


 



 ٍوَ عمٌٍ بؼٕواْ  :

 أرش اٌغّبد إٌبحش ػٓ وعذاث اٌبَوغبص ػٍي إٔخبصَت إٌببث

 ِىبْ اٌخٕفَز: ِشوض بغود طشطوط _ ِولغ صاهذ ٌٍضساػت اٌؼضوٍت

 : ِٕفزوا إٌشبط

 َ. ػٌٍ ِغّذ ) دائشة اٌّواسد اٌطبَؼَت (  -–َ.ػال خٍوف   –َ.ِغّذ بشهوَ  -د. هَزُ ػَذ   

 َ . أٍّٓ اعّبػًَ )ِشوض بغود طشطوط(   -َ. صبٌظ ػٌٍ   –د. ِغّذ ِغّذ   

 ٍِخص ػٓ إٌشبط وأهُ إٌخبئش: 

ت حخبغ حىٕوٌوصَبث ِخطوسة ؤظَفت وسخَصت حغمك طّوط حُ اٌششط ببٌخفصًَ ػٓ وعذة اٌبَوغبص واٌخٌ حؼخبش حمَٕ

اٌّضاسػَٓ فٌ اعخغالي إٌّخضبث اٌضساػَت اٌزبٔوٍت بطشٍمت الخصبدٍت وإِٓت بَئَبً ٌخغمَك دخً إضبفٌ ِٓ وعذة 

 اٌّغبعت اٌضساػَت .

ث اٌبطبطددب / وٌمددذ ر ددش حددلرَش اٌغددّبد اٌؼضددوً إٌددبحش ػددٓ وعددذاث اٌبَوغددبص ػٍددي بؼدد  خددوا  اٌخشبددت وإٔخبصَددت ٔبددب

وإٔخبصَدت ٔبددبث اٌبٕددذوسة / صساػددت ِغَّددت / وإٔخبصَددت ٔبددبث اٌببرٔضدبْ / صساػددت ِغَّددت / وإٔخبصَددت ٔبددبث ػبددبد اٌشددّظ  

 وإٔخبصَت ٔببث اٌخَبس/ صساػت ِغَّت/ 

 ووبٔج أهُ إٌخبئش هٌ اٌخبٌَت :

 ٌُ ٍالعظ فشولبث وبَشة فٌ ِواػَذ األطواس اٌفَٕوٌوصَت اٌّخخٍفت

بَٓ اٌّؼبِالث عَذ وبْ بذء اإلصهبس فَ ب فٌ ٔفظ األعبوع اٌشابغ ِغ فبسق ػٓ ِؼبٍِت اٌشبهذ اٌخٌ حلخشث 

عواٌٌ ػششة أٍبَ ػٓ بمَت اٌّؼبِالث وٍؼود رٌه إٌي اٌّبدة اٌؼضوٍت اٌخٌ حؤدً إٌي سفغ دسصت عشاسة  اٌخشبت 

إٌي عضُ إٌببحبث فمذ وبٔج ِخمبسبت فٌ وبفت ودخوي إٌببحبث األطواس اٌفَٕوٌوصَت بشىً ِبىش . أِب ببٌٕغبت 

اٌّؼبِالث اٌخٌ أضَف إٌَ ب اٌغّبد اٌؼضوً بَّٕب وبْ هٕبن فبسق ٍِغور فٌ اٌٍوْ واٌغضُ ػٓ ِؼبٍِت اٌشبهذ أِب 

 ببٌٕغبت إٌي لشاءاث اإلٔخبس 

 : االعخٕخبصبث –

 حفوق فٌ إٔخبصَت ٔببحبث اٌّؼبٍِت ببٌغّبد اٌؼضوً ػٍي ٔببحبث اٌشبهذ -1

 (2ي/4َ( و ) 2ي/6َ( ػٍي اٌّؼبٍِت بّغخوى )2ي/8َحفوق فٌ إٔخبصَت إٌببحبث اٌّؼبٍِت بّغخوى ) -2

 :  أهُ إٌخبئش راث األرش االلخصبدً اٌضبهضة ٌٍخطبَك -

اعخخذاَ حمَٕت اٌغبص اٌغَوً فٌ إٔخبس اٌطبلت واعخخذاَ اٌغّبد اٌؼضوً إٌبحش فٌ اٌضساػت عَذ بَٕج اٌخضبسة إٌي أْ 

إٌبحش ٍخّخغ بّواصفبث ػبٌَت اٌضودة وِّىٓ أْ ٍغٌٕ أو ػٍي األلً ٍمًٍ ِٓ اعخخذاَ األعّذة اٌىََّبئَت إٌي  اٌغّبد

 عذود ِٕخفضت صذا 



وفٌ اٌخخبَ حُ اٌمَبَ بضوٌت عمٍَت ٌّالعظت اٌفشوق اٌواضغت فٌ إٌوػَت واٌىَّت ػٍي اٌبَوث اٌّغَّت اٌّغّذة 

 ػضوٍبً ِٓ ٔواحش وعذة اٌبَوغبص .


