تجردأ يتلا ةيندملا ةلاحلا
 ةيرادإلا دهاوشلا يف ةيغيزامألا

 ةملسملا
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 مقر
 ريبدتلا

 ريبدتلا سايق رشؤم ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا نوناقلا قفو ريبدتلا

 نيميقملا بناجألل ةصصخملا
 )برغملاب

3 

 عطقلا يف ةنمضملا تانايبلا ةباتك
 عباوطلاو ،ةيدقنلا قاروألاو
 تارادإلا ماتخأو ،ةيديربلا

 ةيمومعلا

 تاعاطقلا عيمج
 ةيموكحلا
 تاسسؤملاو
 ةيمومعلا

 

 لاجآ لخاد
  تاونس 10

 

 ةيديربلا عباوطلاو ماتخألا ددع
 ةيغيزامألا ةغللاب ةبوتكملا

4 
 ةيمسرلا تاعوبطملا ريفوت
 مومعلا ىلإ ةهجوملا تارامتسالاو

 لاجآ لخاد
  ةنس 15

 

 ةغللاب ةيمسرلا تاعوبطملا ددع
 ةيغيزامألا

5 
 يتلا تاداهشلاو قئاثولا ريفوت
 ةلاحلا طابض اهملسي وأ اهزجني

 ةيندملا
 ةيلخادلا ةرازو

 لاجآ لخاد
 ةنس 15

 ةزجنملا دهاوشلاو قئاثولا ددع
 طابض فرط نم ةملسملا وأ

  ةيندملا ةلاحلا
 

6 
 وأ اهزجنت يتلا تاداهشلا ريفوت
 تايلصنقلاو تارافسلا اهملست

 ةيبرغملا

 نوؤشلا ةرازو
 ةيجراخلا

 لاجآ لخاد
 ةنس 15

 وأ ةزجنملا تاداهشلا ددع
 تارافسلا فرط نم ةملسملا

 ةيبرغملا تايلصنقلاو

7 
 لابقتسالا تاينب ريفوت

 لاصتالا زكارم ةمدخو تاداشرإلاو
 ةعباتلا قفارملاو ةيمومعلا قفارملاب

 تاعاطقلا عيمج
 ةيموكحلا

 5 لاجآ لخاد
 تاونس

 نينطاوملا داشرإ
 ةيمومعلا قفارملاب

 داشرإلاو لابقتسالا تاينب ددع
 ةيغيزامألا ةغللاب لاصتالا زكارمو

 ةزجنملا
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 مقر
 ريبدتلا

 ريبدتلا سايق رشؤم ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا نوناقلا قفو ريبدتلا

 لامسأرلا تاذ ةيكنبلا تالاكولل
 تارئاطلا ،تاراطقلا ،يمومعلا

.....( 

 تاسسؤملاو
 ةيمومعلا

 ةيكنبلا تالاكولاو
 لامسأرلا تاذ
 ،يمومعلا

 تارئاطلا ،تاراطقلا
.....( 

8 
 نمض ةيغيزامألا ةغللا جاردإ
 ةيمسرلا ةينورتكلإلا عقاوملا

 لاجآ لخاد
 تاونس 10

 ديوجتو عيسوت
 لصاوتلا تاونق
 لوصحلا ةيناكمإو

 تامولعملا ىلع
  ةيغيزامألا ةغللاب

 ةرفوتملا ةيمسرلا عقاوملا ددع
 ةيغيزامألاو ةيبرعلا نيتغللا ىلع
 ةغلل ةنمضتملا عقاوملا راوز ددع

 ةيغيزامألا

10 

 يف ةيغيزامألا ةغللا لامعتسا
 ريوشتلا تامالعو تاحوللا
 تاءاضفلاو تارادإلاو قفارملاب
 لئاسو فلتخم يفو ةيمومعلا
 نمألاب ةفلكملا تارايسلا( لقنلا
 ةياقولاو يكلملا كردلاو ينطولا

 ةدعاسملا تاوقلاو ةيندملا
 ةلجسملا نفسلاو تارئاطلاو

 )....تاراطقلاو برغملاب

 تاعاطقلا عيمج
 ةيمومعلا

 يكلملا دهعملا
 ةيغيزامألا ةفاقثلل

 5 لاجأ لخاد
 تاونس

 هيجوتو داشرإ-
 نيقفترملا

 ىلإ جولولا ريسيت-
 ةيمومعلا قفارملا

 ميدقت ليهست-
 تامدخلا

 ريوشتلا تامالعو تاحوللا ددع
 تارادإلاو قفارملاب ةتبثملا

 ةيمومعلا تاءاضفلاو
 لقنلا لئاسو فلتخم يفو
 ةغلل ةنمضتملا ةيمومعلا

 ةيغيزامألا

11 
 يف ةيغيزامألا ةغللا لامعتسا
 هيجوتو داشرإل ةيتوصلا تامدخلا
 و   ةيمومعلا قفارملاب نينطاوملا

 تاعاطقلا عيمج
 ةيموكحلا

 يكلملا دهعملا
 ةيغيزامألا ةفاقثلل

 
 هيجوتو داشرإ-
 قفارملاب نينطاوملا

 ؛ةيمومعلا

 ةمدقملا ةيتوصلا تامدخلا ددع-
 ؛ةيغيزامألا ةغللاب
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 مقر
 ريبدتلا

 ريبدتلا سايق رشؤم ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا نوناقلا قفو ريبدتلا

   صاخلا عاطقلل ةعباتلا قفارملا
 لامسأرلا تاذ ةيكنبلا تالاكولا(
 تارئاطلا ، تاراطقلا ،يمومعلا
 ةيسيسحتلا تالمحلا يفو ).....

 لبق نم ةهجوملا ةيلصاوتلاو
 ربع نينطاوملا مومعل ةرادإلا
 ةصاخ مئاعدلاو طئاسولا فلتخم

 ةيرصبلا ةيعمسلا اهنم

 تاسسؤملاو
 ةيمومعلا

 ةيكنبلا تالاكولا
 لامسأرلا تاذ

 ،يمومعلا
 ،تاراطقلا
 )..... تارئاطلا

 ةينطولا ةكرشلا
 ةزفلتلاو ةعاذإلل

 ةينطولا

 ةدافتسالا ميمعت-
 تالمحلا نم
 ةيسيسحتلا
 ريغل اصوصخ
 ةغللاب نيقطانلا

 ةيبرعلا

 ةيسيسحتلا تالمحلا ددع-
 ةيغيزامألا ةغللاب مئاعدلاو

12 

 ةهجوملا تانايبلاو تاغالبلا ثب
 ةيزفلتلا تاونقلا ىلع مومعلل
 ،ةيغيزامألا ةيمومعلا ةيعاذإلاو
 وأ ةيهافشلا اهتمجرتب ةبوحصم
 ةيغيزامألا ةغللا ىلإ ةيباتكلا

 تاعاطقلا عيمج
 و  ةيموكحلا
 تاسسؤملا
 ةيمومعلا

 لاصتالا عاطق
 ةينطولا ةكرشلا

 و     ةعاذإلل
 ةزفلتلا

 يكلملا دهعملا
 ةيغيزامألا ةفاقثلل

 نم ءادتبا
 ةنس

2022 

 عم لصاوتلا نامض
 نينطاوملا

 تانايبلا و تاغالبلا ددع
 ةمجرتملا

elotmani
Texte surligné 

elotmani
Texte surligné 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميلعتلا لاجم يف ةيغيزامألا جامدإ : يناثلا روحملا

 احرتقم اطاشن 44
8–7-6–5-4–3 داوملا ريبادت 5  ريبادتلا لامعإل  يناثلا بابلا
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 مقر
 ريبدتلا

 نوناقلا قفو ريبدتلا
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 ريبدتلا سايق رشؤم ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا

13 

 ةغللا سيردت
 ايجيردت ةيغيزامألا
 تايوتسم عيمج يف

 يلوألا ميلعتلا
 يوناثلاو يئادتبالاو
 يوناثلاو يدادعإلا
 نيوكتلاو يليهأتلا
 نيعاطقلاب ينهملا
 لخاد صاخلا و ماعلا

 ،تاونس 5 لاجآ
 سفنب هميمعتو

 تايوتسم يف ةيفيكلا
 يوناثلا ميلعتلا
 يليهأتلاو يدادعإلا

 10 لاجأ لخاد
 تاونس

 جاهنم ديدجت
 ةيغيزامألا ةغللا
 ميلعتلا كلسل

 يئادتبالا

 ةيبرتلا ةرازو
 نيوكتلاو ةينطولا
 ميلعتلاو ينهملا
 عاطق – يلاعلا
 ةينطولا ةيبرتلا

 
 

 يكلملا دهعملا
 ةفاقثلل
 ةيغيزامألا

 2021 رياني
 ةغلل ديدج جاهنم
 كلسل ةيغيزامالا
 يئادتبالا ميلعتلا

 يساردلا جاهنملا ةقيثو
 ةنمضتم يئادتبالا كلسلل

 ةغلل ديدجلا جاهنملل
 اهيلع قداصم ةيغيزامألا

 جاهنم دادعإ
 ةيغيزامألا ةغللا
 ميلعتلا كلسل
 يدادعإلا يوناثلا

 يكلملا دهعملا
 ةفاقثلل
 ةيغيزامألا

 2022 رياني
 2023 رياني
 2024 رياني

 ةغلل ديدج جاهنم
 كلسل ةيغيزامالا
 يوناثلا ميلعتلا

 يدادعإلا

 جماربلا ةقيثو
 ةيوبرتلا تاهيجوتلاو
 كلسل ةيغيزامألا ةغلل
 يدادعإلا يوناثلا ميلعتلا

 اهيلع قداصم
 تاعبط رادصإ
 بتكل ةديدج
 ةيغيزامألا ةغللا
 لوألا ىوتسملل
 ثلاثلاو يناثلاو

 يئادتبا

 يكلملا دهعملا
 ةفاقثلل
 ةيغيزامألا

 2021 ربنتش
 ةغلل ةديدج بتك
 كلسب ةيغيزامألا
 يئادتبالا ميلعتلا

 تايوتسملا يطغت بتك
 كلسل ىلوألا ثالثلا
 ةنورقم يئادتبالا ميلعتلا
 قداصم نيسردملا لئالدب

 .اهيلع

 تاعبط رادصإ
 بتكل ةديدج
 ةيغيزامألا ةغللا
 عبارلا ىوتسملل

 يكلملا دهعملا
 ةفاقثلل
 ةيغيزامألا

 2022ربنتش
 ةغلل ةديدج بتك
 كلسب ةيغيزامألا
 يئادتبالا ميلعتلا

 تايوتسملا يطغت بتك
 كلسل ةريخألا ثالثلا
 ةنورقم يئادتبالا ميلعتلا
 قداصم نيسردملا لئالدب

 اهيلع
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 مقر
 ريبدتلا

 نوناقلا قفو ريبدتلا
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 ريبدتلا سايق رشؤم ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا

 سماخلاو
 يئادتبا سداسلاو

 بتك دادعإ
 ةغلل ةيسردم
 ةنسلل ةيغيزامالا
 يدادعإ ىلوألا

 يكلملا دهعملا
 ةفاقثلل
 ةيغيزامألا

 2022 ربنتش

 ةغلل ةديدج بتك
 كلسب ةيغيزامالا
 يوناثلا ميلعتلا

 يدادعإلا

 ىوتسملا يطغت بتك
 ةنورقم يدادعإ لوألا
 قداصم نيسردملا لئالدب

 اهيلع
 بتك دادعإ
 ةغلل ةيسردم
 ةنسلل ةيغيزامالا
 يدادعإ ةيناثلا

 يكلملا دهعملا
 ةفاقثلل
 ةيغيزامألا

 2023 ربنتش

 ةغلل ةديدج بتك
 كلسب ةيغيزامالا
 يوناثلا ميلعتلا

 يدادعإلا

 ىوتسملا يطغت بتك
 ةنورقم يدادعإ يناثلا
 قداصم نيسردملا لئالدب

 .اهيلع
 بتك دادعإ
 ةغلل ةيسردم
 ةنسلل ةيغيزامالا
 يدادعإ ةثلاثلا

 يكلملا دهعملا
 ةفاقثلل
 ةيغيزامألا

 2024 ربنتش

 ةغلل ةديدج بتك
 كلسب ةيغيزامالا
 يوناثلا ميلعتلا

 يدادعإلا

 ىوتسملا يطغت بتك
 ةنورقم يدادعإ ثلاثلا
 قداصم نيسردملا لئالدب

 اهيلع

 سورد جاردإ
 ةغللاب سانئتسالل
 ضايرب ةيغيزامألا

 لافطألا

 ةفاقثلا ةرازو
 عاطق - بابشلاو
 ةضايرلاو بابشلا

 يكلملا دهعملا
 ةفاقثلل
 ةيغيزامألا

 وأ ةدحاو ةصح
 يف ناتصح

 ءادتبا عوبسألا
 مسوملا نم

2022/2023 

 نم لافطألا نيكمت
 ةغللاب سانئتسالا
 نس يف ةيغيزامألا

 ةركبم

 لافطألا ددع
 .نيديفتسملا
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 مقر
 ريبدتلا

 نوناقلا قفو ريبدتلا
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 ريبدتلا سايق رشؤم ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا

 تاشرو جاردإ
 ةغللاو ةفاقثلل
 نمض ةيغيزامألا
 ةيزاوملا ةطشنألا

 ءانبأل ةهجوملا
 نيرجاهملا

 نيميقملا نيئجاللاو
 برغملاب

 نم نيديفتسملاو
 نيوكتلا جمارب

 يساسألا

 ةبدتنملا ةرازولا
 ريزو ىدل

 ةيجراخلا نوؤشلا
 نواعتلاو
 يقيرفإلا

 نيميقملا ةبراغملاو
 جراخلاب

 تايعمج
 يندملا عمتجملا

 ةيبرتلا ةرازو
 ةينطولا

 ينهملا نيوكتلاو
 يلاعلا ميلعتلاو
 يملعلا ثحبلاو

 5 لاجآ لخاد
 تاونس

 ءانبأ لصاوت
 نيئجاللاو نيرجاهملا

 ةيغيزامألا ةغللاب
 ةفاقثلاب فيرعتلا
 ىدل ةيغيزامألا
 نيرجاهملاو لافطألا

 نيئجاللاو

 نيديفتسملا ددع

 ةغللا سيردت
 ةيفيكب ةيغيزامألا

 ةيجيردت
 تاسسؤملاب

 ةعباتلا ةيميلعتلا
 نيتيشتفملل
 تاوقلل نيتماعلا

 ةدعاسملا

 - ةيلخادلا ةرازو
 ةماعلا ةيشتفملا
 ةدعاسملا تاوقلل

 يكلملا دهعملا
 ةفاقثلل
 .ةيغيزامألا

 تاونس 5

 ةغللا سيردت
 ةيغيزامألا
 تاسسؤملاب

 ةعباتلا ةيميلعتلا
 ةدعاسملا تاوقلل

                تاسسؤملا ددع
 نيديفتسملا ددع
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 مقر
 ريبدتلا

 نوناقلا قفو ريبدتلا
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 ريبدتلا سايق رشؤم ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا

 ةغللا سيردت
 يف ةيغيزامألا
 تايوتسملا سفن
 ةلثامملا راوطألاو
 قيتعلا ميلعتلاب

 فاقوألا ةرازو
 نوؤشلاو
 ةيمالسإلا

 ةيبرتلا ةرازو
 ةينطولا

 ينهملا نيوكتلاو
 يلاعلا ميلعتلاو
 .يملعلا ثحبلاو
 يكلملا دهعملا

 ةفاقثلل
 ةيغيزامألا

 5 لاجآ لخاد
 ،تاونس

 لخاد هميمعتو
 10 لاجأ

 تاونس

 ةغللا سيردت ميمعت
 ميلعتلاب ةيغيزامألا

 يسردملاو يلوألا
 .قيتعلا

 بسح ميمعتلا بسن
 ةيساردلا راوطألا

 ةغللا سيردت
 ةيفيكب ،ةيغيزامألا

 لخاد ةيجيردت
 نيوكتلا تاسسؤم
 نونف يف ينهملا
 ةيديلقتلا ةعانصلا

 ةحايسلا ةرازو
 ةعانصلاو

 لقنلاو ةيديلقتلا
 داصتقالاو يوجلا
 عاطق -يعامتجالا

 ةعانصلا
 ةيديلقتلا
 داصتقالاو
 يعامتجالا

 نيوكتلا عاطق
     ينهملا

 ىلعألا سلجملا
 نيوكتلاو ةيبرتلل
 يملعلا ثحبلاو

 5 لاجآ لخاد
 تاونس

 رصنعلا ريفوت
 لهؤملا يرشبلا

 نيوكتلا تاسسؤم ددع

14 .  

 ضعب سيردت ريسيت
 يف ةيميلعتلا داوملا
 يلوألا ميلعتلا كلس
 دامتعاب يئادتبالاو

 ميوقت ةدع دادعإ
 تامزلتسملا
 يف تابستكملاو
 ةيغيزامألا ةغللا

 ةيبرتلا ةرازو
 نيوكتلاو ةينطولا
 ميلعتلاو ينهملا

 يكلملا دهعملا
 ةفاقثلل
 ةيغيزامالا

 2021 ربنتش
 2022 ربنتش

 ةغللا سيردت ديوجت
 ةيوقتو ةيغيزامالا
 ةيوغللا تابستكملا

 نيملعتملل

 ةيساردلا تايوتسملا ددع
 ةيطغتلا اهلمشت يتلا

 ميوقتلا ةدعب
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 مقر
 ريبدتلا

 نوناقلا قفو ريبدتلا
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 ريبدتلا سايق رشؤم ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا

 ةيغيزامألا تاريبعتلا
 ضعب يف ةلوادتملا
 تاهجب قطانملا

 ةكلمملا

 ميلعتلا تايوتسمل
 يمازلإلا

 عاطق – يلاعلا
 ةينطولا ةيبرتلا

 دراوملا ريوطت 
 ةيمقرلا

 ةيرصب ةيعمسلاو
 ىلع ةدعاسملا

 ةغللا ملعت
 ةيغيزامألا

 يكلملا دهعملا
 ةفاقثلل
 ةيغيزامالا

 2021 ربنتش
 2022 ربنتش

 ةغللا سيردت ديوجت
 ةيوقتو ةيغيزامألا
 ةيوغللا تابستكملا

 نيملعتملل

 ةيمقرلا دراوملا ددع
 ةجتنملا ةيرصب ةيعمسلاو

 ةغللا جامدإ
 ةيغيزامالا
 ةطشنألا فلتخمب

 تاقباسملاو
 ةينفلاو ةيفاقثلا

 تاسسؤملا يف
 ةيميلعتلا

 يكلملا دهعملا
 ةفاقثلل
 ةيغيزامالا

 ايونس

 ةغلل نيكمتلا
 بناجب ةيغيزامألا

 ةيبرعلا ةغللا
 يف ةيبنجألا تاغللاو
 تاءاضفلا فلتخم

 ةيوبرتلا

 ةيزاوملا ةطشنألا ددع
 ةيفاقثلا تاقباسملاو
 ايونس ةزجنملا ةينفلاو

 زكرم ثادحإ
 ةغللا ملعت

 لخاد ةيغيزامالا
 ميلعتلا تاسسؤم
 يليهأتلا يوناثلا

 يكلملا دهعملا
 ةفاقثلل
 ةيغيزامالا

 2021 ربنتش

 لك ةيطغت
 ميلعتلا تاسسؤم
 يليهأتلا يوناثلا
 ةغللا ملعت زكارمب

 ةثدحملا زكارملا ددع
 ايونس ةلعفملاو
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 مقر
 ريبدتلا

 نوناقلا قفو ريبدتلا
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 ريبدتلا سايق رشؤم ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا

 قفأ يف ةيغيزامألا
2030 

15 

 ةغللا دامتعا
 دهاعم يف ةيغيزامألا

 دراوملا نيوكت
 ةدئافل ةيرشبلا
 ةيمومعلا ةرادإلا

 ددع نم عفرلا
 رطأ ةذتاسألا
 – تايميداكألا
 ةغللا صصخت

 ةيغيزامالا

 ةيبرتلا ةرازو
 ةينطولا

 ينهملا نيوكتلاو
 – يلاعلا ميلعتلاو

 ةيبرتلا عاطق
 ةينطولا

 

 يكلملا دهعملا
 ةيغيزامألا ةفاقثلل

 ربوتكأ نم
 ىلإ 2021

 2030 ربوتكأ

 يقفألا ميمعتلا
 يدومعلاو

 سيردتل يجيردتلا
 ةيغيزامالا ةغللا

 )ة(ذاتسأ 400 نيوكت
 ةنس لك ديدج يفاضإ

 ةغللا يف صصختم
 .ةيغيزامالا

 تاردق نم عفرلا
 ةذتاسأو يشتفم
 ةغللا يف صصختلا

 يف ةيغيزامألا
 ةيجيتارتسالا راطإ
 نيوكتلل ةينطولا

 رمتسملا

 يكلملا دهعملا
 ةيغيزامالا ةفاقثلل

 لكشبو ايونس
 رمتسم

 ةغللا سيردت ديوجت
 ةيغيزامألا

 ةيوبرتلا رطألا ددع
 ةنس لك ةنوكملا

 جامدإو دادعإ
 ةغلل ةءوزجم
 يف ةيغيزامألا
 نيوكت جمانرب
 ةرادإلا رطأ
 زكارملاب ةيوبرتلا

 يكلملا دهعملا
 ةيغيزامألا ةفاقثلل

 2021 ربنتش

 ةيوبرت ةرادإ
 تاسسؤملاب

 ةنكمتم ةيميلعتلا
 عم لصاوتلا نم
 رسألاو لافطألا
 نيتيمسرلا نيتغللاب

 ةغللا ةءوزجم ةقيثو
 رطأب ةصاخلا ةيغيزامالا
 قداصم ةيوبرتلا ةرادإلا

 اهيلع
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 مقر
 ريبدتلا

 نوناقلا قفو ريبدتلا
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 ريبدتلا سايق رشؤم ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا

 نهمل ةيوهجلا
 نيوكتلاو ةيبرتلا

 فلتخمبو ةلودلل
 ةيناسللا تاريبعتلا
 فلتخمب ةلوادتملا

 برغملا قطانم
 جامدإو دادعإ
 ةغلل ةءوزجم
 يف ةيغيزامألا
 نيوكت جمانرب
 زكارمب نيشتفملا
 يشتفم نيوكت

 ميلعتلا

 يكلملا دهعملا
 ةيغيزامألا ةفاقثلل

 2021 ربنتش

 ريطأت نع نيلوؤسم
 تاسسؤملا ةبكاومو
 نينكمتم ةيميلعتلا
 نيتغللاب لصاوتلا نم
 .ةلودلل نيتيمسرلا

 ةغللا ةءوزجم ةقيثو
 ةصاخلا ةيغيزامالا

 .اهيلع قداصم نيشتفملاب

16  

 ثادحإ ةيناكمإ
 ةينيوكت كلاسم
 ثحبلل تادحوو
 ةغللا يف صصختملا
 نيتيغيزامألا ةفاقثلاو

 ميلعتلا تاسسؤمب
 يلاعلا

 تاعماجلا عيجشت
 كلاسم حتف ىلع

 يف تانيوكت
 ةيغيزامألا

 ةيبرتلا ةرازو
 ةينطولا

 ينهملا نيوكتلاو
 - يلاعلا ميلعتلاو

 ميلعتلا عاطق
 ثحبلاو يلاعلا

 يملعلا

 يكلملا دهعملا
 ةيغيزامالا ةفاقثلل

 ميلعتلا ةيريدم
 ةيمنتلاو يلاعلا
 ةيجوغاديبلا
 ةينطولا ةلاكولا
 نامضو مييقتل
 ميلعتلا ةدوج
 يملعلا ثحبلاو

 10 لاجآ لخاد
 تاونس

 كلاسم ميمعت
 عيمجب ةيغيزامألا

 تاعماجلا
 ةدمتعملا كلاسملا ددع
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 مقر
 ريبدتلا

 نوناقلا قفو ريبدتلا
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 ريبدتلا سايق رشؤم ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا

 ةدحو ةعجارم
 ةيغيزامألا ةغللا
 كلاسمب ةدمتعملا
 :ةيبرتلا يف ةزاجإلا
 ميلعتلا صصخت

 يئادتبالا

 تاعماجلا
 ينطولا زكرملا
 يوبرتلا ديدجتلل

 بيرجتلاو
 ةيبرتلا عاطق –

 ةينطولا
 جهانملا ةيريدم
 ةيبرتلا عاطق –

  ةينطولا
 ةيوهجلا زكارملا

 ةيبرتلا نهمل
 نيوكتلاو
 تايميداكألا
 ةيبرتلل ةيوهجلا

 نيوكتلاو
 يكلملا دهعملا
 ةيغيزامالا ةفاقثلل

2021/2022 

 نيماضم ةرولب
 قئارطو ةلصفم
 ريطأتلا بيلاسأو
 ةبسنلاب نيوكتلاو

 ةغللا ةدحول
 ةيغيزامألا ةفاقثلاو

 ريوطتو ثحب قرف ددع
 ةيغيزامألا ةفاقثلاو ةغللا

 ةثدحملا
 ةدمتعملا كلاسملا ددع

 ةرولب ىلع لمعلا
 يجذومن كلسم
 ةزاجإلا يف ينطو

 تاعماجلا
 ةينطولا ةلاكولا
 نامضو مييقتل
 ميلعتلا ةدوج

 10 لاجآ لخاد
 تاونس

 ةيرشبلا دراوملا ريفوت
 امب ،افيكو امك ةمزاللا

 ةجاحلا رياسي
 يف رطألل ةيمانتملا

 ةزاجإلا يف كلاسملا ددع-
 ةغللا صصخت ،ةيبرتلا يف
 ةدمتعملا ةيغيزامألا

 نيجيرخلا ددع-
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 مقر
 ريبدتلا

 نوناقلا قفو ريبدتلا
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 ريبدتلا سايق رشؤم ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا

 صصخت ةيبرتلا يف
 ةيغيزامالا ةغللا

 ثحبلاو يلاعلا
  يملعلا
 ةيبرتلا عاطق

 ةينطولا
 يكلملا دهعملا
 ةيغيزامألا ةفاقثلل

 ةيغيزامألا سيردت
 ةبسن ققحي امبو
 ةمهم سيردت

 تاعماجلا عيجشت
 ضعب جامدإ ىلع
 ىنعت تادحو
 ةغللاو خيراتلاب

 ةفاقثلاو
 نمض ةيغيزامالا
 نيوكتلا كلاسم

 ميلعتلا ةيريدم
 ةيمنتلاو يلاعلا
 ةيجوغاديبلا
 ةينطولا ةلاكولا
 نامضو مييقتل
 ميلعتلا ةدوج
 ثحبلاو يلاعلا

 يملعلا
 يكلملا دهعملا
 ةيغيزامألا ةفاقثلل

 10 لاجآ لخاد
 تاونس

 ددعتلا زيزعت
 ةبلطلا ىدل يوغللا

 يتلا كلاسملا ددع
 وأ رصانع نمضتت

 ىنعت تادحو
 جمانرب ،ةيغيزامألاب
 ةيغيزامألا يف سويرولاكب

 ةغللا سيردت
 دهعملاب ةيغيزامألا
 رطأ نيوكتل يكلملا
 ةضايرلاو ةبيبشلا
 هل ةعباتلا زكارملاو

 ةفاقثلا ةرازو
 بابشلاو

 عاطق -ةضايرلاو
 بابشلا

 يكلملا دهعملا
 ةيغيزامألا ةفاقثلل

 ايونس

 ةغللا سيردت رارقإ
 يف ةيغيزامألا
 دهعملا تاررقم
 لكشب بالطلل

 يمسر

 ميمعتلا ةبسن



38 
 

 مقر
 ريبدتلا

 نوناقلا قفو ريبدتلا
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 ريبدتلا سايق رشؤم ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا

 ةغللا ناقتإ
 نكمتو ةيغيزامألا

 نم دهعملا ةبلط
 ريباعت فلتخم
 اهب لصاوتلا

 ةغللا سيردت
 دهعملاب ةيغيزامألا

 مولعل ينطولا
 ثارتلاو راثآلا

 ةفاقثلا ةرازو
 بابشلاو

 عاطق -ةضايرلاو
 ةفاقثلا

 ميلعتلا عاطق
 يلاعلا

 يكلملا دهعملا
 ةيغيزامألا ةفاقثلل

 ايونس

 ةغللا سيردت رارقإ
 يف ةيغيزامألا
 دهعملا تاررقم
 لكشب بالطلل

 يمسر
 ةغللا ناقتإ

 نكمتو ةيغيزامألا
 نم دهعملا ةبلط
 ريباعت فلتخم
 اهب لصاوتلا

     ةصصخملا تاعاسلا ددع
 ةبلطلا ددع

 ةدحو ثادحإ
 ةغلل نيوكت

 دهعملاب ةيغيزامألا
 يلاعلا
 ءاضقلل

 لدعلا ةرازو
 يكلملا دهعملا
 ةيغيزامألا ةفاقثلل

 عورش(   2021
 يف دهعملا(
 هذه ميدقت
 ذنم صصحلا

 ةنس ةيادب
2019(. 

 ةغللا سيردت رارقإ
 يف ةيغيزامألا
 دهعملا تاررقم
 لكشب بالطلل

 يمسر
 ةغللا ناقتإ

 نينوكملا ددع
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 مقر
 ريبدتلا

 نوناقلا قفو ريبدتلا
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 ريبدتلا سايق رشؤم ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا

 نكمتو ةيغيزامألا
 نم دهعملا ةبلط
 ريباعت فلتخم
 اهب لصاوتلا

 ةغللا سيردت
 دهعملاب ةيغيزامألا
 ثحبلل ينطولا
 دهعمو يعارزلا
 يناثلا نسحلا
 ةرطيبلاو ةعارزلل
 ةينطولا ةسردملاو
 سانكمب ةحالفلل

 ةحالفلا ةرازو
 يرحبلا ديصلاو
 ةيورقلا ةيمنتلاو
 تاباغلاو هايملاو

 يكلملا دهعملا
 ةيغيزامألا ةفاقثلل

2023 

 لصاوتلا ناقتإ
 ةيغيزامألا ةغللاب
 اهميلعت ريسيتو

 اهرشنو

 نينوكملا ددع

 تادحو ثادحإ
 ةغللا سيردت

 ةيغيزامألا
 نييورقلا ةعماجب

 تاسسؤملاو
 :اهل ةعباتلا
 راد ةسسؤم

 ةينسحلا ثيدحلا
 دمحم دهعمو

 فاقوألا ةرازو
 نوؤشلاو
 ةيمالسإلا

           ةيملعلا سلاجملا
 ةرازو تايبودنم
 نوؤشلاو فاقوألا

 ةيمالسإلا

 يف رمتسم
 نامزلا

 لصاوتلا ناقتإ
 ةيغيزامألا ةغللاب
 اهميلعت ريسيتو
 ريفوت     اهرشنو
 يرشبلا رصنعلا

 لهؤملا

 ةثدحملا تادحولا ددع
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 مقر
 ريبدتلا

 نوناقلا قفو ريبدتلا
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 ريبدتلا سايق رشؤم ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا

 تاءارقلل سداسلا
 تاساردلاو

 دهعمو ةينآرقلا
 سداسلا دمحم
 ةمئألا نيوكتل

 نيدشرملاو
 تادشرملاو
 ةغللا جامدإ

 ةفاقثلاو
 نمض نيتيغيزامألا

 نيوكتلا جمارب
 نيبردتم ةدئافل
 يداعلا كلسلا
 .ةطلسلا لاجرل

 ةيلخادلا ةرازو

 يكلملا دهعملا
 ةيغيزامألا ةفاقثلل

 ذنم هب لومعم
 يساردلا مسوملا

2009 / 2010 

 ةطلس لاجر دادعإ
 عم لصاوتلل نيلهؤم
 نيثدحتملا نينطاوملا
 .ةيغيزامألا ةغللاب

 نيديفتسملا جاوفألا ددع
 دهعملاب نيوكتلا نم
 .ةيبارتلا ةرادإلل يكلملا

 ةغللا جاردإ
 نمض ةيغيزامألا
 عضخي يتلا داوملا

 وبردتم اهيف
 يداعلا كلسلا
 ةطلسلا لاجرل
 رمتسملا مييقتلل

 يكلملا دهعملا
 ةيغيزامألا ةفاقثلل

 ذنم هب لومعم
    يساردلا مسوملا

2018 / 2019 

 ةطلس لاجر دادعإ
 عم لصاوتلل نيلهؤم
 نيثدحتملا نينطاوملا
 .ةيغيزامألا ةغللاب

 نيديفتسملا جاوفألا ددع
 دهعملاب نيوكتلا نم
 ةيبارتلا ةرادإلل يكلملا
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 مقر
 ريبدتلا

 نوناقلا قفو ريبدتلا
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 ريبدتلا سايق رشؤم ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا

 ةغللا جاردإ
 نمض ةيغيزامألا
 يركسعلا ميلعتلا

 يذلا يتايلمعلاو
 ناكرأ هالوتت
 ةماعلا برحلا
 ةحلسملا تاوقلل

 ةيكلملا

 ةيلخادلا ةرازو
 ةبدتنملا ةرازولا

 سيئر ىدل
 ةفلكملا ةموكحلا

 عافدلا ةرادإب
 ينطولا

 يكلملا دهعملا
 ةيغيزامألا ةفاقثلل

 10 لاجآ لخاد
 تاونس

 ةيركسع رطأ دادعإ
 عم لصاوتلل نيلهؤم
 نيثدحتملا نينطاوملا
 .ةيغيزامألا ةغللاب

 نيديفتسملا جاوفألا ددع
 نيوكتلا نم

 ثحبلا عيجشت
 يف يملعلا
 تاذ نيدايملا
 ةيغيزامألاب ةلصلا

 ةيبرتلا ةرازو
 ةينطولا

 ينهملا نيوكتلاو
 - يلاعلا ميلعتلاو

 ميلعتلا عاطق
 ثحبلاو يلاعلا

 يملعلا

 ثحبلا ةيريدم
 راكتبالاو يملعلا

 ينطولا زكرملا
 يملعلا ثحبلل
 دهعملا ينقتلاو
 ةفاقثلل يكلملا

 ةيغيزامألا

 10 لاجآ لخاد
 تاونس

 ديصرلا زيزعت
 يفاقثلاو يفرعملا
 ثاحبألاب تاعماجلاب

 يف تالاقملاو
 زيزعت ةيغيزامألا
 ثاحبألاو تاساردلا

 كيتكاديدلا يف
 مولعو جهانملاو
 ةقلعتملا ةيبرتلا
 ريفوتةيغيزامألاب
 ةصاخ ةيثحب تاينب
 تاساردلاب ىنعت

  ةيغيزامالا

 يف تانيوكتلا ددع
                           دمتعملا هاروتكدلا
 تاذ رواحملا ددع
 تاساردلاب ةقالعلا
 ددع         ةيغيزامألاب

 تاربتخملاو قرفلا
 ددع ةدمتعملا
 تاحورطألا
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 مقر
 ريبدتلا

 نوناقلا قفو ريبدتلا
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 ريبدتلا سايق رشؤم ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا

 ثحبلا عيجشت
 ملع يف يناديملا
 ايجولوبورثنألا
 ينطولا دهعملاب

 راثآلا مولعل
 ثارتلاو

 ةفاقثلا ةرازو
 بابشلاو

 عاطق -ةضايرلاو
 ةفاقثلا

 يكلملا دهعملا
 ةيغيزامألا ةفاقثلل

 نم ءادتبا
 يساردلا مسوملا

2021 /2022 

 لوح ثوحب زاجنإ
 يداملا ثارتلا
 ةفاقثلل يداماللاو
 ابلاط20( ةيغيزامألا

 )ايونس

 ةزجنملا ثوحبلا ددع

 يتدام جاردإ
 ةساردلاو قيقحتلا
 يغيزامألا ثارتلل

 تادامتعا نمض
 ىلع ثحبلا
 هاروتكدلا ىوتسم
 ةعباتلا دهاعملا يف

 ةعماجلل

 فاقوألا ةرازو
 نوؤشلاو
 ةيمالسإلا

 ثيدحلا راد
          ةينسحلا
 دمحم دهعم

 تاءارقلل سداسلا
 تاساردلاو
 ةينآرقلا

 يف رمتسم
 نامزلا

 ليعفتو ريوطت
 يف يملعلا ثحبلا
 بوتكملا ثارتلا
 ةيغيزامألا ةغللاب

 ةساردلاو قيقحتلا يتدام
 ةثدحم يغيزامألا ثارتلل

 سيردت ميمعت
 ةيغيزامألا ةغللا
 دهعملاب ةفاقثلاو

 نفلل يلاعلا
 يحرسملا

 يفاقثلا طيشنتلاو

 ةفاقثلا ةرازو
 بابشلاو

 عاطق -ةضايرلاو
 ةفاقثلا

 يكلملا دهعملا
 ةيغيزامألا ةفاقثلل

 ةيبرتلا ةرازو
 نيوكتلاو ةينطولا
 ميلعتلاو ينهملا
 ثحبلاو يلاعلا

 يملعلا

 كلسلاب ايونس
 يناثلاو لوألا

 ليلد دامتعا
 دحوم يجوغاديب
 ةغللا سيردتل

 ةيغيزامألا
 ةغللا سيردت رارقإ

 يف ةيغيزامألا
 دهعملا تاررقم

 نم نيديفتسملا ددع
 نيوكتلا
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 مقر
 ريبدتلا

 نوناقلا قفو ريبدتلا
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 ريبدتلا سايق رشؤم ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا

 لكشب بالطلل
 يمسر

 ةغللا ناقتإ
 نكمتو ةيغيزامألا

 نم دهعملا ةبلط
 ريباعت فلتخم
 اهب لصاوتلا

 ةغللا سيردت
 دهعملاب ةيغيزامألا
 نونفلل ينطولا

 ةليمجلا

 يكلملا دهعملا
 ةيغيزامألا ةفاقثلل

 ةيبرتلا ةرازو
 نيوكتلاو ةينطولا
 ميلعتلاو ينهملا
 ثحبلاو يلاعلا

 يملعلا

 نم ءادتبا
 مسوملا

-2022يعماجلا
2023 

 ليلد دامتعا
 دحوم يجوغاديب
 ةغللا سيردتل

 صيصختو ةيغيزامألا
 ثوحبلا عيضاوم
 لاجم يف تافرتحملاو

 ةفاقثلاو ةغللا
 بعش( ةيغيزامألا
 ميمصتلاو نفلا
 )ةموسرملا ةطرشألاو

         ةزجنملا عيراشملا ددع
 ثوحبلا عيضاوم ددع
 ةزجنملا تافرتحملاو

 ةغللا سيردت
 دهعملاب ةيغيزامألا

 نهمل يلاعلا
 يرصبلا يعمسلا

 ةفاقثلا ةرازو
 بابشلاو

 عاطق -ةضايرلاو
 لاصتالا

 يكلملا دهعملا
 ةيغيزامألا ةفاقثلل

 ةيبرتلا ةرازو
 نيوكتلاو ةينطولا

 5 لاجآ لخاد
 تاونس

 جاتنإل ةبلطلا ليهأت
 ةيئامنيس لامعأ
 ةيرصب ةيعمسو
 ةبوحصم ةينفو

 ةبلطلا ددع
 ثحب ةدحونيلهؤملا

 ةثدحم
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 مقر
 ريبدتلا

 نوناقلا قفو ريبدتلا
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 ريبدتلا سايق رشؤم ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا

 ISMACامنيسلاو
 ةدحو ثادحإ عم
 صصختملا ثحبلل

 امنيسلا يف
 يرصبلا يعمسلاو

 يغيزامألا

 ميلعتلاو ينهملا
 ثحبلاو يلاعلا

              يملعلا
 يلاعلا دهعملا
 لاصتالاو مالعإلل

 ىلإ ةيباتك ةمجرتب
 ةيغيزامألا ةغللا
 ةغللا لامعتساو
 يف ةيغيزامألا

 مهتاعادبإ
 ةبلطلا نيكمتةينفلا
 تاريبعتلا دامتعا نم
 ةيغيزامألا ةيناسللا
 اهتانوكمو ةلوادتملا
 ةينفلا مهتافنصم يف

 ةغللا سيردت
 دهعملاب ةيغيزامألا

 مالعإلل يلاعلا
 ))ISIC لاصتالاو

 يكلملا دهعملا
 ةيغيزامألا ةفاقثلل

 ذنم هب لومعم
 مسوملا ةيادب

 يعماجلا
2017/2018 

 ةبلطلا نيكمت
 نم نييفاحصلا
 ةغللا لامعتسا

 ةيغيزامألا
 ةغللا ميسرت

 ليعفتو ةيغيزامألا
 نم 5 لصفلا
 .يبرغملا روتسدلا
 ةغللا سيردت رارقإ

 يف ةيغيزامألا
 دهعملا تاررقم

 نم نيديفتسملا ددع
 .نيوكتلا
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 مقر
 ريبدتلا

 نوناقلا قفو ريبدتلا
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 ريبدتلا سايق رشؤم ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا

17 

 فلتخم ةاعارم
 ةيناسللا تاريبعتلا
 تانوكم فلتخمو
 ةيغيزامألا ةفاقثلا
 ريغو اهنم ةيداملا
 ةيغيزامألا ةيداملا
 فلتخم يف ةلوادتملا

 يف برغملا قطانم
 جهانملا دادعإ
 تاررقملاو جماربلاو
 ةصاخلا ةيساردلا

 ةغللا سيردتب
 ةيغيزامألا

 راطإلا فييكت
 ميلعتلل يجاهنملا

 يلوألا
 تاعومجملاو
 قداصملا ةيوبرتلا

 لجأ نم اهيلع
 رامثتسا''
 تابستكملا

 ةيفاقثلاو ةيوغللا
 "لفطلل ةيلوألا

 اهنيب نمو
 فلتخم"
 تاريبعتلا
 ةيناسللا
 ةيغيزامالا

 فلتخمب ةلوادتملا
 "برغملا قطانم

 ةيبرتلا ةرازو
 ةينطولا

 ينهملا نيوكتلاو
 يلاعلا ميلعتلاو
 ةيبرتلا عاطق –

 ةينطولا

 يكلملا دهعملا
  ةيغيزامألا ةفاقثلل

 ىلعألا سلجملا
 نيوكتلاو ةيبرتلل
 يملعلا ثحبلاو

 2022 ربنتش
 راطإلل ةديدج ةغيص
 ميلعتلل يجاهنملا

 يلوألا

 يجاهنملا راطإلا ةقيثو
 يلوألا ميلعتلل
 ةيوبرت تاعومجمو

Collections 
pédagogiques 

 ةطشنأل ةنمضتم
 تاريبعتلا فلتخمب
 ةيغيزامألا ةيناسللا
 .اهيلع قداصم ةلوادتملا
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 عیرشتلا لاجم يف ةیغیزامألا جامدإ : ثلاثلا روحملا
میظنتلاو

 ةحرتقم  ةطشنأ 5
11 ةداملا ریبادت 1  ریبادتلا لامعإل  ثلاثلا بابلا



47 
 

 ريبدتلا مقر
 قفو ريبدتلا

 نوناقلا
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 ريبدتلا سايق رشؤم ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا

18 

 تارادإلا رشن
 صوصنلل
 ةيعيرشتلا
 تاذ ةيميظنتلاو
 ةماعلا ةغبصلا
 ةيغيزامألا ةغللاب
 ةيمسرلا ةديرجلاب

 نيناوقلا ةمجرت
 مظنت يتلا ميسارملاو
 ىلع ةيرادإلا ةياصولا
 ةيلالسلا تاعامجلا

 ةيلخادلا ةرازو

 ةماعلا ةنامألا
     ةموكحلل
 يكلملا دهعملا

 ةفاقثلل
 ةيغيزامألا

 لاجآ لخاد
 تاونس 15

 نيثدحتملا نيكمت
 ةيغيزامألا ةغللاب
 ىلع فرعتلا نم
 ةديدجلا نيناوقلا

 ةينوناقلا صوصنلا ددع
 ءارجإلاب ةلومشملا ةيميظنتلاو

 نوناقلا نيمضت
 قلعتملا يميظنتلا
 يئاضقلا ميظنتلاب
 ليعفت ىلع صنت ةدام

 يمسرلا عباطلا
 لاجم يف ةيغيزامألل
 روتسدلل اقبط ءاضقلا
 هنأش نم ىضتقم وهو

 نوناق ليدعت
 1965 ةنسل بيرعتلا

 ديحوتب صاخلا
 هتبرغمو ءاضقلا
 نييحت عم ،هبيرعتو
 ريشانملاو ميسارملا
 ةغللا دامتعاب ةصاخلا
 يضاقتلل ةغلك ةيبرعلا

 لدعلا ةرازو

 ةسسؤملا
   ةيعيرشتلا
 ةطلسلا
 ةيئاضقلا
 ةباينلا ةسائر

 ةماعلا

 يناثلا فصنلا
 2021 ةنس نم

 راطإلا داجيإ
 ليعفتل ينوناقلا
 يمسرلا عباطلا
 ةغلك ةيغيزامألل

 يضاقتلل

 يذلا ينوناقلا لصفلا ةغايص
 نمض رمألا اذه نمضيس
 قلعتملا يميظنتلا نوناقلا

 يئاضقلا ميظنتلاب
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 ريبدتلا مقر
 قفو ريبدتلا

 نوناقلا
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 ريبدتلا سايق رشؤم ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا

 ةغللا ةفاضإب
 .اهبناج ىلإ ةيغيزامألا

 تايطعملا عمج
 تاساردلا زاجناو
 يف تايجاحلا ديدحتو

 عيرشتلا لاجم
 فاقوألا ةرازو

 نوؤشلاو
 ةيمالسإلا
 فاقوألا ةرازو

 نوؤشلاو
 ةيمالسإلا

 

 يكلملا دهعملا
 ةفاقثلل
 ةيغيزامألا

 ناتنس

 صوصنلا دادعإ
 ةيعيرشتلا
 ةيميظنتلاو

 ةيبرعلا نيتغللاب
 ةيغيزامألاو

 :ةبسنب عاطقلا تايجاح ةيبلت
 ةنسلا لالخ ةئاملاب 30-

  ةرشاعلا
 ةنسلا لالخ ةئاملاب 30-

 ةرشع ةيداحلا
 ةنسلا لالخ ةئاملاب 40 -

 ةرشع ةيناثلا

 رطأ رايتخاو فيظوت
 ةيغيزامألاب ةملم
 اهتفرعم قيمعتو

 ةغللا هذهب

 يكلملا دهعملا
 ةفاقثلل
 ةيغيزامألا

 4لاجآ لخاد
 تاونس

 صوصنلا دادعإ
 ةيعيرشتلا
 ةيميظنتلاو

 ةيبرعلا نيتغللاب
 ةيغيزامألاو

 عاطقلا تايجاح ةيبلت
 لالخ ةئاملاب 30-:ةبسنب
 ةئاملاب 30- ةرشاعلا ةنسلا
 -ةرشع ةيداحلا ةنسلا لالخ
 ةيناثلا ةنسلا لالخ ةئاملاب 40

 ةرشع

 ةململا رطألا نيكمت
 نم ةيغيزامألا ةغللاب
 ةينوناقلا تاحلطصملا

 ةغللا هذهب

 يكلملا دهعملا
 ةفاقثلل
 ةيغيزامألا

 لاجآ لخاد
3 
 تاونس

 صوصنلا دادعإ
 ةيعيرشتلا
 ةيميظنتلاو

 ةيبرعلا نيتغللاب
 ةيغيزامألاو

 :ةبسنب عاطقلا تايجاح ةيبلت
 ةنسلا لالخ ةئاملاب 30-

  ةرشاعلا
 ةنسلا لالخ ةئاملاب 30-

 ةرشع ةيداحلا
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 ريبدتلا مقر
 قفو ريبدتلا

 نوناقلا
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 ريبدتلا سايق رشؤم ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا

 ةنسلا لالخ ةئاملاب 40 -
 ةرشع ةيناثلا
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 لاجم يف ةیغیزامألا جامدإ : عبارلا روحملا
 لاصتالاو مالعإلا

 لامعإل ةحرتقم  ةطشنأ 7
 16 - 15 - 14 - 13 -  12 داوملا ریبادت 5  ریبادتلا

عبارلا بابلا  17 -
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 نوناقلا قفو ريبدتلا ريبدتلا مقر
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 لوؤسملا
 يسيئرلا

 ريبدتلا سايق رشؤم ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا

19 

 ةيغيزامألا ةغللا جامدإ
 لئاسو فلتخم يف
 ةيمومعلا مالعإلا
 راطإ يف ةصاخلاو
 معدلا تايقافتا
 فرط نم صصخملا
 راطإ يف اذكو ،ةلودلا
 ةصاخلا تالمحت رتافد

 ةيزفلتلا تاونقلاب
 ةيعاذإلاو

 جامدإ ةلصاوم
 ةيغيزامألا ةغللا
 لئاسو فلتخم يف
 ةيمومعلا مالعإلا
 تامازتلالا قفو
 يف اهيلع صوصنملا

 تالمحت رتافد
 مالعإلا يدهعتم
 عفرلاو ،يمومعلا
 جماربلا ةصح نم

 تاجاتنإلا
 ةغللاب تارقفلاو
 يف ةيغيزامألا
 ةيزفلتلا تاونقلا

 يف ةيعاذإلاو
 يمومعلا عاطقلا

 ةفاقثلا ةرازو
 بابشلاو
 -ةضايرلاو
 لاصتالا عاطق

 ةينطولا ةكرشلا
 ةزفلتلاو ةعاذإلل

 دايروص ةكرش
 ةيناثلا ةانقلا

2022/2023 

 فادهألا قيقحت
 ةمدخلل ةماعلا
 لاصتالل ةيمومعلا
 يرصبلا يعمسلا

 لمع تارشؤمو ماقرأ
 ةينطولا ةكرشلا
 ةزفلتلاو ةعاذإلل

20 

 تاونقلا ليهأت
 ةيعاذإلاو ةيزفلتلا
 ةيمومعلا ةيغيزامألا

 ثب ةمدخ نيمأتل
 ،ةعونتمو ةلصاوتم

 نيوكتو دادعإ
 دراوملا ليهأتو
 ةلماعلا ةيرشبلا

 مالعإلا عاطق يف

 ةفاقثلا ةرازو
 بابشلاو
 -ةضايرلاو
 لاصتالا عاطق

 يكلملا دهعملا
 ةفاقثلل
 ةيغيزامألا

 5 لجأ لخاد
 تاونس

 ليزنتلا نامض
 جامدإل يلعفلا
 لاجم يف ةيغيزامألا

 مالعإلا

 ةيرشبلا دراوملا ددع
 ةلهؤملا

 ةيلاملا بصانملا ددع
 ةثدحملا
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 نوناقلا قفو ريبدتلا ريبدتلا مقر
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 لوؤسملا
 يسيئرلا

 ريبدتلا سايق رشؤم ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا

 بارتلا ةفاك يطغت
 ريسيتو ،ينطولا

 تاونقلا هذه لابقتسا
 برغملا جراخ

21 

 جماربلا ةصح نم عفرلا
 تارقفلاو تاجاتنإلاو
 يف ةيغيزامألا ةغللاب
 ةيزفلتلا تاونقلا
 وأ ةماعلا ةيعاذإلاو
 يف ةيتاعوضوملا
 ماعلا نيعاطقلا

 صاخلاو

 يجيردتلا عفرلا
 ةانق ثب تاعاسل

 تغيزامت

 ةفاقثلا ةرازو
 بابشلاو
 -ةضايرلاو
 لاصتالا عاطق

 ةينطولا ةكرشلا
 ةزفلتلاو ةعاذإلل

 دايروص ةكرش
 ةيناثلا ةانقلا

 5 لجأ لخاد
 تاونس

 ةمهاسملا ةلصاوم
 ميسرتو ليعفت يف
 يف ةيغيزامألا ةغللا

 يعمسلا لاجملا
   يرصبلا

 جماربلا ثب ةلصاوم
 ةيبرعلا نيتغللاب

 ةيغيزامألا
 تاجهللابو

 ةيوفشلا تاريبعتلاو
 ةعونتملا ةيبرغملا

 سايقلا تارشؤم
 ةيزفلتلا تاونقلاب
 وأ ةماعلا ةيعاذإلاو
 يف ةيتاعوضوملا
 ماعلا نيعاطقلا

 صاخلاو
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 نوناقلا قفو ريبدتلا ريبدتلا مقر
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 لوؤسملا
 يسيئرلا

 ريبدتلا سايق رشؤم ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا

22 

 لامعتسا رايعم ةاعارم
 يف ةيغيزامألا ةغللا
 معد ةلصاوم ةيلمع
 تاجاتنإلاو لامعألا
 ةيرصبلا ةيعمسلا
 ةفاحصلاو ةيئامنيسلاو

 ةيمقرلاو ةبوتكملا
 طورشلل ةيفوتسملا
 ىلع لوصحلل ةينوناقلا

 يمومعلا معدلا

 ةيمانيدلا ةلصاوم
 ةيجولونكتلا
 يمقرلا لصاوتلاو
 ةيغيزامألا ةغللاب

 ةفاقثلا ةرازو
 بابشلاو
 -ةضايرلاو
 لاصتالا عاطق

 

 يكلملا دهعملا
 ةفاقثلل
    ةيغيزامألا
 ايلعلا ةئيهلا

 يعمسلل
 يرصبلا

 لصاوتم

 روضح ةيوقت
 تاكبش ىلع ةكرشلا
 يعامتجالا لصاوتلا
 ثبلا ةمدخ ةيوقت
 قيبطت ىلع رشابملا

LIVE SNRT 
 عطاقم لدابت
 ةصنم ربع ويديفلا

 بوتوي

 تارايزلا ددع
 ةمدخ ىلع ةلجسملا
 رشابم ةينطولا ةكرشلا

SNRT LIVE 
 تارايزلا ددع

 عقاوم ىلع ةلجسملا
 بيولا

 ددع SNRTتاونقو
 ةلجسملا تادهاشملا
 ىلع ةكرشلا ةانق ىلع

 بوتوي ةصنم

 رايعم ةاعارم
 ةغللا لامعتسا
 يف ةيغيزامألا
 ةلصاوم ةيلمع
 لامعألا معد
 تاجاتنإلاو

 ةيرصبلا ةيعمسلا
 ةيئامنيسلاو

 ةينطولا ةكرشلا
 ةزفلتلاو ةعاذإلل

 دايروص ةكرش
 ةيناثلا ةانقلا
 يئامنيسلا زكرملا

 يبرغملا

2021/2022 

   ةدوج نيسحت
 يعمسلا جاتنإلا
 ينطولا يرصبلا
 ةيغيزامألا ةغللاب

   ةدوج نيسحت
 يئامنيسلا جاتنإلا
 ةغللاب ينطولا

 ةيغيزامألا

 ةيعمسلا لامعألا ددع
 ةيغيزامألا ةيرصبلا
 معدلا نم ةديفتسملا

  يمومعلا
 لامعألا ددع

 ةديفتسملا ةيئامنيسلا
 يمومعلا معدلا نم
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 نوناقلا قفو ريبدتلا ريبدتلا مقر
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 لوؤسملا
 يسيئرلا

 ريبدتلا سايق رشؤم ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا

 ةفاحصلاو
 ةيمقرلاو ةبوتكملا

 ةيفوتسملا
 ةينوناقلا طورشلل

 ىلع لوصحلل
 يمومعلا معدلا

 دئارجلا ددع عفر
 ةينورتكلالاو ةيقرولا

 ةيغيزامألا ةغللاب

 جاردإ ةلصاوم
 ةزئاج فنص

 يغيزامألا جاتنإلا
 ةزئاجلا نمض
 ىربكلا ةينطولا

 ةفاحصلل

 يكلملا دهعملا
 ةفاقثلل
 ةيغيزامألا

2021/2022 

 ئدابملا ليعفت
 ةقلعتملا ةيروتسدلا
 ةيوغللا ةيددعتلاب
 ةيفاقثلاو ةيركفلاو
 فانصأ ثادحإ
 ةزئاجلل ةديدج
 ىربكلا ةينطولا
 نمضتت ةفاحصلل

 جاتنإلا ةزئاج
 يغيزامألا

 جاتنإلا مجح عفر
   يغيزامألا يفحصلا

 تاجاتنإلا ددع
 ةزئاجلاب ةزئافلا
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 نوناقلا قفو ريبدتلا ريبدتلا مقر
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 لوؤسملا
 يسيئرلا

 ريبدتلا سايق رشؤم ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا

 جاتنإلا ةدوج عفر
 يغيزامألا يفحصلا

23 

 ةيكلملا لئاسرلاو بطخلا ثب

 ةيمسرلا تاحيرصتلاو
 ،نييمومعلا نيلوؤسملل
 ةيزفلتلا تاونقلا ىلع
 ةيمومعلا ةيعاذإلاو
 ةبوحصم ،ةيغيزامألا
 وأ ةيهافشلا اهتمجرتب

 ةغللا ىلإ ةيباتكلا
 ةيغيزامألا

 لاصتالا عاطق
 بطقلا تاونق

 يمومعلا

 يكلملا دهعملا
 ةفاقثلل
 ةيغيزامألا

 ةنس نم ءادتبا
2022 

 عم لصاوتلا نامض
 نينطاوملا

 بطخلا ددع
 ةيمسرلا تاحيرصتلاو تاغالبلاو لئاسرلاو

 ةمجرتملا
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 تالاجم فلتخم يف ةیغیزامألا جامدإ : سماخلا روحملا
 ينفلاو يفاقثلا عادبإلا

 احرتقم اطاشن  17
20 - 19- 18 داوملا ریبادت 3  ریبادتلا لامعإل  سماخلا بابلا
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 نوناقلا قفو ريبدتلا ريبدتلا مقر
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا

 سايق رشؤم
 ريبدتلا

24 

 معدو عيجشت
 تاجاتنإلاو تاعادبإلا
 تاناجرهملاو ةيغيزامألا

 ةيفاقثلاو ةينفلا
 ةاعارم عم ةيغيزامألا
 ةيفاقثلا تايصوصخلا

 فلتخمل ةيوهجلا
 برغملا قطانم

 ميظنت ةلصاوم
 ةينفلا تاناجرهملا

 ةيثارتلاو

 ةفاقثلا ةرازو
 بابشلاو

 عاطق -ةضايرلاو
 ةفاقثلا
 ةفاقثلا ةرازو

 بابشلاو
 عاطق -ةضايرلاو

 ةفاقثلا
 

 تايعمجلا
 ةيفاقثلا
 تاعاطقلا
 ةيموكحلا

 ةيبارتلا تاعامجلا
 عاطقلا تاسسؤم

 صاخلا
 تاعماجلا
  ةيبرغملا

 صاخلا عاطقلا
 ةيزفلتلا تاونقلا
 تائيهو مالعإلا
 يرصبلا يعمسلا

 ثحبلا زكارم

 ايونس

 يغيزامألا ثارتلا نيمثت
  هتايصوصخ زاربإو

 ةينفلا ريباعتلاب ءافتحالا
 ربع ةرشتنملا ةليصألا
 ةكلمملا عوبر فلتخم
 اهعاعشإ زيزعت ىلع لمعلاو

 ايملاع
 ريباعتلا فلتخم نوص

 ةثراوتملا ةينفلا
 ةدعاصلا لايجألا فيرعت

 تانوكم عونتو ءارثب
  ةليصألا ةيبرغملا ةراضحلا
 ةيبرغملا ةينفلا ريباعتلا لقن
 رضاحلا لايجأ ىلإ ةلصأتملا

 لبقتسملاو
 يلحملا داصتقالا معد

 ينطولاو

 تاعادبإلا ددع
 تاجاتنإلاو
 ةيغيزامألا
            ةمعدملا

 تاناجرهملا ددع
 ةمظنملا
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 نوناقلا قفو ريبدتلا ريبدتلا مقر
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا

 سايق رشؤم
 ريبدتلا

 جماربلا نم عفرلا
 ةصاخلا ةيفاقثلا
 ةفاقثلاو ثارتلاب
 ةمظنملا ةيغيزامألا
 تاسسؤملا فلتخمب
 دامتعا عم ةيفاقثلا
 يف ةيغيزامألا ةغللا
 .يفاقثلا طيشنتلا

 ةيلحملا تاعامجلا
 تايعمجلاو

 ايونس
 ةيوغللا ةلادعلا رارقإ

 دالبلاب ةيفاقثلاو

 ةطشنألا ددع
 ةيفاقثلا
 ةيغيزامألا

 جمارب يف ةجردملا
 يفاقثلا ضرعلا

 ةمظنملا

 باتكلا ةكراشم
 يف يغيزامألا
 باتكلا ضراعم
 ةيلودلاو ةينطولا

 ةيوهجلاو
 ةيميلقإلاو

 يكلملا دهعملا
 ةيغيزامألا ةفاقثلل
 باتكلا رشن رود

       يغيزامألا
 باتكلا عيب طقن

 يغيزامألا

 ايونس

 ةغللاب باتكلا روضح
 ةفاقثلا لوحو ةيغيزامألا
 ضراعم فلتخمب ةيغيزامألا
 ةرازولا اهمظنت يتلا باتكلا

 لخاد ،اهيف كراشت وأ
 هجراخو برغملا

 باتكلا لوح ةطشنأ ميظنت
 يف ةيغيزامألا ةفاقثلاو
 اهمظنت يتلا ضراعملا
 اهيف كراشت وأ ةرازولا

 تاكراشملا ددع
 ضراعملا يف

 ةيلودلاو ةينطولا
 ةيوهجلاو
 ةيميلقإلاو

 ميظنت ةلصاوم
 برغملا ةزئاج

 عادبإلل ةيعيجشتلا

 نيفلؤملا
 ةغللاب نيرشانلاو

 ايونس
 ةيروتسدلا ئدابملا ليعفت

 ةيددعتلاب ةقلعتملا
 ةيركفلاو ةيوغللا

 بتكلا ددع
 يف ةكراشملا
 ايونس ةزئاجلا
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 نوناقلا قفو ريبدتلا ريبدتلا مقر
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا

 سايق رشؤم
 ريبدتلا

 يغيزامألا يبدألا
 ةيرعشلا لامعألاو

 ةيئاورلاو
 ةيحرسملاو

 ةزئاجو ةيصصقلاو
 ةيعيجشتلا برغملا

 يف تاساردلا يف
 ةفاقثلا لاجم
 ةيغيزامألا

 لوحو ةيغيزامألا
 ةيغيزامألا ةفاقثلا

 ةيفاقثلاو
 ةغللاب فيلأتلا عيجشت

 ةيغيزامألا
 ةغللاب رشنلا ةيمنت

 ةيغيزامألا
 ةدوجو مجح عفر
 ةيبدألا تاجاتنإلا

 ةيغيزامألا

 معدو عيجشت
 تاعادبإلا
 تاجاتنإلاو
 ةيغيزامألا

 ةينفلا تاناجرهملاو
 ةيفاقثلاو

 عم ةيغيزامألا
 ةاعارم

 تايصوصخلا
 ةيوهجلا ةيفاقثلا
 قطانم فلتخمل

 .برغملا

 تاسسؤملا
    ةيمومعلا

      ةيبارتلا تاعامجلا
 تايعمجلا
           ةيفاقثلا

 صاخلا عاطقلا

 ايونس

 عيراشملا ددع نم عفرلا
 تاناجرهملاو ةيفاقثلا
 ةمعدملا ةيغيزامألا
 يفاقثلا عونتلا نيمثت

 يوهجلاو يلحملا

 عيراشملا ددع
 ةيفاقثلا
 تاناجرهملاو
 ةيغيزامألا
 ةمعدملا
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 نوناقلا قفو ريبدتلا ريبدتلا مقر
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا

 سايق رشؤم
 ريبدتلا

 معدو عيجشت
 ةمجرتملا لامعألا

 ةغللا ىلإو نم
 ةيغيزامألا

 يكلملا دهعملا
 ةيغيزامألا ةفاقثلل

 ايونس
 ىلإو نم ةمجرتلا ريوطت

 ةيغيزامألا ةغللا
 لامعألا ددع

 ةمعدملا ةمجرتملا

 تابتكم ديوزت
 تاسسؤمو دهاعملا

 ةعباتلا برقلا
 باتكلاب ةرازولل
 عم يغيزامألا

 هقافرإ ةرورض
 ةيتوص ةخسنب

 ةفاقثلا ةرازو
 بابشلاو
 ةضايرلاو

 يكلملا دهعملا
 ةيغيزامألا ةفاقثلل
 باتكلا رشن رود

 يغيزامألا

 ايونس

 يغيزامألا باتكلا ريفوت
 ةيمومعلا تابتكملاب
 هتءارق ىلع عيجشتلاو
 نيثحابلاو ةبلطلا عيجشت

 ةصاخلا تاساردلا ىلع
 ةيغيزامألا ةفاقثلاو ةغللاب

 تاسسؤملا ددع
 مت يتلا ةيفاقثلا
 باتكلاب اهديوزت
 قفرملا يغيزامألا

 ةخسنلاب
  ةيتوصلا

 عيراشملا معد
 ةيغيزامألا ةيفاقثلا

 ةبدتنملا ةرازولا
 ريزو ىدل
 نوؤشلا
 ةيجراخلا
 نواعتلاو
 يقيرفإلا
 ةبراغملاو

 جراخلاب نيميقملا

 عمتجملا تايعمج
 يندملا

 ايونس

 تايعمج طارخنا زيزعت
 مامتهالا يف يندملا عمتجملا

 ةيبرغملا ةفاقثلاب
 تايلجت فلتخمب فيرعتلا

 ىدل ةيغيزامألا ةفاقثلا
 نيئجاللاو نيرجاهملا

 عيراشملا ددع
 ةمعدملا
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 نوناقلا قفو ريبدتلا ريبدتلا مقر
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا

 سايق رشؤم
 ريبدتلا

25 
 ثوروملا نيمثت
 يفاقثلاو يراضحلا

 يغيزامألا

 لامعأ رشن ةلصاوم
 يتلا تاودنلا
 عم ةازاوملاب مظنت

 تاناجرهملا
 ةيغيزامألا ةيفاقثلا
 فرط نم ةمظنملا

 ةرازولا

 ةفاقثلا ةرازو
 بابشلاو

 عاطق -ةضايرلاو
 ةفاقثلا

 تاعامجلا
        ةيلحملا
 تايعمجلا
 ةيفاقثلا

 ايونس
 قيثوتو ةنايصو ظفح
 يغيزامألا يفاقثلا ثارتلا

 يداماللا

 لامعأ ددع
 تاودنلا
 ةروشنملا

 ثوروملا نيمثت
 يفاقثلاو يراضحلا
 هرابتعاب يغيزامألا
 يدام ريغ لامسأر
 عيمج نيب كرتشم

 قفو ةبراغملا
 يعارت ةبراقم
 تايصوصخلا
 ديلاقتلاو فارعألاو

 .ةيلحملا

- وكسنويلا-
 يكلملا دهعملا

 ةفاقثلل
- ةيغيزامألا
 ينطولا دهعملا

 راثآلا مولعل
 ثارتلاو

 تايعمج-
     يندملا عمتجملا

 تاعامجلا-
 ةيبارتلا

 ايونس

 يفاقثلا ثارتلا ةيامح
 .يداماللا يغيزامألا
 ةيحلا زونكلا نيمثت-

 :ربع ةيغيزامألا
 نفلا زومر ميركت *
 هلاكشأ لكب يغيزامألا

 هتانيولتو
 زومرلا ءامسأ قالطإ *
 ىلع ةيغيزامألا ةينطولا

 ةيفاقثلا تاسسِؤملا
  ةثيدحلا

 نيكراشملا ددع نم عفرلا*
 ةيفاقثلا تارهاظتلا يف

 رصانع ددع-
 يداماللا ثارتلا

 يغيزامألا
 اثارت ةديقملا
 اثارتو اينطو

 ؛ايناسنإ
 زومرلا ددع-

 ؛ةمركملا
 تاسسؤملا ددع-
 ةثدحملا ةيفاقثلا
 ءامسأل ةلماحلا
 ؛ةينطولا زومرلا
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 نوناقلا قفو ريبدتلا ريبدتلا مقر
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا

 سايق رشؤم
 ريبدتلا

 نيكراشملا ددع-
 تارهاظتلا يف

 ةيفاقثلا

 ثارتلاب فيرعتلا
 يغيزامألا يفاقثلا
 هجيورتو هنيمثتو

 ايلود

 ةحايسلا ةرازو
 ةعانصلاو

 لقنلاو ةيديلقتلا
 داصتقالاو يوجلا

 يعامتجالا
 ةبدتنملا ةرازولا

 ريزو ىدل
 نوؤشلا
 ةيجراخلا
 نواعتلاو
 يقيرفإلا
 ةبراغملاو

 جراخلاب نيميقملا
 فاقوألا ةرازو

 نوؤشلاو
 ةيمالسإلا

 ايونس

 يلودلا عاعشإلا نامض
 ثوروملاو ةفاقثلل
  :ربع نييغيزامألا

 ىوتحملا ةمجرتو ةنمقر *
 تاغللا ىلإ يغيزامألا

 ةيملاعلا
 ةكراشم نم عفرلا *
 تاعادبإلاو تاجاتنإلا
 تارهاظتلا يف ةيفاقثلا

 ةيلودلا

 تايوتحملا ددع
 ةيغيزامألا
 ةنمقرملا
 ىلإ ةمجرتملاو
  ةيملاعلا تاغللا
 تاجاتنإلا ددع

 تاعادبإلاو
 ةكراشملا ةيفاقثلا

 تارهاظتلا يف
 ةيلودلا

 ةبسن نم عفرلا
 متهت يتلا جماربلا

 ةفاقثلا ةرازو
 بابشلاو

  ةفاقثلا عاطق
  ةينطولا ةكرشلا

 ايونس
 غيزامألا نينانفلاب فيرعتلا
 يغيزامألا يهفشلا ثارتلابو

 جماربلا ددع
 يتلا ةيمالعإلا
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 نوناقلا قفو ريبدتلا ريبدتلا مقر
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا

 سايق رشؤم
 ريبدتلا

 ةيفاقثلا ةيوهلاب
 ةيغيزامألا

 عاطق -ةضايرلاو
 لاصتالا

 ةيزفلتلا تاونقلا
 ةصاخلا

 :ربع
 اياضق حرطل جمارب صيصخت

 نوكملاب ةطبترم عيضاومو
 ةفاقثو ةغل يغيزامألا

 اخيراتو ةراضحو
 ةصاخ ةينف ةرهس ةجمرب

 عادبإلا بناوج لكب
 يئانغلاو يقيسوملا

 يغيزامألا
 ةمتهملا جماربلا جامدإ
 ةيفاقثلا تاجاتنإلاب

 تاكبش نمض ةيغيزامألا
 جماربلا

 ةريتو ةبسن نم عفرلا
 تابسانملاب مامتهالا
 ةطبترملا تارهاظتلاو
 يغيزامألا نوكملاب

 ةيوهلاب متهت
 ةيفاقثلا
 ةيغيزامألا

 تاشرو ميظنت
 يف ةيتاعوضوم
 ةيغيزامألا ةفاقثلا

 

 ةفاقثلا ةرازو
 بابشلاو

 عاطق -ةضايرلاو
 بابشلا

 يكلملا دهعملا
 ةفاقثلل
 ةيغيزامألا

 لالخ ايونس
 زويلوي يرهش

 .تشغو

 تايلجت فلتخمب فيرعتلا
 ىدل ةيغيزامألا ةفاقثلا

 ةئشانلا

 ديفتسم 200
 ايونس
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 نوناقلا قفو ريبدتلا ريبدتلا مقر
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا

 سايق رشؤم
 ريبدتلا

 ظفحو ةيامح
 يفاقثلا ثوروملا

 يراضحلاو
 ،رئاهظ( نييغيزامألا
 ،دوقع ،تاطوطخم

 ،ةيلدع قئاثو
 يز ،ةيئاضق ماكحأ

 )... يئاضق

 لدعلا ةرازو

 يكلملا دهعملا
 ةفاقثلل
 ةيغيزامألا
            برغملا فيشرأ
             ضقنلا ةمكحم

                        مكاحملا
 ةيئاضقلا نهملا

 ةنس نم ءادتبا
2022 

 يلعفلا ليزنتلا لامكتسا
 ةيغيزامألل يمسرلا عباطلل

 ةلادعلا ةموظنم لخاد

 ،رئاهظلا ددع
 ،تاطوطخملا
 قئاثولا ،دوقعلا
 ماكحألا ،ةيلدعلا
 ءايزألا ،ةيئاضقلا

 ةيئاضقلا
 ةظوفحملا

 ةغللا فيظوت
 يف ةيغيزامألا
 ةمظنملا ةطشنألا
 ،ةحرضألاو اياوزلاب

 ناكملا رابتعاب
 روضحلا ةيعونو

 فاقوألا ةرازو
 نوؤشلاو
 ةيمالسإلا

 ةحرضألاو اياوزلا
 تايبودنم

 ةيمالسإلا نوؤشلا
2021 

 يفاقثلا عونتلا زاربإ
 ةكلمملل يراضحلاو

 ةيبرغملا

 ةطشنألا ددع
 اياوزلاب ةمظنملا

 ةحرضألاو

26 

 ةفاقثلا جامدإ عيجشت
 ريباعتلاو ةيغيزامألا

 جهانم يف ةينفلا
 ينفلاو يفاقثلا نيوكتلا

 نيوكتلا تاسسؤمب
 نأشلاب ىنعت يتلا
 ءاوس ينفلاو يفاقثلا

 جامدإ عيجشت-
 ةيغيزامألا ةفاقثلا
 يف ةينفلا ريباعتلاو
 نيوكتلا جهانم
 ينفلاو يفاقثلا
 نيوكتلا تاسسؤمب
 نأشلاب ىنعت يتلا

 ةفاقثلا ةرازو
 بابشلاو
 -ةضايرلاو

 ةيبرتلا ةرازو
 ةينطولا

 ينهملا نيوكتلاو
 يلاعلا ميلعتلاو
 يملعلا ثحبلاو

 نم ءادتبا
 مسوملا
 يعماجلا

2022-2021 

 ةيغيزامألا ةفاقثلا نيمثت
 :ربع

 لاجم يف عيراشم جاتنإ
 ةيرصبلا نونفلا

 ةباتكلا نم ةبلطلا نيكمت
 ةفاقثلا لوح ةيئامنيسلا

 ةيغيزامألا

 عيراشملا ددع
 ةزجنملا ةينفلا
 ةبلطلا فرط نم

 نيثحابلاو
 تافرتحملا ددع

 ضراعملاو
  ةمظنملا
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 نوناقلا قفو ريبدتلا ريبدتلا مقر
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا

 سايق رشؤم
 ريبدتلا

 وأ اهنم ةيمومعلا
 ةصاخلا

 ينفلاو يفاقثلا
 نفلل يلاعلا دهعملا(
 طيشنتلاو يحرسملا

 /يفاقثلا
 ينطولا دهعملا
 /ةليمجلا نونفلل
 نهمل يلاعلا دهعملا
 يرصبلا يعمسلا

 امنيسلاو
ISMAC( 

 تاجتنملا رشنو ةعابط
 ةيرصبلا ةيعمسلا
 ضراعملا يف ةكراشملا
 ةينفلا تارهاظتلاو
 ايلودو اينطو ،ةيفاقثلا

 تاباتكلا ددع
 ةيئامنيسلا

 ةزجنملا

  

 تالآلا سيردت-
 ةيقيسوملا
 يف ةيغيزامألا
 ةيقيسوملا دهاعملا

 بابشلا رودو

 ةيبرتلا ةرازو
 ةينطولا

 ينهملا نيوكتلاو
 يلاعلا ميلعتلاو
 يملعلا ثحبلاو
 يكلملا دهعملا

 ةفاقثلل
  ةيغيزامألا
 تايعمجلا
 ةمتهملا ةيفاقثلا

 5 لاجآ لخاد
 تاونس

 ريوطتو ةنايصو ظفح
 امم ،ةيغيزامألا ىقيسوملا

 روطت بكاوت اهلعجيس
 ةيملاعلا ىقيسوملا
 خيرأتلا ىلإ يعسلا
 فزعلا نونفل ديعقتلاو
 ةيغيزامألا تاعاقيإلاو

 دهاعملا ددع
 رود و ةيقيسوملا

 يتلا بابشلا
 اذه تدمتعا

 ريبدتلا
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 نوناقلا قفو ريبدتلا ريبدتلا مقر
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا يسيئرلا لوؤسملا

 سايق رشؤم
 ريبدتلا

 ةينغألاب
 ةيغيزامألا
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 لاجم يف ةیغیزامألا جامدإ: سداسلاروحملا
 يضاقتلا

 ةحرتقم  ةطشنأ  5
 نماثلا بابلا 30 ةداملا ریبادت 2  ریبادتلا لامعإل
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 نوناقلا قفو ريبدتلا ريبدتلا مقر
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 لوؤسملا
 يسيئرلا

 ريبدتلا سايق رشؤم ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا

27 

 لالخ ةمجرتلا ريفوت
 قيقحتلا تاءارجإ

 ميدقتو عفارتلاو
 تاءارجإو تاداهشلا

 نوعطلاو غيلبتلا
 ةيناكمإو ذيفنتلاو

 ةغللاب ماكحألاب قطنلا
 ةيغيزامألا

 ةيغيزامألا دامتعا
 امب يضاقتلل ةغلك
 ةمجرتلا لمشي
 تاءارجإ لالخ
 عفارتلاو قيقحتلا
 تاداهشلا ميدقتو
 غيلبتلا تاءارجإو
 قطنلا ةيناكمإو
 ةغللاب ماكحألاب

 ةيغيزامألا

 لدعلا ةرازو

 ةيئاضقلا ةطلسلا
 ةباينلا ةسائر

 ةماعلا
 نولوؤسملا
 نويئاضقلا
 ةيئاضقلا نهملا

 ةنس نم ءادتبا
2022 

 ليزنتلا لامكتسا
 يمسرلا عباطلل يلعفلا

 لخاد ةيغيزامألل
 ةلادعلا ةموظنم

 تايولوألا ديدحت
 لمعلا يف قالطنالاو

 يناديملا

28 
 يفظومو ةاضقلا ليهأت

 نيينعملا مكاحملا

 مجعم دادعإ
 تاحلطصملاب

 ةيئاضقلاو ةينوناقلا
 لدعلا ةرازو

 

 يكلملا دهعملا
 ةيغيزامألا ةفاقثلل
 ةيئاضقلا ةطلسلا
 ةيئاضقلا نهملا

 يناثلا فصنلا
 2021 ةنس نم

 ةينهم ةمجرت ريفوت
 ةينوناقلا تاحلطصملل

 ةدئافل ةيئاضقلاو
 نيينهملا

 مهأ ديدحت
 تاحلطصملا
 تافصاوم ديدحتو

 دادعإلا قيرف
 ةغللا جامدإ
 يف ةيغيزامألا
 نهملا نيناوق
 .ةيئاضقلا

 ةيئاضقلا نهملا
 يكلملا دهعملا
 ةيغيزامألا ةفاقثلل

 نم ءادتبا
 يناثلا فصنلا
  2021 ةنس نم

 )جردتلاب(

 نيناوق ىلإ جولولا ريسيت
 ةيغيزامألا ةغللاب نهملا

 ينوناقلا راطإلا ريفوتو
 ةغللا دامتعال

 نيناوقلا ددع
 ةغللاب ةيئاضقلا

 ةيغيزامألا
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 نوناقلا قفو ريبدتلا ريبدتلا مقر
 ةحرتقملا ةطشنألا

 ريبادتلا لامعإل
 لوؤسملا
 يسيئرلا

 ريبدتلا سايق رشؤم ةرظتنملا جئاتنلا زاجنإلا ةجمرب ءاكرشلا

 ةبسنلاب ةيغيزامألا
 نهملل

 صصح ةجمرب
 رمتسملا نيوكتلل
 ةيغيزامألا لاجم يف
 ةاضقلا ةدئافل

 ةباتك ةئيهو
 نيفظوملاو طبضلا

 ةيئاضقلا نهملاو

 يلاعلا دهعملا
 ءاضقلل

 يكلملا دهعملا
 ةيغيزامألا ةفاقثلل
 ةيئاضقلا ةطلسلا

 ةباينلا ةسائر
 ةماعلا

 نم ءادتبا
 يناثلا فصنلا
 2021 ةنس نم

 ةغللاب فيرعتلا
 بيردتلاو ةيغيزامألا
 رصنع ىلإ الوصو اهيلع

 لهؤم يرشب

 نينوكملا ددع

 ليلد دادعإ
 يداشرتسا يعجرم
 لاجم يف بيردتلل

 ةيغيزامألا

 يلاعلا دهعملا
 ءاضقلل

 يكلملا دهعملا
 ةيغيزامألا ةفاقثلل

 ءاربخ

 ةنس ةيادب
2021 

 يف يعجرم راطإ ريفوت
 سانئتسالل بيردتلا

 تافصاوم ديدحت
 فيلأتلا قيرف
 صاخ روصت عضوو

 نيماضملاب

 

 


